


În 1928, Edmond Bordeaux Szekely a publicat traducerea cărţii
întâi a Evangheliei eseniene sub titlul Evanghelia eseniană a păcii.
Aceasta  cuprinde  numai  o  treime  din  manuscrisul  aramaic
descoperit de el î�n Arhivele Secrete ale Vaticanului.

Versiunea englezească a acestei prime cărţi a apărut în 1937 şi,
de atunci, micul volum a călătorit în lumea întreagă, a fost tradus
în numeroase limbi, câştigând în fiecare an tot mai mulţi cititori.

După aproape cincizeci de ani au apărut Cartea a doua. Cărţile
necunoscute  ale  esenienilor s� i  Cartea  a  treia.  Manuscrisele
pierdute ale Fraternităţii eseniene.

În  1981,  a  fost  publicată  postum,  respectând  cerinţele
doctorului Edmond Bordeaux Szekely, Cartea a patra. Învăţăturile
Celui  Ales. Aceasta  cuprinde  un  alt  fragment  al  manuscrisului
care, î�n aramaica� , se afla�  î�n Arhivele Secrete ale Vaticanului, iar î�n
slavona� , î�n Biblioteca Habsburgilor din Viena.

Lucrarea de faţă cuprinde textul integral al celor patru cărţi
apărute  ca  volume  separate  sub  egida  International  Biogenic
Society.

Stilul  poetic  al  traducătorului  însufleţeşte frumoasele cuvinte
ale Domnului Iisus şi ale bătrânilor înţelepţi din frăţia eseniană.
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Edmond  Bordeaux  Szekely,  nepotul  lui  Alexandre  Szekely,
eminent  poet  s� i  Episcop  al  Bisericii  Unite  din  Cluj,  este
descendent  al  lui  Alexander  Csoma  de  Kőrös (1784–1842),
renumit filolog care a compilat prima gramatica�  a limbii tibetane,
primul  dict�ionar  englez-tibetan  s� i  a  scris  un  inegalabil  studiu
despre  cerceta� torii  asiatici.  A  fost,  totodata� ,  s� i  bibliotecar  la
Royal Asiatic Society din India.

Edmond Bordeaux Szekely s� i-a luat doctoratul  la  Paris,  s� i
alte titluri academice i-au fost conferite de universita� t�i din Viena
s�i Leipzig. A fost profesor de filosofie s� i psihologie experimentala�
la Universitatea din Cluj. Cunosca� tor a zece limbi modeme, prof.
Dr.  Bordeaux  Szekely  s-a  specializat  î�n  sanskrita� ,  aramaica� ,
greaca�  s� i latina� . I6n 1928, î�mpreuna�  cu Romain Rolland, a î�nfiint�at
International  Biogenic  Society,  un  centru  de  sa�na� tate  care
pune î�n practica�  tradit�iile eseniene. Pe la�nga�  traducerile sale cele
mai cunoscute din Manuscrisele de la Marea Moartă s� i Evanghelia
Eseniană a Păcii (peste un milion de exemplare traduse î�n 29 de
limbi), mai trebuie ment�ionate traducerile din  Zend Avesta s� i  a
unor  fragmente  din  codicele  precolumbian  al  vechiului  Mexic.
Ultimile sale studii despre concept�iile eseniene asupra viet�ii s-au
ra� spa�ndit  î�n  lumea  î�ntreaga� .  Edmond  Bordeaux  Szekely  a
publicat peste 80 de ca� rt�i  î�n  domeniul filosofiei s� i  al  culturilor
antice, ca� rt�i traduse î�n numeroase t�a� ri. Munca sa de cercetare de
la  International  Biogenic  Society este  continuata�  de  Norma
Nilsson Bordeaux Szekely.
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CUVÂNT ÎNAINTE

Datorita�  valorii lucra� rii  de fat�a� ,  a aspectelor sensibile legate
de ea s� i a complicat�iilor din context, avertizez pe semenul cititor
al  ei,  ca�  acest  cuva�nt  explicativ  va  fi  mai  dezvoltat  deca� t  unul
obis�nuit.  S� i  pentru ca�  sunt foarte numeroase aspectele pe care
trebuie sa�  le limpezim, va fi necesar sa�  proceda�m sistematic, cu o
ordine riguroasa�  maxima� .

Mai î�nainte de toate, fires�te, trebuie sa�  la�murim ce reprezinta�
aceasta�  lucrare,  apoi  cine  este  autorul  ei  s� i,  î�n  final,  sa�
demonstra�m  veridicitatea  ei.  Vom  vedea,  î�n  cursul  acestei
prezenta� ri, extraordinarele ei implicat�ii.

Lucrarea de fat�a� , î�nsumeaza�  toate cele patru ca� rt�i apa� rute ca
volume  separate  î�n  Statele  Unite,  editate  de  International
Biogenic  Society  (IBS)  sub  titlul  generic  The  Essene  Gospel  of
Peace  (Evanghelia  eseniană  a  păcii), dar  ava�nd  urma� toarele
subtitluri pe volume, astfel:

1. — The Essene Gospel of Peace (Evanghelia eseniană a păcii);
2. —  The Unknown Books of the Essenes (Cărţile necunoscute

ale esenienilor);
3. — The Lost Scrolls of the Essenes (Manuscrisele pierdute ale

esenienilor);
4. — The Teaching of the Elect (Învăţăturile celui ales).
Traduca� torul  s� i  istoricul  lucra� rii  este  Edmond  Bordeaux

Szekely, na� scut la Cluj (probabil î�n 1905, cum rezulta�  din cartea
sa referitoare la descoperirea manuscrisului aramaic dupa�  care a
efectuat traducerea  The Discovery of the Essene Gospel of Peace
(Descoperirea evangheliei eseniene a păcii).

El a fost nepotul lui Alexandru Szekely, episcop unitarian de
Cluj. Tata� l sa�u, mare latifundiar din Transilvania, ava�nd mos�ii s� i
î�n Frant�a, a fost de asemenea unitarian; mama sa, frant�uzoaica� ,
din familia de mos�ieri Bordeaux, a fost catolica� .

Edmond  Bordeaux  Szekely  a  fost  î�nca�  din  adolescent�a�  un
erudit.  Dupa�  cum  ma�rturises�te  î�n  cartea  la  care  ne-am  mai



referit,  la  va� rsta  de  18  ani,  el  vorbea  curent  latina  s� i  greaca,
precum s� i 10 limbi moderne, de circulat�ie.

Cred ca�  faptul ca�  mama sa a fost catolica�  a prevalat probabil î�n
educat�ia  lui,  aspect  care  explica�  decizia  lui,  dupa�  terminarea
studiilor  ia  Cluj,  sa�  mearga�  la  ma�na� stirea  catolica�  a  ordinului
Piarist, specializata�  î�n educat�ie clasica� , cu accent pe greaca� , latina�
s� i  literatura�  ecleziastica� .  Planul  sa�u  era  ca  dupa�  absolvirea
acestei s�coli monastice, sa�  mearga�  la Universitatea din Paris, ca
sa� -s� i  completeze  studiile  la  Sorbona,  î�n  vederea  obt�inerii
doctoratului î�n filosofie.

I6n vederea obt�inerii diplomei de absolvire la aceasta�  s�coala� , el
s� i-a luat teza: Să cânte Sfântul Francisc în inima noastră.

Pentru  a  obt�ine  materialul  biblic  necesar,  adecvat  lucra� rii
luate, directorul staret� al ma�na� stirii, monseniorul Mondik, î�i face
o  scrisoare  de  recomandare  ca� tre  monseniorul  Mercatti,
prefectul arhivelor secrete ale Vaticanului (fost coleg de s�coala�  cu
el).

Sub  î�ndrumarea  directa�  a  Monseniorului  Mercatti,  ga� ses�te
mai î�nta� i material bibliografic referitor la Sfa�ntul Francisc s� i apoi
la invitat�ia expresa�  a acestuia, descopera�  s� i sursa: manuscrisele
Sfa�ntului  Ieronim.  Ava�nd  î�n  vedere  deosebita  important�a�  a
acestuia, sa�  sta� ruim put�in asupra lor.

Sfa�ntul  Ieronim,  na� scut  la  mijlocul  secolului  al  IV-lea  la
Stridon  (pe  teritoriul  actualei  Yugoslavii),  a  fost  de  o  mare
erudit�ie î�nca�  de ta�na� r.  I6n afara�  de latina� ,  el  a î�nva� t�at  greaca s� i
aramaica, precum s� i ebraica de la ermit�ii evrei s� i rabinii care au
tra� it  î�n  micile  localita� t�i  din  des�ert.  El  a  î�nceput  sa�  descopere
fragmente ale vechilor manuscrise s� i sa�  le descifreze.

De asemenea, nu departe de valea ascunsa�  î�n care se afla, el a
descoperit o as�ezare de anahoret�i, de care Ieronim era sigur ca�
sunt descendent�ii  misterioasei Fraternita� t�i  din secolele trecute.
Aces�tia  tra� iau  î�n  mici  bara� ci,  cu  gra�dini  irigate.  Ei  ma�ncau
curmale  s�i  vegetale  din  gra�dinile  lor.  Aveau  de  asemenea  î�n
posesie fragmente ale vechilor manuscrise cont�ina�nd î�nva� t�a� turile
pe care s�i-au bazat viat�a.



Ca urmare a unui conflict religios, el a pa� ra� sit des�ertul s� i s-a
dus la Antiohia, unde a vizitat nazarinenii de la Beroce pentru a
examina copia lor a Evangheliei iudaice, presupusa�  a fi originala� .
A tradus î�n latina�  14 predici din „Ieremia”, 14 din „Iezechiel” s� i 9
din capitolul 6 din „Isaia”.

S-a  î�napoiat  la  ma�na� stirea  sa,  î�nsot�it  de  Innocent  s� i
Heliodorus s� i un grup de tineri discipoli. De aici a fost chemat la
Roma de Papa Damasus.

Papa  Damasus,  care  ulterior  a  fost  canonizat  ca  Sfa�ntul
Damasus,  a fost poet s� i  arheolog,  fondatorul Bibliotecii  Papale,
iubitor de iluminare; el s� i-a scris singur manuscrisele. Dar cel mai
memorabil  serviciu  pe  care  l-a  fa� cut  culturii  noastre  a  fost
invitat�ia sa, fa� cuta�  lui Ieronim de a-s� i pa� ra� si iubitul sa�u des�ert s�i
de a deveni secretarul sa�u particular. Pentru ca� , atunci ca�nd Papa
a recunoscut profunda cunoas�tere a manuscriselor din secolul I
de  ca� tre  Ieronim,  el  nu  numai  ca�  l-a  fa� cut  secretarul  sa�u
particular,  ci  i-a  dat  ca  serviciu  suplimentar,  sa�  traduca�  Noul
Testament.

Traducerile  latine  din  secolul  al  II-lea,  potrivit  Papei,  prin
constanta copiere s� i recopiere de ca� tre scribi, erau „pline de erori
s� i pasaje dubioase”, astfel î�nca� t fiecare copie devenea o versiune
diferita� .  Acum Ieronim s� i-a pus î�ntreaga putere creatoare pe o
abundent�a�  de material  s�i  sub patronajul  Papei Damasus,  el  nu
numai ca�  a completat s�i revizuit Evangheliile, ci a tradus î�n latina� ,
Septuaginta, „Psaltirea”,  „Ca�ntarea  Ca�nta� rilor”,  „Pildele  lui
Solomon”  s� i  „Eccleziastul”.  El  a  tradus  de  asemenea  „Cartea
Iuditei”,  „Cartea lui  Tobit”  s� i  un numa�r  de documente apocrife
printre  care  s� i  vechile  fragmente  ebraice  s� i  aramaice  ale
manuscriselor pe care le adunase de-a lungul timpului cu ata� ta
ra�bdare.  Acestea  din  urma�  au  provocat  o  furtuna�  de  critici  s� i
calomnii.

Ieronim scrisese  Papei  Damasus:  „Ca� t  de  mult  pot  rectifica
limbajul  acestei  versiuni,  duca�nd-o  î�napoi  la  primele  zile  ale
copila� riei sale? Exista�  vreun Cres�tin fie î�nva� t�at, fie neî�nva� t�at, care
sa�  nu ma�  acuze cu un limbaj  violent s� i  sa�  nu ma�  denumeasca�



falsificator s� i profanator, pentru ca�  am avut î�ndra� zneala sa�  adaug
ceva  la  vechile  manuscrise  sau  sa�  fac  vreo  schimbare  sau
corect�ie?”

Vorbele sale au fost profetice. I6n timpul viet�ii Papei Damasus,
autenticitatea traducerilor lui Ieronim n-a fost pusa�  la î�ndoiala� .
Dar odata�  cu moartea protectorului sa�u s� i sub presiunea marelui
sa�u  adversar,  Fericitul  Augustin,  vocile  care  s-au  ridicat
î�mpotriva  sa  au  devenit  un  tumult,  ca�nd  la  denunt�area
traducerilor  lui  Ieronim  congregat�iile  greces�ti  au  cerut
episcopilor sa�  cheme ma� rturia rezident�ilor evrei. Majoritatea i-au
t�inut  partea  lui  Ieronim,  dar  agitat�ia  continua�  era  prea  mare
pentru  un  filosof  pacifist  s� i,  î�n  august  315,  Ieronim  pa� ra� sea
„Babilonul” cu inima�  grea reî�ntorca�ndu-se î�n T� ara Sfa�nta� .

El a luat iara� s� i drumul des�ertului s�i a persistat î�n cercetarea
fragmentelor  ebraice,  aduna�nd  tot  mai  multe  din  povestirile
Fraternita� t�ii  Eseniene.  El  s� i-a  continuat  lucrarea  la  Betleem,
traduca�nd î�n  latina�  „Vechiul  testament”,  „Cronicile”,  „Cartea lui
Iov” s� i lucra� ri ascetice î�n limba copta�  printre altele. El a condus
construirea unei ma�na� stiri î�n care a î�ncercat sa�  puna�  î�n practica�  o
parte din Calea Eseniana� .  Pa�na�  la moartea sa, n-a î�ncetat nici o
clipa�  cercetarea  pentru  adeva� r,  setea  sa  pentru  cunoas�terea
atotcuprinza� toare nefiind niciodata�  potolita� .

Dupa�  moartea  Sfa�ntului  Ieronim  manuscrisele  sale  au  fost
î�mpra� s�tiate, inclusiv traducerile sale din ebraica�  s� i aramaica� , dar
multe  dintre  ele  au  ajuns  î�n  sanctuarul  Arhivelor  Secrete  ale
Vaticanului s� i î�n ma�na� stirea Monte Cassino.

Continuarea  „firului”  are  loc  prin  Sfa�ntul  Benedict.  Sfa�ntul
Benedict  s-a  na� scut  la  Nursia  î�n  apropierea  actualei  localita� t�i
Spoleto, Umbria, Italia, î�n anul 480.

El s-a stabilit la ma�na� stirea Monte Cassino, unde a introdus
„Regula Santa”, dupa�  modelul esenian al Fraternita� t�ii. O parte din
copiile  de  la  Monte  Cassino  s-au  pierdut  î�n  timpul  invaziei
lombarde, dar relicvele care fusesera�  duse la Roma, s-au reî�ntors
aici î�n secolul al VIII-lea, î�n timpul Papei Zaharia.

Alte copii au fost distruse î�n secolul al IX-lea de ca� tre sarazini



s� i,  î�n  final,  î�n  timpul  ra� zboaielor  napoleoniene,  aproape î�ntreg
patrimoniul original al Sfa�ntului Benedict s-a pierdut.

I6n 1943, î�naintea atacului aliat asupra ma�na� stirii ca forta� reat�a�
de rezistent�a�  germana� , peste 40000 de documente au fost puse
de  ca� luga� ri  î�n  la�dit�e  s� i  transportate  î�n  Arhivele  Secrete  ale
Vaticanului.

I6n sfa� rs� it, reajungem la Sfa�ntul Francisc, care reprezenta tema
lui Edmond Bordeaux Szekely s� i care a tra� it s�i activat î�n secolul al
XII-lea î�n spat�iul actualei Italii, dupa�  modelul esenian.

Eruditul  Edmond Bordeaux Szekely  a  î�nceput  cercetarea î�n
iunie 1923 (ca�nd avea 18 ani);  cercetarea sa a durat  2 ani.  I6n
1925 î�s� i citea cu voce tare (conform tradit�iei), teza sa la Sorbona,
asupra descoperirilor efectuate la Vatican.

Sa�  ne reî�ntoarcem î�nsa�  la Arhivele Secrete ale Vaticanului s� i
sa�  vedem ce spune Edmond Bordeaux Szekely î�n î�ncheiere:

„M-am uitat iara� s� i printre frumoasele manuscrise ale
Sfa�ntului  Ieronim.  Multe  dintre  aceste  lucra� ri
inestimabile au fost î�n general pierdute de multa�  vreme s�i
am  citit  s� i  recitit  din  comoara  incredibilei  boga� t�ii.  Am
aflat ca�  alte copii ale lucra� rilor sale au supraviet�uit î�n alte
ma�na� stiri benedictine, cum este biblioteca San Salvatore,
unde o frumoasa�  copie a ra�mas timp de secole pa�na�  la
distrugerea  abat�iei,  dupa�  care  a  ajuns  la  Biblioteca
Laurenziana�  din Florent�a, unde este acum clasificata�  sub
denumirea de Evanghelia Amiatino.

Manuscrisele originale ale Sfa�ntului Ieronim crezute
pierdute î�n secolul al V-lea, au supraviet�uit din fericire î�n
ma�na� stirea benedictina�  de la Monte Cassino s� i î�n Arhivele
Secrete  ale  Vaticanului.  Printre  aceste  manuscrise  s-a
ga� sit s� i textul complet al Evangheliei eseniene.

Ga� sisem  sursa:  fragmentele  ebraice  ale  Evangheliei
eseniene,  a  ca� rei  versiune  î�n  aramaica�  am  citit-o  din
rafturile camerei î�nchise a monseniorului Mercatti.”

Ulterior, dupa�  cum avea sa�  ment�ioneze î�n cuva�ntul î�nainte la
edit�ia î�n engleza�  de la Londra din 1937, el a ga� sit î�n biblioteca



Habsburgilor  de  la  Viena,  un  manuscris  î�n  slavona  veche,
reprezenta�nd o copie a valorosului manuscris aramaic.

El  crede  ca�  acest  manuscris  a  ajuns  î�n  Europa,  odata�  cu
retragerea  preot�ilor  nestorieni  din  fat�a  invaziei  hoardelor  lui
Ghingis-han î�n secolul al XIII-lea.

I6n  anul  1928,  afla�ndu-se  î�nca�  la  Paris,  Edmond  Bordeaux
Szekely publica�  pentru prima data� , î�n limba franceza� , prima parte
a manuscrisului aramaic, intitulata�  L’ Évangile de la Paix de Jesus
Christ  par  le  Disciple  Jean  (Evanghelia  Păcii  a  Domnului  Iisus
Hristos de discipolul Ioan).

Tot  î�n  1928,  el  î�nfiint�eaza�  î�mpreuna�  cu  scriitorul  Romain
Rolland,  International  Biogenic  Society,  (Societatea
Internat�ionala�  Biogenica� ).

Prima edit�ie publicata�  î�n Statele Unite a avut titlul The Essene
Gospel of Peace by John (Evanghelia eseniană a lui  Ioan), iar î�n
edit�iile  ulterioare,  The  Essene  Gospel  of  Peace  (Evanghelia
Eseniană a Păcii), titlu generic pe care î�l poarta�  asta� zi s� i celelalte
volume.

Edmond Bordeaux Szekely ma� rturises�te ca�  atunci ca�nd a luat
cunos�tint�a�  de inestimabilul cont�inut al  Evangheliei Pa� cii  s� i  s� i-a
dat  seama  de  urgenta  necesitate  de  a-l  pune  la  dispozit�ia
semenilor  î�n  suferint�a�  de  pe  î�ntreaga  planeta� ,  a  hota� ra� t  sa�
î�nceapa�  traducerea cu partea din manuscris  care ra� spunde cel
mai bine acestui deziderat.

Dupa�  publicarea  primei  pa� rt�i  a  traducerii  manuscrisului  î�n
limba  franceza�  î�n  1928,  Edmond  Bordeaux  Szekely  î�ncepe  sa�
colinde  lumea  pe  toate  meleagurile  pe  care  le-a  considerat
purta� toare  ale  izvoarelor  de  cunoas�tere  umana�  s� i  de
spiritualitate.

Des�i  î�nfiint�ase I.B.S.  I6n  Statele Unite,  el  a locuit  cu sot�ia  sa,
Norma Nilsson Bordeaux Szekely,  î�n  Orosi,  Costa Rica (unde a
funct�ionat  s� i  cea  mai  importanta�  ramura�  a  I.B.S.  –  Centro
International de Salubridad Biogenica, E.I.R.L.).

Dupa�  moartea  regretatului  erudit,  sot�ia  sa  s-a  stabilit  î�n
Canada, la Nelson, Columbia Britanica� , (B.C.), unde locuies�te s� i î�n



prezent:  I.B.S.  International  Box  849,  Nelson  B.  C.  Canada
V116A5.

Cele  patru  ca� rt�i  care  compun  ciclul  complet  al  Evangheliei
eseniene, nu au un caracter unitar; cartea î�nta� i s� i cartea a patra
fac parte integranta�  din inestimabilul manuscris aramaic discutat
mai  î�nainte,  î�n  timp ce  cartea  a doua doar  part�ial,  textul  fiind
completat cu traduceri ale manuscriselor eseniene descoperite la
Qumran (Marea Moarta� ),  cu care  Edmond Bordeaux Szekely  a
avut  contact  direct  la  fat�a  locului  î�n  1947.  Cartea  a  treia  este
alca� tuita�  numai din astfel de texte.

Trebuie ment�ionat aici  ca� ,  î�n  toate  textele  î�n  care  vorbes�te
Domnul  Iisus  Hristos,  numele  Sa�u  apare  spus  î�n  clar,  cu  doar
doua�  except�ii: î�n fragmentul de text intitulat „Din cartea eseniana�
a I6nva� t�a� torului Virtut�ii” din cartea a doua, unde apare denumirea
de „Domnul” s� i  fragmentul  de text  intitulat  „Cele s�apte ca� i  ale
pa� cii” din cartea a patra, unde apare sub denumirea misterioasa�
de „Maiva� rstnicul”.

Faptul  ca�  aceste  fragmente  au  neî�ndoielnic  continuitate  cu
acelea î�n care numele Domnului Iisus apare î�n clar, precum s� i un
mod de exprimare asema�na� tor, identifica�  s� i î�n aceste fragmente
de text pe Domnul Iisus.

Mai trebuie precizat aici ca� ,  Cartea a patra a apa� rut pentru
prima oara�  la Orosi,  Costa Rica,  î�n 1981, adica�  la doi ani dupa�
moartea lui Edmond Bordeaux Szekely, conform instruct�iunilor
sale testamentare.

Ava�nd î�n vedere important�a textului Evangheliei eseniene, nu
mi-am permis nici un fel de licent�e poetice, ci am tradus lucrarea
cu rigoarea necesara�  unei traduceri tehnice, prefera�nd chiar sa�
fac concesii topicii englezes�ti, pentru a pa� stra exprimarea ca� t mai
exacta� , ca� t mai apropiata�  de aceea a traduca� torului din aramaica�
s� i ebraica� . De altfel, î�n prefat�a la cartea a doua, Edmond Bordeaux
Szekely ara� tase ca�  el a refa� cut textul rigid al traducerii init�iale la
critica prietenului sa�u, scriitorul Aldous Huxley, î�ntr-o forma�  mai
„atractiva� ”.

Am mers ata� t de departe cu exigent�a î�n aceasta�  direct�ie, î�nca� t



am pa�strat ata� t grafica textului utilizata�  de autorul traducerii, ca� t
s� i forma veche a limbajului folosit de el, prin aceasta dovedind ca�
a ca�utat  la  ra�ndul  sa�u sa�  fie  ca� t  mai  apropiat  de aura textului
tradus.

Cuvintele scrise de Edmond Bordeaux Szekely cu majuscule,
le-am scris s� i eu cu majuscule.

Trebuie sa�  recunosc aici ca� , totus� i, mi-am permis o licent�a�  fat�a�
de autorul traducerii din aramaica�  s� i ebraica�  s� i anume faptul ca� ,
ori de ca� te ori a fost vorba de Ma�ntuitorul Iisus, eu L-am scris cu
„Domnul  Iisus”  s� i  nu  simplu,  „Iisus”.  De  asemenea,  termenul
„Master”, l-am tradus prin „Domnul” s� i nu prin „Maestru”.

Sa�  trecem acum la partea cea mai dificila�  a acestui „Cuva�nt
î�nainte” s� i anume la analiza sumara�  a ceea ce reprezinta�  textul de
fat�a�  sau, cu alte cuvinte, referitor la veridicitatea lui. Sau, î�nca�  mai
clar formulata�  î�ntrebarea: Sunt î�ntr-adeva� r  cuvintele rostite de
Domnul Iisus Hristos, î�n textele din aceasta�  carte, rostite î�n limba
aramaica�  s� i cont�inute î�n manuscrisul de care vorbes�te Edmond
Bordeaux Szekely, ga� sit de Sfa�ntul Ieronim î�n secolul al IV-lea la
supraviet�uitorii esenieni sau urmas�ii lor, î�n zona î�n care a viet�uit
Fraternitatea Eseniana� ?

I6n  ceea  ce  ma�  prives�te  ra� spunsul  este  î�n  modul  cel  mai
categoric  afirmativ.  Sa�  vedem  care  ar  fi  argumentele  care
pledeaza�  pentru o astfel de categorica�  sust�inere.

I6n 1986, ca�nd am intrat î�n posesia lucra� rii  La Vie Biogenique,
care mi-a prilejuit primul contact cu Evanghelia eseniană a păcii,
eu  terminasem  ata� t  conturarea  modelului  „energiei-sursa�  de
viat�a� ”  (bioenergia),  ca� t  s� i  sinteza  argumentelor  fundamentale
pentru modelul nutrit�ional uman corect s� i anume cel frugivor -
crudivor  100%;  aceste  texte,  care  constituiau  conceptele
fundamentale pe care am elaborat ca� rt�ile mele, Bioenergia darul
Divinităţii1 s� i Nutriţia omului act sacru2, primeau o extraordinara�
confirmare prin spusele Domnului Iisus Hristos din  Evanghelia
eseniană a păcii!

1 Editura Miracol, octombrie, 1996.

2 Editura Miracol, noiembrie, 1996.



Pentru confirmarea afirmat�iilor mele, ma�  voi referi î�n cele ce
urmeaza�  la  doua�  din  aspectele  nutrit�ionale  fundamentale,  din
spusele Domnului Iisus:

La  cererea  expresa�  a  mult�imii  de  bolnavi,  de  infirmi  s� i
suferinzi de tot felul pe care El î�i vindecase, nu î�n mod miraculos
(des�i evident ar fi putut s-o faca�  printr-un simplu gest), ci prin
explicarea  Legii  Sfinte  a  Tata� lui  Ceresc,  Domnul  Iisus  le  arata�
faptul, ca�  de atunci î�nainte, ei nu mai trebuiau sa�  ma�na�nce carne
s�i ma�ncarea ce a cunoscut focul mort�ii, ci numai ma�ncarea „vie”,
care a fost produsa�  de focul „viet�ii”. Cu privire la carne, Domnul
Iisus arata�  ca�  interdict�ia de a o consuma apart�ine Tata� lui Ceresc
s� i I-a dat-o lui Moise, odata�  cu permisiunea de a ma�nca „vegetale
s� i  semint�ele  lor,  fructele  pomilor  s� i  semint�ele  lor,  precum  s� i
laptele animalelor din grija lor, ca� rora El le-a dat iarba verde a
pa�ma�ntului”.

Trebuie  constatat  din  aceste  spuse  ca� ,  î�n  mod  foarte
misterios, î�n „Facerea” sau „Geneza” (I, 29) lipses�te permisiunea
de a consuma lapte,  dar s� i  aceea cu privire ia  interdict�ia  de a
ma�nca carne!

Cu  privire  la  ma�ncarea  ga� tita� ,  Domnul  Iisus  o  considera�
moarta�  s� i provenind de la Satana, care este domnul suferint�ei, al
bolilor  s� i  al  mort�ii.  Ma�ncarea  „vie”  este  de  la  Tata� l  Ceresc,
Domnul cel Viu, care o da�  pentru viat�a� .

Marele  chimist  american,  Linus  Pauling,  ara� ta  î�n  cartea  sa
Chimie generală, ca�  toate organismele vii ce exista�  pe planeta� , de
la virus la om, sunt alca� tuite din proteine a ca� ror molecule sunt
constituite din aminoacizi cu chiralitate (adica�  cu „î�ns�urubare” î�n
spat�iu) levogira�  (adica�  spre sta�nga).

I6ntr-o valoroasa�  lucrare privitoare la  cancer,  dr.  D.  Ionescu
Pantelimon, spune ca�  toate t�esuturile necrozate (adica�  moarte)
au aminoacizii  dextrogiri  (adica�  ava�nd „filetele  s�uruburilor”  î�n
spat�iu,  invers  celor  vii,  adica�  spre  dreapta).  De  asemenea  dr.
Rada  (1973),  arata�  ca�  dupa�  moartea  celulelor,  moleculele
levogire  se  transforma�  î�n  dextrogire.  Duca�nd  observat�iile  mai
departe, am constatat ca�  toate energiile care se manifesta�  prin



unde  elicoidale  dextrogire  (cu  except�ia  celor  generate  pentru
suportul material al viet�ii ca la momentul Creat�iei) sunt malefice,
generatoare de suferint�e,  boli,  distrugere,  moarte s�i  apart�in lui
Satana. Ele sunt acelea care ma�resc vertiginos entropia generala�
a planetei, duca�nd-o spre extinct�ie. Toate sentimentele negative,
toate ga�ndurile negative, care se manifesta�  prin unde elicoidale
dextrogire, sunt malefice s� i provin de la Satana.

Sentimentele  de  iubire,  sentimentele  pozitive,  ga�ndurile
pozitive,  sunt  energii  care  se  transmit  prin  unde  elicoidale
levogire.

Alimentele  vii,  fructe  s� i  legume,  semint�e,  lapte  crud,  miere,
etc., sunt benefice, levogire, antientropice; ele provin de la Divin,
de la Tata� l Ceresc s� i dau viat�a�  s� i sa�na� tate.

Alimentele  vii  supuse  î�nca� lzirii  î�n  procesele  culinare
cunoscute,  nu  numai  ca�  distrug  total  enzimele  exogame  (la
temperaturi de peste 500 °C) s� i cea mai mare parte din vitamine
(cele  hidrosolubile,  practic  total),  dar,  prin  procesul  bine
cunoscut  î�n  chimie  de  „racemizare”,  50%  dintre  moleculele
levogire, vii, trec automat î�n dextrogire, adica�  sunt „omora� te”. La
aceasta�  devalorizare,  se  adauga�  faptul,  ca�  toate  substant�ele
bioorganice,  vii,  care  sunt  total  solubile  s�i  miscibile  î�n  orice
proport�ii cu limfa, sa�ngele, etc., devin insolubile s� i se stocheaza�  î�n
organismele  care  practica�  o  astfel  de  nutrit�ie  contrara�  Legii
Sfinte, cu consecint�ele de rigoare: blocaje s� i ecrane bioenergetice,
generatoare de oribile s� i grave boli.

S-ar  pa� rea  ca�  identificarea  acestei  polarita� t�i  categorice,
decisive,  benefic/malefic  =  levogir/dextrogir  =  viat�a� /moarte  =
Divin/satanic,  nu  poate  conduce  la  o  anumita�  tendint�a�
maniheana� , care identifica�  Conduca� tori Divini separat�i al Binelui
s� i al Ra�ului. I6n Evanghelia eseniană a păcii nu exista�  un astfel de
pericol eretic, deoarece se exprima�  clar („Comuniunea cu Tata� l
Ceresc” din cartea a treia) ca�  Tata�  Ceresc este Sta�pa�nul Absolut s� i
al Luminii s� i al I6ntunericului.

I6n  „Comuniunea  cu  I6ngerul  Apei”  tot  din  cartea  a  treia  se
exprima�  clar urma� toarele:



„Legea Sfa�nta�  (a Tata� lui Ceresc) este ca un ra�u care s�erpuies�te
prin pa�dure: toate creaturile se adapa�  din acesta. El nu se refuza�
nima�nui (subl. Ns.).

Acest pasaj este pur s� i simplu extraordinar: el evoca�  faptul ca�
Satana  foloses�te  tot  energia  Tata� lui  Ceresc,  pe  care  o
dextrogirizeaza� ,  folosind-o î�n scopurile sale malefice, î�n calitate
de  ispititor  tolerat,  fapt  ce  se  petrece  de  la  ca�derea  î�ngerilor
luciferici.

O confirmare ca�  s� i  î�n evangheliile canonice,  Dumnezeu este
Domnul Viet�ii,  o ga� sim î�n „Evanghelia dupa�  Luca” (20, 38): „Iar
Dumnezeu nu este al mort�ilor, ci al viilor, ca� ci tot�i tra� iesc î�n El”.

De asemenea, o cercetare atenta�  a Bibliei cu privire la nutrit�ie,
confirma�  ca�  regimul frugivor-crudivor este cel corect s� i anume, î�n
afara�  de „Facerea” (1,29),  „Isaia” (1,11–15 s�i  19;  7,  14–15;  33,
15–16; 66, 17), „Psalmii” (1, 3; 22, 2; 26, 19; 80, 15), „Daniel” (1,
8–17), „Romani” (14, 2 s� i 21) s� i „Corintieni” (1, 7–8) – texte citate
de dr. Ing. Virginia Faur s�i profesor Aurel Simionescu.

Este curios faptul ca�  des� i  Edmond Bordeaux Szekely a scris
peste 80 de lucra� ri, dintre care 20 cu referire directa�  la esenieni,
nu apare nica� ieri citat î�n literatura de specialitate referitoare la
aces�tia, des� i printre lucra� rile sale a tradus s�i cea mai importanta�
lucrare dupa�  pa� rerea mea, î�n aceasta�  privint�a� . Este vorba de The
Essene  Code  of  Life  (Codul  esenian  al  vieţii) î�n  care  el  reda�
faimoasa  discut�ie  dintre  istoricul  roman  Josephus  Flavius  s� i
Banus, esenianul, î�n timpul init�ierii lui Josephus, î�n î�nva� t�a� turile
eseniene.

Aceasta�  precizare este necesara�  deoarece se remarca�  o mare
diferent�a�  î�ntre textele referitoare la esenieni date de exemplu de
preot  Athanase  Negoit�a�  î�n  Manuscrisele  eseniene  de  la  Marea
Moartă (Bucures�ti: Editura S� tiint�ifica� , 1993) s� i Noul Testament şi
manuscrisele  de  la  Qumran s� i  cele  ale  lui  Edmond  Bordeaux
Szekely.

Alte  argumente  puternice  privitoare  la  veridicitatea
Evangheliei eseniene a păcii sunt urma� toarele aspecte la care se
face  referire  clara�  î�n  textul  ei:  structura  integrala� ,  holistica�  a



fiint�ei umane, natura Divina�  a holografiei s� i identificarea Luminii
Nepa� trunse ca sa� las�  al Divinului, prin spat�iul zerodimensional al
Universului.

I6n  „Fragmente  din  Cartea  Eseniana�  a  Domnului  Iisus”  din
cartea a doua î�n textul intitulat „Cele s�apte ca� i ale pa� cii”, precum
s�i î�n textul cu aceeas�i denumire din cartea a patra, Domnul Iisus
explica�  auditoriului  Sa�u,  felul  cum  cele  trei  pa� rt�i  ale  omului,
corpul,  inima  s� i  mintea,  trebuie  sa�  realizeze  pacea  î�ns�eptita� ,
pentru  a  se  î�mplini  ca  Fiu  al  lui  Dumnezeu,  prin  devenirea
intermediara� , de Copil (Fiu) al Luminii.

Inima  s� i  mintea  se  identifica�  cu  sufletul,  respectiv  spiritul,
structura  integrala� ,  holistica�  a  fiint�ei  umane  fiind  deci  cea
trinitara� : corp, suflet, spirit. Este de altfel, modul cel mai explicit
s� i  corect  ai  semnificat�iei  „crea� rii  omului  dupa�  chipul  s� i
asema�narea  lui  Dumnezeu”.  A  contesta  o  astfel  de  structura�
trinitara�  a fiint�ei umane, î�nseamna�  a nega manifestarea Trinitara�
a Divinului.

Mai mult deca� t ata� t, prin incursiunea î�n lumea supra-sensibila�
pe  care  am  reus�it  sa�  o  facem  datorita�  observat�iilor
clarva�za� torilor,  suprasenzitivilor,  ma�sura� torilor  radiestezice  s� i
altele,  expuse de mine î�n  cele doua�  ca� rt�i  ale  mele ment�ionate,
s�tim  ca�  structura  fiint�ei  umane  are  s�apte  corpuri  energetice-
informat�ionale,  sau  emot�ionale-mentale-spirituale,  pe  s�apte
niveluri  spat�iale  diferite,  corespunza�nd  s� i  aici  î�n  mod  uimitor,
structurii  septenare  a  Arborelui  Viet�ii,  realitate  suprema�
ezoterica� , cu cele s�apte ramuri ale sale spre cer s� i s�apte ra�da� cini,
de la care pare sa�  fi plecat î�n mod concret î�ntreaga magie reala�  a
numa� rului  s�apte.  Ar  fi  prea  stupid  sa�  dea  cineva  o  explicat�ie
materialist-carteziana�  a  realita� t�ii  s�eptenare,  bazata�  pe
î�nta�mplare s� i coincident�a� .

I6n ceea ce prives�te holografia, este uimitoare explicat�ia simpla�
data�  de Domnul Iisus Hristos î�n capitolul intitulat „Cele s�apte ca� i
ale pa� cii” din cartea a patra:

„I6n  ta� ra�mul  Tata� lui  nostru  Ceresc,  exista�  multe  sa� las�uri  s� i
multe sunt lucrurile ascunse pe care î�nca�  nu le cunoas�tet�i. Adeva� r



zic voua� , I6mpa� ra� t�ia Tata� lui nostru Ceresc este vasta� , ata� t de vasta�
î�nca� t nici un om nu-i cunoas�te limitele. Cu toate acestea, î�ntreaga
Sa î�mpa� ra� t�ie poate fi ga� sita�  î�n cea mai mica�  pica� tura�  de roua�  de
pe  o  floare  de  ca�mp  sau  î�n  mirosul  ierbii  proaspa� t  cosita�  pe
ca�mpurile  de  sub  soarele  verii.  I6ntr-adeva� r  nu  exista�  cuvinte
pentru a descrie î�mpa� ra� t�ia Tata� lui Ceresc”.

Un fragment din „Cele s�apte ca� i ale pa�cii” din cartea a doua,
prin Cuva�ntul Domnului Iisus, ne da�  un indiciu extraordinar la o
problema�  care a generat numeroase discut�ii, fa� ra�  finalitate clara� ,
dar provocatoare de dezbina� ri, privind natura s� i Sa� las�ul Tata� lui
Ceresc:

„Vret�i sa�  s�tit�i mai mult copiii Mei?
Cum sa�  spunem cu buzele noastre
Ceea ce nu poate fi exprimat?
Este î�ntocmai ca o rodie ma�ncata�  de un 

mut,
Cum ar putea el sa�  descrie gustul ei?
Daca�  noi spunem ca�  Tata� l Ceresc
Sa� la� s� luies�te î�n noi,
Atunci ofensa�m cerurile;
Daca�  spunem ca�  El nu sa� la� s� luies�te î�n noi,
Este un neadeva� r.
Ochiul care scruteaza�  orizontul î�ndepa� rtat
S� i al Aceluia care vede inimile oamenilor,
Nu fac deca� t una.
El nici nu se manifesta� ,
Nici nu se ascunde.
El nu este revelat,
Nici nerevelat.”

I6n  cartea  mea  Bioenergia  darul  Divinităţii am  discutat  mai
amplu acest aspect. Dar cum se poate ca Dumnezeu sa�  fie î�n noi s� i
î�n acelas� i timp sa�  nu fie?

I6n  numeroasele  discut�ii  care  s-au  purtat  referitor  la  acest



aspect,  s-au propus  diferite  ra� spunsuri,  cel  mai  cunoscut  fiind
acela  ca�  Dumnezeu este  î�n  noi,  este  spiritul  nostru.  Este  baza
panteismului  care  anima�  tot�i  gnosticii  s� i  î�n  general  filosofia
orientala�  s� i  extrem orientala�  ca  baza�  a  religiilor  respective,  î�n
care Dumnezeu apare ca Principiu s� i  nu ca Persoana� ,  ca Fiint�a�
Vie. Ra� spunsul privitor la Spirit î�n fiint�a umana� , nu poate fi deca� t
unul singur: el este proiect�ia holografica�  a Tata� lui Ceresc î�n om;
este modelul care determina�  cons�tiint�a. Fiind o imagine, El este,
dar î�n acelas� i timp, nu este î�n om.

Tot î�n cartea mea despre bioenergie am mai ara� tat cu privire
la acest aspect al sa� las�ului Tata� lui Ceresc, al Divinului, ca�  totus� i
mai exista�  o solut�ie care ne da�  ra� spunsul ca�  Tata� l Ceresc poate, s� i
exista�  la  propriu,  î�n  om:  dar  î�n  lumea  Sa  aparte,  a  spat�iului
zerodimensional,  care  des�i  punctual,  î�nchide  î�n  el  infinitul.  I6n
marele  Infinit  exista�  o  infinitate  de  manifesta� ri
zerodimensionale;  doar  î�n  felul  acesta  Dumnezeu  este
omniprezent,  dar fa� ra�  a  se amesteca cu nimeni s� i  nimic.  Acest
spat�iu  zerodimensional,  corespunde  „Luminii  nepa� trunse  s� i
neapropiate”  dupa�  cum  exprima�  Sfa�ntul  Ciprian  sa� las�ul
Domnului.

Exista�  î�nca�  multe  argumente  cu  privire  la  veridicitatea
textului  Evangheliei  eseniene. Printre acestea,  ar  fi  asema�na� rile
pa�na�  la  identitate,  cu texte  ale  Noului  Testament canonic,  cum
sunt  de  exemplu:  „Evanghelia  dupa�  Matei”  (6,  24-26;  23,  27),
„Evanghelia  dupa�  Marcu”  (12,  27;  12,  30),  „Evanghelia  dupa�
Luca” (12, 22-24; 12, 27; 6, 13; 20, 38), „Evanghelia dupa�  Ioan”
(1, 1-5 – cu except�ia faptului ca�  termenul „Cuva�ntul” este î�nlocuit
prin „Legea” = Legea Sfa�nta� ; 7, 19; 14, 27; 16, 12). La acestea se
adauga�  î�ntreg capitolul 13 din „Epistola î�nta� i  ca� tre Corintieni a
Sfa�ntului Apostol  Pavel”  care î�n  fapt  (aproape identic)  este un
fragment  din  ceea  ce  s-ar  putea  denumi  cel  mai  extraordinar
discurs  despre  Iubirea  necondit�ionata�  a  Domnului  Iisus.  Este
Legea Fundamentala�  a Tata� lui Ceresc.

Am  considerat  acest  text  al  Evangheliei  eseniene ata� t  de
important î�nca� t am redat discursul Hristic î�n î�ntregime î�n cartea



mea Bioenergia darul Divinităţii. Iubirea necondit�ionata�  apare î�n
numeroase ra�nduri î�n Evanghelia eseniană ca Lege fundamentala� .
As�  putea zice ca�  apare ca un laitmotiv. Faptul ca�  textul citat din
„Epistola î�nta� i ca� tre Corintieni a Sfa�ntului Apostol Pavel” (13, 1-
13)  este,  dupa�  cum  am  ment�ionat,  practic  identic,  cu  cel  din
Evanghelia  eseniană,  cum  ar  trebui  interpretat?  I6nseamna�  ca�
important�a  textului este ata� t  de mare î�nca� t,  atunci ca�nd a luat
cunos�tint�a�  de el, dupa�  acelas� i manuscris al Evangheliei eseniene a
păcii sau  o  copie  fidelă  a  acestuia,  Sfântul  Pavel  l-a  fixat
definitiv în conştiinţa şi memoria sa.

I6n argumentarea veridicita� t�ii  textului  Evangheliei  eseniene a
păcii sunt s� i unele aspecte, indirecte poate, as�  zice formale, dar
care apar î�n consens.

De exemplu, expresia „S-a dus iara� s� i î�n munte El singur”, cum
apare î�n  „Evanghelia  dupa�  Ioan”  (6,  15),  este  corespunza� toare
modului î�n care este descrisa� , î�n repetate ra�nduri, aparit�ia (sau
plecarea) Domnului Iisus, la (de la) mult�imea de oameni care I6l
as�teptau s� i aveau nevoie de El.

Un alt exemplu: I6n cartea î�nta� i,  Evanghelia eseniană a păcii,
pentru a explica mult�imii de bolnavi care nu reus�ise sa�  se vindece
dupa�  „tratamentul”  prescris,  Domnul  Iisus  le  spune  parabola
„Fiului  risipitor”,  ment�iona�nd  ca�  rostul  parabolelor  este  de  a
ajuta pe toata�  lumea sa�  î�nt�eleaga�  mai bine cele spuse.  Este cel
put�in curios faptul ca� , î�n evangheliile canonice, parabola „Fiului
risipitor” apare numai î�n „Evanghelia dupa�  Luca” (15, 11-32), cu
doi fii s� i cu un î�nt�eles destul de confuz s� i fort�at, î�n comparat�ie cu
î�nt�elesul clar, logic al parabolei din  Evanghelia eseniană a păcii.
Este curios cum s-a deturnat î�nt�elesul rostului parabolelor, de la
acela de „ajuta� toare de î�nt�eles”, la acela de „rebusuri”?

Printre argumentele „secundare” s-ar î�nscrie s� i observat�ia ca� ,
î�n cadrul textelor  Evangheliei eseniană a păcii, toate denumirile
calendaristice (ale lunilor) s� i ale vegetat�iei din zona� , corespund
cadrului geografic s� i istoric la care se refera�  acestea.

Desigur, textul  Evangheliei eseniene a păcii cuprinde s� i unele
aspecte foarte sensibile, cum ar fi fraternitatea omului cu arborii,



î�ngerii s� i mai ales acelea privind Maica Pa�ma�nteasca� .
Pierderea treptata�  a sensibilita� t�ii ca urmare a practica� rii unei

nutrit�ii  eronate,  polua� rii  multilaterale  s� i  stresului,  precum  s� i
ignorarea structurilor reale ale omului s� i naturii î�nconjura� toare,
ca efect al unei educat�ii s�tiint�ifice s� i spirituale reduct�ioniste, au
fa� cut  pe  omul  actual  sa�  nu  mai  simta�  s� i  sa�  nu  mai  î�nt�eleaga�
lega� turile  sale  stra�nse  cu  tot  ce  este  viu  s� i  î�n  primul  ra�nd  cu
arborii. Acest lucru se petrece î�n pofida faptului ca�  asta� zi exista�
lucra� ri,  cum  sunt  acelea  ale  autorilor  Peter  Tompkins  s� i
Christopher Bird (Viaţa secretă a plantelor) s�i Robert Frederick
(Plantele,  o  lume  care  gândeşte);  î�n  plus  lucra� rile  privind
sensibilitatea plantelor ale dr.  Marioara Godeanu, evoca�  natura
uimitor de afectiva�  a plantelor fat�a�  de om, precum s� i inteligent�a
lor.  Acest  aspect,  este  evocat  destul  de  amplu  î�n  cartea  mea
Bioenergia darul Divinităţii.

Problema „I6ngerilor”, a „angelologiei” î�n general, fires�te ca�  a
preocupat curiozitatea umana�  din cele mai vechi timpuri.

I6n  prezent,  î�n  ciuda progresului  tehnologic  (sau tocmai din
cauza lui), situat�ia este aceeas�i din totdeauna: unii (mai put�ini)
cred î�n  existent�a  î�ngerilor,  iar  alt�ii  (mai mult�i),  nu.  Persoanele
sensibile, cu o anumita�  „permeabilitate” mistica�  normala� , cred î�n
ei s� i chiar î�i simt; persoanele insensibile, nu.

Este  interesant  de  remarcat  faptul  ca�  modul  î�n  care  sunt
prezentat�i î�ngerii î�n  Evanghelia eseniană de ca� tre Domnul Iisus
Hristos,  se  pare  ca�  nu  este  î�nt�eles  chiar  de  ca� tre  autorul
traducerii din aramaica� , dr. Edmond Bordeaux Szekely. Felul cum
î�i  evoca�  î�n  alte lucra� ri  ale  sale,  pare  a se orienta  mai  degraba�
ca� tre un î�nt�eles simbolic s� i daca�  ne-am referi la î�ngerii din natura
î�nconjura� toare, fiecare din aces�tia (I6ngerul Apei, I6ngerul Aerului,
I6ngerul  Pa�ma�ntului,  etc.)  evoca�  suma  proprieta� t�ilor  fizice,
chimice  s� i  energetice  ale  mediului  respectiv.  Dar,  atunci  cum
trebuie  sa�  î�nt�elegem  cele  spuse  de  Domnul  Iisus,  î�n  finalul
recomanda� rilor Sale privind modul  î�n  care trebuie sa�  ma�nca�m
„De  asemenea,  î�n  timp  ce  ma�ncat�i,  ga�ndit�i  ca�  avet�i  deasupra
voastra�  pe  I6ngerul  Aerului  s� i  dedesubt,  pe  I6ngerul  Apei”,  iar



atunci ca�nd se refera�  la „pa� inea vie” s� i „gra�ul î�ncolt�it”, spune ca�
cei ce le prepara�  sa�  umezeasca�  mai î�nta� i gra�ul, pentru ca I6ngerul
Apei sa�  poata�  intra î�n el?

Ca�nd  Domnul  Iisus  s-a  referit  la  Arborele  Viet�ii  ara� ta�nd  ca�
acesta este „Mister al Misterelor”, spune ca�  El se afla�  î�n mijlocul
Gra�dinii Eternita� t�ii, din Marea Eternita� t�ii s� i ca�  are s�apte ramuri
ca� tre cer s� i s�apte ra�da� cini; cele s�apte ramuri sunt alca� tuite din cei
s�ase  î�ngeri  ai  Tata� lui  Ceresc  î�mpreuna�  cu  Tata� l  Ceresc,  iar
ra�da� cinile sunt alca� tuite din cei s�ase î�ngeri ai Maicii Pa�ma�ntes�ti,
î�mpreuna�  cu Maica Pa�ma�nteasca� . Cei s�ase î�ngeri ai Tata� lui Ceresc
sunt:  I6ngerul  I6nt�elepciunii,  I6ngerul  Puterii,  I6ngerul  Creat�iei,
I6ngerul Viet�ii Eterne, I6ngerul Pa� cii s�i I6ngerul Iubirii. I6ngerii Maicii
Pa�ma�ntes�ti sunt: I6ngerul Soarelui, I6ngerul Apei, I6ngerul Aerului,
I6ngerul  Pa�ma�ntului,  I6ngerul  Viet�ii  s� i  I6ngerul  Bucuriei.  Este
evident  ca�  î�n  aceasta�  ipostaza� ,  „î�ngerii”  capa� ta�  apoteoza lor  s� i
anume devin mai degraba�  diversele atribute ale lui Dumnezeu.

Unii  autori  par  a  identifica  Arborele  Viet�ii  cu  Arborele
Sefirotic  din  literatura  cabalistica� .  Noi  î�nsa�  avem  datoria  sa�
î�ncerca�m  sa�  la�murim  aspectele  ezoterice  î�n  noua  cunoas�tere
sacrala� -spirituala� ,  deca� t sa�  ne afunda�m mai mult î�n acestea. De
aceea noi trebuie sa�  pleda�m pentru î�nfiint�area acestei cunoas�teri
umane a mileniului  al  treilea,  ca� t  mai  urgent posibil,  pentru a
determina  efectele  ecumenice  cele  mai  puternice  s� i  unificarea
(sau mai bine zis,  reunificarea) religiei  cu s�tiint�a,  î�n  adeva� rata
cunoas�tere umana� .

Este interesant de remarcat ca�  î�n multe fresce de pe zidurile
Bisericilor Cres�tine Ortodoxe, î�n fundalul imaginei de prim plan a
Sfintei Treimi, apare un arbore: Arborele Viet�ii.

I6n sfa� rs� it, î�n  Evanghelia eseniană mai apar s� i alt�i î�ngeri, care
se apropie foarte mult de imaginea celor noua�  sau zece categorii
de î�ngeri î�nta� lnit�i î�n Scripturile canonice.

Maica  Pa�ma�nteasca�  este  cel  mai  sensibil  s� i  delicat  dintre
aspectele care se î�nta� lnesc î�n Evanghelia eseniană.

Ea apare ca parte a Divinului care este implicata�  î�n aspectul
material ai Realita� t�ii: cu alte cuvinte apare ca Sta�pa�na�  a Materiei,



a corpurilor fizice ale tuturor fiint�elor vii s� i a sa�na� ta� t�ii lor.
Potrivit unor autori cunosca� tori ai literaturii ezoterice, Maica

Pa�ma�nteasca�  s-ar identifica  cu Sfa�ntul  Duh sau Sfa�ntul  Duh ar
avea implementat î�n El s� i aspectul feminin, matern.

Din  Scrisorile lui Thales din Argos către Empedocle atenianul,
rezulta�  ca�  Sfa�nta  Maica�  Maria,  Prea  Sfa�nta  Na�sca� toare  de
Dumnezeu, a fost din totdeauna „Prea Sfa�nta Pururea Fecioara�
Maica� ” chiar de pe vremea Atlantidei.

I6n  aparit�iile  de  la  Amsterdam,  dintre  anii  1945–1959,  ale
Sfintei  Fecioare Maria,  Maica Domnului,  Ea s-a autointitulat  î�n
mesajele  transmise,  „Maica  tuturor  popoarelor”,  cera�nd  sa�  ne
ruga�m  Ei,  ca  Apa� ra� toarea  noastra�  î�n  fat�a  Fiului,  Domnul  Iisus
Hristos.

I6mi face impresia ca�  un anumit misoginism endemic, mos�tenit
de la toate cultele Asiei s� i Orientului apropiat, preluat de ca� tre
Bisericile Cres�tine s� i  î�n Europa s� i  î�n America, au fa� cut ca toate
aborda� rile  femininului  î�n  Divin,  sa�  fie  fa� cute  cu  anumite
prejudeca� t�i. Acest lucru este î�n fond destul de curios, deoarece î�n
hinduism, î�n Creat�iune ala� turi de Tata� l apare Adi Sakti, principiul
feminin,  Mama Divina� ,  iar  la  chinezi,  dupa�  Laozi,  Dao,  prin  xu
(„vid”),  reprezinta�  Mama  tuturor  fa�pturilor  s� i  lucrurilor
existente, iar dupa�  tradit�ia indiana� , Kundalini este reflectarea î�n
om, a Marii Zeit�e, a Mamei Divine.

Dupa�  cum  bine  sesizeaza�  Dan  Costian,  referindu-se  la
existent�a Mamei Divine sau Mamei Primordiale, arata�  ca�  de fapt,
aspectul feminin este implementat î�n Tata� l, potrivit „Facerea” (1,
27): „S� i a fa� cut Dumnezeu pe om dupa�  chipul Sa�u; dupa�  chipul lui
Dumnezeu l-a fa� cut; a fa� cut ba� rbat s� i femeie”.

Pe de alta�  parte, sa�  nu uita�m ca�  orice om simte ca�  î�n el exista�  o
Mama� , care este mai mult deca� t mama care l-a na� scut s� i care este
prima  Fiint�a�  ca� reia  î�i  lanseaza�  striga� tul  sa�u  de  ajutor  (chiar
nema�rturisit) î�n momentele sale de necesitate s� i de durere.

I6n traducere eu am utilizat denumirea de Maica Pa�ma�nteasca� ,
considera�nd-o mai potrivita�  cres�tinismului ortodox.  I6n engleza� ,
denumirea era „Eartherly Mother” („Mama Pa�ma�nteasca� ”).



N-as�  putea  î�ncheia  mai  bine  referirile  la  aspectul  Divin
feminin, deca� t reda�nd cuvintele Sfa�ntului Ambrozie (secolul V):
„Cine n-are Biserica de mama� ,  nu poate avea pe Dumnezeu de
tata� ”.

Sa�  trecem î�nsa�  la noutatea cea mai extraordinara�  pe care o
aduce Evanghelia eseniană:

Cartea a patra î�ncepe cu urma� torul text: „S� i  Domnul Iisus î�i
aduna�  pe Fiii Luminii pe malul ra�ului, pentru a le revela ceea ce le
ra�ma� sese ascuns; trecusera�  s�apte ani s� i tot�i erau maturi pentru
adeva� r,  la fel  cum floarea se deschide, ca�nd I6ngerul Soarelui s� i
I6ngerul Apei o aduc la timpul î�nfloririi”.

Acest  text,  î�n  afara  faptului  ca�  suplimentar,  constituie  un
argument  pentru  veridicitatea  manuscrisului  î�n  discut�ie,
indica�nd  perioada  de  s�apte  ani  necesara�  regenera� rii  tisulare
complete a corpurilor celor vindecat�i, care acum devenisera�  Fii ai
Luminii,  indică revenirea la ei a Domnului Iisus după şapte
ani de la vindecarea lor, deci cele povestite în manuscris în
primele  două  părţi,  s-au  petrecut  cu  şapte  ani  înainte  de
perioada „publică” din viaţa Mântuitorului.

Aceasta�  constatare are o dubla�  mare important�a� :
— Una,  ca�  spulbera�  toate  speculat�iile  care  s-au  fa� cut  cu

privire la anii necunoscut�i din viat�a Domnului Iisus s� i
— A  doua,  ca�  preceda�nd  perioada  publica�  din  Palestina  a

Domnului Iisus, nu schimba�  cu nimic canonul Bisericii Cres�tine
Ortodoxe î�ntemeiat pe Jertfa Ra� scumpa�ra� toare a Ma�ntuitorului.

Vechimea  manuscrisului,  dezva� luita�  prin  cele  de  mai  sus,
arata�  ca�  „Evanghelia dupa�  Ioan” este, î�n modul cel mai categoric,
cea  mai  veche  (s� i  nu  cea  mai  noua�  cum  se  acrediteaza�  pe
argumente  superficiale).  I6n  felul  acesta  se  confirma�  ipoteza
evangheliei primitive, expusa� , printre altele, de Oscar Cullman î�n
cartea sa,  Noul Testament (Bucures�ti: Humanitas, 1993), î�n care
se spune ca�  cele  trei  sinoptice s� i-ar  avea originea î�ntr-o  sursa�
comuna�  de  origine  aramaica�  de  care  nu  mai  dispunem.  De
ipoteza evangheliei primitive e legat numele lui Lessing (1775).
Eichborn, adopta�  s� i el aceeas�i solut�ie.



Capa� ta�  de asemenea consistent�a�  argumentele autorilor care
au ara� tat  ca�  „Evanghelia  dupa�  Ioan”  a  fost  scrisa�  mai  î�nta� i  î�n
aramaica�  s� i apoi tradusa�  î�n greaca�  cum sunt C. F. Burney (1922);
Charles C. Terrey (1923); W. F. Albright (1925); M. Black (1954);
C.  Daniel  (Scripta  Aramaica Bucures�ti:  Editura  S� tiint�ifica�  s� i
Enciclopedica� , 1980).

I6n  concluzie,  nu  î�ncape  î�ndoiala�  ca�  manuscrisele  pe  care
Edmond Bordeaux Szekely a efectuat traducerile din aramaica�  s� i
ebraica�  sunt originale. Ele sunt pline de dezva� luiri extraordinare,
î�ncepa�nd de la rostul real al existent�ei omului î�n aceasta�  viat�a� , de
modul de purificare a lui pentru a deveni Copil al Luminii s� i apoi
Fiu de Dumnezeu. Este î�nt�elesul apropiat pe care l-a exprimat s� i
regretatul  nostru  pa� rinte  Dumitru  Sta�niloaie  î�n  capitolul  final
„Despre I6ndumnezeire” î�n cartea sa Spiritualitatea Ortodoxă.

Dar,  dupa�  cum  am  ara� tat,  cel  mai  extraordinar  mesaj  al
Evangheliei  Eseniene  a  Pa� cii,  venind  de  la  Domnul  Iisus,  este
acela  al  IUBIRII  NECONDIT� IONATE,  care  este  prima  lege
fundamentala�  a tata� lui Ceresc, Legea Sfa�nta� .

Legea Iubirii Necondit�ionate ca relat�ie î�ntre oameni, nu este
opt�ionala� . Nu este o alegere democratica� . Fiind energia levogira� ,
benefica� , cea mai puternica�  din ca� te exista� , ea este singura s�ansa�
de reducere urgenta�  a entropiei planetare, la nivelul de a o face î�n
continuare viabila� .

Orica� te  am spune  despre  Evanghelia  eseniană a  păcii, ar  fi
insuficiente  s� i  inadecvate,  s� i  avea  dreptate  Edmond  Bordeaux
Szekely ca�nd î�ncheia „Prefat�a” la edit�ia engleza�  de la Londra din
1937 astfel:

„S� i adeva� rul se va ma� rturisi prin el î�nsus�i”.

Fie ca Lumina Sfa�nta�  a Domnului Iisus, care se manifesta�  î�n
fiecare an la Morma�ntul Sfa�nt de la Ierusalim la slujba de I6nviere
a Arhiereului  Cres�tin  Ortodox,  Lumina  I6nvierii,  sa�  pa� trunda�  î�n
sufletele noastre gonind toate ra�uta� t�ile s� i negativita� t�ile din noi s� i
dintre  noi  s� i  lumina�ndu-ne  mint�ile,  sa�  ne  conforma�m  IUBIRII



NECONDIT� IONATE, care rezolva�  toate problemele omenirii s� i ale
Universului.

Pace vouă!

Radu Ilie Ma�necut�a�
Ucea de Jos



Cartea întâi
Evanghelia eseniană a păcii



Prefaţă

Se vor î�mplini î�n cura�nd doua�  mii de ani de ca�nd Fiul Omului a
î�nva� t�at umanitatea calea, adeva� rul s� i viat�a. El a adus bolnavilor
sa�na� tatea,  ignorant�ilor  î�nt�elepciunea,  iar  celor  care  erau
nefericit�i fericirea. Cuvintele Sale au cucerit juma� tate din lume s� i
au format civilizat�ia occidentala� . Acest fapt dovedes�te vitalitatea
lor eterna� , valoarea lor suprema�  s� i incomparabila� .

Aceasta�  carte  nu  cuprinde  deca� t  o  treime  din  manuscrisul
aramaic care se ga� ses�te î�n arhivele secrete ale Vaticanului s� i  a
manuscrisului  î�n  slavona  veche  pa� strat  î�n  arhivele  regale  ale
Habsburgilor (acum proprietatea guvernului austriac).

Noi  datora�m  existent�a  acestor  doua�  versiuni  preot�ilor
nestorieni care,  sub amenint�area hoardelor lui  Ghingis-han,  au
fost constra�ns� i sa�  se refugieze din Orient spre Occident aduca�nd
cu ei toate scripturile s�i icoanele lor.

Textul  aramaic  dateaza�  din  secolul  al  III-lea  dupa�  Hristos,
varianta  î�n  slavona  veche  fiind  o  versiune  literara�  a  acestuia.
Arheologia nu este î�nca�  capabila�  sa�  ne explice cum au ca� la� torit
aceste  texte  din  Palestina  pa�na�  î�n  interiorul  Asiei,  pentru  a
ajunge î�n ma� inile preot�ilor nestorieni.

Nu  avem  de  ada�ugat  nici  un  comentariu  acestui  text.  El
vorbes�te de la sine. Cititorul care va studia paginile urma� toare cu
toata�  atent�ia  necesara�  va  simt�i  î�n  el  suflul  viet�ii  eterne  s�i
puternica  evident�a�  a  acestor  adeva� ruri  profunde  de  care
umanitatea de asta� zi are o nevoie mai urgenta�  ca orica�nd.

„S� i adeva� rul se va ma� rturisi prin el î�nsus�i.”

Londra, 1937

EDMOND BORDEAUX SZEKELY



Prefaţă
La cea de-a 50-a aniversare a primei ediţii (1978)

Cincizeci de ani s-au scurs de la prima edit�ie a Ca� rt�ii î�nta� i a
Evangheliei  eseniene, s� i  de  la  crearea  International  Biogenic
Society, dedicata�  tuturor aplicat�iilor posibile ale î�nva� t�a�ma�ntului
etern al  esenienilor î�n  viat�a  noastra�  de  toate zilele din timpul
secolului al XX-lea. I6n cursul celor cincizeci de ani trecut�i, lumea a
suferit  ravagiile  unui  ra� zboi  mondial  s� i  se  ga� ses�te  din  nou
confruntata�  cu  probleme  aparent  insurmontabile:  poluarea  la
scara�  planetara� ,  criza de energie, foamete s� i tensiuni cresca�nde
î�ntre filosofii  s� i ga�ndiri politice divergente. Totus�i,  cuvintele lui
Iisus  continua�  sa�  semene  gra�unt�ele  lor  de  pace  s� i  iubire  î�n
aceasta�  lume tulburata� . Din anul 1928 mai mult de zece milioane
de persoane au primit mesajul  Evangheliei  eseniene s� i  numa� rul
lor este î�n  continua�  cres�tere.  Victor Hugo a spus ca�  „nu exista�
putere mai mare deca� t aceea a unei idei ca� reia i-a sosit timpul”.
Poate ca�  nu este prea ta� rziu pentru ca puterea de transformare a
cuvintelor lui Iisus, î�n puritatea s� i amplitudinea lor init�iala� , sa� -s� i
produca�  minunile î�ntr-o lume care n-a avut niciodata�  mai multa�
nevoie de ele.

EDMOND BORDEAUX SZEKELY



Evanghelia eseniană a păcii

Bolnavii s�i infirmii venira�  î�n numa� r mare la Domnul Iisus s� i I6i
spusera� :

„Daca�  Tu  cunos�ti  toate  lucrurile,  spune-ne  noua�  pentru  ce
î�ndura�m  ata� tea  suferint�e?  Pentru  ce  nu  suntem  sa�na� tos� i  ca
ceilalt�i  oameni?  Doamne,  vindeca� -ne  ca  s� i  noi  sa�  devenim
puternici  s�i  ca sa�  ies� im din mizeria noastra� .  Mai s�tim ca�  Tu ai
puterea  sa�  vindeci  toate  bolile.  Elibereaza� -ne  de  Satana  s� i  de
toate relele teribile cu care ne acapareaza� ; Doamne, fie-T� i mila�  de
noi!”

S� i Domnul Iisus le-a ra� spuns:
„Fericit�i suntet�i voi ca suntet�i î�nfometat�i de adeva� r, ca� ci Eu va�

voi potoli foamea cu pa� inea î�nt�elepciunii.  Fericit�i  suntet�i  voi ca�
at�i ba� tut la us�a� , ca� ci Eu va�  voi deschide us�a viet�ii. Fericit�i suntet�i
voi  de  a  voi  sa�  sca�pat�i  de  Satana,  ca� ci  Eu  va�  voi  conduce  î�n
î�mpa� ra� t�ia  î�ngerilor Maicii  noastre Pa�ma�ntes�ti  unde puterea lui
Satana nu poate pa� trunde!”

Foarte surprins� i ei î�ntrebara� :
„Cine este Maica noastra�  s� i care sunt î�ngerii Sa� i? Unde se afla�

î�mpa� ra� t�ia Sa?”
„Maica voastra�  este î�n voi s�i voi suntet�i î�n Ea. Ea este Aceea

care v-a na� scut s�i care v-a dat viat�a� . De la Ea at�i primit corpurile
voastre s� i Ei i le vet�i î�napoia î�ntr-o zi. Fericit�i vet�i fi voi, ca�nd o
vet�i cunoas�te pe Ea s� i î�mpa� ra� t�ia Sa, daca�  vet�i primi î�ngerii Maicii
voastre s� i  va�  vet�i  conforma legilor Sale. Adeva� r  zic voua� ,  acela
care va proceda as�a nu va cunoas�te niciodata�  boala, ca� ci puterea
Maicii noastre este mai presus de orice. Puterea Ei distruge pe
Satana s�i î�mpa� ra� t�ia lui, s� i Ea domnes�te asupra tuturor corpurilor
voastre ca s� i asupra celor ale tuturor fiint�elor vii.”

„Sa�ngele  care  curge  î�n  noi  este  na� scut  din  sa�ngele  Maicii
noastre  Pa�ma�ntes�ti.  Sa�ngele  Sa�u  cade  din  nori,  t�a� s�nes�te  din
ada�ncurile  pa�ma�ntului,  susura�  î�n  pa� ra�urile  munt�ilor,  se scurge
abundent  î�n  ra�urile  ca�mpiilor,  dormiteaza�  î�n  sa�nul  lacurilor  s� i



vuies�te cu putere î�n ma� rile ra� scolite de furtuni.”
„Aerul  pe  care  î�l  respira�m  se  nas�te  din  respirat�ia  Maicii

noastre  Pa�ma�ntes�ti.  Suflul  Sa�u  este  azurul  din  î�na� lt�imile
cerurilor; el suspina�  pe va� rfurile munt�ilor, freama� ta�  prin frunzele
pa�durii,  se  ridica�  deasupra  lanurilor  de  gra�ne,  se  calmeaza�  î�n
va� ile profunde, se mistuie î�n des�ert.”

„Duritatea  oaselor  noastre  provine  din  oasele  Maicii
Pa�ma�ntes�ti, din roci s� i din pietre. Acestea se î�nfa� t�is�eaza�  goale î�n
fat�a cerului pe va� rfurile munt�ilor; ele seama�na�  unor urias� i at�ipit�i
pe flancurile costis�elor, unor idoli ridicat�i î�n des�ert; se ga� sesc de
asemenea ascunse î�n interiorul pa�ma�ntului.”

„Ginga� s� ia  ca� rnii  noastre  provine  din  carnea  Maicii  noastre
Pa�ma�ntes�ti care se coloreaza�  î�n galben s�i î�n ros�u ca�nd fructele se
coc  î�n  pomi;  Ea  ne  da�  de  asemenea  hrana  care  izvora� s�te  din
brazdele ca�mpurilor.”

„Ma� runtaiele  noastre  sunt  formate  din  ma�runtaiele  Maicii
noastre  Pa�ma�ntes�ti;  ele  sunt  ascunse  privirii  noastre,  ca  s� i
ada�ncimile invizibile ale Terrei”.

„Lumina ochilor nos�tri s� i auzul nostru se nasc din culorile s� i
sunetele Maicii noastre Pa�ma�ntes�ti; ele ne cuprind î�n î�ntregime
precum  valurile  ma� rii  pes�tii,  sau  curent�ii  de  aer  pa� sa� rile.”
„Adeva� r zic voua� , omul este fiul Maicii noastre Pa�ma�ntes�ti s� i de la
Ea î�s� i  primes�te  corpul  sa�u,  î�n  acelas� i  mod î�n  care  corpul  unui
copil  se  nas�te  din  pa�ntecul  mamei  sale.  Adeva� r  zic  voua� ,  voi
suntet�i una cu Maica Pa�ma�nteasca� , Ea este î�n voi s� i voi suntet�i î�n
Ea. Din Ea v-at�i na� scut, î�n Ea tra� it�i  s� i î�n Ea va�  vet�i î�ntoarce. De
aceea respectat�i legile Sale, pentru ca�  nimeni nu poate tra� i mult
timp,  nici  fericit,  fa� ra�  sa�  O  respecte  pe  Ea  s� i  legile  Sale.  Ca� ci
respirat�ia voastra�  este respirat�ia Ei,  sa�ngele vostru, sa�ngele Ei,
oasele  voastre,  oasele  Ei,  carnea  voastra� ,  carnea  Ei,  organele
voastre  interne,  organele  Ei  interne,  ochii  vos�tri  s� i  urechile
voastre, ochii Sa� i s� i urechile Sale.”

„Adeva� r zic voua� , daca�  nu respectat�i o singura�  lege din Legile
Sale, vet�i  deveni prada bolilor voastre nemiloase s� i  va fi  multa�
suferint�a�  cu  lacrimi  s� i  scra� s�nete  ale  dint�ilor.  Va�  spun ca�  ata� ta



vreme ca� t nu urmat�i Legile Maicii voastre, nu vet�i sca�pa mort�ii.
Dar Maica sa, se va atas�a de aceia care I-a respectat Legile. Ea î�l
va vindeca de toate relele s� i el nu va mai cunoas�te boala. Ea î�i va
da o viat�a�  lunga� ,  î�l  va proteja de toate necazurile,  î�l  va feri  de
atingerea focului, a apei s� i de mus�ca� turi de s�erpi veninos�i.  Ca� ci
Maica voastra�  Pa�ma�nteasca�  este Aceea care v-a na� scut s� i Ea este
Aceea care va�  ment�ine viat�a î�n voi. Ea v-a dat corpul vostru s� i Ea
singura�  are puterea sa�  va�  vindece. Fericit acela care î�s� i iubes�te
Maica s� i se odihnes�te î�n pace la sa�nul Sa�u. Chiar ca�nd v-at�i î�ntors
de la Ea, Maica voastra�  va�  iubes�te. S� i ca� t de mult at�i fi iubit�i de Ea
daca�  at�i reveni la Ea! Adeva� r zic voua� , mare este iubirea Sa, mai
mare deca� t cei mai î�nalt�i munt�i, mai ada�nca�  deca� t cele mai ada�nci
ma� ri. S� i aceia care î�s� i iubesc Maica, nu vor fi niciodata�  abandonat�i
de Ea. Dupa�  cum ga� ina î�s� i apa� ra�  puis�orii, leoaica puii, mama nou-
na� scutul,  tot as�a Maica Pa�ma�nteasca�  protejeaza�  pe Fiul Omului
de toate relele s� i toate primejdiile.”

„Ca� ci,  adeva� r zic voua� ,  numeroase pericole amenint�a�  pe Fiii
Oamenilor.  Belzebut,  print�ul  tuturor  demonilor,  sursa  tuturor
relelor, sta�  la pa�nda�  î�n corpurile tuturor Fiilor Oamenilor. El este
moartea,  sta�pa�nul  tuturor  calamita� t�ilor  s� i  î�mbraca�  aparent�e
atra� ga� toare  pentru  a  ispiti  s� i  seduce  pe  Fiii  Oamenilor.  El  le
promite boga� t�ii s� i putere, palate magnifice, î�mbra� ca�minte de aur
s� i  argint,  o  mult�ime de servitori;  el  le  promite î�nca�  renume s� i
glorie,  concubinaj  s�i  senzualitate,  la� comie  s� i  bet�ii,  viat�a�
desfra�nata� ,  zile  de  lene  s� i  tra�nda�vie.  El  î�l  cunoas�te  pe  fiecare
flata�nd î�nclinat�iile sale personale. S� i î�n ziua î�n care Fiii Oamenilor
au devenit sclavii tuturor acestor vanita� t�i s� i abominat�ii, atunci ca
plata�  el  î�i  despuiaza�  de  toate  bunurile  ca�pa� tate  de  la  Maica
Pa�ma�nteasca� , pe care Aceasta le-a da� ruit lor ata� t de abundent. El
le ia respirat�ia lor, sa�ngele lor, oasele lor, carnea lor, organele lor
interne, ochii  s� i  urechile lor. S� i  respirat�ia Fiului Omului devine
scurta�  s� i dureroasa� , ra� suflarea sa e tot ata� t de ura� t mirositoare ca
a  animalelor  impure.  Sa�ngele  sa�u  se  î�ngroas�a�  s� i  devine  ura� t
mirositor  ca  apa  mlas�tinilor,  se  coaguleaza�  s� i  se  î�nnegres�te,
asema�na� tor  nopt�ii  mort�ii.  Oasele  sale  se  pietrifica�  s� i  devin



noduroase. Ele se descompun s� i se sfa� ra�ma� , ca pietrele care cad
de pe o sta�nca� . Carnea sa se î�ncarca�  cu gra� simi s� i cu apa� ,  ea se
descompune  s� i  putrezes�te  s� i  se  acopera�  cu  cruste  s� i  abcese
dezgusta� toare.  Organele  sale  interne  se  umplu  cu  murda� rii
abominabile,  cu  scurgeri  î�mput�ite  de  puroi,  î�n  care  viermi
ma� rs�avi î�s� i stabilesc res�edint�a. Vederea sa scade, pa�na�  ce î�n final,
noaptea profunda�  se instaleaza�  î�n ochii sa� i; urechile sale nu mai
aud,  pa�na�  ce  domnes�te  linis�tea  morma�ntului.  I6n  acest  mod,  la
sfa� rs� itul viet�ii, prin propriile sale gres�eli, deoarece nu a s�tiut sa
respecte Legile Maicii sale s� i pentru ca�  a acumulat gres�eala�  dupa�
gres�eala� , Fiul Omului î�s� i pierde viat�a. Toate darurile Maicii sale
Pa�ma�ntes�ti  î�i  sunt  luate:  respirat�ie,  sa�nge,  oase,  carne,  pa� r,
organe interne,  ochi s� i  urechi s� i,  î�n ultimul ra�nd, viat�a,  cu care
Maica Pa�ma�nteasca�  i-a î�ncununat corpul.”

„Dar daca�  Fiul Omului ca�zut î�n gres�eala�  î�s� i  regreta�  pa� catele
sale s� i  le dezleaga� ,  daca�  el revine ca� tre Maica sa Pa�ma�nteasca� ,
daca� ,  respecta�nd  Legile  Sale,  el  se  elibereaza�  din  ghearele  lui
Satana rezista�nd ispitelor sale, atunci Maica sa Pa�ma�nteasca�  î�l va
primi din nou la sa�nul Sa�u. Ea î�s� i va reva� rsa iubirea Sa ca� tre Fiul
rega� sit  s� i  î�s� i  va  trimite  î�ngerii  Sa� i  pentru a-l  servi.  Adeva� r  zic
voua� , de î�ndata�  ce Fiul Omului rezista�  lui Satana care sa� la� s� luies�te
î�n el s� i  î�nceteaza�  sa� -l  asculte,  chiar î�n acea clipa� ,  î�ngerii  Maicii
Pa�ma�ntes�ti  sunt gata sa� -l serveasca�  cu toata�  puterea lor s� i  sa� -l
elibereze din ghearele Satanei.”

„Ca� ci nici un om nu poate sluji la doi sta�pa�ni. Sau î�l serves�te
pe Belzebut s� i diavolii sa� i, sau serves�te pe Maica sa Pa�ma�nteasca�
s� i  î�ngerii  Sa� i.  Sau  el  serves�te  moartea,  sau  el  serves�te  viat�a.
Adeva� r  zic  voua� ,  fericit�i  cei  care  urmeaza�  Legile  viet�ii  s� i  nu
ra� ta� cesc pe ca� ile mort�ii.  I6n ei fort�ele viet�ii cresc puternice s� i ei
scapa�  chinurilor mort�ii.”

Tot�i aceia care erau î�n jurul Domnului Iisus ascultara�  aceste
cuvinte cu uimire, ca� ci ele erau pline de fort�a�  s� i î�i î�nva� t�au î�ntr-un
mod cu totul nou deca� t o fa� cusera�  preot�ii s� i scribii.

Soarele  asfint�ise  s� i  totus� i  ei  nu  se  î�napoiasera�  la  ei  acasa� .
As�eza�ndu-se î�n jurul Domnului I6l î�ntrebara� :



„Doamne, care sunt aceste Legi ale viet�ii? Ra�ma� i î�nca�  cu noi s� i
î�nvat�a� -ne. Noi vrem sa�  asculta�m î�nva� t�a� tura Ta pentru a ne putea
vindeca s� i a deveni drept�i.”

Atunci Domnul Iisus S-a as�ezat î�n mijlocul lor s� i  le-a vorbit
astfel:

„Adeva� r zic voua� , nimeni nu poate fi fericit daca�  nu urmeaza�
Legea.”

La acestea cei din jurul Domnului I6i spusera� :
„Noi tot�i urma�m legile lui Moise, legiuitorul nostru, as�a cum

sunt consemnate î�n scrierile noastre Sfinte.”
Atunci Domnul Iisus le-a zis:
„Nu ca�utat�i Legea î�n Scripturile voastre, ca� ci Legea este viat�a� ,

î�n timp ce scrierea este moarta� . Adeva� r zic voua� , Moise n-a primit
de la Dumnezeu Legile Sale prin scris, ci prin cuva�ntul viu. Legea
este cuva�ntul viu al lui Dumnezeu cel Viu ca� tre profet�ii vii, pentru
oamenii  vii.  Legea este  scrisa�  î�n  tot  ce este  viu.  O vet�i  ga� si  î�n
iarba� ,  arbori,  ra�uri,  munt�i,  pa� sa� rile  cerului,  pes�tii  lacurilor  s� i
ma� rilor, dar ca�utat�i-o mai ales î�n voi î�ns� iva� . Ca� ci, adeva� r zic voua� ,
ca�  tot ce este î�nzestrat cu viat�a este mai aproape de Dumnezeu
deca� t  scrierile lipsite de viat�a� .  Dumnezeu a creat viat�a  s� i  toate
fiint�ele vii î�n as�a fel ca ele sa�  poata�  prin cuva�ntul nepieritor sa� -l
î�nvet�e pe om Legile lui Dumnezeu cel Adeva� rat. Dumnezeu n-a
scris  Legile  Sale  pe  pagini  de  carte,  ci  î�n  inima  voastra�  s� i  î�n
sufletul vostru. Ele se afla�  î�n respirat�ia voastra� , î�n sa�ngele vostru,
î�n  oasele voastre,  î�n  carnea voastra� ,  î�n  ma� runtaiele voastre,  î�n
ochii vos�tri, î�n urechile voastre s� i î�n pa� rt�ile cele mai infime ale
corpului vostru.  Ele sunt prezente î�n aer, î�n apa� ,  î�n pa�ma�nt,  î�n
plante,  î�n  razele  soarelui,  pe  va� rfurile  munt�ilor  s� i  î�n  abisuri.
Toate  acestea  va�  vorbesc  ca  voi  sa�  putet�i  î�nt�elege  Cuva�ntul  s� i
voint�a lui Dumnezeu cel Viu. Dar voi î�nchidet�i ochii pentru a nu
vedea nimic s� i va�  astupat�i urechile pentru a nu auzi nimic.

Adeva� r zic voua� , scrisul este opera omului, î�n timp ce viat�a s� i
toate  gazdele  sale  sunt  opera  lui  Dumnezeu.  De  ce  nu  va�
î�ndreptat�i  urechile  ca� tre  cuvintele  lui  Dumnezeu  î�nscrise  î�n
operele  Sale?  Pentru  ce  studiat�i  voi  scrierile  moarte,  operele



ma� inilor oamenilor?”
„Cum  putem  noi  sa�  citim  Legile  lui  Dumnezeu  deca� t  î�n

Scripturi?  Unde  sunt  ele  scrise?  Cites�te-ni-le  acolo  unde  Tu le
vezi, ca� ci noi nu cunoas�tem alte Scripturi deca� t acelea pe care le-
am mos�tenit de la stra�mos�ii  nos�tri.  Spune-ne Legile  de care ai
vorbit,  ca,  dupa�  ce  le-am  auzit,  noi  sa�  putem  fi  vindecat�i  s� i
î�ndreptat�i.”

Domnul Iisus a zis:
„Voi  nu  putet�i  î�nt�elege  cuvintele  viet�ii,  pentru  ca�  tra� it�i  î�n

moarte. Tenebrele va�  î�ntuneca�  vederea, iar urechile voastre sunt
atinse de surditate. Totus�i, va�  spun ca�  nu va�  este de nici un folos
sa�  avet�i ochii fixat�i  pe scrierile a ca� ror litera�  este moarta� ,  daca�
prin act�iunile voastre voi renegat�i pe Acela care v-a dat scrierile.
Adeva� r zic voua� , ca�  Dumnezeu s� i Legile Sale apar î�n ceea ce facet�i
voi. Ele nu se afla�  nici î�n la� comie s� i bet�ie, nici î�ntr-o viat�a�  risipita�
prin excese s� i  desfra�nare, nici î�n ca�utarea boga� t�iilor sau î�n ura
contra  dus�manilor.  Ca� ci  toate  aceste  lucruri  sunt  foarte
î�ndepa� rtate  de  adeva� ratul  Dumnezeu  s� i  de  î�ngerii  Sa� i.  Toate
aceste lucruri provin din î�mpa� ra� t�ia tenebrelor s� i de la sta�pa�nul
tuturor  relelor.  Or,  toate  acestea  le  purtat�i  î�n  voi;  s� i  astfel
Cuva�ntul  Lui  Dumnezeu  s� i  puterea  Sa  nu pot  intra  î�n  voi  din
cauza tuturor ga�ndurilor rele pe care voi le cultivat�i s� i a tuturor
abominat�iilor  care  sa� la� s� luiesc  î�n  corpul  vostru  s� i  î�n  sufletul
vostru. Daca�  vret�i sa�  va�  pa� trunda�  Cuva�ntul lui Dumnezeu cel Viu
s� i puterea Sa, nu murda� rit�i nici corpul vostru, nici spiritul vostru.
Ca� ci corpul vostru este templul spiritului, iar spiritul este templul
lui  Dumnezeu.  Purificat�i  de  aceea  templul  vostru  pentru  ca
Sta�pa�nul Templului, sa�  poata�  veni sa�  ocupe acolo un loc demn de
El.”

„La  toate  ispitele  corpului  s� i  spiritului  vostru,  ispite  care
provin  de  la  Satana,  retraget�i-va�  la  ada�postul  ceresc  al  lui
Dumnezeu.”

„Regenerat�i-va�  s� i  ajunat�i:  Ca� ci  adeva� r  zic  voua� ,  Satana  s� i
vra� jile  sale  nu  pot  fi  î�nla� turate  deca� t  prin  post  s� i  ruga� ciune.
I6napoiat�i-va�  acasa�  s� i postit�i î�n singura� tate, nela� sa�nd sa�  se bage de



seama�  ca�  ajunat�i. Dumnezeu cel Viu va vedea acest lucru s� i mare
va fi ra� splata voastra� . Ajunat�i pa�na�  ce Belzebut s� i toate relele sale
va�  vor fi pa� ra� sit s� i pa�na�  ce tot�i î�ngerii Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti
vor fi venit pentru a va�  servi. Adeva� r zic voua� , ca�  ata� t timp ca� t nu
vet�i fi ajunat, nu vet�i fi eliberat�i din ghiara lui Satana s� i de toate
bolile care provin de la el. Ajunat�i s� i rugat�i-va�  cu ardoare, cera�nd
fort�a  lui  Dumnezeu  cel  Viu  pentru  a  ajunge  la  vindecare.  I6n
timpul ajuna� rii voastre evitat�i Fiii Oamenilor s� i ca�utat�i compania
î�ngerilor Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti, ca� ci acela care cauta�  va ga� si.”

„Ca�utat�i  aerul  pur  al  pa�durilor  s� i  ca�mpurilor,  ca� ci  acolo,  î�n
mijlocul lor, vet�i î�nta� lni I6ngerul Aerului. Desca� lt�at�i-va� , dezbra� cat�i-
va�  s� i la� sat�i I6ngerul Aerului sa�  va�  î�mbra� t�is�eze î�ntreg corpul. Apoi
respirat�i  î�ndelung s� i  profund ca I6ngerul Aerului sa�  pa� trunda�  î�n
voi.  Adeva� r  zic  voua� ,  el  va goni din corpul  vostru impurita� t�ile
care  î�l  murda� resc  la  exterior  s� i  la  interior  s� i  astfel  toate
mirosurile ura� te s� i  murda� riile se vor degaja de la voi ca fumul
focului care unduie î�n aer s� i se pierde î�n oceanul cerurilor. Ca� ci,
adeva� r  zic voua� ,  sfa�nt este I6ngerul Aerului,  care purifica�  tot ce
este murdar s� i transforma�  î�n parfumuri suave toate substant�ele
ura� t  mirositoare.  Nimeni  nu  se  poate  prezenta  î�n  fat�a  lui
Dumnezeu, daca�  I6ngerul Aerului nu-l lasa�  sa�  treaca� . I6n fapt, totul
trebuie  sa�  renasca�  prin  aer  s� i  prin  adeva� r,  ca� ci  corpul  vostru
respira�  aerul Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti s� i sufletul vostru respira�
adeva� rul Tata� lui Ceresc”.

„Dupa�  I6ngerul  Aerului  ca�utat�i  I6ngerul  Apei.  Desca� lt�at�i-va�  s� i
dezbra� cat�i-va� , s� i la� sat�i-l sa�  va�  î�mbra� t�is�eze corpul. Abandonat�i-va�
cu  totul  î�n  brat�ele  sale  ma�nga� ietoare  s� i  tot  de  ata� tea  ori  ca� t
circulat�i  aerul  cu  respirat�ia  voastra� ,  agitat�i  apa  prin  mis�ca� rile
corpului  vostru.  Adeva� r  zic  voua� ,  I6ngerul  Apei  va  goni  din
organismul vostru toate impurita� t�ile  care î�l  murda� resc ata� t  de
dinafara� , ca� t s� i pe dina�untru. Tot felul de resturi ura� t mirositoare
se vor î�ndepa� rta de voi, tot as�a cum murda� ria hainelor voastre se
î�mpra� s�tie î�n apa ra�ului s�i pierde î�n curentul acestuia. Adeva� r zic
voua� ,  sfa�nt  este I6ngerul  Apei,  el  purifica�  tot  ce este murdar  s� i
transforma�  î�n parfumuri suave toate mirosurile ura� te. Nimeni nu



se poate prezenta î�n fat�a lui Dumnezeu, daca�  I6ngerul Apei nu-l
lasa�  sa�  treaca� . I6n fapt, totul trebuie sa renasca�  prin apa�  s� i adeva� r,
ca� ci  corpul  vostru se scalda�  î�n  fluviul  viet�ii  terestre  s� i  spiritul
vostru se scalda�  î�n fluviul viet�ii eterne. Voi primit�i sa�ngele vostru
de la Maica Pa�ma�nteasca�  s� i adeva� rul de la Tata� l Ceresc.”

„Sa�  nu va�  î�nchipuit�i  ca�  este  suficient  ca  I6ngerul  Apei  sa�  va�
î�mbra� t�is�eze  numai  î�n  afara� .  Adeva� r  zic  voua� ,  impuritatea
interioara�  este î�nca�  mai mare deca� t  impuritatea exterioara� .  Or,
acela  care  se  purifica�  numai  exterior,  ra�ma�na�nd  impur  î�n
interior, seama�na�  mormintelor care pe dinafara�  sunt acoperite cu
picturi luminoase, dar care, î�n interior, sunt pline de tot felul de
murda� rii oribile s� i de sca� rbos�enii. Adeva� r zic voua� , suportat�i ca
I6ngerul  Apei  sa�  va�  boteze  de  asemenea  î�nla�untru  ca  sa�  fit�i
eliberat�i  de  toate  pa� catele  voastre  trecute;  vet�i  deveni  s� i
î�nla�untru  tot  as�a  de  puri  ca  spuma  ra�ului  sca�nteind  î�n  razele
soarelui.”

„Ca�utat�i, deci, o tigva�  ava�nd o tija�  de lungimea unui om: golit�i-
o de miez s� i umplet�i-o cu apa�  de ra�u î�nca� lzita�  de razele soarelui.
Ata� rnat�i-o de ramura unui copac, î�ngenunchiat�i pe pa�ma�nt î�n fat�a
I6ngerului Apei s� i introducet�i capa� tul tijei tigvei î�n anus astfel ca
apa sa�  poate  pa� trunde î�n  toate  ma� runtaiele  voastre.  Ra�ma�net�i
î�ngenunchiat�i  pe pa�ma�nt,  î�n fat�a  I6ngerului Apei s� i  rugat�i-va�  lui
Dumnezeu sa�  va�  ierte toate pa� catele trecute; rugat�i I6ngerul Apei
sa�  va�  elibereze corpul de toate murda� riile sale s� i de toate bolile
sale. La� sat�i apoi apa sa�  se scurga�  afara�  din corpul vostru ca acesta
sa�  fie cura� t�at î�nla�untru de tot ce a provenit de la Satana, de tot ce
este impur sau ura� t  mirositor.  Cu ochii  vos�tri  vet�i  vedea s�i  cu
nasurile  voastre  vet�i  mirosi  toate  sca� rbos�eniile  s� i  impurita� t�ile
care au murda� rit templul corpului vostru; î�n acelas� i timp va�  vet�i
da seama de toate pa� catele care se aflau î�n voi s� i de toate relele
pe care le produceau. Adeva� r zic voua� , botezul apei va�  va elibera
de aceste rele. Fiecare zi de post va reî�nnoi acest botez al apei s� i
persistat�i pa�na�  î�n ziua ca�nd apa care se scurge din corpul vostru
va fi  tot ata� t  de pura�  ca spuma ra�ului.  Atunci cufundat�i  corpul
vostru  î�n  ra�ul  cu ape  mis�ca� toare  s� i  acolo,  î�n  brat�ele  I6ngerului



Apei,  mult�umit�i  lui  Dumnezeu  cel  Viu  care  v-a  eliberat  de
pa� catele  voastre.  Acest  sfa�nt  botez  fa� cut  de  I6ngerul  Apei
î�nseamna�  renas�terea la o viat�a�  noua� . Ca� ci, de î�ndata�  ochii vos�tri
vor vedea s� i urechile voastre vor auzi. Apoi nu mai pa�ca� tuit�i, ca
I6ngerul  Aerului  s� i  I6ngerul  Apei  sa�  poata�  locui  î�n  voi  pentru
totdeauna s�i tot timpul sa�  va�  serveasca� .”

„S� i daca� , dupa�  aceasta mai ra�ma�n î�nca�  î�n voi ca� teva urme ale
pa� catelor  anterioare,  ca�utat�i  I6ngerul  Soarelui.  Desca� lt�at�i-va�  s� i
dezbra� cat�i-va�  s� i la� sat�i ca I6ngerul Soarelui sa�  va�  î�mbra� t�is�eze î�ntreg
corpul. Respirat�i î�ndelung s� i profund ca I6ngerul Soarelui sa�  poata�
pa� trunde î�n voi.  El  va goni din corpul vostru toate substant�ele
ura� t mirositoare s� i impure care va�  murda� resc pe dinafara�  s� i pe
dina�untru. Tot ce este impur s� i ura� t mirositor se va î�ndepa� rta de
voi,  as�a  cum  î�ntunericul  nopt�ii  se  î�mpra� s�tie  î�n  fat�a  stra� lucirii
soarelui care ra� sare. Adeva� r zic voua� , sfa�nt este I6ngerul Soarelui,
el purifica�  s� i gones�te orice impuritate s� i transforma�  î�n parfumuri
suave  toate  mirosurile  ura� t  mirositoare.  Nimeni  nu  se  poate
prezenta î�n fat�a lui Dumnezeu, daca�  I6ngerul Soarelui nu-l lasa�  sa�
treaca� . I6n fapt, tot�i trebuie sa�  fit�i î�nca�  o data�  rena� scut�i de soare s� i
de  adeva� r,  ca� ci  corpul  vostru  este  î�nca� lzit  de  razele  soarelui
Maicii  Pa�ma�ntes�ti,  î�n  timp  ce  sufletul  vostru  este  î�nca� lzit  de
lumina solara�  a adeva� rului Tata� lui Ceresc.”

„I6ngerii  Apei,  Aerului  s� i  Soarelui  sunt  frat�i.  Ei  au  fost  dat�i
Fiului Omului pentru a-i servi,  pentru ca el sa�  poata�  totdeauna
apela la unul sau la altul.”

„La fel de sfa�nta�  este î�mbra� t�is�area lor. Ei sunt copiii invizibili
ai Maicii Pa�ma�ntes�ti; î�n consecint�a�  nu separat�i pe aceia pe care
Cerul s� i  Pa�ma�ntul I-au unit.  Fie ca aces�ti  trei î�ngeri frat�i  sa�  va�
poata�  purifica î�n fiecare zi s� i  ca ei sa�  ra�ma�na�  î�n voi tot timpul
ajuna� rii voastre.”

„Ca� ci  adeva� r  zic  voua� ,  puterea  demonilor,  toate  pa� catele  s� i
toate murda� riile vor pa� ra� si î�n graba�  corpul care este purificat de
aces�ti trei î�ngeri. Tot as�a cum hot�ii fug dintr-o locuint�a� , la sosirea
sta�pa�nului casei,  unul pa� ra� sind-o pe us�a� ,  altul pe fereastra� ,  cel
de-al  treilea  pe  acoperis� ,  fiecare  sca�pa�nd  cum  poate,  as�a  fug



demonii bolii, toate pa� catele trecute s� i toate murda� riile s� i bolile
care  se  afla�  î�n  templul  corpurilor  voastre.  Ca�nd  î�ngerii  Maicii
Pa�ma�ntes�ti  vor  fi  intrat  î�n  corpurile  voastre  ca  Sta�pa�nul
Templului sa�  poata�  veni din nou, atunci toate mirosurile ura� te
vor pa� ra� si î�n mare graba�  corpul vostru, prin respirat�ie sau prin
piele;  apele  murdare  se  vor  scurge  prin  gura  voastra� ,  pielea
voastra� , anusul vostru s� i organele voastre sexuale. Toate aceste
lucruri voi le vet�i vedea cu ochii vos�tri, le vet�i mirosi cu nasurile
voastre s� i le vet�i pipa� i cu ma� inile voastre. S� i ca�nd toate pa� catele
s� i toate impurita� t�ile vor fi pa� ra� sit corpul vostru, sa�ngele vostru
va deveni tot as�a de pur ca sa�ngele Maicii Pa�ma�ntes�ti s� i ca spuma
ra�ului sca�nteind î�n lumina soarelui. Respirat�ia voastra�  va deveni
tot  ata� t  de  pura�  ca  parfumul  delicios  al  florilor  mirositoare,
carnea voastra�  tot ata� t de pura�  ca s� i carnea fructelor care se coc
printre frunzele pomilor; sclipirea ochilor vos�tri va fi tot ata� t de
vie s�i de stra� lucitoare ca lumina soarelui ce stra� luces�te pe cerul
albastru.  Atunci tot�i  î�ngerii  Maicii  voastre Pa�ma�ntes�ti  vor fi  î�n
serviciul  vostru.  S� i  respirat�ia  voastra� ,  sa�ngele  vostru,  carnea
voastra� , vor fi una cu respirat�ia, sa�ngele s� i carnea Maicii voastre
Pa�ma�ntes�ti, iar sufletul vostru va putea atunci sa�  devina�  una cu
Spiritul  Tata� lui  vostru  Ceresc.  I6ntr-adeva� r,  nimeni  nu  poate
ajunge la Tata� l Ceresc deca� t prin Maica Pa�ma�nteasca� ; la fel cum
nici un nou-na�scut nu poate î�nt�elege î�nva� t�a� tura tata� lui sa�u ata� ta
timp ca� t  mama sa nu l-a t�inut la sa�nul sa�u,  ca� t  nu l-a î�mba� iat,
alintat s� i pus î�n leaga�nul sa�u pentru a dormi, dupa�  ce l-a hra�nit.
Locul copilului de va� rsta�  mica�  este la�nga�  mama sa. Ca�nd el este
mai mare, tata� l sa�u î�l duce la ca�mp sa�  munceasca�  ala� turi de el s� i
copilul nu revine la mama sa deca� t la ora mesei. Atunci tata� l  î�l
î�nvat�a�  sa�  s� tie sa�  lucreze ca el. S� i î�n ziua î�n care el vede ca�  fiul sa�u
a î�nt�eles ceea ce l-a î�nva� t�at, s� i-s� i face bine treaba, tata� l î�i da�  toate
bunurile sale. Ele pot deveni proprietatea fiului iubit s� i astfel el
poate continua lucrarea tata� lui.” Adeva� r zic voua� , fericit este fiul
care accepta�  s� i urmeaza�  sfaturile mamei sale. S� i de o suta�  de ori
este mai fericit fiul care accepta�  s� i urmeaza�  sfaturile tata� lui sa�u,
pentru ca�  vi  s-a spus: „Respecta�  pe tata� l  ta�u s� i  pe mama ta ca



zilele  tale  sa�  fie  î�ndelungate  pe  pa�ma�nt.”  Dar  va�  spun,  Fii  ai
Omului: Respectat�i pe Maica Pa�ma�nteasca�  s� i urmat�i  Legile Sale
pentru ca zilele voastre sa�  fie î�ndelungate pe pa�ma�nt s� i respectat�i
pe Tata� l  vostru Ceresc ca viat�a  voastra�  sa�  fie eterna�  î�n Ceruri.
Ca� ci Tata� l Ceresc este de o suta�  de ori mai mare deca� t tot�i tat�ii
prin sa�ma�nt�a�  s� i prin sa�nge la un loc, s� i Maica Pa�ma�nteasca�  este
mai mare deca� t toate mamele trupes�ti la un loc. I6n ochii Tata� lui
sa�u Ceresc s� i al Maicii sale Pa�ma�ntes�ti, Fiul Omului este î�nca�  mai
scump deca� t î�n ochii tata� lui sa�u prin sa�nge s� i sa�ma�nt�a�  s� i î�n ochii
mamei sale prin trup. Cuvintele s�i Legile Tata� lui vostru Ceresc s� i
ale  Maicii  voastre  Pa�ma�ntes�ti  sunt  mai  pline  de  î�nt�elepciune
deca� t  cuvintele  s� i  voint�a  tuturor  tat�ilor  vos�tri  de  sa�nge  s�i
sa�ma�nt�a�  la un loc s� i a tuturor mamelor voastre prin trup la un
loc. S� i,  de asemenea, mai mare este valoarea mos�tenirii Tata� lui
vostru Ceresc s�i a Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti, î�mpa� ra� t�ia ves�nica�  a
viet�ii ata� t pa�ma�ntes�ti ca� t s� i ceres�ti, deca� t a tuturor mos�tenirilor
la� sate de tat�ii vos�tri de sa�nge s� i sa�ma�nt�a�  s� i de mamele voastre
prin trup.”

„Adeva� rat�ii vos�tri frat�i sunt tot�i  aceia care asculta�  de voint�a
Tata� lui vostru Ceresc s� i a Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti, s� i nu frat�ii
vos�tri de sa�nge. Adeva� r zic voua� , ca�  adeva� rat�ii vos�tri frat�i dupa�
voint�a Tata� lui Ceresc s� i a Maicii Pa�ma�ntes�ti va�  iubesc de o mie de
ori mai mult deca� t frat�ii vos�tri de sa�nge. Ca� ci de la Cain s� i Abel,
din ziua ca�nd frat�ii de sa�nge au î�nca� lcat voint�a lui Dumnezeu, nu
mai exista�  fraternitate adeva� rata�  de sa�nge. Frat�i se comporta�  ca
stra� ini  fat�a  de  frat�ii  lor.  Iata�  pentru  ce  va�  spun:  iubit�i  pe
adeva� rat�ii vos�tri frat�i dupa�  voint�a lui Dumnezeu de o mie de ori
mai mult deca� t frat�ii vos�tri de sa�nge.”

„CAA CI TATAA L VOSTRU CERESC ESTE IUBIRE”
„CAA CI  MAICA  VOASTRAA  PAA MA6 NTEASCAA  ESTE

IUBIRE”
„CAA CI FIUL OMULUI ESTE IUBIRE”

„Prin iubire Tata� l  Ceresc, Maica Pa�ma�nteasca�  s� i  Fiul Omului
sunt  una.  Ca�ci  spiritul  Fiului  Omului  a  fost  creat  de  spiritul



Tata� lui  Ceresc  s� i  corpul  sa�u  din  corpul  Maicii  Pa�ma�ntes�ti.  I6n
consecint�a�  fit�i perfect�i ca spiritul Tata� lui vostru Ceresc s� i corpul
vostru de asemenea perfect ca al Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti. Iubit�i
pe Tata� l  vostru Ceresc as�a cum El va�  iubes�te sufletul; iubit�i  pe
Maica voastra�  Pa�ma�nteasca�  as�a cum va�  iubes�te Ea corpul; iubit�i
pe adeva� rat�ii vos�tri frat�i as�a cum î�i iubesc Tata� l vostru Ceresc s� i
Maica voastra�  Pa�ma�nteasca� . Atunci Tata� l vostru Ceresc va�  va da
spiritul Sa�u cel Sfa�nt s� i Maica voastra�  Pa�ma�nteasca� ,  corpul Sa�u
Sfa�nt. Atunci Fiii Oamenilor, ca frat�i adeva� rat�i, se vor iubi unii pe
alt�ii,  as�a  cum au fost  iubit�i  de Tata� l  lor Ceresc s� i  de Maica lor
Pa�ma�nteasca� .  Atunci  ei  vor  deveni  unii  pentru  alt�ii  adeva� rat�i
consolatori; atunci vor dispare de pe pa�ma�nt toate relele s� i toate
tristet�ele,  s� i  va fi  iubire s� i  bucurie pe Pa�ma�nt.  Pa�ma�ntul  se va
asema�na atunci cerurilor s� i î�mpa� ra� t�ia lui Dumnezeu va sosi. Apoi
Fiii Oamenilor î�s� i vor î�mpa� rt�i mos�tenirea lor Divina� , î�mpa� ra� t�ia lui
Dumnezeu. Ca�ci ei tra� iesc î�n Tata� l Ceresc s� i Maica Pa�ma�nteasca� ,
s� i  Tata� l  Ceresc s� i  Maica Pa�ma�nteasca�  tra� iesc î�n ei.  S� i  atunci cu
î�mpa� ra� t�ia  lui  Dumnezeu se va ajunge la sfa� rs� itul  timpului,  ca� ci
iubirea  Tata� lui  Ceresc  da�  tuturor  viat�a�  eterna�  î�n  î�mpa� ra� t�ia  lui
Dumnezeu. Ca� ci iubirea este eterna� . Iubirea este mai tare deca� t
moartea.”

„Chiar daca�  eu vorbesc limba oamenilor s� i a î�ngerilor, dar nu
am iubire, sunt ca ala�murile sonore sau chimvalul care ra� suna� .
Chiar daca�  prezic viitorul, daca�  cunosc toate secretele s� i am toata�
î�nt�elepciunea,  chiar  daca�  am o credint�a�  puternica� ,  capabila�  sa�
ridice  munt�ii,  daca�  nu  am iubire,  eu sunt  nimic.  S� i  chiar  daca�
î�mpart toate bunurile mele sa� racilor s� i le dau tot ce am primit de
la Tata� l meu Ceresc, daca�  nu am iubire, eu nu voi obt�ine nici un
profit  de  î�nt�elepciune.  Iubirea  este  ra�bda� toare,  iubirea  este
tandra� . Iubirea nu este invidioasa� , ea nu face ra�u, ea nu cunoas�te
nici  orgoliu,  nu  este  cruda� ;  niciodata�  nu  este  egoista� ,  ea  este
î�nceata�  la ma�nie, ea nu-s� i imagineaza�  necredint�a, nu se bucura�  de
nedreptate, ci de dreptate. Iubirea apa� ra�  totul,  iubirea crede î�n
tot�i, iubirea spera�  totul, iubirea suporta�  totul; niciodata�  ea nu se
lasa� ; scrierile s� i cuvintele pier, cunoas�terea dispare, dar iubirea



ra�ma�ne. Noi tra� im part�ial î�n eroare, part�ial î�n adeva� r, dar ca�nd se
va  ajunge  la  plenitudinea  perfect�iunii,  tot  ce  este  part�ial  va  fi
s�ters. La va� rsta copila� riei omul vorbes�te ca un copil, ga�ndes�te ca
un copil,  î�nt�elege ca un copil.  Devenind matur el  abandoneaza�
toate aceste vederi copila� res�ti, pentru ca�  noi vedem ca printr-o
sticla�  s� i  prin  maxime  obscure.  Cunoas�terile  noastre  sunt
fragmentare  î�n  prezent;  dar  ca�nd  vom  ajunge  î�n  fat�a  lui
Dumnezeu nu vom cunoas�te adeva� rul î�n parte, ci dupa�  cum ne va
î�nva� t�a El. I6n prezent ne ra�ma�n acestea trei: credint�a, sperant�a s� i
iubirea; dar cea mai mare dintre ele este iubirea.”

„S� i acum, eu va�  vorbesc î�n limbajul lui Dumnezeu cel Viu, prin
Spiritul  Sfa�nt  al  Tata� lui  nostru  Ceresc.  I6nca�  nu  exista�  nimeni
printre voi care sa�  poata�  î�nt�elege tot ce va�  spun acum. Aceia care
va�  explica�  Scripturile va�  vorbesc î�ntr-o limba�  moarta� , a oamenilor
mort�i,  prin corpul lor bolnav s�i  muritor; tot�i  oamenii pot sa�  le
î�nt�eleaga� ,  deoarece  tot�i  oamenii  sunt  bolnavi  s� i  tot�i  sunt  î�n
moarte. Niciunul nu za� res�te lumina viet�ii. Orbul î�l conduce pe orb
pe ca� ile î�ntunecate ale pa� catului, ale bolii s� i ale suferint�ei pa�na�  ce
tot�i sfa� rs�esc a ca�dea î�n abisul mort�ii.”

„Eu sunt trimis de Tata� l pentru a face sa�  stra� luceasca�  î�n fat�a
voastra�  lumina viet�ii.  Lumina se aprinde de la sine s� i î�mpra� s�tie
tenebrele, î�n timp ce tenebrele ignora�  lumina. Am multe lucruri
sa�  va�  spun, dar voi î�nca�  nu le putet�i î�nt�elege ca� ci ochii vos�tri sunt
obis�nuit�i cu tenebrele; lumina deplina�  a Tata� lui Ceresc v-ar orbi.
De aceea, voi nu putet�i î�nca�  î�nt�elege ceea ce va�  spun cu privire la
Tata� l  Ceresc care m-a trimis la voi.  De aceea,  urmat�i  mai î�nta� i
Legile Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti despre care v-am vorbit. Ca�nd
î�ngerii Sa� i vor fi purificat s� i regenerat corpurile voastre, ca�nd ei
vor  fi  î�nta� rit  ochii  vos�tri,  vet�i  fi  capabili  sa�  suportat�i  lumina
orbitoare a Tata� lui Ceresc. Ca�nd va�  va fi posibil sa�  fixat�i fa� ra�  sa�
clipit�i  stra� lucirea  soarelui  la  pra�nz,  vet�i  putea  privi  lumina
orbitoare  a  Tata� lui  vostru  Ceresc,  lumina�  de  mii  de  ori  mai
stra� lucitoare deca� t mii de sori. Cum at�i putea contempla lumina
Tata� lui vostru Ceresc, ca�nd voi nu putet�i î�nca�  suporta stra� lucirea
soarelui arza� tor? Credet�i-Ma� , soarele este comparabil cu lumina



unei  luma�na� ri  pe  la�nga�  soarele  adeva� rului  al  Tata� lui  vostru
Ceresc. Tra� it�i î�n credint�a� , sperant�a�  s� i iubire. Adeva� r zic voua� , ca�
vet�i  fi recompensat�i.  Daca�  voi credet�i  î�n cuvintele Mele, credet�i
de asemenea Aceluia care M-a trimis, Domnul tuturor s� i  ca� ruia
toate  lucrurile  I6i  sunt  posibile,  ca� ci  tot  ceea  ce  este  imposibil
oamenilor,  le  este  posibil  cu  Dumnezeu.  Daca�  voi  credet�i  î�n
î�ngerii Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti s� i daca�  voi urmat�i Legile Sale,
credint�a  voastra�  va�  va  sust�ine  s� i  voi  nu  vet�i  mai  cunoas�te
niciodata�  boala.  Sperat�i  de asemenea î�n  iubirea  Tata� lui  vostru
Ceresc,  ca� ci  acela  care  are  î�ncredere  î�n  El,  nu  va  fi  niciodata�
dezama�git s� i nu va cunoas�te moartea.”

„Iubit�i-va�  unii pe alt�ii, ca� ci Dumnezeu este iubire; astfel î�ngerii
Sa� i vor s�ti ca�  voi merget�i pe ca� ile Sale; aces�tia vor veni la voi s� i va�
vor  servi.  S� i  Satana,  cu toate  pa� catele  sale,  toate  bolile  sale  s� i
toate impurita� t�ile sale va pa� ra� si corpul vostru. Merget�i, ferit�i-va�
de  pa� cate,  botezat�i-va�  voi  î�ns� iva�  pentru  a  renas�te  s� i  nu  mai
pa� ca� tuit�i!”

Apoi Domnul Iisus se ridica� .  Tot�i  ra�masera�  as�ezat�i,  pa� truns�i
de  puterea  cuvintelor  Sale.  Luna  plina�  apa� ru  printre  norii
destra�mat�i  s� i  sca� lda�  pe  Domnul  Iisus  î�n  lumina  sa.  Sca�nteieri
t�a� s�neau din pa� rul Sa�u; sta�nd drept î�n mijlocul lor î�n lumina lunii,
El  pa� rea  sa�  planeze  deasupra  pa�ma�ntului.  Nimeni  nu  mis�ca� ,
nimeni nu scoase un sunet. Nimeni nu-s� i da�dea seama de timpul
care se scursese,  ca� ci  timpul  se oprise.  Apoi Domnul Iisus s� i-a
î�ntins ma� inile s� i le-a zis: „Pace voua� !” s�i astfel î�i pa� ra� si, tot as�a de
lin ca briza us�oara�  care fa� cea sa�  freama� te frunzele arborilor.

Un timp î�ndelungat ei ra�masera�  nemis�cat�i, s� i apoi, unul dupa�
altul, ei î�s� i revenira�  ca dupa�  un vis î�ndelungat. Nimeni nu vroia sa�
plece ca s� i  cum cuvintele Aceluia care î�i  pa� ra� sise continuau sa�
ra� sune î�n urechile lor, ca s� i cum ei î�nca�  ar mai fi auzit o muzica�
fermecata� .

I6n cele din urma�  totus� i, cu sfiala� , unul din ei exclama� :
„Ce bine e sa�  fii aici!”
Un altul ada�uga� :
„Daca�  s-ar putea ca aceasta�  noapte sa�  nu se mai sfa� rs�easca� .”



Alt�ii, de asemenea:
„Daca�  El ar fi vrut sa�  ra�ma�na�  tot timpul cu noi!”
„El este Mesagerul Adeva� rului trimis de Dumnezeu, ca� ci El a

sema�nat sperant�a î�n inimile noastre.”
Nimeni nu se ga�ndea sa�  se duca�  la casa sa. Ei ziceau:
„Eu nu ma�  mai î�ntorc la casa mea unde totul este sumbru s� i

fa� ra�  bucurie. Pentru ce sa�  ma�  î�napoiez î�ntr-un loc unde nimeni nu
ma�  iubes�te?”

As�a  vorbeau î�ntre  ei,  ca� ci  erau aproape tot�i  sa� raci,  s�chiopi,
orbi, schilozi, cers�etori, fa� ra�  ca�min, dispret�uit�i din cauza mizeriei
lor;  numai  mila  pe  care  o  sta� rneau  le  permitea  sa�  ga� seasca�
refugiu pentru ca� teva zile î�n unele locuint�e.  Iar aceia dintre ei
care aveau casa�  s� i familie spuneau:

„Noi de asemenea vrem sa�  ra�ma�nem cu voi.”
Ca� ci fiecare simt�ea cum cuvintele Aceluia care tocmai plecase

au  creat  lega� turi  invizibile  î�n  cadrul  micului  lor  grup.  Tot�i
simt�isera�  ca�  au rena�scut s� i,  cu toate ca�  luna era ascunsa�  dupa�
nori,  ei vedeau deschiza�ndu-se î�n fat�a lor o lume de lumina� .  I6n
inimile  tuturor  acestor  oameni  î�mbobocira�  minunate  flori  ale
unei frumuset�i sublime, florile bucuriei.

Ca�nd soarele se ridica�  la orizont, tot�i î�l î�nta�mpinara�  ca pe un
mesaj anunt�a�nd venirea î�mpa� ra� t�iei lui Dumnezeu. Cu fat�a radiind
de fericire, ei mersera�  la î�nta� lnirea cu î�ngerii lui Dumnezeu.

S� i  numeros�i  bolnavi  urmara�  sfaturile  Domnului  Iisus  s� i  se
dusera�  pe  malul  ra�ului  susura�nd.  Ei  se  desca� lt�ara�  s� i  se
dezbra� cara� ; ei ajunara�  abandona�ndu-se I6ngerilor Aerului, Apei s� i
Soarelui  care  î�i  î�mbra� t�is�ara� ,  luara�  î�n  posesie  corpurile  lor  la
interior  s� i  la  exterior.  S� i  tot�i  s� i-au  va� zut  relele,  pa� catele  s� i
necura� t�enia pa� ra� sindu-i î�n graba� . S� i ra� suflarea unora deveni tot
ata� t de ura� t mirositoare ca materiile fecale; alt�ii avura�  un aflux de
saliva�  abundent s� i vomitara�  resturi cu un miros dezgusta� tor. La
unii  scurgerea murda� riei  se fa� cea pe gura� ,  la alt�ii  pe nas,  prin
ochi sau urechi. Unii vedeau o sudoare infecta�  filtra�ndu-se prin
tot�i porii pielii î�ntregului corp. Pe mai mult�i se formara�  abcese
enorme care eliberau un puroi ura� t mirositor; din corpul unora



se scurgea o urina�  abundenta� ; la mult�i aceasta era î�ngros�ata� , tot
ata� t de densa�  ca mierea de albine, la alt�ii ea era de culoare ros� ie
sau aproape neagra�  s� i aproape de consistent�a ma� lului de ra�u. Cei
mai  mult�i  expulzau  din  intestinele  lor  va�nturi  puturoase,
asema�na� toare  suflurilor  demonilor  s� i  degajau  o  putoare
insuportabila� .

S� i ca�nd ei se botezara�  singuri, I6ngerul Apei intra�  î�n corpul lor
s� i  atunci  se  scursera�  toate  abominat�iile  s� i  toate  impurita� t�ile
pa� catelor lor trecute; cum cade o cascada�  de la munte, tot as�a, din
corpurile lor,  se scursera�  materii abominabile dure sau moi.  S� i
solul unde s-a ra� spa�ndit acest s�uvoi a fost murda� rit s� i mirosul a
devenit ata� t de î�ngrozitor ca�  nimeni nu rezista sa�  stea î�n acel loc.
S� i  demonii  pa� ra� sira�  ma� runtaiele  lor  sub  forma�  de  nenuma� rat�i
viermi care se zva� rcoleau î�n acest noroi poluat de toate aceste
excremente; cu furie neputincioasa� , furios� i de a fi astfel expulzat�i
din ma� runtaiele Fiilor Omului  de ca� tre I6ngerul  Apei.  S� i  asupra
acestor  viermi a  cobora� t  apoi  puterea I6ngerului  Soarelui.  S� i  ei
pierira�  î�n zva� rcoliri  disperate nimicit�i  de I6ngerul Soarelui.  Tot�i
tremurara�  de teroare ca�nd va� zura�  toate aceste abominat�ii ale lui
Satana  de  care  î�i  eliberasera�  î�ngerii.  S� i  ei  mult�umira�  apoi  lui
Dumnezeu pentru a le fi trimis î�ngerii Sa� i sa� -i salveze.

S� i  erau  unii  chinuit�i  de  mari  dureri,  de  care  nu  putusera�
sca�pa; s� i nes�tiind ce sa�  faca�  ei se hota� ra� ra�  sa�  trimita�  un mesager
ca� tre Domnul Iisus pentru a-L ruga sa�  revina� .

Abia  plecara�  doi  dintre  ei  pentru  a-L  ca�uta,  ca�  va� zura�  pe
Domnul  Iisus  apropiindu-se  pe  malul  ra�ului.  Inimile  lor  se
umplura�  de sperant�a�  s� i de bucurie ca�nd auzira�  salutul Sa�u: „Pace
voua� !”

Numeroase erau î�ntreba� rile pe care ei doreau sa�  I le puna�  dar,
spre marea lor mirare, ra�masera�  ta� cut�i, nu le venea nici o idee î�n
minte.

Atunci Domnul Iisus le-a zis:
„Am venit pentru ca�  avet�i nevoie de Mine”.
Unul din ei exclama� :
„Da,  Doamne,  avem  nevoie  de  Tine,  scapa� -ne  de  durerile



noastre!”
S� i atunci Domnul Iisus le-a vorbit î�n parabole:
„Voi  suntet�i  asema�na� tori  fiului  risipitor  care  timp  de

numeros�i  ani s-a dedat chefurilor s� i  ba�uturii,  petreca�ndu-s� i,  cu
prietenii sa� i,  toate zilele î�n orgii, libertinaj s� i desfra�u. I6n fiecare
sa�pta�ma�na� ,  fa� ra�  ca  tata� l  sa�u  sa�  s� tie,  el  contracta  noi  datorii  s� i
risipea fa� ra�  socoteala�  totul  î�n  ca� teva  zile.  Ca�ma� tarii  î�i  avansau
mereu noi sume de bani pentru ca�  tata� l sa�u poseda mari boga� t�ii
s� i pla� tea de fiecare data� , cu ra�bdare, datoriile fiului sa�u. A fost î�n
van  ca  tata� l  sa�u  sa�  î�ncerce  prin  repros�uri  bla�nde  sa�  schimbe
comportamentul fiului sa�u. El nici nu asculta î�ndemnurile tata� lui
sa�u  de  a  renunt�a  la  dezma� t�,  pentru  a  merge  î�n  ca�mp  sa�
supravegheze munca servitorilor.  De fiecare data�  fiul  promitea
tot ce i se cerea pentru ca�  datoriile î�i fusesera�  pla� tite, dar chiar de
a doua zi, el î�ncepea vechea viat�a� . S� i timp de mai bine de s�apte
ani el persista�  î�n aceasta�  viat�a�  destra�ba� lata� . Dar î�n cele din urma�
tata� l  sa�u  î�s� i  pierdu  totus�i  ra�bdarea  s� i  refuza�  sa�  mai  pla� teasca�
ca�ma� tarilor datoriile fiului sa�u. «Daca�  voi continua sa�  pla� tesc de
fiecare data� » î�s� i zise el «nu va mai exista sfa� rs� it pentru pa� catele
fiului meu». Atunci ca�ma� tarii î�ns�elat�i,  î�n furia lor î�l  prinsera�  pe
fiul risipitor pentru a-l face sclavul lor, as�a ca prin munca�  silnica�
sa�  poata�  sa�  le î�napoieze banii care î�i fusesera�  avansat�i. S� i atunci
festinurile, bet�iile s� i excesele zilnice au avut un sfa� rs� it brusc. De
dimineat�a�  pa�na�  seara,  cu  sudoarea  frunt�ii  sale,  fiul  trebuia  sa�
stropeasca�  ca�mpurile, s� i el suferea î�n tot corpul din cauza acestei
munci  cu  care  nu era  obis�nuit.  El  trebuia  sa�  tra� iasca�  doar  cu
pa� ine uscata� , neava�nd altceva pentru a o î�nmuia deca� t lacrimile
sale. Dupa�  ce s-a stra�duit î�n ca� ldura�  s� i oboseala�  timp de trei zile,
el  i-a  spus  sta�pa�nului  sa�u:  «Eu  nu  pot  sa�  mai  muncesc,  toate
ma�dularele ma�  dor. Ca� t timp vrei sa�  ma�  mai chinuies�ti?» «Pa�na�  î�n
ziua î�n care prin munca ma� inilor tale, tu î�mi vei fi î�napoiat toate
datoriile;  astfel  dupa�  s�apte  ani  tu  vei  fi  liber.»  Fiul,  disperat,
ra� spunse  pla�nga�nd:  «Dar  eu  nu  voi  putea  niciodata�  suporta
aceasta�  viat�a�  mai  mult  de  s�apte  zile.  Fie-t�i  mila�  de  mine,  ca� ci
toate  ma�dularele  ma�  ard  s� i  ma�  dor!»  Ca�ma� tarul  î�i  striga� :



«Munces�te!»; «Timp de s�apte ani t�i-ai risipit zilele s� i  nopt�ile î�n
orgii, acum tu trebuie sa�  munces�ti timp de s�apte ani. Nu î�t�i voi
ierta nimic, pa�na�  ce tu nu-mi vei fi î�napoiat datoriile tale pa�na�  la
ultima drahma�».”

S� i disperat, cu ma�dularele chinuite de dureri, fiul se î�ntoarse
la ca�mp pentru a-s� i continua munca. Ca�nd sosi cea de-a s�aptea zi,
ziua Sabatului,  î�n timpul ca� reia nimeni nu lucra, el abia se mai
putea t�ine pe picioare, ata� t de mari fiind durerile s� i oboseala.

Atunci, aduna�ndu-s� i fort�ele ce î�i mai ra�ma�sesera� , se î�ndrepta�
ca� tre locuint�a tata� lui sa�u, merga�nd cla� tina�ndu-se. Arunca�ndu-se
la picioarele tata� lui sa�u, î�i spuse: «Tata�  crede-ma�  s� i iarta� -mi toate
gres�elile mele. I6t�i jur ca�  niciodata�  nu voi mai tra� i î�n orgii; eu voi fi
de acum î�nainte un fiu asculta� tor î�n toate privint�ele. Elibereaza� -
ma�  din ghiarele opresorului meu. Tata� , prives�te ma�dularele mele
dureroase s� i nu-t�i mai î�na� spri inima!» Atunci lacrimi t�a� s�nira�  din
ochii tata� lui; î�l lua�  pe fiul sa�u î�n brat�e s� i i-a zis: «Sa�  ne veselim,
ca� ci asta� zi o mare bucurie ne-a fost data� ; fiul meu iubit pe care î�l
pierdusem,  î�n  sfa� rs� it  s-a  rega� sit!»  El  î�l  î�mbra� ca�  î�n  cele  mai
frumoase haine s� i tot timpul zilei î�s� i sa� rba� torira�  bucuria. A doua
zi dimineat�a� , tata� l î�i da�du fiului un sac cu bani ca sa� -s� i pla� teasca�
toate  datoriile.  Ca�nd fiul  reveni  acasa� ,  tata� l  sa�u  î�i  spuse:  «Fiul
meu, vezi ca� t de us�or este ca printr-o viat�a�  de orgii sa�  contractezi
datorii  a  ca� ror  returnare  sa�  ceara�  s�apte  ani  de  munca�  grea.»
«Tata� ,  este  deja  foarte  greu de a  avea  de restituit  s�apte  zile.»
Atunci  tata� l  î�s� i  atent�iona�  fiul:  «Numai pentru aceasta�  data�  t�i-a
fost permis sa� -t�i  pla� tes�ti  datoriile î�n numai s�apte zile î�n loc de
s�apte  ani.  Restul  t�i-a  fost  iertat.  Dar  vezi  ca  î�n  viitor  sa�  nu  te
î�ndatorezi din nou. Ca�ci te asigur, tata� l ta�u nu te va mai ierta î�nca�
o data�  pentru ca�  tu es�ti fiul sa�u. Pentru oricare datorie noua�  tu va
trebui  sa�  munces�ti  din  greu  timp  de  s�apte  ani  as�a  cum  este
preva�zut î�n legile noastre».”

„Tata� , din aceasta�  zi eu voi fi fiul ta�u asculta� tor s� i iubitor s� i nu
voi mai face nici o datorie, ca� ci am î�nva� t�at ca� t este de greu s-o
pla� tes�ti.”

Fiul se duse apoi pe ca�mpurile tata� lui sa�u s� i a supravegheat



de atunci î�nainte, î�n fiecare zi, munca lucra� torilor. Niciodata�  el nu
impunea  o  munca�  prea  dura�  lucra� torilor,  ca� ci  el  î�s� i  amintea
propria  sa  suferint�a� .  Anii  trecura� :  grat�ie  zelului  sa�u,  el  ma� ri
averea care î�i fusese î�ncredint�ata�  s� i î�i aduse tata� lui sa�u de zece
ori mai mult deca� t risipise î�n cei s�apte ani de orgii. S� i ca�nd tata� l
va�zu ca�  fiul sa�u se ara� ta omenos cu lucra� torii s� i avea mare grija�
de toate posesiunile sale, î�i zise:

„Fiule, eu va�d ca�  toate bunurile mele sunt pe ma� ini bune. Eu
î�t�i dau t�ie toate turmele mele, casa mea, terenurile mele s� i averile
mele. Acestea sa�  fie mos�tenirea ta; continua�  sa�  le fructifici ca eu
sa�  ma�  pot bucura de tine.” Ca�nd fiul primi mos�tenirea de la tata� l
sa�u,  el  pla� ti  datoria  tuturor  debitorilor  sa� i  care  nu puteau s-o
pla� teasca� , ca� ci el nu uitase ca�  s� i lui î�i fusese iertata�  atunci ca�nd n-
a putut-o pla� ti.  S� i  Dumnezeu î�l  binecuva�nta� ,  da� ruindu-i  o viat�a�
lunga�  cu mult�i copii s� i multe boga� t�ii, pentru ca�  el se purta bine cu
tot�i servitorii s� i turmele sale.”

Apoi Domnul Iisus le-a spus bolnavilor care I6l î�nconjurau:
„V-am vorbit  î�n  parabole ca voi  sa�  putet�i  î�nt�elege mai bine

Cuva�ntul lui Dumnezeu. Cei s�apte ani de festinuri, de bet�ii s� i de
orgii  reprezinta�  pa� catele  trecutului.  Satana  este  creditorul  cel
ra�u. Datoriile sunt bolile. Munca dura�  simbolizeaza�  durerile. Fiul
risipitor suntet�i voi î�ns� iva� . Plata datoriilor se face gonind din voi
demonii s� i bolile pentru a va�  vindeca corpul. Sacul de bani primit
de  la  tata� l  este  puterea  eliberatoare  a  î�ngerilor.  Tata� l  este
Dumnezeu.  Posesiunile  tata� lui  sunt  constituite  din  pa�ma�nt  s� i
ceruri. Servitorii tata� lui sunt î�ngerii. Ca�mpurile tata� lui reprezinta�
lumea  care  va  fi  transformata�  î�n  î�mpa� ra� t�ia  cerurilor  daca�  Fiii
Omului vor fi de acord sa�  munceasca�  î�n uniune cu î�ngerii Tata� lui
Ceresc. Ca� ci, adeva� r zic voua� , este mai bine ca fiul sa� -L asculte pe
Tata� l  sa�u s�i  sa�  supravegheze pe servitorii  Tata� lui sa�u î�n  ca�mp,
deca� t  sa�  devina�  dator  ca�ma� tarului  cel  ra�u  s� i  sa�  fie  fort�at  sa�
munceasca�  cu sudoarea frunt�ii sale, ca un sclav, pentru a-s� i pla� ti
toate datoriile.  Este de dorit  de asemenea ca Fiii  Omului sa�  se
supuna�  Legilor  Tata� lui  lor  Ceresc  s� i  sa�  lucreze  î�mpreuna�  cu
î�ngerii  Sa� i  î�n  I6mpa� ra� t�ia  Sa  deca� t  sa�  devina�  dator  lui  Satana,



domnul mort�ii, maestrul tuturor pa� catelor s� i al tuturor bolilor, s� i
sa�  trebuiasca�  sa� -s� i  pla� teasca�  pa� catele  prin  dureri  s� i  sudoare.
Adeva� r  zic voua� ,  mari s� i  numeroase sunt pa�catele voastre.  Ani
î�ndelungat�i  voi  at�i  cedat  ispitelor  lui  Satana.  At�i  fost  lacomi,
ba�utori, pervers� i s� i datoriile voastre s-au tot adunat. S� i acum, voi
trebuie  sa�  pla� tit�i  datoria  s� i  plata  este  dura�  s� i  dificila� .  I6n
consecint�a� , nu va�  nelinis�tit�i chiar de la î�nceputul celei de-a treia
zile,  cum a fa� cut fiul  risipitor,  ci,  as�teptat�i  cu ra�bdare cea de-a
s�aptea zi care este sfa�nta� : prezentat�i-va�  atunci cu o inima�  umila�  s� i
supusa�  î�n fat�a Tata� lui vostru Ceresc ca El sa�  va�  ierte pa�catele s� i sa�
va�  pla� teasca�  datoriile fa� cute. Adeva� r zic voua� , Tata� l vostru Ceresc
va�  iubes�te cu o iubire infinita� , ca� ci El de asemenea va�  permite sa�
va�  pla� tit�i î�n s�apte zile, datoriile voastre de s�apte ani. Acelora care
trebuie  sa�  pla� teasca�  datorii  de  s�apte  ani,  dar  pla� tesc  cinstit  s� i
perseverent  pa�na�  î�n  ziua  a  s�aptea,  Tata� l  Ceresc  le  va  ierta
datoriile pentru tot�i aces�ti s�apte ani.” Un bolnav care suferea de
dureri teribile î�ntreba� :

„Dar daca�  noi am pa� ca� tuit de s�apte ori s�apte ani?”
„Chiar s� i î�n acest caz, Tata� l vostru Ceresc va�  va ierta datoriile

voastre î�n de s�apte ori s�apte zile.”
„Fericit�i aceia care vor sta� rui pa�na�  la capa� t, ca� ci demonii lui

Satana  scriu  î�ntr-o  carte  toate  faptele  voastre  rele,  cartea
corpurilor  voastre  s� i  a  sufletelor  voastre.  Adeva� r  zic  voua� ,  nu
exista�  nici o fapta�  vinovata�  care sa�  nu fie scrisa�  s� i aceasta î�nca�  de
la î�nceputul lumii, î�nainte chiar de Tata� l nostru Ceresc. Or, daca�
este posibil de a sca�pa de legile fa� cute de regi, niciunul din Fiii
Omului nu va sca�pa celor fa� cute de Dumnezeu. Ca�nd vet�i apa� rea
î�n fat�a Lui, demonii lui Satana vor depune ca martori î�mpotriva
voastra� ,  din  cauza  faptelor  voastre,  s� i  Dumnezeu  va  vedea
pa� catele  voastre  î�nscrise  î�n  cartea  corpurilor  voastre  s� i  a
sufletelor voastre, s�i inima Sa se va î�ntrista. Daca�  voi va�  ca� it�i de
pa� catele  voastre,  s� i  daca�  prin  post  s� i  ruga�ciuni  facet�i  apel  la
î�ngerii lui Dumnezeu, fiecare zi pe care continuat�i sa�  o petrecet�i
î�n ajunare s� i ruga� ciune va�  va fi î�nregistrata�  de î�ndata� , s� i î�ngerii lui
Dumnezeu vor s�terge din cartea corpurilor voastre s�i a sufletelor



voastre  un an de fapte  rele.  S� i  ca�nd ultima pagina�  va  fi  astfel
s�tearsa�  de toate pa�catele voastre, ea devenind alba� , putet�i sa�  va�
prezentat�i î�n fat�a lui Dumnezeu, iar Dumnezeu se va bucura î�n
inima Sa s� i va�  va ierta toate pa�catele. El va�  va elibera din ghearele
lui  Satana  s� i  de  suferint�a� .  El  va�  va  primi  î�n  sa� las�ul  Sa�u  s� i  va
ordona servitorilor Sa� i  s� i  î�ngerilor Sa� i  sa�  se supuna�  poruncilor
voastre.  El  va�  va  acorda  o  viat�a�  lunga�  s� i  nu  vet�i  mai  simt�i
niciodata�  î�ncerca� rile bolilor.  Daca� ,  î�ncepa�nd din acest moment,
va�  vet�i petrece zilele î�ndeplinind lucra� rile lui Dumnezeu, î�ngerii
lui  Dumnezeu vor  î�nscrie  toate  faptele  voastre  bune  î�n  cartea
corpurilor s� i sufletelor voastre. Adeva� r zic voua� , nici o fapta�  buna�
nu  va  ra�ma�ne  ignorata�  de  Dumnezeu  s� i  aceasta  î�nca�  de  la
î�nceputul lumii. Ca� ci de la regii s� i guvernatorii vos�tri vet�i as�tepta
î�n zadar recompensa voastra� ,  î�n timp ce Dumnezeu recunoas�te
î�ntotdeauna faptele voastre bune.”

„S� i,  ca�nd vet�i  apa� rea î�n fat�a Sa, î�ngerii vor fi martorii vos�tri
pentru  faptele  bune.  S� i  Dumnezeu  le  va  vedea  î�nscrise  î�n
corpurile  voastre  s� i  î�n  sufletele  voastre  s� i  se  va  bucura  de
aceasta. El va binecuva�nta corpurile voastre, sufletele voastre s� i
faptele  voastre  bune  da�ndu-va�  ca  mos�tenire  î�mpa� ra� t�ia  Sa
pa�ma�nteasca�  s� i cereasca� , ca voi sa�  ga� sit�i î�n aceasta viat�a eterna� .
Fericit  este  acela  care  poate  intra  î�n  î�mpa� ra� t�ia  lui  Dumnezeu,
pentru ca�  el nu va mai cunoas�te moartea.”

Dupa�  aceste cuvinte se fa� cu o mare ta� cere. S� i aceia care erau
descurajat�i ga� sira�  î�n acest discurs o fort�a�  noua� ; ei vor continua sa�
ajuneze s�i sa�  se roage. Bolnavul care vorbise primul I6i zise:

„Eu voi sta� rui pa�na�  î�n ziua a s�aptea.”
S� i, de asemenea, cel de-al doilea I6i declara� :
„Eu, de asemenea, voi sta� rui pa�na�  la de s�apte ori s�apte zile.”

Domnul Iisus le-a ra� spuns:
„Fericit�i  cei  care  persevereaza�  pa�na�  la  capa� t,  ca� ci  ei  vor

mos�teni pa�ma�ntul!”
Unii  dintre  bolnavi  nu  se  mai  puteau  t�ine  pe  picioare;  ei

reus�ira�  cu chinuri  sa�  se  ta� rasca�  î�n  fat�a  Domnului  Iisus  s� i  sa� -L
roage:



„Doamne, suntem torturat�i de durere, spune-ne ce trebuie sa�
facem.”

Ei  I6i  ara� tara�  picioarele  lor  diforme,  cu  oase  ra� sucite  s� i
noduroase s� i I6i explicara� :

„I6ngerii  Aerului,  Apei  s� i  Soarelui  nu  ne-au  us�urat  durerile.
Totus�i noi ne-am botezat noi î�ns� ine, am ajunat s� i ne-am rugat, noi
am urmat sfaturile Tale î�n toate privint�ele.”

„Adeva� r zic voua� , oasele voastre vor fi vindecate. Nu pierdet�i
curajul.  Apropiat�i-va�  mai  bine  de  I6ngerul  Pa�ma�ntului,
vindeca� torul oaselor, ca� ci ele provin din pa�ma�nt s� i î�n pa�ma�nt se
vor î�ntoarce.”

El le indica�  cu brat�ul un loc la�nga�  malul ra�ului unde scurgerea
apei s� i ca� ldura solara�  transformasera�  pa�ma�ntul î�n noroi argilos.

„Introducet�i picioarele voastre î�n noroi ca I6ngerul Pa�ma�ntului
sa�  poata�  alunga din oasele voastre toate murda� rii s� i toate bolile.
Vet�i vedea pe Satana s� i toate durerile voastre fugind î�n graba�  de
î�mbra� t�is�area I6ngerului Pa�ma�ntului; nodozita� t�ile oaselor voastre
s� i toate durerile voastre vor dispare s� i membrele vor fi î�nta� rite.”

Bolnavii urmara�  aceste sfaturi s�tiind ca�  vor fi vindecat�i.
Mai  erau î�nca�  acolo  alt�ii  care  î�ndurau suferint�e  teribile,  cu

toate  ca�  persistasera�  î�n  ajunarea  lor.  Consumat�i  de  o  febra�
intensa� , ei erau la capa� tul puterilor. Ca�nd ei ca�utau sa�  se ridice
din  locurile  lor  de  suferint�a�  pentru  a  merge  la  Domnul  Iisus,
capul  lor  se  ra� sucea,  ca  s� i  cum  ar  fi  fost  scuturat  de  un va�nt
puternic; de ca� te ori î�ncercau sa�  se ridice, reca�deau la pa�ma�nt.

Atunci Domnul Iisus merse spre ei s� i le zise:
„Voi suferit�i,  ca� ci Satana s� i bolile sale chinuie corpul vostru.

Dar nu va�  temet�i, ca� ci puterea lor asupra voastra�  se apropie de
sfa� rs� it. Ca� ci Satana este asemeni hot�ului ma�nios care a intrat î�n
casa vecinului sa�u, pe ca�nd acesta era plecat, cu intent�ia de a-i
fura bunurile.  Dar,  avertizat,  vecinul  se î�ntoarce  î�n  fuga�  acasa� .
Hot�ul  care  deja  adunase  tot  ce-i  pla� cuse,  î�l  vede  pe  sta�pa�n
alerga�nd î�n goana� .  Furios ca�  nu poate lua ceea ce-s� i  alesese, el
î�ncearca�  sa�  sparga�  s� i sa�  distruga�  totul, astfel ca nici cela� lalt sa�  nu
se bucure de bunurile dorite. Dar sta�pa�nul casei intra�  imediat s� i î�l



î�mpiedica�  pe vecinul cel ra�u sa� -s� i duca�  intent�ia la î�ndeplinire: el î�l
apuca�  s� i-l da�du afara�  din casa� . Adeva� r zic voua� , as�a procedeaza�
Satana ca�nd ia î�n posesie corpurile voastre care sunt sa� las�ul lui
Dumnezeu.  El  pune  sta�pa�nire  pe  tot  ce  jinduies�te:  ra� suflarea
voastra� ,  sa�ngele  vostru,  oasele  voastre,  carnea  voastra� ,
ma� runtaiele voastre, ochii vos�tri s� i urechile voastre. Totus�i, prin
ajunarea  voastra�  s� i  prin  ruga� ciuni,  voi  at�i  chemat  sta�pa�nul
corpurilor  voastre  s� i  î�ngerii  Sa� i.  Va� za�nd  revenind  adeva� ratul
sta�pa�n al corpului vostru, Satana s�tie ca�  sfa� rs� itul domniei sale se
apropie. I6n furia sa, el î�s� i manifesta�  pentru ultima data�  puterea sa
malefica�  ca sa�  distruga�  corpul vostru î�naintea sosirii Sta�pa�nului.
Iata�  pentru ce el va�  chinuie ata� t de î�ngrozitor, pentru ca�  el simte
ca�  i  se apropie sfa� rs� itul. De asemenea, inimile voastre sa�  nu se
mai tulbure, pentru ca�  î�ngerii lui Dumnezeu vor apare de î�ndata�
pentru a-s� i  ocupa din nou locurile  lor s� i  de a le transforma î�n
temple ale lui Dumnezeu. Ei î�l  vor prinde pe Satana pentru a-l
alunga din corpurile voastre î�mpreuna�  cu toate bolile sale s� i toate
murda� riile  sale.  S� i  vet�i  fi  fericit�i  pentru  ca�  voi  vet�i  primi
recompensa fermita� t�ii  voastre,  fiind eliberat�i  pentru totdeauna
de boala� .”

Printre cei  care ascultasera�  pe Domnul Iisus,  era unul  care
suferea î�nca�  mai mult deca� t ceilalt�i. Corpul sa�u era ata� t de uscat
ca un schelet s� i pielea tot ata� t de galbena�  ca o frunza�  de toamna� .
I6n extrema sa sla�biciune el nu putea, chiar ajuta�ndu-se de ma� ini,
sa�  se ta� rasca�  spre Iisus. El se mult�umi sa� -l strige de departe:

„Doamne, ai mila�  de mine, ca� ci de ca�nd exista�  lumea nimeni n-
a î�ndurat dureri ca mine. S� tiu ca�  Tu es�ti cu adeva� rat un Trimis al
lui Dumnezeu s� i  sunt sigur ca�  daca�  Tu vrei,  pot�i  sa�  gones�ti  pe
Satana  din  corpul  meu  î�ntr-o  clipa� .  I6ngerii  lui  Dumnezeu  nu
trebuie sa�  asculte de Trimisul lui  Dumnezeu? Vino Doamne, s� i
gones�te pe Satana din corpul meu, ca� ci el se dezla�nt�uie î�n mine s� i
teribile sunt torturile sale.”

S� i Domnul Iisus i-a ra� spuns:
„Satana te chinuie astfel pentru ca�  tu ai ajunat deja multe zile

s� i  nu i-ai mai pla� tit  tributul sa�u.  Tu nu-l  mai hra�nes�ti  cu toate



sca� rbos�eniile  cu  care,  pa�na�  î�n  prezent,  tu  ai  murda� rit  templul
spiritului  ta�u.  Tu  î�l  chinuies�ti  prin  foame;  î�n  furia  sa,  el  se
ra� zbuna� .  Nu  te  teme,  ca� ci  adeva� r  î�t�i  spun,  Satana  va  fi  gonit
î�nainte  ca  sa�  fie  distrus  corpul  ta�u;  pentru  ca� ,  de  ca�nd  tu  ai
î�nceput sa�  ajunezi s� i sa�  te rogi, î�ngerii lui Dumnezeu protejeaza�
corpul ta�u;  din acel moment,  Satana a pierdut puterea de a te
distruge. Furia sa este neputincioasa� , fa� ra�  efect asupra î�ngerilor
lui Dumnezeu.”

Atunci  tot�i  se  apropiara�  de  Domnul  Iisus,  implora�ndu-L cu
ardoare:

„Doamne, fie-T� i mila�  de el, ca� ci el sufera�  mai mult deca� t noi
tot�i s� i daca�  Tu nu gones�ti pe Satana din el de î�ndata� , ne temem ca�
nu va mai apuca ziua de ma� ine.”

Domnul Iisus le-a ra� spuns:
„Mare este credint�a voastra� . Fie dupa�  voia voastra� ; vet�i vedea

imaginea oribila�  a lui Satana s� i puterea Fiului Omului. Voi goni
din tine pe puternicul Satana prin puterea Mielului Nevinovat al
lui Dumnezeu, cea mai pla�pa�nda�  creatura�  a lui Dumnezeu. Pentru
ca�  Spiritul  Sfa�nt  al  lui  Dumnezeu  î�l  face  pe  cel  mai  slab,  mai
puternic deca� t cel mai puternic.”

S� i Domnul Iisus î�ncepu sa�  mulga�  o oaie care pa� s�tea pe pa� s�une.
El va� rsa�  laptele pe nisipul î�nca� lzit de razele soarelui zica�nd: „Iata� ,
puterea  I6ngerului  Apei  a  intrat  î�n  acest  lapte.  Acum  puterea
I6ngerului Luminii Soarelui va intra de asemenea.” Laptele î�ncepu
sa�  fiarba�  datorita�  ca� ldurii soarelui.

„S� i, iata� , I6ngerul Apei s� i I6ngerul Soarelui se vor uni cu I6ngerul
Aerului.”

Vaporii laptelui î�n curs de fierbere î�ncepura�  sa�  se ridice lent
î�n aer.

Vino  s� i  aspira�  prin  gura�  fort�ele  I6ngerilor  Apei,  Soarelui  s� i
Aerului ca sa�  poata�  pa� trunde î�n corpul ta�u s� i sa�  goneasca�  departe
pe Satana.”

S� i bolnavul pe care Satana î�l chinuia, î�ncepu sa�  aspire profund
vaporii  albicios� i  pentru a-i  face  sa�  pa� trunda�  î�n  el.”  „Satana va
pa� ra� si  corpul  ta�u  de î�ndata� ,  ca� ci  el  este î�nfometat  de trei  zile,



nega� sind  î�n  tine  hrana� .  El  va  ies� i  din  tine  pentru  a-s� i  potoli
foamea cu acest lapte î�n curs de fierbere,  sub forma�  de vapori
prega� tit pentru el, pentru ca�  acest aliment î�i place mult. El î�i va
simt�i mirosul s� i nu va putea sa�  reziste foamei care deja î�l chinuie
de trei zile. Atunci Fiul Omului î�i va distruge corpul pentru a nu
mai putea sa�  chinuiasca�  pe nimeni.” Atunci corpul bolnavului fu
apucat de febra� , el vru sa�  vomite dar nu putu. Aerul î�i lipsea, el
ca�uta cu disperare sa�  respire s� i se pra�bus�i î�n brat�ele Domnului
Iisus.

„Acum Satana va pa� ra� si acest corp. Privit�i-l.”
S� i Domnul Iisus ara� ta�  gura deschisa�  a bolnavului.
Atunci  tot�i  va� zura�  cu  surprindere  s� i  cu  teroare  pe  Satana

ies� ind  sub  aspectul  unui  vierme  oribil  care  se  î�ndrepta  spre
vaporii  de lapte.  Domnul Iisus lua�  apoi doua�  pietre ascut�ite î�n
ma� ini pentru a zdrobi capul lui Satana, apoi trase afara�  din corpul
bolnavului corpul î�ntreg al monstrului care era aproape tot ata� t
de lung ca� t statura unui om. De î�ndata�  bolnavul î�ncepu sa�  respire
s� i durerile sale î�ncetara� .

Plina�  de  groaza�  mult�imea  privea  corpul  abominabil  al  lui
Satana.

„Vezi ce animal sca� rbos purtai s� i hra�neai la sa�nul ta�u timp de
ani de zile. Eu l-am scos s� i l-am omora� t pentru a nu te mai chinui
niciodata� . Mult�umes�te-l lui Dumnezeu care a permis ca î�ngerii Sa� i
sa�  te elibereze s� i pe viitor nu mai pa� ca� tui, ca Satana sa�  nu intre
din nou î�n sta�pa�nirea corpului ta�u. Fie ca de azi î�nainte corpul ta�u
sa�  devina�  un templu dedicat lui Dumnezeu.” Cuvintele s�i puterea
Domnului Iisus î�i impresionara�  pe tot�i profund. Ei I6i spusera� :

„Cu adeva� rat Doamne, Tu es�ti un Trimis al lui Dumnezeu s� i Tu
cunos�ti toate secretele Sale.”

Domnul Iisus le-a ra� spuns:
„Iar  voi  fit�i  Fiii  adeva� rat�i  ai  lui  Dumnezeu,  ca  sa�  putet�i

participa  de  asemenea  la  puterea  Sa  s� i  sa�  fit�i  init�iat�i  î�n
cunoas�terea secretelor Sale. Ca� ci î�nt�elepciunea s� i puterea nu pot
decurge  deca� t  din  iubirea  lui  Dumnezeu.  Iubit�i  deci  din  toata�
inima voastra�  s� i din tot sufletul vostru pe Tata� l vostru Ceresc s� i



pe Maica voastra�  Pa�ma�nteasca� .  Servit�i-i, daca�  vret�i ca la ra�ndul
lor î�ngerii Lor sa�  se puna�  î�n serviciul vostru; facet�i î�n as�a fel ca
toate act�iunile voastre sa�  fie î�nchinate lui Dumnezeu. Nu hra�nit�i
pe  Satana,  ca� ci  plata  pa� catului  este  moartea,  î�n  timp  ce  î�n
Dumnezeu se afla�  ra� splata binelui, iubirea, care este cunoas�terea
s� i puterea viet�ii eterne.”

Apoi  tot�i  î�ngenuncheara�  pentru  a  mult�umi  lui  Dumnezeu
pentru iubirea Sa.

Iar Domnul Iisus pleca�  promit�a�ndu-le:
„Eu voi reveni ca� tre tot�i acei care persista�  î�n ruga� ciune s� i post

pa�na�  î�n ziua a s�aptea. Pace voua� !”
Bolnavul pe care Domnul Iisus l-a eliberat de Satana se ridica� ,

ca� ci  fort�a  viet�ii  pa� trunsese  din  nou  î�n  el  s�i  orice  durere  î�l
pa� ra� sise.  El  respira liber s� i  ochii  sa� i  î�s� i  rega� sira�  stra� lucirea.  El
î�ngenunche  pe  locul  î�n  care  sta� tuse  Domnul  Iisus  s�i  sa� ruta�
pla�nga�nd urmele pas�ilor Sa� i.

Pe  malul  ra�ului  mult�i  bolnavi  î�ncepura�  sa�  ajuneze  s� i  sa�  se
roage cu î�ngerii lui Dumnezeu, timp de s�apte zile s� i s�apte nopt�i.
S� i,  pentru a fi urmat sfaturile Domnului Iisus, mare fu ra� splata
lor. La î�nceputul celei de-a s�aptea zile, î�i pa� ra� si orice durere. Cum
soarele se ridica la orizont lumina�nd pa�ma�ntul,  ei I6l  va� zura�  pe
Domnul Iisus venind la ei din munt�i, cu capul aureolat de lumina
soarelui ra� sa� rind.

„Pace voua� !”
I6n cea mai profunda�  ta� cere, ei î�ngenuncheara�  î�n fat�a Lui s� i I6i

atinsera�  marginea mantiei  Sale,  ca  semn de mult�umire  pentru
vindecarea lor.

„Nu Mie trebuie sa� -Mi mult�umit�i, ci Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti
care v-a trimis î�ngerii Sa� i vindeca� tori. Merget�i s� i nu mai pa� ca� tuit�i
pentru ca sa�  nu mai redevenit�i prada bolilor.

Facet�i  î�n  as�a  fel  ca  î�ngerii  vindeca� tori  sa�  ra�ma�na�  paznicii
vos�tri.”

Ei I6i ra� spunsera� :
„Unde trebuie sa�  mergem, spune-ne Tu care port�i  cuvintele

viet�ii eterne, spune-ne care sunt pa� catele pe care nu trebuie sa�  le



mai comitem pentru a nu mai cunoas�te niciodata�  boala?” Domnul
Iisus ra� spunse:

„Fie dupa�  credint�a voastra� !”
S� i El se as�eza�  î�n mijlocul lor spuna�ndu-le:
„Li  s-a  spus stra�mos�ilor  vos�tri:  «Respectat�i  pe  Tata� l  vostru

Ceresc s� i Maica voastra�  Pa�ma�nteasca�  s� i urmat�i poruncile Lor ca
zilele voastre sa�  fie prelungite pe pa�ma�nt.» I6ndata�  dupa�  acesta
porunca� , li s-a dat o a doua: «Sa�  nu ucizi!» Ca�ci viat�a a fost data�
tuturor de ca� tre Dumnezeu s� i ceea ce Dumnezeu a dat nu î�i este
permis  omului  de  a  lua.  Adeva� r  zic  voua� ,  tot  ce  tra� ies�te  pe
pa�ma�nt provine de la o Mama�  unica� .  Iata�  pentru ce acela care
ucide, î�s� i ucide fratele. De la acest criminal Maica Pa�ma�nteasca�  î�s� i
va î�ntoarce fat�a Sa: Ea î�l va lipsi de sa�nul Sa�u da�da� tor de viat�a�  s� i
î�ngerii Sa� i vor fugi de la el; Satana va locui î�n corpul sa�u. Carnea
animalelor ucise va deveni propriul sa�u morma�nt.  Ca� ci,  adeva� r
zic  voua� ,  acela  care  ucide  se  ucide  pe  el  î�nsus�i  s� i  acela  care
ma�na�nca�  carnea  animalelor  ucise  ma�na�nca�  corpul  mort�ii.  I6n
sa�ngele  lor,  fiecare  pica� tura�  din  sa�ngele  victimelor  va  deveni
otrava� ; î�n respirat�ia lor, respirat�ia le va deveni ura� t mirositoare;
î�n carnea lor, carnea le va deveni abcese purulente; î�n oasele lor,
oasele lor se vor pietrifica; î�n intestinele lor, acestea vor putrezi;
î�n ochii lor, aces�tia se vor solzifica s� i î�n urechile lor, acestea vor
forma secret�ii ceroase. Moartea lor va deveni moartea sa. Numai
daca� -L servit�i  pe Tata� l Ceresc, datoriile voastre de s�apte ani va�
vor fi iertate î�n s�apte zile. Satana nu va�  î�napoiaza�  nimic, va trebui
sa�  pla� tit�i pentru tot: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, ma�na�
pentru  ma�na� ,  picior  pentru  picior,  arsura�  pentru  arsura� ,  rana�
pentru  rana� ,  viat�a�  pentru  viat�a� ,  moarte  pentru  moarte,  ca� ci
ra� splata  pa� catelor  este  moartea.  Nu  ucidet�i  s� i  nu  ma�ncat�i
niciodata�  carnea victimelor voastre inocente, daca�  nu, vet�i deveni
sclavii  lui  Satana;  aceasta  este  calea  suferint�ei  care  duce  la
moarte. Act�ionat�i din contra� , dupa�  voint�a lui Dumnezeu ca î�ngerii
Sa� i  sa�  poata�  sa�  va�  serveasca�  pe  drumul  viet�ii.  Ascultat�i  aceste
cuvinte ale lui Dumnezeu:”

„Iata� ,  v-am  dat  toate  plantele  care  poarta�  semint�e  de  pe



pa�ma�nt s�i tot�i pomii cu fructele lor s� i semint�ele lor: acestea sa�  fie
hrana  voastra� .  Animalelor  de  pe  pa�ma�nt,  pa� sa� rilor  din  aer,
animalelor care se ta� ra� sc pe pa�ma�nt, tuturor animalelor î�n care
exista�  un suflu de viat�a� , Eu le dau iarba verde ca hrana� . Laptele
animalelor care se mis�ca�  s� i tra� iesc pe pa�ma�nt va fi de asemenea
pentru voi o hrana� . La fel cum lor le dau iarba verde, voua�  va�  dau
laptele. Dar carnea s� i sa�ngele care î�nsuflet�es�te animalele, voi nu
trebuie  sa�  le  ma�ncat�i.  Va�  voi  cere  cont  pentru  sa�ngele  lor
clocotitor,  sa�ngele  lor  î�n  care  rezida�  sufletul.  Va�  voi  cere
socoteala�  de  fiecare  animal  ucis,  ca  s� i  de  sufletele  oamenilor
omora� t�i. Ca� ci Eu, Domnul vostru Dumnezeu, sunt un Dumnezeu
puternic  s� i  zelos,  pedepsind pe drept  samavolniciile  pa� rint�ilor
care ma�  ura� sc pa�na�  la a treia s� i a patra generat�ie; s� i ara� ta�ndu-mi
î�ndurarea fat�a�  de miile de oameni care Ma�  iubesc s� i care urmeaza�
poruncile  Mele.  Iubes�te  pe  Domnul  Dumnezeul  ta�u  din  toata�
inima ta, din tot sufletul ta�u s� i cu toata�  puterea ta, aceasta este
prima  s� i  cea  mai  mare  porunca� .  S� i  iata�  o  a  doua,  care  î�i  este
asema�na� toare: «Iubes�te pe aproapele ta�u ca pe tine î�nsut�i.» Nu
exista�  porunci mai mari ca acestea doua� .”

Dupa�  ce  au  auzit  aceste  cuvinte,  tot�i  ra�masera�  ta� cut�i,  apoi
unul dintre ei î�ntreba� :

„Doamne,  ce  trebuie  sa�  fac  ca�nd  va�d  î�n  pa�dure  un  animal
sa� lbatic sfa� s� iindu-mi fratele? Trebuie sa�  las sa�  piara�  fratele meu
sau  sa�  omor  animalul  sa� lbatic?  Dar,  daca�  î�l  omor,  nu  î�ncalc
Legea?”

Domnul Iisus i-a ra� spuns:
„I6n timpurile stra� vechi, li s-a zis stra�mos�ilor: «Toate animalele

care se mis�ca�  pe pa�ma�nt, tot�i pes�tii ma� rii s� i toate pa� sa� rile aerului
au  fost  supuse  puterii  voastre.»  Adeva� r  zic  voua� ,  dintre  toate
creaturile care tra� iesc pe pa�ma�nt, singur omul a fost creat dupa�
imaginea lui Dumnezeu. Este motivul pentru care animalele sunt
pentru om s� i nu omul pentru animale. Nu vet�i î�nca� lca deci Legea
daca�  voi  vet�i  omorî�  un  animal  sa� lbatic  pentru  a  salva  viat�a
fratelui vostru. Ca� ci, adeva� r zic voua� , omul este mai mult deca� t un
animal. Dar, acela care, fa� ra�  motiv, omoara�  un animal care nu-l



ataca� ,  fie pentru pla� cerea de a-l  omorî�,  fie  pentru a-s� i  procura
carnea sa, pielea sa sau coarnele sale, acela comite un act ra�u,
ca� ci se transforma�  el î�nsus�i î�n animal feroce. Este motivul pentru
care sfa� rs� itul sa�u va sema�na cu acela al animalelor sa� lbatice!”

Un altul spuse de asemenea:
„Moise, care a fost cel mai mare î�n Israel, a permis pa� rint�ilor

nos�tri a ma�nca carnea animalelor pure s� i a interzis numai carnea
animalelor  impure.  Pentru  ce  ne  interzici  Tu  folosirea  ca� rnii
tuturor animalelor? Care este Legea care vine de la Dumnezeu?
Este a lui Moise sau este a Ta?”

Domnul Iisus a ra� spuns:
„Dumnezeu  a  dat  stra�mos�ilor  vos�tri,  prin  intermediul  lui

Moise, zece porunci. «Aceste porunci sunt prea dure», declarara�
stra�mos�ii vos�tri s� i ei nu putura�  sa�  le respecte. Plin de compasiune
pentru poporul sa�u s�i nedorind ca acesta sa�  piara� , Moise î�i da�du
atunci de zece ori zece porunci. Ca� ci acela ale ca� rui picioare sunt
solide ca muntele Sion n-are nevoie de ca� rje, dar acela ale ca� rui
membre sunt prea sla�bite are nevoie de acestea pentru a merge.
S� i Moise a zis lui Dumnezeu: «Inima mea este plina�  de tristet�e,
ca� ci poporul meu va pieri. Ca� ci ei sunt fa� ra�  cunoas�tere s� i nu pot
î�nt�elege poruncile Tale. Ei sunt ca s� i copiii mici care nu î�nt�eleg
î�nca�  cuvintele tata� lui lor. Permite Doamne, ca sa�  le dau alte legi
ca ei sa�  nu piara� . Daca�  ei nu pot fi cu Tine Doamne, fa�  î�n as�a fel ca
ei sa�  nu fie contra Ta; astfel se vor ment�ine pa�na�  î�n ziua ca�nd vor
fi copt�i pentru cuvintele Tale s� i ca�nd Legile Tale le vor putea fi
revelate».”

„Moise sparse atunci cele doua�  table de piatra�  pe care erau
gravate cele zece porunci s� i le da�du î�n schimb de zece ori zece
porunci.  Din  aceste  zece  ori  zece  porunci,  scribii  s� i  fariseii  au
fa� cut de o suta�  de ori zece porunci s� i au î�nca� rcat umerii vos�tri cu
poveri zdrobitoare, poveri pe care ei î�ns� is� i n-au s�tiut sa�  le poarte.
Cu ca� t  poruncile sunt mai apropiate de Dumnezeu, cu ata� t  mai
mic este numa�rul lor. Cu ca� t se depa� rteaza�  de Dumnezeu, cu ata� t
numa� rul  lor  cres�te.  Iata�  pentru ce  scribii  s� i  fariseii  au ata� t  de
multe legi. Acelea ale Fiului Omului sunt s�apte, cele ale î�ngerilor



sunt trei, iar cele ale lui Dumnezeu se reduc la una.”
„Eu va�  î�nva� t�  numai Legile pe care voi suntet�i  capabili  sa�  le

î�nt�eleget�i pentru a deveni oameni s� i sa�  urmat�i cele s�apte legi ale
Fiului Omului. Mai ta� rziu, î�ngerii necunoscut�i ai Tata� lui Ceresc va�
vor releva de asemenea Legile lor, ca î�n sfa� rs� it, Sfa�ntul Spirit al
lui Dumnezeu sa�  poata�  coborî� î�n voi s� i sa�  va�  conduca�  la Legea Sa.”

Tot�i  ra�masera�  minunat�i  de  aceasta�  î�nt�elepciune  s� i  zisera� :
„Continua�  Doamne,  î�nvat�a� -ne  toate  legile  pe  care  noi  suntem
capabili sa�  le î�nt�elegem.”

S� i Domnul Iisus continua� :
„Dumnezeu a dat aceasta�  porunca�  stra�mos�ilor vos�tri: «Sa�  nu

ucidet�i.» Totus�i inima lor era î�mpietrita�  s� i au ucis. Atunci, pentru
ca ma� car ei sa�  nu mai ucida�  oameni, Moise le-a permis sa�  omoare
animale. Dar inima stra�mos�ilor vos�tri se î�mpietri s� i mai mult s� i ei
omora� ra�  fa� ra�  alegere, oameni s� i  animale. Dar, Eu va�  spun: «Nu
ucidet�i  nici  oameni,  nici  animale  s� i  nici  alimentele  pe  care  le
ducet�i  la  gura� .  Ca� ci  daca�  voi  ma�ncat�i  alimente  vii,  ele  va�  vor
î�nsuflet�i, dar daca�  voi ma�ncat�i alimente moarte, ele va�  vor omorî�
la ra�ndul lor. Ca� ci viat�a provine numai din viat�a� , iar din moarte
nu  rezulta�  deca� t  moarte  î�ntotdeauna.  Tot  ceea  ce  omoara�
alimentele voastre, omoara�  de asemenea corpul vostru s� i tot ceea
ce  omoara�  corpul  vostru,  omoara�  de  asemenea  spiritele
voastre».”

„Corpurile voastre devin ceea ce este hrana voastra� , dupa�  cum
spiritele  voastre  devin  ceea  ce  ga�ndit�i.  Iata�  pentru  ce  voi  nu
trebuie sa�  ma�ncat�i nimic din ce focul, frigul sau apa au distrus.
Ca� ci  alimentele  ga� tite,  î�nghet�ate  sau intrate  î�n  putrefact�ie  ard,
î�ngheat�a�  s� i putrezesc, de asemenea, corpul vostru. Nu fit�i ca un
t�a� ran  smintit,  care  ar  sema�na  pe  terenul  sa�u  gra�unt�e  fierte,
î�nghet�ate sau putrezite. I6n toamna care ar urma el n-ar recolta
nimic de pe terenul sa�u s� i mare ar fi ama�ra� ciunea sa. Din contra,
fit�i ca t�a� ranul care seama�na�  î�n ca�mpul sa�u gra�unt�e pline de viat�a� ,
care î�i vor î�napoia î�nsutit sa�ma�nt�a pe care a sema�nat-o. Adeva� r
zic  voua� ,  tra� it�i  numai  cu  focul  viet�ii  s� i  nu  tratat�i  alimentele
voastre  cu  focul  mort�ii,  care  omoara�  ata� t  hrana voastra�  ca� t  s� i



corpurile s�i sufletele voastre.” Cineva din mult�ime î�ntreba� :
„Doamne, unde se afla�  focul viet�ii?”
„I6n voi, î�n sa�ngele vostru s� i î�n corpurile voastre.”
Alt�ii î�ntrebara� :
„Unde se afla�  focul mort�ii?’
„Este focul care arde î�n afara corpurilor voastre, care este mai

cald  deca� t  sa�ngele  vostru.  Cu  acest  foc  al  mort�ii  voi  ga� tit�i
alimentele  voastre  î�n  casele  voastre  s�i  pe  ca�mpurile  voastre.
Adeva� r  zic  voua� ,  acelas� i  foc  care  distruge  alimentele  voastre
distruge s� i corpurile voastre, asema�na� tor focului ra�uta� t�ii care va�
ra� va� s�es�te ga�ndurile s�i va�  corupe spiritele. Ca� ci corpul vostru este
ceea  ce  ma�ncat�i,  iar  spiritul  vostru  este  ceea  ce  ga�ndit�i.  Nu
ma�ncat�i, deci, nimic din ceea ce a fost ucis de un foc mai arza� tor
deca� t  focul  viet�ii.  Ma�ncat�i  toate  fructele  pomilor,  plantele
ca�mpurilor,  precum s� i  laptele animalelor,  care se potrivesc cel
mai bine pentru hrana voastra� . Toate aceste alimente au crescut,
s-au copt s� i au fost preparate de focul viet�ii; toate sunt daruri ale
î�ngerilor Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti. Dar, nu ma�ncat�i niciunul din
acele  alimente  care  î�s� i  datoreaza�  savoarea  focului  mort�ii,  ca� ci
sunt ale lui Satana.” Foarte mirat�i unii î�ntrebara� :

„Doamne, cum trebuie sa�  coacem fa� ra�  foc pa� inea noastra�  cea
de toate zilele?”

„La� sat�i  î�ngerii  lui  Dumnezeu  sa�  prepare  pa� inea  voastra� :
umezit�i mai î�nta� i gra�ul vostru ca I6ngerul Apei sa�  intre î�n el. Apoi
plasat�i-l la aer ca I6ngerul Aerului sa� -l î�mbra� t�is�eze de asemenea.
La� sat�i-l  apoi de dimineat�a  pa�na�  seara expus la razele soarelui,
pentru ca I6ngerul Soarelui sa�  coboare î�n el.

Prin binecuva�ntarea acestor trei î�ngeri, germenul viet�ii se va
dezvolta rapid î�n gra�ul vostru. Apoi zdrobit�i gra�ul vostru s� i facet�i
hostii3

as�a cum fa� ceau pa� rint�ii vos�tri ca�nd pa� ra� seau Egiptul, aceasta�
casa�  a  robiei.  Punet�i-le  la  razele  soarelui  de la  ra� sa� rit  pa�na�  î�n
momentul ca�nd este deasupra voastra�  pe cer s� i î�ntoarcet�i-le pe
partea  cealalta�  pentru  ca  I6ngerul  Soarelui  sa�  î�mbra� t�is�eze  s� i

3 Turtă subţire din aluat nedospit.



cealalta�  fat�a�  s� i la� sat�i-le pa�na�  la apusul soarelui. Sunt I6ngerii Apei,
Aerului s�i Soarelui care au hra�nit s�i au fa� cut sa�  se coaca�  gra�ul pe
ca�mpuri; ei trebuie, de asemenea, sa�  prega� teasca�  pa� inea voastra� .
Acelas� i soare, care grat�ie focului viet�ii a fa� cut sa�  creasca�  s� i sa�  se
coaca�  boabele  de  gra�u,  trebuie  sa�  coaca�  pa� inea  voastra�  prin
acelas� i foc. Ca� ci focul soarelui da�  viat�a�  gra�ului, pa� inii s�i corpului.
Dar, focul mort�ii omoara�  gra�ul, pa� inea s� i corpul. Dar î�ngerii viet�ii
lui  Dumnezeu  cel  Viu  nu  servesc  deca� t  oamenii  vii,  ca� ci
Dumnezeu este Dumnezeul viet�ii, iar nu Dumnezeul mort�ii.”

„Astfel  ma�ncat�i  tot  ce  se  ga� ses�te  pe  masa  lui  Dumnezeu:
fructele  pomilor,  gra�unt�ele  s� i  ierburile  ca�mpurilor,  laptele
animalelor s�i  mierea albinelor.  Orice alt  aliment este opera lui
Satana s� i conduce la pa�cate, la boli s� i la moarte. Din contra, hrana
bogata�  care  se  ga� ses�te  pe  masa  lui  Dumnezeu  da�  corpurilor
voastre fort�a�  s� i tineret�e; de î�ndata�  boala va ra�ma�ne departe de
voi.  Din aceasta�  masa�  a lui  Dumnezeu s�i-a luat  hrana ba� tra�nul
Matusalem s�i, adeva� r zic voua� , daca�  voi facet�i la fel, Dumnezeul
viet�ii va�  va acorda, la fel ca s� i patriarhului, o viat�a�  î�ndelungata�  pe
acest pa�ma�nt.”

„Adeva� r zic voua� , Dumnezeul viet�ii este mai bogat deca� t toate
boga� t�iile  pa�ma�ntului,  masa  Sa  este  mai  abundenta�  s� i  mai
î�nzestrata�  deca� t cele mai bogate mese de pe î�ntreg pa�ma�ntul. De
asemenea,  î�n  tot  timpul  viet�ii  voastre  ma�ncat�i  la  masa  Maicii
voastre Pa�ma�ntes�ti s� i nu va�  va lipsi nimic. Ca�nd ma�ncat�i la masa
Sa, ma�ncat�i toate cele ce se ga� sesc acolo. Nu mai ga� tit�i s� i nu mai
amestecat�i alimentele unele cu altele, ca intestinele voastre sa�  nu
se transforme î�n materie putreda� .

Ca� ci, adeva� r zic voua� , aceasta este un lucru sca� rbos î�n ochii lui
Dumnezeu.”

„S� i  nu  fit�i  asemenea servitorului  lacom care  î�nhat�a�  port�iile
altora de pe masa sta�pa�nului sa�u, devora�nd totul s� i amesteca�nd
totul î�n la� comia sa. S� i ca�nd sta�pa�nul va observa acest lucru, î�l va
goni de la masa sa, plin de ma�nie. S� i ca�nd ceilalt�i vor fi terminat
masa lor, el va aduna toate resturile s� i va chema pe servitorul cel
lacom, zica�ndu-i: «Ia acestea s� i  le ma�na�nca�  cu porcii,  ca� ci  locul



ta�u este cu ei î�n cocina� , s� i nu la masa mea».”
„I6n consecint�a� , avet�i mare grija�  de templul corpului vostru s� i

nu-l murda� rit�i cu tot felul de sca� rbos�enii. Declarat�i-va�  mult�umit�i
cu  doua�  sau  trei  feluri  de  alimente  pe  care  le  vet�i  ga� si
î�ntotdeauna pe masa Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti, s� i nu fit�i avizi sa�
devorat�i toate cele ce vedet�i î�n jurul vostru. Adeva� r zic voua� , daca�
voi  amestecat�i  tot  felul  de alimente,  î�n  corpul  vostru  ra� zboaie
fa� ra�  sfa� rs� it  vor avea loc,  s� i  el  va fi  distrus,  dupa�  cum casele s� i
î�mpa� ra� t�iile  divizate  unele  contra  altora  alearga�  la  propria  lor
pieire. Pentru ca�  Dumnezeul vostru este Dumnezeul pa� cii s� i nu va
da niciodata�  sprijin acelora care sunt divizat�i. Nu sta� rnit�i ma�nia
lui Dumnezeu fat�a�  de voi pentru a nu va�  goni de la masa Sa s� i ca
voi sa�  nu fit�i fort�at�i sa�  recurget�i la masa lui Satana î�n care corpul
vostru va fi corupt de focul pa� catelor, al bolilor s� i al mort�ii.”

„Ca�nd ma�ncat�i, nu ma�ncat�i niciodata�  pa�na�  la saturat�ie. Fugit�i
de ispitele lui Satana s� i ascultat�i vocea î�ngerilor lui Dumnezeu. I6n
orice clipa� , Satana s� i puterea sa va�  duc î�n ispita�  ca voi sa�  ma�ncat�i
din  ce  î�n  ce  mai  mult.  Tra� it�i  prin  spirit,  rezistat�i  dorint�elor
corpului s� i sa�  s� tit�i ca�  ajuna� rile sunt î�ntotdeauna pla� cute î�n ochii
î�ngerilor lui Dumnezeu. Ca�nta� rit�i deci cantitatea care va�  trebuie
pentru a va�  sa� tura s� i reducet�i-o cu o treime.”

„Avet�i grija�  ca greutatea hranei voastre zilnice sa nu fie sub o
„mina� ” dar sa�  nu depa� s�easca�  doua�  „mine4

”. Atunci î�ngerii lui Dumnezeu se vor pune pentru totdeauna
î�n slujba voastra�  s� i voi nu vet�i mai reca�dea niciodata�  î�n sclavia lui
Satana s� i a bolilor sale.”

„Nu tulburat�i lucrarea î�ngerilor î�n corpul vostru, lua�nd mese
prea dese. Ca� ci  adeva� r  zic voua� ,  ca�  acela care ma�na�nca�  de mai
mult de doua�  ori pe zi realizeaza�  î�n el opera lui Satana, î�ngerii lui
Dumnezeu vor abandona acest corp s� i de î�ndata�  Satana va intra
î�n  posesia lui.  Ma�ncat�i  numai ca�nd soarele este la punctul sa�u
culminant  pe  cer  s� i  o  a  doua oara� ,  ca�nd apune.  Astfel  nu vet�i
cunoas�te niciodata�  boala, ca� ci aceia care procedeaza�  dupa�  cum v-
am ara� tat,  vor  ga� si  favoarea î�n  ochii  Domnului.  Daca�  dorit�i  ca

4 Mina este o unitate de măsură de pe vremea biblică reprezentând 0,575 kg.



î�ngerii lui Dumnezeu sa�  se bucure de corpul vostru s� i ca Satana
sa�  fuga�  departe de voi, nu luat�i deca� t o singura�  masa�  pe zi la masa
lui Dumnezeu. S� i astfel zilele voastre vor fi prelungite pe pa�ma�nt,
ca� ci  acest  mod  de  comportament  este  agreabil  î�n  ochii  lui
Dumnezeu.  I6ntotdeauna  nu  ma�ncat�i  deca� t  daca�  masa  lui
Dumnezeu este î�ntinsa�  î�n fat�a voastra�  s� i nu ma�ncat�i deca� t ceea ce
se  ga� ses�te  pe  aceasta�  masa� .  Ca� ci  adeva� r  zic  voua� ,  Dumnezeu
cunoas�te  bine  ceea  ce  corpul  vostru  are  nevoie  s� i  ca�nd  are
nevoie.”

„I6nca�  de la î�nceputul lunii Iiar5

ma�ncat�i  orez;  î�n  timpul  lunii  S� ivan  ma�ncat�i  gra�u,  cea  mai
perfecta�  dintre ierburile purta�nd sa�ma�nt�a� . Facet�i pa� inea voastra�
zilnica�  cu gra�u ca Domnul sa�  poata�  avea grija�  de corpul vostru. I6n
timpul lunii Tamuz, ma�ncat�i struguri acri pentru ca sa�  poata�  sla�bi
corpul  vostru  s� i  ca  Satana  sa�  fuga�  de  el.  I6n  timpul  lunii  Elul,
recoltat�i strugurii ai ca� ror suc va�  vor servi de ba�utura� . I6n timpul
lunii  Hes�van,  recoltat�i  strugurii  dulci  zaharisit�i  s� i  uscat�i  de
I6ngerul Soarelui: ei va�  vor fortifica corpul, ca� ci î�n ei rezida�  î�ngerii
Domnului. Ma�ncat�i smochine bogate î�n suc î�n timpul lunilor Av s� i
S� vat, iar ceea ce ra�ma�ne, la� sat�i sa�  vi le pa� streze I6ngerul Soarelui.
Voi le vet�i consuma î�mpreuna�  cu carnea migdalelor î�n tot timpul
ca� t  pomii  nu poarta�  nici  un fruct.  Utilizat�i  ierburile  care cresc
dupa�  ploaie  î�n  timpul  lunii  Tevet  ca  sa�  va�  purifice  sa�ngele  de
toate  pa� catele  voastre.  I6n  aceeas�i  luna�  î�ncepet�i  sa�  bet�i  laptele
animalelor  voastre,  ca� ci  Domnul  a  destinat  ierburile  ca�mpiilor
tuturor animalelor care dau lapte, pentru ca ele sa�  contribuie cu
acest aliment la hrana omului. Adeva� r zic voua� , fericit�i aceia care
ma�na�nca�  numai  la  masa  lui  Dumnezeu  s� i  care  refuza�  toate

5 Calendarul iudaic, spre deosebire de calendarul internaţional, este strict lunar. Ca
urmare, corespondenţele lunilor sunt aproximative. Începând cu Anul Nou evreiesc
care are loc, de regulă, în septembrie, denumirile lunilor şi corespondentele lor 
europene sunt: Tişri (septembrie), Heşvan (octombrie), Kislev (noiembrie), Tevet 
(decembrie), Şvat (ianuarie), Adar (februarie), Nidan (martie), Iiar (aprilie), Şivan 
(mai), Tamuz (iunie), Menahem Av, precurtat Av (iulie), Elul (august). Anii bisecţi
nu au aceeaşi periodicitate ca în calendarul internaţional şi se realizează prin 
adăugarea unei luni, Adar II.



sca� rbos�eniile lui Satana. Nu consumat�i alimente spurcate aduse
din  t�a� ri  î�ndepa� rtate,  ci  ma�ncat�i  ceea  ce  produc  proprii  vos�tri
pomi, ca� ci Dumnezeul vostru s�tie bine de ce avet�i nevoie, ca�nd s� i
unde.  Ca�ci  El  acorda�  tuturor  popoarelor,  tuturor  î�mpa� ra� t�iilor,
hrana care se potrives�te  fieca� ruia cel  mai bine.  Nu ma�ncat�i  ca
pa�ga�nii care î�nfuleca�  î�n graba�  s� i-s� i murda� resc corpurile lor cu tot
felul de sca� rbos�enii.”

„Fort�a î�ngerilor lui Dumnezeu intra�  î�n voi odata�  cu alimentele
vii pe care Domnul vi Le ofera�  pe masa Sa regeasca� .”

„De asemenea, î�n timp ce ma�ncat�i,  ga�ndit�i ca�  avet�i deasupra
voastra�  pe I6ngerul Aerului s� i dedesubt pe I6ngerul Apei. De fiecare
data�  de  ca� te  ori  ma�ncat�i,  respirat�i  lent  s� i  profund,  pentru  ca
I6ngerul Aerului sa�  poata�  binecuva�nta mesele voastre. Mestecat�i
bine hrana voastra�  pa�na�  devine lichida� , ca I6ngerul Apei sa�  intre î�n
sa�nge  î�n  corpul  vostru.  S� i  ma�ncat�i  î�ncet  ca  s� i  cum  at�i  face  o
ruga� ciune  pe  care  o  adresat�i  Domnului.  Pentru  ca�  adeva� r  zic
voua� ,  puterea lui Dumnezeu va intra î�n voi, daca�  vet�i ma�nca î�n
acest mod la masa Sa. Celor la care I6ngerul Aerului s� i I6ngerul Apei
nu coboara�  î�n timpul mesei, Satana le transforma�  corpurile lor î�n
materie putrezita�  s� i Domnul nu-i va mai accepta la masa Sa.”

„Pentru  ca�  masa  lui  Dumnezeu  este  un  altar  s�i  acela  care
ma�na�nca�  la masa Sa, este î�ntr-un templu. Adeva� r zic voua� ,  Fiul
Omului vede corpul sa�u transformat î�ntr-un templu s� i interiorul
sa�u î�ntr-un altar,  daca�  el  urmeaza�  poruncile lui Dumnezeu. Nu
punet�i, deci, nimic pe altarul lui Dumnezeu ca�nd sufletul vostru
este  iritat  s� i  sa�  nu  avet�i  ga�nduri  ma�nioase  fat�a�  de  nimeni  î�n
templul Domnului.”

„Nu pa� trundet�i î�n sanctuarul Domnului deca� t daca�  simt�it�i î�n
voi chemarea î�ngerilor Sa� i, ca� ci tot ceea ce voi ma�ncat�i î�n tristet�e,
î�n ma�nie sau fa� ra�  pofta� , se transforma�  î�n otrava�  î�n corpul vostru.
I6ntr-adeva� r, suflul lui Satana murda� res�te aceste alimente. Plasat�i
cu bucurie ofrandele voastre pe altarul corpului vostru s� i facet�i î�n
as�a fel ca sa�  fie î�ndepa� rtate de voi toate ga�ndurile rele î�n timp ce
voi primit�i î�n corpul vostru fort�a lui Dumnezeu provenind de la
masa Sa. Nu luat�i niciodata�  loc la masa lui Dumnezeu î�nainte sa�  fi



fost chemat�i de I6ngerul Apetitului.”
„Astfel, la masa Sa regala�  fit�i bucuros�i cu î�ngerii Sa� i,  aceasta

fiind pla� cut inimii lui Dumnezeu; iar viat�a voastra�  va fi lunga�  pe
pa�ma�nt,  ca� ci  î�ngerul  cel  mai  drag  al  lui  Dumnezeu,  I6ngerul
Bucuriei, va�  va servi î�n toate zilele.”

„Nu  uitat�i  ca�  a  s�aptea  zi  este  sfa�nta�  s� i  consacrata�  lui
Dumnezeu.”

„Timp  de  s�ase  zile  hra�nit�i  corpul  vostru  cu  darurile  Maicii
voastre  Pa�ma�ntes�ti,  dar  cea  de-a  s�aptea  zi  consacrat�i  corpul
vostru Tata� lui Ceresc. I6n cea de-a s�aptea zi nu luat�i nici o hrana�
lumeasca� ,  tra� it�i  numai  cu  cuva�ntul  lui  Dumnezeu.  I6n  timpul
acestei  zile,  ra�ma�net�i  î�n  compania  î�ngerilor  Domnului  î�n
î�mpa� ra� t�ia  Tata� lui  Ceresc,  s� i  la� sat�i  pe  î�ngerii  lui  Dumnezeu  sa�
construiasca�  î�mpa� ra� t�ia cerurilor î�n corpurile voastre, dupa�  cum,
timp de s�ase zile voi at�i lucrat î�n î�mpa� ra� t�ia Maicii Pa�ma�ntes�ti. I6n
timpul  celei  de-a  s�aptea  zi,  nu  permitet�i  nici  unei  hrane  sa�
î�mpiedice î�n corpul vostru lucrarea î�ngerilor. Dumnezeu va�  va da
atunci  viat�a�  lunga�  pe pa�ma�nt  s� i  va�  vet�i  putea bucura de viat�a�
eterna�  î�n î�mpa� ra� t�ia cerurilor. Ca� ci,  adeva� r zic voua� ,  din ziua î�n
care toate bolile vor fi dispa� rut de pe pa�ma�nt, voi vet�i tra� i pentru
totdeauna î�n î�mpa� ra� t�ia cerurilor.”

„Dumnezeu va�  va trimite î�n fiecare dimineat�a�  I6ngerul Soarelui
pentru a va�  des�tepta.  Ascultat�i  de î�ndata�  apelul  Tata� lui  vostru
Ceresc s� i nu va�  la� sat�i dominat�i de lene, nu mai ra�ma�net�i î�n patul
vostru, ca� ci afara�  va�  as�teapta�  I6ngerul Aerului s� i I6ngerul Apei.”

„Lucrat�i  tot  timpul zilei  cu î�ngerii  Maicii  Pa�ma�ntes�ti  ca sa� -i
cunoas�tet�i  din ce î�n  ce mai bine pe ei s� i  pe lucra� rile lor.  Dupa�
apusul soarelui,  ca�nd Tata� l  Ceresc va�  trimite I6ngerul Somnului,
dormit�i s� i odihnit�i-va� , ra�ma�net�i toata�  noaptea cu acesta. Atunci,
Tata� l vostru Ceresc va�  va trimite î�ngerii Sa� i necunoscut�i pentru a
va�  t�ine companie î�n tot timpul nopt�ii.” „Aces�ti î�ngeri necunoscut�i
va�  vor î�nva� t�a multe lucruri privind î�mpa� ra� t�ia lui Dumnezeu, dupa�
cum  î�ngerii  Maicii  Pa�ma�ntes�ti,  pe  care  î�i  cunoas�tet�i,  va�  vor  fi
instruit despre diverse lucruri ale î�mpa� ra� t�iei Sale, î�n timpul zilei.
Adeva� r  zic  voua� ,  î�n  fiecare  noapte  vet�i  fi  gazdele  î�mpa� ra� t�iei



Tata� lui  Ceresc  daca�  vet�i  urma  poruncile  Sale  s� i,  ca�nd  va�  vet�i
des�tepta  dimineat�a,  vet�i  simt�i  î�n  voi  puterea  î�ngerilor
necunoscut�i.”

„S� i Tata� l Ceresc vi-i va trimite î�n fiecare noapte, ca ei sa�  poata�
construi  spiritul  vostru,  dupa�  cum  î�n  fiecare  zi  Maica
Pa�ma�nteasca�  va�  trimite  î�ngerii  Sa� i,  pentru  a  construi  corpul
vostru.  Pentru  ca� ,  adeva� r  zic  voua� ,  daca�  î�n  timpul  zilei  Maica
Pa�ma�nteasca�  va�  t�ine  î�n  brat�ele  Sale  s� i  î�n  timpul  nopt�ii  Tata� l
Ceresc va�  trimite sa� rutul Sa�u, atunci Fiii Oamenilor devin Fiii lui
Dumnezeu.”

„Rezistat�i  zi  s� i  noapte  ispitelor  lui  Satana,  nu  stat�i  treji
noaptea, nici nu dormit�i ziua, ca nu cumva î�ngerii lui Dumnezeu
sa�  plece de la voi.”

„S� i  nu va�  bucurat�i  de nici o ba�utura�  s� i  de nici un fum de la
Satana care va�  t�in treji noaptea s� i va�  fac sa�  dormit�i ziua. Pentru
ca� ,  adeva� r zic voua� ,  toate ba�uturile s�i  toate fumurile lui Satana
sunt abominat�ii î�n ochii lui Dumnezeu.”

„Nu va�  prostituat�i nici noaptea, nici ziua, pentru ca�  prostitut�ia
este asemenea unui trunchi a ca� rui seva�  a fost scursa�  din ei. Acest
copac va pieri î�nainte de vreme s� i nici nu va da roade. De aceea,
nu va�  desfra�nat�i  ca nu cumva Satana sa�  va�  usuce corpul  s� i  ca
Domnul sa�  va�  faca�  sa�ma�nt�a nefertila� .”

„Evitat�i tot ceea ce este prea fierbinte sau prea rece. Pentru ca�
este voint�a Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti ca nici ca� ldura, nici frigul
sa�  nu da�uneze corpului  vostru.  S� i  nici  nu permitet�i  corpurilor
voastre sa�  fie  mai fierbint�i  sau mai reci  deca� t  le fac î�ngerii  lui
Dumnezeu.  S� i  daca�  voi  respectat�i  poruncile  Maicii  voastre
Pa�ma�ntes�ti, atunci de î�ndata�  ce corpul vostru devine prea cald,
Ea va�  trimite I6ngerul Frigului pentru a va�  ra� cori s� i daca�  corpul
vostru devine prea rece, va�  va trimite î�ngerul ca� ldurii pentru a va�
reî�nca� lzi.  Urmat�i  exemplul  î�ngerilor  Tata� lui  Ceresc  s� i  ai  Maicii
Pa�ma�ntes�ti  care  lucreaza�  neî�ncetat  zi  s� i  noapte  î�n  î�mpa� ra� t�ia
cerurilor  s� i  pe  pa�ma�nt.  De aceea,  primit�i,  de  asemenea,  î�n  voi
î�ngerul  cel  mai  puternic  al  Tata� lui,  I6ngerul  Creat�iei,  s� i  lucrat�i
î�mpreuna�  î�n  î�mpa� ra� t�ia  lui  Dumnezeu.  Urmat�i  exemplul  apei



curga� toare,  a  va�ntului  care  sufla� ,  a  soarelui  care  se  ridica�  s� i
apune, a cres�terii plantelor s� i arborilor, a animalelor care alearga�
s� i t�opa� ie, a lunii care cres�te s� i descres�te, a stelelor care apar s� i
dispar; uitat�i-va�  cum toate se mis�ca�  s� i î�s� i î�ndeplinesc lucra� rile lor.
Tot ce este viu trebuie sa�  se mis�te s� i numai ce este mort ra�ma�ne
imobil. Dumnezeu este Dumnezeu a tot ceea ce tra� ies�te, î�n timp
ce Satana este sta�pa�n a tot ce este mort.”

„Servit�i,  de aceea, pe Dumnezeu Cel viu astfel î�nca� t curentul
etern al  viet�ii  sa�  va�  poata�  sust�ine s� i  sa�  sca�pat�i  de imobilitatea
mort�ii.  Lucrat�i  fa� ra�  î�ncetare  la  instaurarea  î�mpa� ra� t�iei  lui
Dumnezeu  pentru  a  nu  fi  aruncat�i  î�n  î�mpa� ra� t�ia  lui  Satana.  O
bucurie eterna�  abunda�  î�n î�mpa� ra� t�ia vie a lui Dumnezeu, î�n timp
ce o profunda�  tristet�e î�ntuneca�  î�mpa� ra� t�ia mort�ii a lui Satana.”

„Fit�i de aceea adeva� rat�i Fii ai Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti s� i ai
Tata� lui  vostru  Ceresc  pentru a  nu  ca�dea  sub  jugul  lui  Satana.
Atunci Maica voastra�  Pa�ma�nteasca�  s� i Tata� l vostru Ceresc va�  vor
trimite î�ngerii Lor pentru a va�  î�nva� t�a, a va�  iubi s� i a va�  servi. Ei vor
î�nscrie  poruncile  lui  Dumnezeu  î�n  mint�ile  voastre,  î�n  inimile
voastre s� i î�n ma� inile voastre, ca voi sa�  putet�i cunoas�te, simt�i  s� i
aplica poruncile lui Dumnezeu.”

„I6n  fiecare  zi,  rugat�i-va�  Tata� lui  Ceresc  s� i  Maicii  voastre
Pa�ma�ntes�ti,  ca  spiritul  vostru  sa�  devina�  tot  ata� t  de  perfect  ca
Sfa�ntul Spirit al Tata� lui vostru Ceresc, s� i corpul vostru tot ata� t de
perfect precum corpul Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti. Pentru ca� , daca�
voi î�nt�eleget�i,  simt�it�i  s� i  ascultat�i  poruncile Lor,  tot ceea ce vet�i
cere î�n ruga� ciunile voastre va�  va fi dat, ca� ci î�nt�elepciunea, iubirea
s� i puterea lui Dumnezeu depa� s�esc totul.”

„Rugat�i-va� , deci, astfel Tata� lui vostru Ceresc:”
„Tata� l nostru Carele es�ti î�n ceruri, sfint�easca� -se numele Ta�u.

Vie î�mpa� ra� t�ia  ta, faca� -se voia Ta î�n cer ca s� i  pe pa�ma�nt.  Da� -ne
noua�  asta� zi pa� inea noastra�  cea de toate zilele. S� i  ne iarta�  noua�
datoriile noastre, precum s� i noi le ierta�m datornicilor nos�tri. S� i
nu ne duce pe noi î�n ispita� ,  ci ne izba�ves�te de cel ra�u. Ca� ci ale
Tale, sunt î�n tot�i vecii, î�mpa� ra� t�ia s� i puterea s� i ma� rirea, amin.”

„S� i rugat�i-va�  de asemenea Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti:”



„Maica  noastra�  Pa�ma�nteasca� ,  sfint�easca� -se  numele  Ta�u.  Vie
î�mpa� ra� t�ia Ta s� i fie ca voia Ta sa�  se faca�  î�n noi ca î�n Tine. I6ngerii pe
care î�i ai î�n serviciul Ta�u, trimite-ni-i noua� . Iarta� -ne noua�  pa� catele
noastre, precum s� i  noi ispa� s� im pa� catele noastre ca� tre Tine. Nu
permite ca sa�  ca�dem prada�  bolilor, ci ne elibereaza�  de orice ra�u.
Ca� ci ale Tale sunt Pa�ma�ntul, Corpul s� i Sa�na� tatea. Amin.”

S� i tot�i, î�mpreuna�  cu Domnul Iisus, se rugara�  Tata� lui Ceresc s�i
Maicii Pa�ma�ntes�ti.

Apoi, Domnul Iisus le-a mai spus:
„Dupa�  cum corpul  vostru a fost  regenerat  de  î�ngerii  Maicii

voastre Pa�ma�ntes�ti, fie ca spiritul vostru sa�  fie rena�scut de î�ngerii
Tata� lui  Ceresc.  Devenit�i,  deci,  adeva� rat�i  Fii  ai  Tata� lui  vostru
Ceresc s� i ai Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti s� i adeva� rat�i frat�i ai Fiilor
Oamenilor. Pa�na�  acum at�i fost î�n ra� zboi cu Tata� l vostru, cu Maica
voastra�  s� i cu frat�ii vos�tri, s� i i-at�i servit lui Satana. De asta�zi voi
tra� it�i  î�n  pace cu Tata� l  Ceresc,  cu Maica  Pa�ma�nteasca�  s� i  cu Fiii
Oamenilor.  Fie  ca  singura  voastra�  lupta�  sa�  fie  î�mpotriva  lui
Satana, ca el sa�  nu va�  mai ra�peasca�  pacea. Eu va�  dau pacea Maicii
voastre Pa�ma�ntes�ti pentru corpul vostru, s� i pacea Tata� lui Ceresc
pentru spiritul vostru. Fie ca dubla lor pace sa�  domneasca�  î�ntre
Fiii Oamenilor!”

„Venit�i  la  Mine  tot�i  cei  obosit�i  s� i  care  î�ndurat�i  dureri  s� i
nenorociri. Pacea Mea va�  va î�nta� ri s� i va�  va consola, ca� ci ea este
infinit  plina�  de  bucurie.  Este  motivul  pentru  care  Eu  va�  salut
î�ntotdeauna î�n acest mod:”

„Pace voua� !”
„Salutat�i-va�  î�n acelas� i mod unii pe alt�ii, ca î�n corpul vostru sa�

coboare  pacea  Maicii  voastre  Pa�ma�ntes�ti  s� i  î�n  spiritul  vostru,
pacea Tata� lui Ceresc. Numai atunci vet�i tra� i î�n pace î�ntre voi, ca� ci
î�mpa� ra� t�ia lui Dumnezeu va fi î�n voi.”

S� i acum, î�napoiat�i-va�  la frat�ii vos�tri cu care at�i fost î�n ra� zboi
pa�na�  acum, s� i dat�i-le s� i lor pacea. Pentru ca�  fericit�i sunt aceia care
cauta�  pacea, ca� ci ei vor ga� si pacea lui Dumnezeu. Merget�i s� i nu
mai pa� ca� tuit�i.  S� i  dat�i  tuturor pacea voastra� ,  dupa�  cum s� i  Eu va�
dau pacea Mea. Pacea Mea vine de la Dumnezeu. Pace voua� !”



Cu aceste cuvinte î�i pa� ra� si.
S� i  pacea  Sa  coborî�  asupra  tuturor;  î�n  inima  lor  a  luat  loc

I6ngerul Iubirii,  î�n capul lor î�nt�elepciunea legii s� i  î�n ma� inile lor,
puterea renas�terii. Ei se î�ntoarsera�  printre Fiii Oamenilor pentru
a aduce lumina Pa� cii  celor care luptau î�nca�  î�n tenebre. S� i  ei se
despa� rt�ira�  saluta�ndu-se unul pe altul astfel:

„Pace voua� !”



Cartea a doua
Cărţile necunoscute ale esenienilor

O, dacă cuvintele mele
Ar putea să fie gravate în piatră
Pentru totdeauna!
Eu ştiu, Creatorul meu este viu.
El va apare la sfârşitul timpurilor
Pe pământ şi în ceruri.
Şi chiar dacă viermii vor distruge corpul meu,
Tot îl voi vedea pe Dumnezeu.

Psalmi de recunoştinţă

din Manuscrisele de la Marea Moartă



Prefaţă

Prefat�a mea î�ncepe printr-o confesiune: aceasta�  carte nu este
prima, ci a doua versiune a ca� rt�ii a doua a  Evangheliei eseniene.
I6ntr-adeva� r, mi-au trebuit ca� t�iva ani de munca�  riguroasa�  pentru a
elabora o prima traducere plina�  de nenuma� rate note filologice s� i
exegetice. I6ntr-un elan de entuziasm s� i de ma�ndrie am prezentat
lucrarea prietenului Aldous Huxley. Cincisprezece zile mai ta� rziu,
i-am cerut pa� rerea. „Foarte ra�u”, mi-a ra� spuns el, „chiar mai ra�u
deca� t acele tratate de scolastica�  pe care nimeni nu le cites�te! Ea
nu-mi  da�  nici  o  pofta�  de  cunoas�te  cartea  a  treia,  ata� t  este  de
plictisitoare”. Cum eu am ra�mas uluit el a continuat: „Tu ar trebui
sa�  o rescrii s� i sa� -i insufli viat�a care anima�  toate celelalte ca� rt�i ale
tale. Fa� -o frumoasa� , agreabila� , conforma�  gustului secolului XX. Eu
sunt sigur ca�  esenienii nu se exprimau cu ata� tea note s� i trimiteri
î�n josul paginii! I6n forma sa actuala�  cartea ta nu va interesa deca� t
ca� t�iva cititori dogmatici care frecventeaza�  seminarele de teologie
s� i  ga� sesc  o  pla� cere  masochista�  î�n  a  citi  astfel  de  lucra� ri”.  „I6n
schimb”  a  ada�ugat  el  sura� za�nd,  „ea  este  remarcabila�  pentru  a
lupta  contra  insomniei;  de  fiecare  data�  ca�nd  î�ncerc  s-o  citesc,
adorm  imediat!  Tu  ai  putea  face  publicitate  î�ntr-o  revista�  de
sa�na� tate: descoperit�i un nou somnifer! Cu aceasta�  carte, nu mai e
nevoie de produse chimice nocive, ea te adoarme imediat! Ar fi
cel mai bun mijloc de a vinde ca� teva exemplare”.

Aceasta�  critica�  mi-a  spulberat  elanul  s� i  am  aruncat
manuscrisul î�ntr-un sertar pentru mai mult�i ani, timp î�n care am
continuat sa�  primesc sute de scrisori cera�nd aparit�ia ca� rt�ii a doua
s�i  a  treia  ale  Evangheliei  eseniene dupa�  cum  promisesem  î�n
prefat�a  ca� rt�ii  î�nta� i.  I6n  final,  mi-am fa� cut  curaj  s� i  m-am pus pe
munca� . Cu trecerea timpului, observat�iile prietenului meu mi-au
apa� rut  î�ntr-o  lumina�  noua�  s� i  am  rescris  î�ntreaga  carte
considera�nd-o  ca  un  text  literar  s� i  poetic  asupra  marilor
probleme ale viet�ii.

A ra�ma�ne fidel originalului s� i  a prezenta adeva� rurile eterne



î�ntr-un  stil  adaptat  pentru  oamenii  secolului  XX,  nu  a  fost  o
sarcina�  us�oara� . Totus�i m-am stra�duit ca sa�  fac cunoscut mesajul
exemplar al esenienilor.

Prietenul meu Aldous Huxley nu mai este î�n viat�a�  pentru a citi
aceasta�  a  doua  versiune.  Am  impresia  ca�  el  ar  fi  apreciat-o
deoarece  nu  cuprinde  nici  o  trimitere.  Judecata  finala�  revine
totus�i  cititorilor  mei.  Daca�  cartea  a  doua  s� i  cartea  a  treia  vor
deveni  tot  ata� t  de  populare  ca  prima,  atunci  tot�i  anii  mei  de
eforturi vor fi recompensat�i.

San Diego, California
1 noiembrie 1974

EDMOND BORDEAUX SZEKELY



Introducere

Exista�  trei ca� i care duc la Adeva� r. Prima este calea cons�tiint�ei,
a  doua  este  calea  naturii,  iar  cea  de-a  treia  este  experient�a
acumulata�  de  generat�iile  trecute  pe  care  o  primim  prin
capodoperele tuturor timpurilor. Din cele mai vechi timpuri omul
s� i umanitatea au urmat toate aceste trei ca� i.

Prima cale ca� tre Adeva� r,  calea cons�tiint�ei,  a  fost  urmata�  de
marii mistici. Ei considerau cons�tiint�a ca fiind realitatea cea mai
apropiata�  de noi s� i  cheia universului.  I6n cursul mileniilor ei au
descoperit ca�  legile cons�tiint�ei umane nu erau aceleas� i cu cele ale
universului material.

Exista�  î�n cons�tiint�a noastra�  o unitate dinamica�  s� i,  î�n acelas� i
timp, unica�  s� i multipla� . I6ntr-adeva� r, î�ntr-o fract�iune de secunda� ,
cons�tiint�a  noastra�  poate  fi  simultan  ocupata�  de  ga�nduri,  idei,
asociat�ii, imagini, reminiscent�e s� i intuit�ii diverse care, toate, fac
parte  dintr-o  aceeas�i  realitate  dinamica� .  Iata�  pentru  ce  legile
matematice,  care  permit  î�nt�elegerea  universului  material,  nu
sunt valabile î�n domeniul cons�tiint�ei unde doi plus doi nu fac î�n
mod  necesar  patru.  Misticii  au  descoperit  de  asemenea  ca�
ma� surile greuta� t�ilor, ale timpului s� i spat�iului nu sunt aplicabile
cons�tiint�ei  pentru  care  secundele  pot  deveni  ore  sau  orele
minute.

Ca�mpul cons�tiint�ei noastre nu poate fi evaluat î�n dimensiuni
„spat�iale”  s�i  not�iunea  sa  a  timpului  î�i  este  proprie.  Misticii  au
î�nt�eles  ca�  ea  nu  este  numai  realitatea  noastra�  imediata�  s� i
profunda� ,  ci s� i o sursa�  unica�  de energie, armonie s� i cunoas�tere.
Pentru esenieni pe drumul care duce din totdeauna spre Adeva� r
au  apa� rut  marile  intuit�ii,  marile  î�nva� t�a� turi  s� i  capodoperele
umanita� t�ii.

Din nefericire, intuit�iile geniale î�s� i pierd vitalitatea cu trecerea
generat�iilor.  Ele  sunt  deformate,  modificate  s� i,  î�n  final,  sunt
transformate î�n dogme; adesea aceste valori sunt pietrificate î�n
institut�ii s� i ierarhii organizate. Uneori, un ca�uta� tor al Adeva� rului



le redescopera�  esent�a originara� .
Exagerarea este marele pericol care î�l pas�te pe ca� la� torul care

urmeaza�  calea cons�tiint�ei. El ga�ndes�te ca�  drumul sa�u este unicul
s� i neglijeaza�  celelalte aborda� ri. Adesea el aplica�  legile cons�tiint�ei
umane  universului  material  unde  acestea  nu  sunt  valabile  s� i
ignora�  legile proprii acestuia. Misticul î�s� i creeaza�  adesea o lume
artificiala� ,  din  ce  î�n  ce  mai  depa� rtata�  de  realitate,  s� i  pierde
contactul cu realitate sfa� rs� ind prin a tra� i î�ntr-un turn de fildes� .

Cea de-a doua cale ca� tre Adeva� r este calea naturii. I6n timp ce
prima  cale,  a  cons�tiint�ei,  pornes�te  din  interior  s� i  pa� trunde  î�n
î�ntregul univers, calea naturii procedeaza�  invers. Ea pornes�te din
lumea  exterioara� .  Este  calea  s�tiint�ifica�  care  s-a  sprijinit
î�ntotdeauna  pe  experiment;  metodele  sale  sunt  inductive  s� i
deductive, ea lucreaza�  cu ma� sura� tori riguroase î�n spat�iu s� i timp
s�i face toate corelat�iile posibile.

Cu telescoapele sale, ea pa� trunde ada�nc î�n univers pentru a
atinge diverse sisteme solare s� i galactice. Prin analiza spectrala�
ea determina�  elementele constitutive ale diferitelor planete.  I6n
sfa� rs� it,  prin  calcule  matematice  prevede  mis�carea  corpurilor
ceres�ti.  Aplica�nd legea cauzei  s� i  a  efectului,  oamenii  de  s�tiint�a�
stabilesc un lung s� ir de cauze s�i efecte care î�i ajuta�  sa�  ma� soare s�i
sa�  explice universul, s� i chiar viat�a.

Dar,  ca  s� i  misticii,  oamenii  de s�tiint�a�  exagereaza�  uneori.  I6n
timp ce s�tiint�a a transformat viat�a omenirii s�i a creat mari valori
pentru oamenii  din toate  timpurile,  ea a es�uat  î�n  ga� sirea  unei
solut�ii definitive pentru existent�a viet�ii s� i a universului. Oamenii
de  s�tiint�a�  au  un  lung  s� ir  de  cauze  s� i  efecte  î�n  cele  mai  mici
ama�nunte, dar nu au nici cea mai mica�  idee ce s-a î�nta�mplat la
capa� tul  s� irului.  Ei  nu  au  nici  un  punct  solid  de  care  sa�  lege
sfa� rs� itul  acestui  s� ir.  Astfel,  calea  ca� tre  Adeva� r  prin  natura�  s� i
universul  material  nu  poate  ra� spunde  la  marea  s� i  eterna
î�ntrebare privind î�nceputul s� i sfa� rs� itul tuturor lucrurilor.

Cei  mai  mari  savant�i  recunosc  ca� ,  dincolo  de  lungul  s� ir  de
cauze s�i efecte, exista�  s� i altceva. Totus�i, exista�  s� i oameni de s�tiint�a�
dogmatici care neaga�  orice alta�  apropiere de Adeva� r î�n afara�  de a



lor  s� i  care  considera�  ca�  ceea  ce  nu  intra�  î�n  categoriile  s� i
clasifica� rile lor este lipsit de realitate.

Calea ca� tre Adeva� r,  prin natura� ,  nu este calea oamenilor de
s�tiint�a�  dogmatici,  la fel cum prima cale nu este calea misticilor
unilaterali.  Natura  este  o  mare carte  deschisa�  î�n  care  poate  fi
ga� sit orice, daca�  î�nva� t�a�m sa�  extragem de aici inspirat�ia care a fost
acordata�  marilor ga�nditori din toate timpurile.  Daca�  î�i  î�nva� t�a�m
limba, natura ne va revela toate legile viet�ii s� i universului.

De aceea, marii maes�tri ai tuturor timpurilor s-au î�ndreptat
spre natura� :  Zarathustra s� i  Moise î�n  munt�i,  Buddha î�n  pa�dure,
Iisus  s� i  esenienii  î�n  des�ert,  ceea ce  le-a permis  sa�  urma�reasca�
simultan calea cons�tiint�ei s� i cea a naturii. Aceste doua�  ca� i nu sunt
contradictorii  ci  se  completeaza�  armonios  una  pe  alta.  Astfel
marii î�nva� t�a� tori au ajuns la minunate s� i profunde adeva� ruri care
au inspirat milioane de oameni milenii de-a ra�ndul.

A treia carte ca� tre Adeva� r este reprezentata�  de î�nt�elepciunea,
cunoas�terea  s�i  experient�a  acumulata�  de  marii  ga�nditori  ai
tuturor  timpurilor  transmise  î�n  forma  marilor  î�nva� t�a� turi,  a
scripturilor  s� i  ca� rt�ilor  sacre  ca� t  s� i  a  marilor  capodopere  ale
literaturii universale care formeaza�  î�mpreuna�  ceea ce asta� zi se
numes�te cultura�  universala� .  Pe scurt, deci,  accesul nostru ca� tre
Adeva� r se poate face prin cele trei ca� i simultan: cons�tiint�a� , natura�
s� i cultura� .

I6n capitolele urma� toare vom urma aceasta�  cale î�ntreita�  ca� tre
Adeva� r s� i vom studia s� i traduce ca� teva din marile scrieri sacre ale
esenienilor.

Exista�  diferite ca� i de a studia aceste mari scrieri. O cale – cea a
tuturor  teologilor  s� i  a  bisericii  oficiale  –  este  de  a  considera
fiecare text ca unul literar. Aceasta este calea dogmatica�  care a
rezultat dintr-un lung proces de pietrificare, î�n care adeva� rurile
sunt transformate inevitabil î�n dogme.

Ca�nd teologii au urmat aceasta�  cale us�oara� , dar unilaterala� , ei
s-au î�ncurcat î�n complicat�ii s� i contradict�ii nesfa� rs� ite s� i au ajuns la
concluzii  la  fel  de  depa� rtate  de  Adeva� r  ca  s� i  interpreta� rile
s�tiint�ifice ale acestor texte care le considera�  fa� ra�  valoare s�i fa� ra�



valabilitate.  Aborda� rile  teologilor  dogmatici  s� i  oamenilor  de
s�tiint�a�  exclusivis�ti reprezinta�  doua�  extreme.

A treia eroare este de a crede, as�a cum fac ca� t�iva simbolis�ti, ca�
aceasta�  carte nu are deca� t un cont�inut simbolic. Cu modul lor de
a exagera aces�ti simbolis�ti fac mii de interpreta� ri contradictorii
ale  acestor  mari  scrieri.  Spiritul  tradit�iilor  eseniene  este  opus
tuturor  acestor  trei  ca� i  de interpretare  a acestor  ves�nic  tinere
scrieri s� i urmeaza�  un mod de abordare complet diferit.

Metoda eseniana�  de interpretare a acestor ca� rt�i este, pe de o
parte,  sa�  le  plaseze  î�ntr-o  corelat�ie  armonioasa�  cu  legile
cons�tiint�ei  umane  s� i  ale  naturii  s� i,  pe  de  alta�  parte,  sa�  ia  î�n
considerare faptele s� i evenimentele t�ina�nd cont de timpul s� i locul
unde acestea au fost scrise. Aceasta�  interpretare ia î�n considerare
gradul  de  evolut�ie  s�i  de  î�nt�elegere  al  oamenilor  ca� rora  li  se
adreseaza�  mesajul.

Deoarece marii maes�tri au trebuit sa� -s� i adapteze î�nva� t�a� tura la
nivelul asculta� torilor lor, a fost necesar ca aces�tia sa�  formuleze
ata� t î�nva� t�a� turi ezoterice ca� t s�i î�nva� t�a� turi publice. Mesajul public a
fost inteligibil pentru toata�  lumea s� i a fost exprimat î�n termenii
unor reguli, forme s� i ritualuri variate care ra� spundeau nevoilor
de baza�  ale oamenilor s� i  perioadei istorice corespunza� toare. I6n
paralel,  î�nva� t�a� turile  ezoterice  au  supraviet�uit  de-a  lungul
timpului,  part�ial  prin  scrieri,  part�ial  prin  tradit�ii  orale,  fa� ra�
forme, reguli,  ritualuri  s� i  dogme, fiind pa� strate s� i  practicate de
mici grupuri de oameni.

I6n  acest  spirit  au  fost  traduse  evangheliile  eseniene
respinga�nd  ata� t  metodele  dogmatice  de  interpretare  pur
s�tiint�ifica�  s� i literara�  ca� t s� i exagera� rile simboliste. Am î�ncercat sa�
traducem Evanghelia eseniană î�n lumina cons�tiint�ei s� i a naturii s� i,
î�n acelas� i timp î�n armonie cu marile tradit�ii ale esenienilor de a
ca� ror fraternitate apart�ineau autorii Manuscriselor eseniene de la
Marea Moartă.



Viziunea lui Enoh

Cea mai veche revelaţie

Dumnezeu vorbes�te Omului.

„I6t�i spun
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

T� i-am vorbit
Ca�nd te-ai na� scut.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

T� i-am vorbit
La prima ta privire.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

T� i-am vorbit
La prima ta vorba�  rostita� .
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii



Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

T� i-am vorbit
La primul ta�u ga�nd.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

T� i-am vorbit
La prima ta dragoste.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

T� i-am vorbit
La primul ta�u ca�ntec.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i vorbesc
Prin iarba pa� s�unilor.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.



I6t�i vorbesc
Prin arborii pa�durii.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i vorbesc
Prin va� i s� i dealuri.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i vorbesc
Prin munt�ii sfint�i.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i vorbesc
Prin ploaie s� i za�pada� .
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i vorbesc
Prin valurile ma� rii.



Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i vorbesc
Prin roua diminet�ii.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i vorbesc
Prin pacea serii.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i vorbesc
Prin splendoarea soarelui.
Fii linis�tit
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i vorbesc
Prin stelele stra� lucitoare.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu



Sunt
Dumnezeu.

I6t�i vorbesc
Prin furtuna�  s� i nori.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i vorbesc
Prin tunet s� i fulger.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i vorbesc
Prin misteriosul curcubeu.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i voi vorbi
Ca�nd vei fi singur.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.



I6t�i voi vorbi
Prin î�nt�elepciunea Pa� rint�ilor
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i voi vorbi
La sfa� rs� itul timpului.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i voi vorbi
Ca�nd tu vei fi va� zut î�ngerii Mei.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i voi vorbi
I6n toata�  eternitatea.
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii
Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.

I6t�i spun:
Fii linis�tit.
Sa�  s� tii



Ca�  Eu
Sunt
Dumnezeu.”



Fragmente din Cartea eseniană a lui Moise

Cele zece porunci

S� i muntele Sinai se afla î�n î�ntregime î�n fum, deoarece Domnul
pogora� se pe el î�n fla� ca� ri: s� i fumul se î�na� lt�a ca fumul unui cuptor s� i
î�ntregul munte se cutremura puternic.

S� i Domnul pogorî� pe va� rful muntelui Sinai; s� i Domnul chema�
pe Moise la El; s� i Moise se duse, urca�nd la El.

S� i Domnul î�l chema�  pe Moise î�n afara muntelui, zica�nd: „Vino
la Mine pentru ca�  vreau sa� -t�i dau Legea pentru poporul ta�u, care
va fi un lega�ma�nt pentru Copiii Luminii.

S� i  Moise  merse  la  Dumnezeu.  S� i  Dumnezeu î�i  spuse aceste
cuvinte:

„Eu  sunt  Legea,  Dumnezeul  ta�u,  care  te-am  scos  din
ada�ncimile robiei î�ntunericului.”

„Tu nu vei avea alta�  Lege î�n afara�  de Mine.”
„Tu nu-t�i vei face nici o alta�  imagine a Legii nici î�n ceruri, nici

pe pa�ma�nt. Eu sunt Legea invizibila� , fa� ra�  î�nceput s� i fa� ra�  sfa� rs� it.”
„Tu  nu-t�i  vei  face  legi  false,  pentru  ca�  Eu  sunt  Legea  s� i

î�ntreaga Lege a tuturor legilor. Daca�  tu te vei lepa�da de Mine, vei
avea parte de dezastre generat�ie dupa�  generat�ie.”

„Daca�  tu  pa� strezi  poruncile  Mele,  tu  vei  intra  î�n  Gra�dina
Infinita� , unde se î�nalt�a�  Arborele Viet�ii î�n mijlocul Ma� rii Eterne.”

„Tu nu vei î�nca� lca Legea. Legea este Dumnezeul ta�u, care te va
judeca.”

„Respecta�  pe  Maica  ta  Pa�ma�nteasca� ,  ca  zilele  tale  sa�  fie
î�ndelungate pe pa�ma�nt s� i  respecta�  pe Tata� l  ta�u Ceresc ca sa�  ai
viat�a�  eterna�  î�n ceruri, pentru ca�  Pa�ma�ntul s� i cerurile sunt date t�ie
de Lege care este Dumnezeul ta�u.”

„Tu  vei  saluta  pe  Maica  ta  Pa�ma�nteasca�  î�n  dimineat�a
Sabatului.”

„Tu vei saluta pe I6ngerul Pa�ma�ntului î�n dimineat�a celei de-a



doua zi dupa�  Sabat.”
„Tu vei saluta I6ngerul Viet�ii î�n a treia dimineat�a�  dupa�  Sabat.”
„Tu  vei  saluta  I6ngerul  Bucuriei  î�n  a  patra  dimineat�a�  de  la

Sabat.”
„Tu vei  saluta  I6ngerul  Soarelui  î�n  a  cincea  dimineat�a�  de  la

Sabat.”
„Tu vei saluta I6ngerul Apei î�n a s�asea dimineat�a�  de la Sabat.”
„Tu  vei  saluta  I6ngerul  Aerului  î�n  a  s�aptea  dimineat�a�  de  la

Sabat.”
„Tu trebuie sa�  salut�i tot�i aces�ti î�ngeri ai Maicii Pa�ma�ntes�ti s� i

sa�  te consacri lor pentru a putea sa�  intri î�n Gra�dina Infinita�  î�n
care se î�nalt�a�  Arborele Viet�ii.”

„Tu te vei î�nchina Tata� lui Ceresc î�n seara Sabatului.”
„Tu vei face comuniuni  cu I6ngerul  Viet�ii  Eterne î�n  cea de-a

doua seara�  de la Sabat.”
„Tu vei face comuniuni cu I6ngerul Creat�iei î�n cea de-a treia

seara�  de la Sabat.”
„Tu vei face comuniuni cu I6ngerul Pa� cii î�n cea de-a patra seara�

de la Sabat.”
„Tu vei face comuniuni cu I6ngerul Puterii î�n cea de-a cincea

seara�  de la Sabat.”
„Tu vei  face comuniuni  cu I6ngerul  Iubirii  î�n  cea  de-a s�asea

seara�  de la Sabat.”
„Tu vei  face comuniuni  cu I6ngerul  I6nt�elepciunii  î�n  cea de-a

s�aptea seara�  de la Sabat.”
„Tu vei face comuniuni cu tot�i aces�ti î�ngeri ai Tata� lui Ceresc

ca sufletul ta�u sa�  se î�mba� ieze î�n Fa�nta�na Luminii  s� i  sa�  intre î�n
Marea Eternita� t�ii.”

„Cea de-a s�aptea zi este a Sabatului; tu î�t�i  vei aduce aminte
î�ntotdeauna de aceasta�  zi s� i o vei pa� stra ca sfa�nta� .  Sabatul este
ziua Luminii Legii, Dumnezeul ta�u. I6n aceasta�  zi, tu nu vei lucra
nimic, ci vei ca�uta Lumina, I6mpa� ra� t�ia Dumnezeului ta�u s� i  toate
lucrurile î�t�i vor fi date t�ie.”

„Sa�  s�tii ca�  s�ase zile tu ai lucrat cu î�ngerii, dar cea de-a s�aptea
tu o vei petrece î�n Lumina Domnului ta�u, care este Legea Sfa�nta� .”



„Tu nu vei lua viat�a nici unei fiint�e vii. Viat�a vine numai de la
Dumnezeu; El o da� , El o ia.”

„Tu nu vei strica Iubirea. Ea este dar sfa�nt al Tata� lui Ceresc.”
„Tu nu-t�i  vei  vinde sufletul,  dar nepret�uit  al  lui  Dumnezeu,

pentru  ca�  boga� t�iile  lumii  sunt  ca  semint�ele  care  au  ca� zut  pe
pa�ma�nt pietros s� i, neava�nd ra�da� cini, tra� iesc foarte put�in.”

„Tu nu vei fi martor fals al Legii s� i  n-o vei utiliza î�mpotriva
fratelui  ta�u.  Numai  Dumnezeu  cunoas�te  î�nceputul  s� i  sfa� rs� itul
tuturor lucrurilor pentru ca�  ochiul Sa�u este unic s� i El este Legea
Sfa�nta� .”

„Tu nu vei ra� vni la averea vecinilor ta� i. Legea î�t�i da�  mult mai
multe  daruri,  chiar  Pa�ma�ntul  s� i  cerurile,  daca�  tu  pa� strezi
Poruncile Domnului Dumnezeul ta�u.”

S� i  Moise  a  ascultat  vocea  Domnului,  s� i  a  î�ncheiat  cu  El
lega�ma�ntul dintre Domnul s� i Copiii Luminii.

S� i  tablele  au  fost  lucrarea  lui  Dumnezeu,  s� i  scrierea  era
scrierea lui Dumnezeu gravata�  pe ele.

Dar poporul nu s�tia ce s-a î�nta�mplat cu Moise s� i atunci s-au
adunat, s� i-au scos cerceii de aur din urechi, i-au topit s�i au fa� cut
un vit�el. S� i ei au î�nceput sa�  se î�nchine idolului s� i sa� -i ofere jertfe.

S� i ei au ma�ncat, s� i au ba�ut, s� i au dansat î�n fat�a vit�elului de aur
pe care l-au fa� cut ei, s� i s-au abandonat corupt�iei s� i ra�ului î�n fat�a
Domnului.

S� i s-a î�nta�mplat ca Moise sa�  treaca�  aproape de locul respectiv,
unde el a va�zut vit�elul de aur, s� i dansul, s� i tica� los� ia poporului; s�i
Moise s-a î�nfuriat tare s� i a aruncat tablele din ma� ini, spa� rga�ndu-
le pe munte.

A doua zi dimineat�a� , Moise a spus poporului: „Voi at�i fa� cut un
mare pa� cat. At�i negat pe Creatorul vostru. Voi urca la Domnul s� i
voi pleda pentru iertarea pa�catului vostru.”

S� i  Moise  s-a  î�napoiat  la  Domnul  s� i  a  spus:  „Doamne,  Tu ai
va�zut  pa�nga� rirea  Legii  Tale  Sfinte.  Copiii  Ta� i  s� i-au  pierdut
credint�a, s� i se î�nchina�  î�ntunericului,  s� i au fa� cut un vit�el de aur.
Doamne iarta� -i, pentru ca�  sunt orbi la lumina� .”

S� i  Domnul  i-a  spus lui  Moise:  „Iata� ,  la  î�nceputul  timpului  a



existat  un  lega�ma�nt  î�ntre  Dumnezeu s� i  om,  s� i  flaca� ra  sfa�nta�  a
Creatorului intra î�n el. S� i el a fost fa� cut Fiul lui Dumnezeu s� i i s-a
dat  lui  pa� strarea  mos�tenirii,  ca  prim-na�scut,  s�i  sa�  faca�  fertil
pa�ma�ntul Tata� lui sa�u s� i sa� -l pa� streze sfa�nt. Dar cine s-a lepa�dat
de  Creator,  a  fost  aruncat  din  drepturile  de  prim-na�scut  s� i  î�n
ochii lui Dumnezeu nu exista�  nici un pa� cat mai cumplit.”

S� i  Domnul  i-a  mai  spus:  „Numai  Copiii  Luminii  pot  pa� stra
Poruncile Legii.  Asculta� -Ma�  ce-t�i  spun:  Tablele pe care tu le-ai
spart nu vor mai fi niciodata�  scrise î�n cuvintele oamenilor. As�a
cum  tu  le-ai  dat  î�napoi  pa�ma�ntului  s� i  focului,  ele  vor  tra� i
neva� zute î�n inimile acelora care vor fi capabili sa�  urmeze Legea
lor.  Poporului  ta�u,  de  slaba�  credint�a� ,  care  a  pa�ca� tuit  fat�a�  de
Creator,  chiar  ca�nd  tu  s�edeai  pe  pa�ma�nt  sfa�nt  î�n  fat�a
Dumnezeului  ta�u,  î�i  voi  da  o  alta�  Lege.  Ea  va  fi  o  lege
neî�nduplecata�  care-i  va  î�ncorseta  pe  oameni,  pentru  ca�  ei  nu
cunosc î�nca�  I6mpa� ra� t�ia Luminii.”

S� i Moise a ascuns Legea invizibila�  î�n pieptul sa�u s� i a pa� strat-o
ca semn Copiilor Luminii.  S� i  Dumnezeu i-a dat lui Moise Legea
scrisa�  pentru popor, s�i a cobora� t la el, s� i i-a vorbit cu inima�  grea.

S� i  Moise  le-a  spus:  „Acestea  sunt  legile  pe  care  vi  le-a  dat
Dumnezeu voua� .”

Tu nu vei avea alt Dumnezeu afara�  de Mine.
Tu nu-t�i vei face nici un chip cioplit.
Sa�  nu iei numele Dumnezeului ta�u î�n des�ert.
Sa� -t�i amintes�ti ziua Sabatului, s-o pa� strezi ca sfa�nta� .
Respecta�  pe tata� l ta�u s� i pe mama ta.
Sa�  nu ucizi.
Sa�  nu comit�i adulter.
Sa�  nu furi.
Sa�  nu depui ma� rturie falsa�  î�mpotriva vecinului ta�u.
Sa�  nu ra� vnes�ti la casa vecinului ta�u, nici la sot�ia sa, la

nici un alt lucru care apart�ine vecinului ta�u.

S� i a fost o zi de jale s�i de ispa� s� ire pentru marele pa� cat fat�a�  de
Creator care nu s-a sfa� rs� it.  S� i  tablele sparte ale Legii  neva� zute



tra� iesc  ascunse  î�n  pieptul  lui  Moise  pa�na�  ce  au  apa� rut  Copiii
Luminii î�n des�ert s� i î�ngerii au apa� rut pe pa�ma�nt.

Comuniunile

Bolnavii  s�i  chinuit�ii  mergeau pe malul  unui  ra�u  pentru a-L
reî�nta� lni pe Domnul Iisus. S� i asemenea copiilor, ei uitasera�  Legea
s�i tot asemenea copiilor, ca�utau pe Tata� l lor pentru a-L ruga sa�  le
arate gres�elile s� i de a-i aduce pe calea cea buna� . S� i ca�nd soarele
se ridica la orizont, ei I6l va� zura�  pe Domnul Iisus cobora�nd de pe
munte s� i î�ndrepta�ndu-Se ca� tre ei, cu capul aureolat de lumina� . El
ridica�  ma�na s� i le zise za�mbind:

„Pace voua� !”
Dar lor le fu rus� ine sa�  ra� spunda�  la salut, ca� ci fiecare î�n felul

sa�u  se  aba� tuse  de  la  î�nva� t�a� turile  sfinte  s�i  î�ngerii  Maicii
Pa�ma�ntes�ti s� i ai Tata� lui Ceresc nu mai erau cu ei.

Un ba� rbat ies� i î�n fat�a�  s� i declara�  cu tristet�e:
„Doamne, avem nevoie de î�nt�elepciunea Ta. Noi s�tim ce este

bine  s� i  totus� i  ne  atas�a�m  ra�ului.  Noi  s�tim ca�  pentru  a  intra  î�n
î�mpa� ra� t�ia cerurilor, trebuie sa�  mergem cu î�ngerii zilei s�i ai nopt�ii,
dar picioarele noastre iau calea ra�ului. Lumina zilei nu lumineaza�
deca� t  mersul  nostru  ca� tre  pla� cere  s� i  noaptea  cade  asupra
nechibzuitei noastre letargii.  Spune-ne, Doamne, cum putem sa�
vorbim cu î�ngerii s� i sa�  ra�ma�nem î�n compania lor, astfel ca Legea
sa�  arda�  î�n inimile noastre cu o flaca� ra�  durabila� ?”

S� i Domnul Iisus le-a zis:

„Sa�  ridici ochii la ceruri,
Ca�nd tot�i oamenii privesc î�n pa�ma�nt,
Nu este us�or.
Sa�  adori î�ngerii
Ca�nd tot�i oamenii adora�  faima s� i boga� t�iile,
Nu este us�or.
Dar cel mai dificil lucru dintre toate
Este de a ga�ndi cum ga�ndesc î�ngerii,
S� i de a act�iona ca î�ngerii.”



Cineva exclama� :  „Dar, Doamne, noi suntem doar oameni, nu
î�ngeri! Cum putem noi spera sa�  urma�m calea lor? Spune-ne ce
trebuie sa facem?”

S� i Domnul Iisus le-a ra� spuns:

„Dupa�  cum fiul mos�tenes�te pa�ma�ntul de la tata� l sa�u,
Tot as�a, noi am mos�tenit Pa�ma�ntul Sfa�nt
De la pa� rint�ii nos�tri.
Acest ta� ra�m nu este un ca�mp de lucrat,
Ci un loc î�n sufletul nostru
Unde noi putem construi
Templul nostru Sfa�nt.
Dar chiar s� i un templu trebuie construit
Piatra�  cu piatra� ,
Tot as�a va�  voi da pietrele necesare,
Pentru a ridica acest Templu Sfa�nt
Pe care noi l-am mos�tenit
De la Pa� rint�ii nos�tri
S� i de la Pa� rint�ii Pa� rint�ilor nos�tri.”

S� i  tot�i  se  adunara�  î�n  jurul  Domnului  Iisus,  s� i  fet�ele  lor
exprimau dorint�a  de  a  auzi  cuvintele  ce  aveau sa�  le  pronunt�e
buzele  Sale.  El  I6s� i  ridica�  capul  spre  soarele  care  ra� sa� rea  s� i
stra� lucirea  razelor  sale  se  reflecta  î�n  ochii  Sa� i,  î�n  timp  ce  El
vorbea:

„Templul Sfa�nt poate fi construit
Numai cu vechile Comuniuni,
Acelea care sunt vorbite,
Acelea care sunt ga�ndite,
S� i acelea care sunt tra� ite.
Pentru ca�  daca�  sunt spuse numai cu gura,
Ele sunt ca stupul mort
Pe care albinele l-au pa� ra� sit
El nu mai da�  miere.
Comuniunile sunt o punte



I6ntre om s�i î�ngeri
S� i î�ntocmai ca o punte,
Ele nu pot fi construite deca� t numai cu ra�bdare,
Pentru ca�  iata� , chiar un pod peste un ra�u
Este fa� cut piatra�  cu piatra�
Pa�na�  ce se poate trece de pe un mal pe cela� lalt.

Comuniunile sunt î�n numa� r de patrusprezece,
Dupa�  cum î�ngerii Tata� lui Ceresc
Sunt s�apte,
S� i î�ngerii Maicii Pa�ma�ntes�ti
Sunt tot s�apte.
S� i dupa�  cum ra�da� cinile pomului
Se afunda�  î�n pa�ma�nt s� i sunt hra�nite,
Iar ramurile lor
Se î�ntind ca nis�te brat�e spre ceruri,
Tot as�a omul, asemenea trunchiului copacului,
Cu ra�da� cinile sale se afunda�
I6n sa�nul Maicii sale Pa�ma�ntes�ti,
Iar sufletul sa�u se î�nalt�a�
Ca� tre stelele stra� lucitoare ale Tata� lui sa�u Ceresc.
Iar ra�da� cinile Arborelui
Sunt î�ngerii Maicii Pa�ma�ntes�ti
Iar ramurile lui,
I6ngerii Tata� lui Ceresc.
S� i acesta este Arborele Sfa�nt al Viet�ii
Care se î�nalt�a�  î�n Marea Eternita� t�ii.

Prima Comuniune este cu
I6ngerul Soarelui.
El vine î�n fiecare dimineat�a�
S� i, asemenea unei logodnice, iese din camera sa,
Pentru a arunca lumina aurie asupra lumii.
O, tu nemuritor cursier, sca�nteietor de lumina�
I6nger al Soarelui!
Nu exista�  ca� ldura�  fa� ra�  tine.
Nici foc,
Nici viat�a� .



Frunzele verzi ale arborilor
Te venereaza� .
Prin tine, micul bob de gra�u
Se metamorfozeaza�  î�n ra�uri de fire aurii
Unduind î�n ba� taia va�ntului.
Prin tine î�nflores�te floarea.
I6n stra� fundul fiint�ei mele,
Niciodata�  nu ma�  voi ascunde
De tine.
I6nger al Soarelui,
Sfa�nt mesager al Maicii Pa�ma�ntes�ti,
Intra�  î�n Templul Sfa�nt din mine
S� i da� -mi focul viet�ii!

Cea de-a doua Comuniune este cu
I6ngerul Apei.
El aduce ploaia pe ca�mpiile î�nsetate
S� i umple put�urile aride.
Da, noi te venera�m
Apa�  a viet�ii.
Din marea cereasca�
Curg s�i s�iroiesc ape
Ca� tre izvoarele nesecate.
I6n sa�ngele meu curg
Mii de izvoare pure,
S� i vapori, s� i nori,
S� i toate apele
Care se ra� spa�ndesc pe toate cele s�apte î�mpa� ra� t�ii
Toate apele
Pe care le-a fa� cut Creatorul
Sunt sfint�ite.
Vocea Domnului
Este deasupra apelor;
Vocea Sa izbucnes�te î�n tunet.
Domnul domnes�te asupra tuturor apelor.
I6nger al Apei,
Sfa�nt mesager al Maicii Pa�ma�ntes�ti,
Intra�  î�n sa�ngele care circula�  î�n mine



Spala� -mi corpul î�n ploaia
Care cade din ceruri
S� i da� -mi Apa Viet�ii!

Cea de-a treia Comuniune este cu
I6ngerul Aerului
Care ra� spa�ndes�te parfumul
Suav al ca�mpurilor,
Al ierbii de prima�vara�  dupa�  ploaie,
Al mugurilor de
Trandafiri de Sharon.
Noi venera�m Suflul Sacru
Care este mai presus
De toate lucrurile create.
Pentru ca� , iata� , spat�iul luminos,
Etern s� i suveran
I6n care se deplaseaza�  nenuma� ratele stele
Este aerul pe care î�l inspira�m
S� i aerul pe care î�l expira�m.
Iar î�n momentul care separa�  inspirat�ia
De expirat�ie
Sunt ascunse toate misterele
Gra�dinii Infinite.
I6nger al Aerului,
Sfa�nt mesager al Maicii Pa�ma�ntes�ti
Intra�  ada�nc î�n mine
Asemenea ra�ndunicii care î�mpodobes�te cerul,
Ca sa�  cunosc secretele va�ntului
S� i muzica stelelor.

Cea de-a patra Comuniune este cu
I6ngerul Pa�ma�ntului.
El este acela care face sa�  t�a� s�neasca�
Gra�unt�ele s� i strugurii
Din plenitudinea pa�ma�ntului.
El este acela care face sa�  se nasca�  copiii
I6n pa�ntecele mamelor, din unirea cu sot�ii lor.
Aceluia care cultiva�  pa�ma�ntul



Cu cele doua�  ma� ini ale sale
I6i va aduce,
Din abundent�a� , fructe s� i gra�u,
Spice aurite
Care cresc pe pa�ma�nt
I6n timpul prima�verii,
Peste tot ca� t se î�ntinde pa�ma�ntul,
Peste tot unde curg apele,
Peste tot unde stra� luces�te soarele,
Pentru a da� rui oamenilor hrana lor de toate zilele.
Aduc omagiu acestui pa�ma�nt î�ntins,
Ale ca� rui drumuri duc departe,
Acestui bogat s� i fecund pa�ma�nt
Care este Maica ta, planta�  sacra� !
Da, aduc omagiu solului
Pe care cres�ti tu,
Tu care î�mpra� s�tii un parfum ata� t de dulce,
Produs bun al Domnului.
Acela care î�nsa�ma�nt�eaza�  gra�u, iarba�  s�i fructe,
Seama�na�  Legea.
Seceris�ul sa�u va fi abundent.
Recolta sa va ajunge la maturitate pe coline.
Pentru a recompensa pe aceia care respecta�  Legea,
Domnul le trimite I6ngerul Pa�ma�ntului,
Sfa�nt mesager al Maicii Pa�ma�ntes�ti,
Pentru a face sa�  creasca�  plantele,
Pentru a face ca pa�ntecul femeii sa�  fie fertil
S� i astfel, Pa�ma�ntul sa�  nu î�nceteze niciodata�  sa�  ra� sune
De ra� sul copiilor.
Sa�  adora�m pe Domnul î�n El!

Cea de-a cincea Comuniune este cu
I6ngerul Viet�ii
Acela care da�  putere s� i vigoare omului.
Pentru ca� , iata� , daca�  ceara nu este pura� ,
Cum ar putea luma�narea sa�  dea o flaca� ra�  constanta� ?
Mergi, atunci, ca� tre arborii cu ramuri î�nalte
S� i î�naintea unuia dintre ei, care este frumos,



I6nalt s� i majestos,
Spune aceste cuvinte:
«Te salut pe tine, O, bunule Arbore al Viet�ii,
Fa� cut de Creator!»
Atunci Ra�ul Viet�ii
Va curge î�ntre tine s� i Fratele ta�u,
Arborele.
S� i, astfel, tu vei avea
Sa�na� tatea corpului,
Sprinteneala picioarelor,
Auzul fin,
Brat�ele puternice
S� i privirea de vultur.
Astfel este Comuniunea
Cu I6ngerul Viet�ii,
Sfa�nt mesager al Maicii Pa�ma�ntes�ti.

Cea de-a s�asea Comuniune este cu
I6ngerul Bucuriei.
El este acela care coboara�  pe pa�ma�nt
Pentru a da frumuset�e tuturor oamenilor.
Pentru ca�  Domnul nu poate fi sla� vit cu tristet�e
Nici cu crize de disperare.
Abandonat�i pla�nsetele s� i lamenta� rile voastre
S� i ca�ntat�i Domnului un nou ca�ntec:
Ca�ntat�i Domnului î�ntreg Pa�ma�ntul.
Fie ca cerurile sa�  se bucure
S� i Pa�ma�ntul sa�  se î�nveseleasca� .
Fie sa�  se bucure ca�mpurile,
Fie ca toate apele sa�  aplaude,
S� i colinele sa�  se bucure î�mpreuna�
I6n fat�a Domnului.
Pentru ca�  va�  vet�i nas�te î�n bucurie
S� i vet�i cres�te î�n pace,
Vet�i auzi ca�nta�nd munt�ii s� i colinele.
I6nger al Bucuriei,
Sfa�nt mesager al Maicii Pa�ma�ntes�ti,
Voi ca�nta pentru Domnul



Ata� t ca� t voi tra� i.
Voi ca�nta laude Dumnezeului meu
Ca� t timp voi exista.

Cea de-a s�aptea Comuniune este cu
Maica Pa�ma�nteasca� ,
Care ne trimite î�ngerii Sa� i
Pentru a ca� la�uzi ra�da� cinile omului
S� i a le trimite ada�nc î�n pa�ma�ntul binecuva�ntat
Noi o invoca�m pe Maica Pa�ma�nteasca� ,
Apa� ra� toarea Sfa�nta� !
Pa� stra� toarea!
Ea este Aceea care va reface lumea!
Pa�ma�ntul I6i apart�ine
S� i ra� spunde de deplina� tatea lumii
S� i de tot�i cei care o locuiesc.
Noi adora�m pe buna, puternica,
Binefa� ca� toarea Maica�  Pa�ma�nteasca�
S� i tot�i î�ngerii Sa� i,
Generos�i, curajos�i
S� i plini de putere;
Surse ale sta� rii de bine s�i ale sa�na� ta� t�ii.
Prin stra� lucirea s�i gloria Ei
Plantele cresc pe pa�ma�nt
Datorita�  izvoarelor inepuizabile.
Prin stra� lucirea s�i gloria Ei,
Va�nturile sufla�
Antrena�nd norii
Ca� tre izvoarele eterne.
Maica Pa�ma�nteasca�  s�i cu mine suntem Una.
Eu am ra�da� cinile î�n Ea
Iar Ea î�s� i ga� ses�te î�nca�ntarea î�n mine
Potrivit Legii Sfinte.”

A  urmat  o  î�ndelungata�  ta� cere,  ca  s� i  cum  asculta� torii  ar  fi
ca�nta� rit cuvintele Domnului Iisus. Exista o noua�  putere î�n ei, iar
dorint�a s� i sperant�a stra� luceau pe fat�a lor. S� i atunci un om vorbi:
„Doamne, noi suntem plini de ardoarea de a î�ncepe Comuniunile



cu  î�ngerii  Maicii  Pa�ma�ntes�ti,  Care  a  plantat  Marea  Gra�dina�  a
Pa�ma�ntului. Dar care sunt î�ngerii Tata� lui Ceresc care guverneaza�
noaptea? Cum putem noi vorbi cu ei, care sunt ata� t de departe de
noi  s� i  care  sunt  invizibili  ochilor  nos�tri?  Pentru ca�  noi  putem
vedea razele soarelui,  putem simt�i apa rece a ra�ului î�n care ne
sca� lda�m  s� i  strugurii  sunt  calzi  la  atingerea  noastra� ,  ca�nd  s-au
copt î�n vii. Dar î�ngerii Tata� lui Ceresc nu pot fi va�zut�i, sau auzit�i,
sau pipa� it�i. Doamne, spune-ne ce trebuie sa�  facem?”

S� i  soarele diminet�ii  aureola  capul  Sa�u  cu glorie,  î�n  timp ce
Domnul Iisus privindu-i, le spuse:

„Copiii Mei, voi s�tit�i ca�  Pa�ma�ntul
S� i tot ce ga� zduies�te el
Nu este deca� t o reflectare a
I6mpa� ra� t�iei Tata� lui Ceresc?
S� i dupa�  cum voi suntet�i ala�ptat�i s� i î�ngrijit�i
De mama voastra�  ca�nd suntet�i copii,
Dar merget�i la ca�mp sa�  va�  ajutat�i tata� l
Ca�nd at�i crescut,
Tot as�a î�ngerii Maicii Pa�ma�ntes�ti
Va�  ca� la�uzesc pas�ii
Ca� tre Acela care este Tata� l vostru
S� i ca� tre tot�i î�ngerii Sa� i Sfint�i,
Ca voi sa�  putet�i cunoas�te adeva� rata voastra�  casa�
S� i sa�  devenit�i adeva� rat�i
Fii de Dumnezeu.
Ca�nd suntem copii,
Vedem razele soarelui,
Dar nu Puterea care l-a creat;
Ca�nd suntem copii,
Auzim susurul pa� ra�ului care curge,
Dar nu Iubirea care l-a creat.
Ca�nd suntem copii,
Noi vedem stelele,
Dar nu ma�na care le-a î�mpra� s�tiat
Pe cer,
I6ntocmai cum un t�a� ran î�mpra� s�tie sa�ma�nt�a sa pe ca�mp.



Numai prin Comuniunile
Cu î�ngerii Tata� lui Ceresc
Noi î�nva� t�a�m sa�  vedem neva� zutul,
Sa�  auzim ceea ce nu poate fi auzit,
S� i sa�  rostim cuvinte de nerostit.

Prima Comuniune este cu
I6ngerul Puterii
Care da�  ca� ldura soarelui
S� i ca� la�uzes�te ma�na omului
I6n toate lucra� rile sale.
A Ta, O, Tata�  Ceresc,
A fost puterea
Ca�nd ne-ai dat o cale fieca� ruia dintre noi.
Prin puterea Ta
Picioarele mele ma�  vor purta
Pe calea Legii;
Prin puterea Ta
Ma� inile mele vor î�ndeplini lucra� rile Tale.
Fie ca ra�ul de aur al puterii
Sa�  curga�  î�ntotdeauna de la Tine ca� tre mine,
S� i corpul meu sa�  se î�ntoarca�  tot timpul ca� tre Tine,
Ca floarea care se î�ntoarce dupa�  soare.
Pentru ca�  nu exista�  putere î�n afara�  de aceea
A Tata� lui Ceresc.
Restul nu este deca� t un vis neclar,
Asema�na� tor unui nor care mascheaza�  fat�a soarelui.
Nu exista�  nici un om care sa�  aiba�  putere
Asupra spiritului,
Nici asupra sufletului î�n ziua mort�ii.
Numai acea putere care vine de la Dumnezeu
Poate sa� -l scoata�  din
Cetatea Mort�ii.
Ca� la�uzes�te lucra� rile s� i faptele noastre
O, I6nger al Puterii,
Sfa�nt mesager al Tata� lui Ceresc.

Cea de-a doua Comuniune este cu



I6ngerul Iubirii,
Ale ca� rui ape vindeca� toare curg
I6ntr-un curs inepuizabil Venind din
Marea Eternita� t�ii.
Dragilor, sa�  ne iubim unii pe alt�ii:
Pentru ca�  iubirea vine de la Tata� l Ceresc
S� i oricine iubes�te
Este na� scut de Ordinea Cereasca�
S� i cunoas�te î�ngerii;
Pentru ca�  fa� ra�  iubire
Inima unui om este uscata�  s� i cra�pata�
Ca fundul unui put� uscat,
S� i cuvintele lui sunt goale
Ca o plosca�  goala� .
Dar cuvintele iubirii sunt ca mierea,
Dulci sufletului;
Cuvintele de iubire î�n gura unui om
Sunt ca apele de ada�ncime,
Iar fa�nta�na iubirii ca un pa� ra�u.
Da, s-a spus î�n zilele stra� vechi:
Tu vei iubi pe Tata� l Ceresc
Cu toata�  inima ta,
S� i cu toata�  mintea ta,
S� i cu toate faptele tale,
S� i vei iubi pe frat�ii ta� i,
Ca pe tine î�nsut�i.
Tata� l Ceresc este iubire
S� i cine sa� la� s� luies�te î�n iubire
Sa� la� s� luies�te î�n Tata� l Ceresc,
S� i Tata� l Ceresc î�n el.
Acela care nu iubes�te este ca o pasa� re ra� ta� citoare
Alungata�  din cuib;
Iarba î�i lipses�te s� i
Apa ra�ului are un gust amar.
Daca�  un om spune:
„Iubesc pe Tata� l Ceresc,
Dar ura� sc pe fratele meu.”
El este un mincinos



Pentru ca�  daca�  nu iubes�te pe fratele sa�u
Pe care î�l vede,
Cum ar putea iubi pe Tata� l Ceresc
Pe Care el nu l-a va� zut?
Copiii Luminii sunt aceia care
Merg î�mpreuna�  cu I6ngerul Iubirii,
Pentru ca�  ei iubesc pe Tata� l Ceresc,
S� i iubesc pe frat�ii lor,
S� i urmeaza�  Legea Sfa�nta� .
Iubirea este mai puternica�
Deca� t curent�ii apelor de ada�ncime
Iubirea este mai puternica�  deca� t moartea.

Cea de-a treia Comuniune este cu
I6ngerul I6nt�elepciunii
Care elibereaza�  pe om de teama� ,
Deschide inima sa
S� i us�ureaza�  cons�tiint�a sa.
Sfa�nta�  I6nt�elepciune
I6nt�elegere care se desfa� s�oara�
Continuu,
Asemenea unui sul sacru,
S� i care nu provine din î�nva� t�a� tura� .
I6ntreaga î�nt�elepciune vine
De la Tata� l Ceresc
S� i este cu El pentru totdeauna.
Cine poate numa� ra boabele de nisip ale ma� rii,
S� i pica� turile ploii,
S� i zilele eternita� t�ii?
Cine poate afla î�na� lt�imea cerurilor
S� i dimensiunile pa�ma�nturilor?
Cine poate spune ca�nd a apa� rut I6nt�elepciunea?
I6nt�elepciunea a fost creata�
I6naintea tuturor lucrurilor.
Acela care este fa� ra�  î�nt�elepciune
Este asemenea aceluia care spune lemnului:
„Trezes�te-te!”, s�i pietrei mute:
„Ridica� -te s� i î�nvat�a� !”



Cuvintele sale sunt goale
S� i act�iunile sale periculoase
Ca acelea ale unui copil care agita�  î�n aer sabia tata� lui

sa�u
S� i ignora�  ta� is�ul lamei.
Dar coroana î�nt�elepciunii
Face pacea s� i sa�na� tatea
Sa�  î�nfloreasca� ,
Ama�ndoua�  fiind daruri ale lui Dumnezeu.
O, Tu, Ordine Cereasca� !
S� i tu, I6nger al I6nt�elepciunii!
Eu va�  voi adora s� i voi sla� vi Tata� l Ceresc!
Tata� l Ceresc este Acela
Care permite ra�ului ga�ndurilor din noi
Sa�  curga�  ca� tre
Sfa�nta Mare a Eternita� t�ii.

Cea de-a patra Comuniune este cu
I6ngerul Viet�ii Eterne,
Care aduce omului Mesajul eternita� t�ii.
Pentru ca�  acela care merge cu î�ngerii
Va î�nva� t�a sa�  zboare
Deasupra norilor
S� i casa sa va fi
I6n Marea Eterna�
Unde se î�nalt�a�  Arborele Sfa�nt al Viet�ii.
Nu as�tepta moartea
Sa� -t�i reveleze marele mister.
Daca�  tu nu cunos�ti Tata� l ta�u Ceresc
I6n timp ce picioarele tale calca�  solul pra� fos,
Nu vor mai exista nimic deca� t umbre, pentru tine
I6n viat�a ce va urma.
Aici s� i acum
Este misterul revelat.
Aici s� i acum
Este cortina ridicata� .
Nu-t�i fie frica� , O, omule!
Prinde-te de aripile



I6ngerului Viet�ii Eterne
S� i zboara�  pe ca� ile stelelor,
Lunii, soarelui
S� i ale Luminii nesfa� rs� ite,
Mis�ca�ndu-te jur î�mprejur
I6n revolut�iile lor circulare eterne,
S� i zboara�  spre Marea Cereasca�
A Viet�ii Eterne.

Cea de-a cincea Comuniune este cu
I6ngerul Creat�iei,
Care ca�nta�  î�mpreuna�  cu albinele î�n zumzetul lor
I6n timp ce ele fac fa� ra�  î�ncetare mierea aurie;
Cu pa� storul care ca�nta�  la fluier
Veghind ca turma sa�  nu se risipeasca� ;
I6n ca�ntecul fetei
I6n timp ce ma�na sa ma�nuies�te fusul.
S� i daca�  voi credet�i ca�  acestea
Nu sunt la fel de minunate î�n ochii Domnului
Ca ruga� ciunea cea mai ava�ntata�
Transmisa�  de ecoul celor mai î�nalt�i munt�i,
Atunci va�  î�ns�elat�i.
Pentru ca�  munca cinstita�  a ma� inilor umile,
Este o ruga� ciune zilnica�  de recunos�tint�a� ,
Iar muzica plugului
Este un ca�ntec vesel pentru Domnul.
Acela care ma�na�nca�  pa� inea lenei
Trebuie sa�  moara�  de foame,
Pentru ca�  un ca�mp de pietre
Poate produce numai pietre.
Pentru el ziua este fa� ra�  nici un rost,
Noaptea este un trist cortegiu de vise rele.
Sufletul lenes�ului
Este invadat de buruienile nemult�umirii;
Dar acela care merge î�n compania
I6ngerului Lucrului
Poseda�  î�n el un ca�mp î�ntotdeauna fertil,
I6n care gra�ul s� i strugurii



S� i tot felul de ierburi s� i flori
Pla� cut mirositoare cresc din abundent�a� .
Tu vei recolta ce ai sema�nat.
Omul lui Dumnezeu care s� i-a ga� sit rostul
Nu mai are nevoie de nici o alta�  binecuva�ntare

Cea de-a s�asea Comuniune este cu
I6ngerul Pa� cii,
Al ca� rui sa� rut confera�  calmul,
S� i a ca� rui fat�a�  este ca suprafat�a
Apelor neclintite,
I6n care se reflecta�  luna.
Eu voi invoca Pacea,
Al ca� rei suflu este prietenesc,
A ca� rei ma�na�  descret�es�te fruntea.
I6n domnia Pa� cii,
Nu exista�  nici foame, nici sete,
Nici va�nt rece, nici va�nt cald,
Nici ba� tra�net�e, nici moarte.
Dar acela care n-are pacea î�n sufletul sa�u,
N-are nici  un loc î�n care sa�  poata�  construi  Templul

Sfa�nt;
Deoarece, cum ar putea lucra ta�mplarul
I6n mijlocul unei tornade?
Sa�ma�nt�a violent�ei nu poate aduce
Deca� t o recolta�  trista� ,
Iar pe un strat uscat
Nu poate cres�te nimic viu.
Ca�utat�i deci I6ngerul Pa�cii
Care este ca steaua diminet�ii
I6n mijlocul unui nor,
Ca luna plina� ,
Ca un ma� slin frumos î�nca� rcat cu fructe,
Ca  soarele  stra� lucind  deasupra  templului  Celui

Preaî�nalt.
Pacea sa� la� s� luies�te î�n inima ta� cerii
Fii linis�tit s� i sa�  s�tii ca�  Eu sunt Dumnezeu.



Cea de-a s�aptea Comuniune este cu
Tata� l Ceresc,
Care este,
Care a fost s� i
Care va fi î�ntotdeauna.
O, Mare Creator!
Tu ai creat I6ngerii Ceres�ti
S� i Tu le-ai revelat Legile Ceres�ti!
Tu es�ti refugiul meu s� i cetatea mea.
Tu es�ti din veci de veci.
Doamne, Tu ai fost Sa� las�ul nostru
I6n toate generat�iile.
I6naintea forma� rii munt�ilor
Sau chiar î�nainte ca
Tu sa�  fi fa� cut Pa�ma�ntul,
Din veci de veci,
Tu es�ti Dumnezeu.
Cine a fa� cut apele
S� i cine face plantele?
Cine a unit va�ntul
Cu norii furtunii
De la cele mai bla�nde la cele mai puternice?
Cine, O, Mare Creator
Este izvorul Viet�ii Eterne
I6n sufletele noastre?
Cine a fa� cut Lumina s� i î�ntunericul?
Cine a fa� cut somnul
S� i animat�ia orelor zilei?
Cine a fa� cut pra�nzurile
S� i miezurile de noapte?
Es�ti Tu, O, Mare Creator!
Tu ai creat Pa�ma�ntul.
Cu puterea Ta,
Ai proiectat lumea.
Prin î�nt�elepciunea Ta,
S� i ai desfa� s�urat cerurile
Cu iubirea Ta,
Releva� -mi natura Ta O, Tata�  Ceresc,



Care este puterea
I6ngerilor Sfintei Tale I6mpa� ra� t�ii.
Tu ai dat imortalitatea s� i
Ordinea Cereasca�  O, Creator,
S� i cel mai bun dintre toate darurile,
Legea Ta Sfa�nta� !
Eu voi la�uda lucra� rile Tale
Tot timpul
Cu ca�ntece de recunos�tint�a�
I6n toate generat�iile timpului.
I6n zorii zilei
I6mbra� t�is�ez pe Maica mea,
La venirea nopt�ii
Ma�  atas�ez Tata� lui meu
S� i cu scurgerea
Tuturor serilor s� i diminet�ilor,
Voi respira Legea Lor Sfa�nta� ,
S� i nu voi î�ntrerupe aceste Comuniuni
Pa�na�  la sfa� rs� itul timpului.”

S� i deasupra cerurilor s� i pa�ma�ntului se la� sa�  o mare ta� cere s� i
pacea  Tata� lui  Ceresc  s� i  a  Maicii  Pa�ma�ntes�ti  stra� luci  deasupra
capetelor Domnului Iisus s� i ale mult�imii.



Fragmente din Cartea eseniană a Domnului Iisus

Cele şapte căi ale păcii

S� i  va� za�nd  mult�imile,  Domnul  Iisus  urca�  pe  un  munte,  s� i
discipolii Sa� i precum s� i tot�i cei î�nsetat�i de vorbele Sale, venira�  la
El. S� i va� za�ndu-i adunat�i î�n jurul Sa�u, le vorbi astfel:

„Pace va�  aduc voua� , copiii Mei,
Pacea î�ns�eptita�
A Maicii Pa�ma�ntes�ti
S� i a Tata� lui Ceresc.
Pace aduc corpului vostru,
Pacea ca� la�uzita�  de I6ngerul Puterii,
Pace aduc inimii voastre,
Pace ca� la�uzita�  de I6ngerul Iubirii;
Pace aduc mint�ii voastre,
Pace ca� la�uzita�  de I6ngerul I6nt�elepciunii.
Prin I6ngerii
Puterii, Iubirii s�i I6nt�elepciunii,
Voi vet�i stra�bate cele S� apte Ca� i
Ale Gra�dinii Infinite
S� i corpul vostru, inima voastra�  s� i mintea voastra�
Vor fi o Unitate
I6n zborul Sacru ca� tre Marea Cereasca�  a Pa� cii.

Adeva� r zic voua� ,
Ca� ile sunt s�apte
Prin Gra�dina Infinita�
S� i fiecare trebuie traversata�
De corpul, inima s�i mintea voastra�
I6mpreuna�  î�n unitate,
Ca nu cumva sa�  va�  î�mpleticit�i s� i sa�  ca�det�i
I6n abisul neantului.
Pentru  ca�  dupa�  cum o pasa� re  nu poate  zbura  cu o



singura�  aripa� ,
Tot as�a, Pasa� rea I6nt�elepciunii
Are nevoie de cele doua�  aripi ale Puterii s�i Iubirii
Pentru a zbura deasupra abisului
Pa�na�  la Arborele Sfa�nt al Viet�ii.

Ca� ci corpul singur
Este ca o casa�  abandonata�  va� zuta�  de departe;
Ceea ce pa� rea frumos
Nu este deca� t ruina�  s� i tristet�e
Ca�nd este privit de aproape.
Corpul singur Este ca un car din aur
Pe care fa�uritorul sa�u l-a pus pe un piedestal
Pentru a nu se uza î�n contact cu pa�ma�ntul.
Dar ca idol de aur,
El este ura� t s� i fa� ra�  grat�ie,
Pentru ca�  numai î�n mis�care
I6s�i reveleaza�  rostul.
I6ntocmai ca un gol î�ntunecat de fereastra�
Ca�nd va�ntul a stins luma�narea,
Este corpul singur,
Fa� ra�  inima�  s� i fa� ra�  minte
Pentru a-l umple cu lumina� .

Iar inima singura� ,
Este ca un soare fa� ra�  pa�ma�nt pe care sa�  stra� luceasca� ,
O lumina�  î�n gol.
O minge de ca� ldura�  cufundata�
I6ntr-o mare de î�ntuneric.
Pentru ca�  atunci ca�nd un om iubes�te,
Acea iubire se î�ndreapta�  numai ca� tre
Propria distrugere
Daca�  nu exista�  ma� ini pentru î�ndeplinirea
De fapte bune
S� i nici minte pentru a t�ese fla� ca� rile dorint�ei
I6ntr-o t�esa� tura�  de psalmi.
Inima singura�
Este ca o tornada�  î�n des�ert,



Fa� ra�  corp s� i fa� ra�  minte
Care o fac sa�  ca�nte
Printre chiparos�i s� i pini.

Iar mintea singura�
Este un sul sacru
Care s-a uzat cu trecerea anilor
S� i trebuie distrus.
Adeva� rul s� i frumuset�ea cuvintelor sale
Sunt neschimbate
Dar ochii nu mai pot citi
Literele s�terse
S� i se sfa� ra�ma�  î�ntre degetele care î�l t�in.
As�a este mintea fa� ra�  inima�
Pentru a exprima cuvinte,
S� i fa� ra�  corp
Pentru a-s� i î�ndeplini act�iunile sale.
La ce ar mai fi de folos î�nt�elepciunea
Fa� ra�  o inima�  care s-o simta�
S� i fa� ra�  o limba�  care sa� -i dea grai?
Mintea singura�
Este sterila�  ca pa�ntecul unei femei î�n va� rsta� ,
Fa� ra�  inima�  s� i fa� ra�  corp
Pentru a-l umple de viat�a� .

Pentru ca�  iata� , adeva� r zic voua� ,
Corpul, inima s� i mintea,
Sunt ca un car, un cal s� i un ca� rut�as� .
Carul este corpul
Fa�urit pentru î�ndeplinirea voint�ei
Tata� lui Ceresc
S� i a Maicii Pa�ma�ntes�ti.
Inima este cursierul î�nfla� ca� rat,
Glorios s� i curajos,
Care trage cu curaj carul,
Indiferent ca�  drumul este bun,
Sau presa� rat cu pietre s� i
Barat de trunchiuri de arbori



I6n calea sa.
Iar ca� rut�as�ul este mintea
Care t�ine ha� t�urile î�nt�elepciunii
Va� za�nd pe deasupra ce se î�nta�mpla�
Pa�na�  departe la orizont,
Ca� la�uzind carul prin rot�ile s� i fra�nele lui.

Aplecat�i-va�  urechea, O, voi ceruri
S� i voi vorbi;
S� i asculta� , O, pa�ma�ntule,
Cuvintele pe care le va rosti gura mea.
I6nva� t�a� tura mea va ca�dea î�n pica� turi ca de ploaie
Cuva�ntul meu se va î�mpra� s�tia ca roua,
Ca ploaia linis�tita�
Pe iarba delicata�
S� i ca aversele pe ca�mpuri.

Binecuva�ntat este Copilul Luminii
Care are corpul puternic
Pentru ca�  el a fost î�n uniune cu Pa�ma�ntul.
I6n fiecare zi voi vet�i avea ca o sa� rba� toare
Cu toate darurile I6ngerului Pa�ma�ntului:
Gra�ul auriu s�i meiul,
Strugurii purpurii de toamna� ,
Fructele coapte ale pomilor,
Mierea albinelor de culoarea chihlimbarului.
Vet�i ca�uta aerul proaspa� t
Al pa�durilor s� i ca�mpurilor
S� i acolo, î�n mijlocul lor
Vet�i ga� si I6ngerul Aerului.
Scoatet�i î�nca� lt�a� rile s� i î�mbra� ca�mintea
Astfel ca I6ngerul Aerului
Sa�  va�  î�mbra� t�is�eze î�ntregul corp.
Respirat�i prelung s� i ada�nc
Astfel ca I6ngerul Aerului sa�  intre î�n voi.
Intrat�i apoi î�n apa rece s� i curga� toare a ra�ului
Astfel ca I6ngerul Apei
Sa�  î�mbra� t�is�eze î�ntreg corpul vostru.



Aruncat�i-va�  î�n brat�ele sale
S� i î�n ritmul respirat�iei
Deplasat�i apa cu corpul vostru.
Ca�utat�i I6ngerul Soarelui
S� i la� sat�i-va�  î�n î�mbra� t�is�area lui
Care va�  purifica�  cu fla� ca� ri sfinte.
Toate aceste lucruri apart�in
Legii Sfinte A Maicii Pa�ma�ntes�ti,
Aceea care v-a dat nas�tere.
Acela care a ga� sit pacea corpului
A construit un templu sfa�nt
I6n care sa�  poata�  sa� la� s� lui pentru totdeauna
Spiritul lui Dumnezeu.
Cunoas�tet�i aceasta�  pace cu mintea voastra� ,
Dorit�i aceasta�  pace cu inima voastra�
S� i î�ndeplinit�i aceasta�  pace cu corpul vostru.

Binecuva�nt este Copilul Luminii
Care are mintea î�nt�eleapta�
Pentru ca�  el va crea cerul.
Mintea celui î�nt�elept
Este un ca�mp fertil
Care da�  o recolta�  foarte bogata� .
Daca�  voi ara� tat�i unui om î�nt�elept
O ma�na�  de semint�e de gra�u
El va vedea cu ochiul mint�ii sale
Un ca�mp de gra�u auriu.
Daca�  voi ara� tat�i aceeas�i ma�na�  de boabe de gra�u
Unui prost
El va vedea numai ce este î�naintea lui,
S� i le va trata ca pietre fa� ra�  valoare.
S� i, as�a cum ca�mpul omului î�nt�elept
Da�  recolte abundente,
S� i al celui prost
Da numai pietre,
As�a este s�i cu ga�ndurile noastre.
Dupa�  cum snopul de gra�u auriu
Exista�  ascuns î�n bobul de gra�u,



Tot as�a î�mpa� ra� t�ia cerurilor este
Ascunsa�  î�n ga�ndurile noastre.
Daca�  ele vor fi pline cu
Puterea, Iubirea s� i I6nt�elepciunea
I6ngerilor Tata� lui Ceresc
Ele ne vor conduce la Marea Cereasca� .
Dar daca�  ele vor fi murda� rite
Cu corupt�ie, ura�  s�i ignorant�a� ,
Ele ne vor î�nla�nt�ui picioarele
De pilonii durerii s� i ai suferint�ei.
Nici un om nu poate sluji la doi sta�pa�ni;
Nici ga�ndurile rele nu pot ra�ma�ne î�ntr-o minte
Plina�  cu Lumina Legii.
Acela care a ga� sit pacea cu mintea sa
A î�nva� t�at sa�  zboare dincolo
De Ta� ra�mul I6ngerilor.
Fie ca sa�  cunoas�tet�i aceasta�  pace cu mintea voastra� ,
Sa�  dorit�i aceasta�  pace cu inima voastra� ,
S� i s-o î�ndeplinit�i cu corpul vostru.

Binecuva�ntat este Copilul Luminii
Care are inima curata�
Pentru ca�  I6l va vedea pe Dumnezeu.
Pentru ca�  Tata� l Ceresc v-a dat voua�
Spiritul Sa�u Sfa�nt
S� i Maica Pa�ma�nteasca�  v-a dat
Corpul Ei Sfa�nt,
Tot as�a voi sa�  iubit�i
Pe tot�i frat�ii vos�tri.
Iar adeva� rat�ii vos�tri frat�i sunt tot�i aceia care
I6ndeplinesc voint�a Tata� lui vostru Ceresc
S� i a Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti.
Fie ca iubirea voastra�  sa�  fie ca soarele
Care  stra� luces�te  deasupra  tuturor  creaturilor

pa�ma�ntului
Nu numai asupra unei frunze de iarba�  sau a alteia.
S� i aceasta�  iubire va curge ca un izvor
De la frate la frate,



S� i pe ma� sura�  ce este consumata�
Ea este refa� cuta�
Pentru ca�  iubirea este eterna� .
Iubirea este mai puternica�
Deca� t curent�ii apelor de ada�ncime.
Iubirea este mai puternica�  deca� t moartea.
S� i daca�  un om nu iubes�te
Acela construies�te un perete î�ntre el
S� i toate creaturile Pa�ma�ntului
S� i acolo va sa� la� s� lui
I6n singura� tate s� i durere.
Sau el poate deveni asemeni unui va� rtej de ra�u,
Care atrage î�n ada�ncime
Tot ce plutes�te prea aproape de el.
Deoarece inima este o mare cu valuri puternice,
S� i iubirea s�i î�nt�elepciunea trebuie s-o tempereze,
Dupa�  cum soarele cald stra�bate norii
S� i linis�tes�te marea agitata� .
Acela care a ga� sit pacea cu frat�ii sa� i
A intrat î�n î�mpa� ra� t�ia Iubirii
S� i va vedea pe Dumnezeu î�n fat�a� .
Fie sa�  cunoas�tet�i aceasta�  pace cu mintea voastra� ,
Sa�  dorit�i aceasta�  pace cu inima voastra�
S� i sa�  î�mplinit�i aceasta�  pace cu corpul vostru.

Binecuva�ntat este Copilul Luminii
Care a construit pe pa�ma�nt
I6mpa� ra� t�ia cerurilor,
Pentru ca�  el va sa� la� s� lui î�n ambele lumi.
Voi vet�i urma Legea
Fraternita� t�ii
Care spune ca�  nimeni nu va fi nici bogat,
Nici sa� rac,
S� i ca�  tot�i vor lucra î�mpreuna�
I6n Gra�dina Fraternita� t�ii.
Dar ca�  fiecare va urma propria cale
S� i ca�  fiecare va asculta de propria inima� .
Pentru ca�  î�n Gra�dina Infinita�



Exista�  multe s�i diverse flori.
Una va spune ca�  ea este cea mai buna�
Deoarece culoarea sa este purpurie.
O alta, ca�  ea este avantajata�
Deoarece lujerul sa�u este mai lung s�i mai delicat
Des�i frat�ii pot fi de rase diferite
Ei tot�i trudesc î�mpreuna�
I6n via Maicii Pa�ma�ntes�ti,
S� i î�s� i î�nalt�a�  vocile î�mpreuna�
I6n lauda Tata� lui Ceresc.
S� i î�mpreuna�  rup pa� inea sfa�nta� ,
S� i î�n ta� cere î�mpa� rta� s�esc sfa�nta masa�
A recunos�tint�ei.
Nu va exista pace î�ntre popoare
Ata� ta  vreme  ca� t  nu  va  fi  o  singura�  gra�dina�  a

fraternita� t�ii
Pe pa�ma�nt.
Deoarece, cum ar putea fi pace
Ca�nd fiecare om î�s� i urma� res�te propriul sa�u ca� s�tig
S� i-s� i vinde sufletul î�n sclavie?
Tu, Copil al Luminii,
Aduna� -te cu frat�ii ta� i
S� i apoi pornit�i s�i ra� spa�ndit�i-va�
Pentru a-i î�nva� t�a ca� ile Legii
Pe aceia care au nevoie sa�  le auda� .
Acela care a ga� sit pacea
Cu fraternitatea omului
A lucrat el î�nsus�i
Ala� turi de Dumnezeu.
Fie sa�  cunoas�tet�i aceasta�  pace cu mintea voastra� ,
Sa�  dorit�i aceasta�  pace cu inima voastra� ,
S� i sa�  î�ndeplinit�i aceasta�  pace cu corpul vostru.

Binecuva�ntat este Copilul Luminii
Care a studiat Cartea Legii,
Pentru ca�  ea î�i va fi ca o lumina�
I6n î�ntunericul nopt�ii
S� i ca o insula�  de adeva� r î�ntr-o mare de minciuna� .



Sa�  s�tit�i, cuva�ntul scris
Care vine de la Dumnezeu
Este o reflectare a Ma� rii Ceres�ti,
As�a cum stelele sclipitoare
Reflecta�  fat�a cerului.
Dupa�  cum cuvintele
Pa� rint�ilor din vechime
Sunt gravate cu ma�na lui Dumnezeu
Pe manuscrisele Sfinte,
Tot as�a Legea este î�nscrisa�  î�n inimile
Credincios�ilor care le studiaza� .
Pentru ca�  li s-a spus ba� tra�nilor
Ca�  la î�nceput au existat urias�i
Pe pa�ma�nt
S� i oameni puternici din vechime,
Oameni de renume.
Iar Copiii Luminii
Vor pa� zi s� i pa� stra
Cuva�ntul lor scris,
Ca sa�  nu redevenim sa� lbatici
S� i sa�  cunoas�tem
I6mpa� ra� t�ia I6ngerilor.
Sa�  s�tit�i, de asemenea,
Ca�  numai prin cuva�ntul scris
Vet�i putea descoperi acea Lege
Care este nescrisa� ,
Dupa�  cum apa care izvora� s�te din pa�ma�nt
Are o sursa�  ascunsa�
I6n ada�ncimile secrete ale pa�ma�ntului.
Legea scrisa�
Este instrumentul prin care
Este î�nt�eleasa�  Legea nescrisa� ,
Dupa�  cum ramura muta�  a unui pom
Devine fluier ca�nta� tor
I6n ma� inile ciobanului.
Sunt mult�i aceia care
Ar vrea sa�  ra�ma�na�  î�n linis�tita
Vale a ignorant�ei



Unde se joaca�  copiii
S� i fluturii danseaza�  î�n soare
I6n timpul viet�ii lor scurte de o ora� .
Dar nimeni nu poate î�nta� rzia acolo mult timp,
Pentru ca�  la orizont se î�nalt�a� , sumbri,
Munt�ii uceniciei.
Sunt mult�i aceia ca� rora
Le este teama�  sa� -i traverseze
S� i, de asemenea, sunt mult�i
Care au ca� zut poticnindu-se s� i ra�nindu-se
Pe pantele lor abrupte s� i accidentate
Dar credint�a este ca� la�uza
Peste pra�pa� stiile larg deschise
S� i perseverent�a î�i sust�ine
Pe parcursul rocilor pra�pa� stioase.
Dincolo de va� rfurile î�nghet�ate ale acestui efort,
Se î�ntind pacea s� i frumuset�ea
Gra�dinii Infinite a Cunoas�terii
Unde î�nt�elesul Legii
Este fa� cut cunoscut
Copiilor Luminii.
Aici, î�n centrul pa�durii sale,
Se î�nalt�a�  Arborele Viet�ii,
Mister al misterelor.
Acela care a ga� sit pacea
Cu î�nva� t�a� turile Patriarhilor,
Prin lumina mint�ii,
Prin lumina naturii
S� i prin studiul Cuva�ntului Sfa�nt,
A stra�ba� tut locul mascat de nori
Al Patriarhilor,
Unde sa� la� s� luies�te Sfa�nta Fraternitate,
Despre care nici un om nu poate vorbi.
Fie sa�  cunoas�tet�i aceasta�  pace cu mintea voastra� ,
S-o dorit�i cu inima voastra�
S� i s-o î�ndeplinit�i cu corpul vostru.

Binecuva�ntat este Copilul Luminii



Care a cunoscut-o pe Maica sa Pa�ma�nteasca� ,
Pentru ca�  Ea este Aceea care i-a dat viat�a.
Sa�  s�tit�i ca�  Maica voastra�  este î�n voi
S� i voi suntet�i î�n Ea.
Ea v-a na� scut
Ea v-a dat viat�a.
Ea este aceea care v-a dat corpul vostru,
S� i Ei I6i vet�i reda, î�ntr-o zi,
Acest corp.
Sa�  s�tit�i ca�  sa�ngele care curge î�n voi
Este na� scut din sa�ngele Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti.
Sa�ngele Ei cade din nori
T� a� s�nes�te din pa�ntecul pa�ma�ntului,
Susura�  î�n pa� ra�urile munt�ilor
Se scurge î�n abundent�a�  î�n ra�urile ca�mpiilor,
Dormiteaza�  î�n lacuri,
Vuies�te cu putere î�n ma� rile furtunoase.
Sa�  s�tit�i ca�  aerul pe care î�l respirat�i
Este na� scut din respirat�ia
Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti.
Respirat�ia Ei este de azur
I6n î�na� lt�imile cerurilor,
Suspina�  pe va� rfurile munt�ilor,
Freama� ta�  printre frunzele pa�durii,
Unduie ca�mpurile de cereale,
Se linis�tes�te î�n va� ile ada�nci,
Se î�nca� lzes�te î�n des�ert.
Sa�  s�tit�i ca�  ta� ria oaselor voastre
Este na� scuta�  din oasele
Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti
Ea, a ca� rei carne se coloreaza�  î�n galben s� i ros�u
I6n fructele pomilor.
Lumina ochilor vos�tri
S� i auzul urechilor voastre
Sunt na� scute din Culorile s� i sunetele
Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti,
Care va�  scalda�  î�n î�ntregime
Ca valurile ma� rii, pes�tii



S� i ca va� rtejul de aer, pa� sa� rile.
Adeva� r zic voua� ,
Omul este Fiul Maicii Pa�ma�ntes�ti,
S� i de la Ea î�s� i primes�te Fiul Omului
I6ntregul sa�u corp,
Chiar daca�  corpul nou-na� scutului
Este na� scut de pa�ntecul mamei sale.
Adeva� r zic voua� ,
Voi suntet�i una cu Maica Pa�ma�nteasca� ;
Ea este î�n voi s� i voi suntet�i î�n Ea.
Din Ea v-at�i na� scut,
I6n Ea tra� it�i,
S� i î�n Ea va�  vet�i î�ntoarce.
Pa� strat�i, de aceea, Legile Ei,
Pentru ca�  nimeni nu poate tra� i î�ndelungat,
S� i nu poate fi fericit
Deca� t acela care respecta�  pe Maica sa
Pa�ma�nteasca� ,
S� i urmeaza�  Legile Ei.
Sa�ngele vostru este sa�ngele Ei,
Respirat�ia voastra�  este respirat�ia Ei,
Oasele voastre – oasele Ei,
Carnea voastra�  – carnea Ei,
Ochii s� i urechile voastre – ochii s� i urechile Ei.
Acela care a ga� sit pacea
Cu Maica sa Pa�ma�nteasca� ,
Nu va cunoas�te niciodata�  moartea.
Fie sa�  cunoas�tet�i aceasta�  pace cu mintea voastra� ,
Sa�  dorit�i aceasta�  pace cu inima voastra�
S� i sa�  î�ndeplinit�i aceasta�  pace cu corpul vostru.
Binecuva�ntat fie Copilul Luminii
Care I6l cauta�  pe Tata� l sa�u Ceresc
Pentru ca�  el va avea viat�a�  eterna� .
El va sa� la� s� lui î�n locul secret Al Celui Preaî�nalt
Va avea ada�post la umbra Celui Atotputernic
Pentru ca�  El a dat ca sarcina�  î�ngerilor Sa� i
De a veghea asupra voastra�  î�n toate modurile.
Sa�  s�tit�i ca�  Domnul a fost



Sa� las�ul nostru
I6n toate generat�iile.
I6naintea forma� rii munt�ilor
Sau chiar î�nainte ca El sa�  fi fa� cut
Pa�ma�ntul s� i lumea,
Chiar din veci de veci
A existat iubirea
I6ntre Tata� l Ceresc
S� i copiii Sa� i.
Cum s-ar fi putut desface aceasta�  iubire?
De la î�nceput
S� i pa�na�  la sfa� rs� itul timpului
Flaca� ra sfa�nta�  a iubirii
Va î�nconjura capetele Tata� lui Ceresc
S� i a Copiilor Luminii.
Cum ar putea atunci aceasta�  iubire sa�  se stinga� ?
Pentru ca�  ea nu arde ca o luma�nare,
Nici ca un foc care distruge pa�durea,
Ci ea arde cu flaca� ra Luminii Eterne,
Iar aceasta�  flaca� ra�  nu poate fi consumata� .
Voi, aceia care iubit�i pe Tata� l vostru Ceresc
Conformat�i-va�  poruncii Sale,
Merget�i cu î�ngerii Sa� i sfint�i
S� i ga� sit�i-va�  pacea voastra�  cu Legea Sa Sfa�nta� .
Pentru ca�  Legea Sa este Legea î�n î�ntregime
Ba mai mult, este Legea Legilor.
Prin Legea Sa, El a fa� cut
Pa�ma�ntul s� i cerurile sa�  fie una,
Munt�ii s� i marea Sunt lumea Sa.
El ne-a fa� cut cu ma� inile Sale
Ne-a pla�ma�dit
S� i ne-a dat î�nt�elegerea
Ca noi sa�  putem î�nva� t�a Legea Sa.
El este î�nva� luit cu Lumina�
Ca î�ntr-o î�mbra� ca�minte,
El a desfa� s�urat cerurile
Ca pe o cortina� ,
El a fa� cut norii – carul Sa�u;



El merge pe aripile va�ntului.
El a fa� cut sa�  t�a� s�neasca�  izvoarele î�n va� i,
Iar respirat�ia Sa este î�n arborii puternici.
El t�ine î�n ma� inile Sale locurile ada�nci ale Pa�ma�ntului.
A Sa este puterea colinelor
S� i cea a ma� rii,
Iar ma� inile Sale au fa� cut uscatul.
Toate cerurile declara�  Gloria lui Dumnezeu,
Iar bolta î�nstelata�  arata�  Legea Sa,
Iar Copiilor Sa� i
Le-a la� sat mos�tenire I6mpa� ra� t�ia Sa,
Acelora care au mers cu î�ngerii
S� i au ga� sit pacea lor cu Legea Sa Sfa�nta� .
Vret�i sa�  s�tit�i mai mult, copiii Mei?
Cum sa�  spunem cu buzele noastre
Ceea ce nu poate fi exprimat?
Este î�ntocmai ca o rodie ma�ncata�  de un mut:
Cum ar putea el descrie gustul ei?
Daca�  noi spunem ca�  Tata� l Ceresc
Sa� la� s� luies�te î�n noi,
Atunci ofensa�m cerurile;
Daca�  noi spunem ca�  El nu sa� la� s� luies�te î�n noi,
Este un neadeva� r.
Ochiul care scruteaza�  orizontul î�ndepa� rtat
S� i al Aceluia care vede inimile oamenilor,
Nu fac deca� t una.
El nici nu se manifesta� ,
Nici nu se ascunde.
El nu este revelat,
Nici nerevelat.
Copiii Mei, nu exista�  cuvinte
De a exprima ceea ce este El!
Noi s�tim numai ca�
Noi suntem copiii Sa� i
S� i El este Tata� l nostru.
El este Dumnezeul nostru
S� i noi suntem copiii turmei Sale,
Oile din grija Sa.



Acela care a ga� sit pacea
Cu Tata� l sa�u Ceresc
A intrat î�n Sanctuarul Legii Sfinte,
S� i a fa� cut un lega�ma�nt cu Dumnezeu
Care va t�ine de-a pururi.
Fie sa�  cunoas�tet�i aceasta�  pace cu mintea voastra�
Sa�  dorit�i aceasta�  pace cu inimile voastre,
S� i sa�  î�ndeplinit�i aceasta�  pace cu corpul vostru.
Chiar daca�  cerul s� i pa�ma�ntul ar dispare
Nici o litera�  a Legii Sfinte
Nu se va schimba sau nu se va s�terge.
Pentru ca�  la î�nceput a fost Legea,
S� i Legea era cu Dumnezeu
S� i Legea era Dumnezeu.
Fie ca Pacea I6ns�eptita�
A Tata� lui Ceresc
Sa�  fie cu voi totdeauna.”



Fragmente identice cu Manuscrisele eseniene de la
Marea Moartă

Şi Enoh merse cu Dumnezeu;
şi ei nu mai fu;
pentru că Dumnezeu îl luă la El.
„Geneza eseniană” 5, 24

Legea a fost plantata�  î�n gra�dina Fraternita� t�ii pentru a
lumina inima omului s� i a î�ntinde î�naintea lor toate ca� ile
adeva� ratei virtut�i, un suflet umil, un temperament linis�tit,
o  natura�  generoasa� ,  plina�  de  compasiune,  buna� tate,
î�nt�elegere  s� i  intuit�ii  permanente,  s� i  î�nt�elepciune
puternica�  care crede î�n toate lucra� rile  lui  Dumnezeu, o
î�ncredere nezdruncinata�  î�n multele Sale binecuva�nta� ri s� i
un cuget de cunoas�tere î�n toate lucrurile Marelui Ordin,
sentimente loiale fat�a�  de tot�i copiii adeva� rului, o puritate
radianta�  care î�nla� tura�  orice impuritate, discret�ie privind
toate  lucrurile  ascunse  ale  adeva� rului  s�i  secretele
cunoas�terii interioare.

Din „Manualul de Disciplină”

Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă

Tu m-ai fa� cut sa�  cunosc
Lucrurile Tale ada�nci, misterioase.
Toate lucrurile exista�  prin Tine
S� i nimic nu exista�  fa� ra�  Tine.
Prin Legea Ta
Tu ai ca� la�uzit inima mea
Ca eu sa� -mi î�ndrept pas�ii fa� ra�  ezitare
Pe ca� ile virtut�ii
Care duc la Tine.

Din „Cartea imnurilor” – VII

Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă



Legea a  fost  proiectata�  pentru  a recompensa  Copiii
Luminii  cu  pace  vindeca� toare  s� i  abundenta� ,  cu  viat�a�
lunga� , cu sa�ma�nt�a roditoare a binecuva�nta� rilor eternita� t�ii
cu bucurie eterna�  î�n imortalitatea Luminii eterne.

Din „Manualul de Disciplină”

Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă

I6t�i mult�umesc T� ie, Tata�  Ceresc,
Pentru  ca�  Tu  m-ai  condus  la  izvorul  unei  ape

curga� toare,  la  izvorul  viu  dintr-un  t�inut  al  usca� ciunii
uda�nd o gra�dina�  eterna�  a minunilor,

Arborele Viet�ii, mister al misterelor ale ca� rui ramuri
se dezvolta�  etern s� i ale ca� rui ra�da� cini se alimenteaza�  din
fluxul viet�ii dintr-o sursa�  eterna� .

Iar Tu, Tata�  Ceresc, protejezi fructele Sale cu î�ngerii
zilei  s� i  ai  nopt�ii  s� i  mistui orice cale cu fla� ca� rile Luminii
eterne.

Din „Psalmi de recunoştinţă”

Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă

I6t�i sunt recunosca� tor T� ie, Tata�  Ceresc,
Pentru ca�  Tu m-ai î�na� lt�at la nivelul eternita� t�ii  s� i  am

î�nta� lnit minuna� t�iile clarita� t�ii.
Tu m-ai ca� la�uzit sa�  ajung î�n compania Ta eterna�  din

ada�ncimile pa�ma�ntului.
Tu ai purificat corpul meu pentru a ma�  atas�a armatei

de î�ngeri ai pa�ma�ntului s�i sufletul meu pentru a ajunge î�n
compania î�ngerilor ceres�ti.

Tu  ai  dat  omului  eternitatea  sa�  laude  î�n  zori  s� i  î�n
amurguri lucra� rile s� i minuna� t�iile Tale cu ca�ntece vesele.

Din „Psalmi de recunoştinţă”

Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă



Eu voi la�uda lucra� rile Tale cu ca�ntecele Recunos�tint�ei
continuu,  de-a  lungul  timpului  î�n  momentele  zilei  s� i  î�n
ordinea  lor  fireasca� :  cu  ivirea  zorilor  s� i  cu  î�ntoarcerea
serii  s� i  plecarea  luminii,  s� i  plecarea  î�ntunericului  s� i
venirea zilei, continuu, î�n toate generat�iile timpului.

Din „Psalmi de recunoştinţă”

Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă

Fie ca Ei sa�  va�  binecuva�nteze cu toate binefacerile, fie
ca El sa�  va�  apere de toate relele s� i sa�  va�  lumineze inimile
cu cunoas�terea viet�ii s� i sa�  va�  acorde î�nt�elepciunea eterna� .

S� i fie ca El sa�  va�  dea binecuva�nta� rile I6ns�eptite pentru
pacea ves�nica� .

Din „Manualul de Disciplină”

Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă

La venirea zilei î�mi î�mbra� t�is�ez Maica Pa�ma�nteasca� ; la
venirea nopt�ii, ma�  unesc cu Tata� l Ceresc; s� i î�n asfint�it, s� i
î�n  zori  respir  Legea  Lor;  s�i  nu  voi  î�ntrerupe  aceste
Comuniuni pa�na�  la sfa� rs� itul timpurilor.

Din „Manualul de Disciplină”

Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă

El  a  destinat  omului  doua�  spirite  care  î�l  vor  î�nsot�i.
Exista�  doua�  spirite, al adeva� rului s� i al minciunii: adeva� rul
na� scut  din  izvorul  Luminii,  minciuna  –  din  ada�ncimile
î�ntunericului.

Sta�pa�nirea tuturor copiilor adeva� rului este î�n ma� inile
I6ngerilor  Luminii  astfel  ca  ei  sa�  poata�  merge  pe  ca� ile
Luminii.

Spiritele  adeva� rului  s� i  minciunii  lupta�  î�n  inima
omului,  fa� ca�ndu-l  sa�  se  comporte  cu  î�nt�elepciune  sau
prostie.

S� i î�n funct�ie de cum va mos�teni adeva� rul el va evita
î�ntunericul.



Binecuva�ntat�i  tot�i  aceia  care  au  tras  la  sort�i  Legea
pentru ca�  ei vor merge corect pe toate drumurile lor.

Fie ca Legea sa� -i  binecuva�nteze cu tot binele s� i  sa� -i
pa� zeasca�  de tot ra�ul, s�i sa�  le ilumineze inimile cu intuit�ie
pe  ca� ra� rile  viet�ii,  s�i  sa� -i  ra� spla� teasca�  cu  cunoas�terea
lucrurilor eterne.

Din „Manualul de Disciplină”

Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă

Eu am realizat viziunea interioara�  s� i, prin Spiritul Ta�u
î�n mine, am aflat secretul Ta�u minunat.

Prin pa� trunderea Ta mistica�
Tu ai produs un izvor de cunoas�tere care a creat î�n

mine o fa�nta�na�  de putere reva� rsa�nd ape vii, un potop de
iubire s� i o î�nt�elepciune atotcuprinza� toare asema�na� toare
splendorii Luminii eterne.

Din „Cartea imnurilor”

Manuscrisele eseniene de la Marea Moartă



Fragmente din Cartea eseniană a Învăţătorului Virtuţii

Domnul  mergea  spre  malul  ra�ului,  acolo  unde  se  adunase
mult�imea avida�  de a-l asculta cuvintele. Dupa�  ce i-a binecuva�ntat
pe tot�i, El i-a î�ntrebat ce î�i preocupa� . Unul dintre ei I6l î�ntreba� :

„Doamne,  spune-ne  noua� ,  care  sunt  acele  lucruri  ca� rora
trebuie sa�  le acorda�m cea mai mare valoare s� i care sunt lucrurile
de care trebuie sa�  ne ferim?”

S� i Domnul le-a ra� spuns:
„Toate nenorocirile suferite de oameni sunt produse de acele

lucruri  care  sunt  î�n  afara  noastra� ;  pentru  ca�  ceea  ce  este  î�n
interiorul nostru nu ne poate face niciodata�  sa�  suferim. Un copil
moare, o avere este pierduta� , casa s� i ca�mpul au ars s� i tot�i oamenii
sunt lipsit�i de ajutor s� i se pla�ng cu voce tare: «Ce ma�  fac acum? Ce
se  v-a  î�nta�mpla  de-acum cu mine?  Voi  sca�pa  de  acest  lucru?»
Toate acestea sunt cuvintele acelora care sunt descurajat�i sau se
bucura�  de evenimente pe care ei nu le sta�pa�nesc. Dar ca�nd noi ne
î�ntrista�m de ceea ce nu este î�n  puterea noastra� ,  ne asema�na�m
copilului  mic  care  pla�nge  ca�nd  soarele  a  apus.  S-a  spus
stra�mos�ilor vos�tri sa�  nu ra� vneasca�  la nimic din ceea ce apart�ine
vecinului s� i acum Eu va�  spun voua�  sa�  nu dorit�i nimic din ceea ce
nu este î�n puterea voastra� , pentru ca�  numai ceea ce este î�n voi va�
apart�ine;  iar  ceea  ce  este  î�n  afara  voastra� ,  apart�ine  altuia.  I6n
aceasta consta�  fericirea: sa�  cunoas�tet�i ceea ce va�  apart�ine s� i ceea
ce  nu  va�  apart�ine.  Daca�  vret�i  sa  avet�i  viat�a�  ves�nica� ,  pa� strat�i
eternitatea î�n  voi  s� i  nu va�  aga� t�at�i  de umbrele lumii  oamenilor
care poarta�  germenii mort�ii.”

„Nu sunt, toate cele ce vi se î�nta�mpla� , î�n afara puterii voastre?
Ba da. S� i nu exista�  î�n voi cunoas�terea despre bine s� i ra�u? Ba da.
Nu  este  deci  î�n  puterea  voastra�  sa�  tratat�i  tot  ceea  ce  vi  se
î�nta�mpla�  î�n  lumina î�nt�elepciunii  s� i  iubirii,  î�n  locul  dispera� rii  s� i
tristet�ii? Ba da. Poate vreun om sa�  va�  î�mpiedice sa�  facet�i astfel?
Nimeni nu poate. Atunci nu va�  mai pla�nget�i: «Ce ma�  fac acum? Ce
se  va  î�nta�mpla  de-acum  cu  mine?  Voi  sca�pa  de  acest  lucru?»



pentru ca�  orice vi s-ar putea î�nta�mpla voi vet�i judeca î�n lumina
î�nt�elepciunii  s� i  iubirii  s� i  vet�i  vedea  toate  lucrurile  cu  ochii
î�ngerilor.”

„Pentru ca�  daca�  voi vet�i ca�nta� ri fericirea, potrivit celor ce vi se
pot î�nta�mpla, î�nseamna�  sa�  tra� it�i ca sclavi. Iar a tra� i ca î�ngerii care
vorbesc î�n voi î�nseamna�  a fi liberi. Voi vet�i tra� i î�n libertate numai
ca adeva� rat�i  Fii  ai lui Dumnezeu s� i  plecat�i-va�  fruntea numai la
poruncile Legii Sfinte. Daca�  voi tra� it�i î�n acest mod, atunci ca�nd
I6ngerul Mort�ii va veni la voi, voi vet�i putea î�ntinde ma� inile ca� tre
Dumnezeu s� i vet�i  putea spune: «Noi n-am neglijat Comuniunile
pe care le-am primit de la Tine pentru a cunoas�te Legea Ta s� i a
merge  pe  ca� ile  î�ngerilor;  noi  nu  Te-am  dezonorat  prin  actele
noastre;  vezi  cum  am  utilizat  ochiul  care  vede  î�n  noi;  Te-am
blamat vreodata� ? Am t�ipat î�mpotriva a ceea ce ni s-a î�nta�mplat,
sau am dorit  ca  sa�  fie  altfel?  Am dorit  sa�  î�nca� lca�m Legea Ta?
Pentru ca�  ne-ai dat viat�a I6t�i  mult�umim pentru lucrurile Tale pe
care ni le-ai dat spre folosint�a�  ata� t  de mult timp s�i  noi suntem
mult�umit�i;  ia-le î�napoi s� i  pune-le unde dores�ti,  pentru ca�  toate
lucrurile sunt ale Tale din eternitate».”

„Sa�  s�tit�i ca�  nici un om nu poate sluji la doi sta�pa�ni. Sa�  s�tit�i ca�
voi  nu  putet�i  dori  sa�  avet�i  lumea  averilor  s� i  de  asemenea
I6mpa� ra� t�ia Cerurilor. Boga� t�iile, pa�ma�nturile s� i puterea, nu apart�in
omului, pentru ca�  ele sunt ale lumii. Dar î�mpa� ra� t�ia Cerurilor este
a voastra�  pentru totdeauna, pentru ca�  ea este î�n voi. S� i daca�  voi
vet�i dori s� i vet�i ca�uta ceea ce nu va�  apart�ine, atunci î�n mod sigur
vet�i pierde ceea ce este al vostru. Adeva� r zic voua� ,  ca�  nimic nu
este dat pe nimic. Pentru ca�  orice lucru, ata� t î�n lumea oamenilor
ca� t s� i a î�ngerilor, are un pret�. Acela care ra� vnes�te dupa�  bels�ug s� i
averi,  trebuie  sa�  alerge dupa�  ele,  sa�  sa� rute  ma� inile  acelora  pe
care  nu-i  admira� ,  sa�  iroseasca�  timp  s� i  oboseala�  la  alte  us� i  ale
oamenilor, sa�  spuna�  s� i sa�  faca�  lucruri false, sa�  dea cadouri de aur,
argint s� i uleiuri scumpe; toate acestea s� i î�nca�  mai multe, trebuie
sa�  faca�  un  om  pentru  a  obt�ine  boga� t�ii  s� i  favoare.  S� i  ca�nd  at�i
obt�inut  acestea,  ce  avet�i?  Va�  va  da  acesta  boga� t�ie  s� i  putere
sigurant�a�  pentru eliberarea de teama� , pace mint�ii, o zi petrecuta�



î�n compania î�ngerilor Maicii  Pa�ma�ntes�ti,  o noapte petrecuta�  î�n
compania  î�ngerilor  Tata� lui  Ceresc?  Doar  nu  va�  as�teptat�i  sa�
primit�i  pe  degeaba  lucruri  ata� t  de  mari?  Ca�nd  un om are  doi
sta�pa�ni, fie ca�  iubes�te pe unul s� i-l ura� s� te pe cela� lalt, fie ca�  va t�ine
la  unul  s� i-l  va  dispret�ul  pe  cela� lalt.  Voi  nu  putet�i  servi  lui
Dumnezeu s�i î�n acelas� i timp sa�  servit�i lumii.”

„I6nta�mpla� tor put�ul vostru a secat, uleiul pret�ios s-a va� rsat, v-a
ars casa, gra�dina s-a ofilit; dar voi tratat�i tot ce vi se î�nta�mpla�  cu
î�nt�elepciune s� i iubire. Ploaia va�  poate umple din nou put�ul secat,
casele  pot  fi  din  nou construite,  alte  semint�e  pot  fi  sema�nate;
toate  acestea  pot  trece  s� i  veni  din  nou  s�i  trece  iara� s� i.  Dar
I6mpa� ra� t�ia Cerurilor este eterna�  s� i nu va trece. Sa�  nu schimba�m,
deci, ceea ce este etern pe ceea ce poate pieri î�ntr-o ora� .”

* * *

„Ca�nd  voi  suntet�i  î�ntrebat�i  de  care  t�ara�  apart�inet�i,  sa�  nu
spunet�i ca�  de cutare sau de cutare, deoarece daca�  este adeva� rat
ca�  sa� racul  corp  fizic,  apart�ine  unui  colt�is�or  oarecare  de  pe
pa�ma�nt,  voi,  O,  Copii  al  Luminii,  apart�inet�i  Fraternita� t�ii  care
cuprinde  toate  cerurile  s� i  dincolo  de  ele  s� i  de  la  Tata� l  vostru
Ceresc au cobora� t nu numai semint�ele tat�ilor s� i bunicilor vos�tri
dar a tuturor fiint�elor care au fost create pe Pa�ma�nt. I6ntr-adeva� r,
voi suntet�i Fii de Dumnezeu s� i tot�i oamenii sunt frat�ii vos�tri. S� i
ava�nd pe Dumnezeu, Creatorul vostru s�i Tata� l vostru s� i Pa�zitorul
vostru, aceasta nu ne elibereaza�  de toate supa� ra� rile s� i de teama� ?”

„De  aceea,  va�  spun  voua� ,  nu  va�  ga�ndit�i  sa�  adunat�i  bunuri
lumes�ti, posesiuni, aur s� i argint, pentru ca�  acestea nu aduc deca� t
corupt�ie s� i moarte. Ca� ci, cu ca� t mai mare va fi tezaurul boga� t�iei
voastre,  cu  ata� t  mai  gros�i  vor  fi  peret�ii  morma�ntului  vostru.
Deschidet�i  larg  ferestrele  sufletului  vostru  s� i  respirat�i  aerul
proaspa� t al omului liber! De ce va�  preocupat�i pentru ves�minte?
Privit�i cum cresc crinii de pe ca�mp; ei nu trudesc, nici nu deapa�na�
s� i va�  spun totus�i ca�  nici chiar Solomon î�n î�ntreaga sa glorie n-a
fost  î�mpodobit  ca  aces�tia.  De  ce  trebuie  sa�  va�  preocupat�i  de



hrana� ? Privit�i darurile Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti, fructele coapte
ale  pomilor  s� i  gra�unt�ele  aurii  ale  pa�ma�ntului  Ei.  De  ce  va�
preocupat�i de casa�  s� i de terenuri? Un om nu va�  poate vinde ceea
ce nu-i apart�ine s� i el nu poate fi proprietarul a ceea ce apart�ine
tuturor. Acest pa�ma�nt î�ntins este al vostru s� i  tot�i  oamenii sunt
frat�ii vos�tri, î�ngerii Maicii Pa�ma�ntes�ti merg cu voi î�n timpul zilei,
î�ngerii Tata� lui Ceresc va�  ca� la�uzesc î�n timpul nopt�ii, iar î�n voi este
Legea  Sfa�nta� .  Fii  de  rege,  î�ncetat�i,  deci,  sa�  mai  poftit�i  fleacuri.
Luat�i, deci, loc la masa de sa� rba� toare s� i î�ndeplinit�i-va�  mos�tenirea
cu respect.  Pentru ca�  î�n  Dumnezeu tra� im,  ne  mis�ca�m s� i  avem
lumea noastra� .  I6ntr-adeva� r  noi  suntem fiii  Lui  s� i  El  este  Tata� l
nostru.”

* * *

„Este  liber  numai  acela  care  tra� ies�te  dupa�  cum  dores�te  sa�
tra� iasca� , care nu este î�mpiedicat î�n actele sale s� i a ca� rui dorint�e
î�s� i ga� sesc finalitatea. Acela care nu este î�mpiedicat este liber, dar
acela care poate fi constra�ns este î�n mod sigur un sclav. Dar cine
nu  este  sclav?  Numai  acel  om  poate  sa�  nu  fie  sclav  care  nu
dores�te nimic din ce apart�ine altora. Dar care sunt acele lucruri
ce va�  apart�in voua�?  Copiii  Mei,  numai î�mpa� ra� t�ia  Cerurilor care
este  î�n  voi,  unde  sa� la� s� luies�te  Legea  Tata� lui  vostru  Ceresc,  va�
apart�ine voua� . I6mpa� ra� t�ia Cerurilor este asemenea unui negustor
î�n ca�utare de perle bune care, atunci ca�nd ga� ses�te una de mare
pret�,  merge s�i  vinde tot  ca s-o poata�  cumpa�ra.  S� i  daca�  aceasta�
perla�  pret�ioasa�  î�t�i apart�ine pentru totdeauna, de ce s-o schimbat�i
pe pietre s� i  pietricele fa� ra�  nici o valoare? Sa�  s� tit�i,  casa voastra� ,
pa�ma�ntul  vostru,  fiii  s� i  fiicele  voastre,  toate  bucuriile  averii  s� i
supa� ra� rile nenorocirilor, nu va�  apart�in, chiar daca�  pa� rerile altora
v-o confirma� . Dar daca�  voi poftit�i aceste lucruri, s� i t�inet�i tare la
ele, s� i va�  î�ngrijorat�i, s� i va�  bucurat�i dupa�  ele, atunci suntet�i sclavi
s� i sclavi vet�i ra�ma�ne.”

„Copiii Mei, nu permitet�i lucrurilor care nu sunt ale voastre sa�
va�  dezbine. Nu permitet�i atract�iei lumes�ti sa�  se dezvolte î�n voi, ca



o vit�a�  repede urca� toare pe stejar,  ca sa�  nu suferit�i  ca�nd o vet�i
desprinde. Voi venit�i pe lume fa� ra�  apa� rare î�n pa�ntecele mamelor
voastre s� i tot fa� ra�  apa� rare plecat�i. Lumea da�  s� i lumea ia î�napoi.
Dar nici o putere de pe pa�ma�nt sau din cer nu va�  poate lua Legea
Sfa�nta�  care este î�n voi. Voi putet�i vedea pa� rint�ii vos�tri ma� cela� rit�i,
iar voi putet�i  fi izgonit�i  din t�ara� .  Atunci voi vet�i  pleca cu inima
voioasa�  pentru  a  tra� i  î�ntr-o  alta�  t�ara�  s� i  vet�i  privi  cu  mila�  pe
ucigas� ii pa� rint�ilor vos�tri, s�tiind ca�  s� i ei la fel vor pieri. Pentru ca�
voi s�tit�i ca�  voi s� i Adeva� rat�ii vos�tri Pa� rint�i vet�i tra� i î�n sigurant�a�  î�n
adeva� rata voastra�  t�ara� .  Pentru ca�  Adeva� rat�ii vos�tri Pa� rint�i  sunt
Tata� l vostru Ceresc s� i Maica voastra�  Pa�ma�nteasca� . Moartea nu va�
poate  separa  de  adeva� rat�ii  vos�tri  pa� rint�i  s� i  pentru  adeva� rata
voastra�  t�ara�  nu exista�  exil. S� i î�n voi, ca o sta�nca�  ce rezista�  tuturor
furtunilor, sta�  Legea Sfa�nta� , forta� reat�a s� i salvarea voastra� .”



Fragmente din Evanghelia eseniana a lui Ioan

La î�nceput a fost Legea, s� i Legea era cu Dumnezeu, s� i Legea
era  Dumnezeu.  Tot  as�a  a  fost  la  î�nceput  cu  Dumnezeu.  Toate
lucrurile  au fost  fa� cute de Dumnezeu;  s� i  fa� ra�  El  n-a fost  nimic
fa� cut  care  a  fost  fa� cut.  I6n  El  era  viat�a.  S� i  viat�a  era  lumina
oamenilor.  S� i  lumina a stra� lucit  î�n  î�ntuneric,  s� i  î�ntunericul  n-a
cuprins-o.

Din  locuri  î�ndepa� rtate  ale  des�ertului  venira�  Frat�ii  pentru a
purta ma�rturia Luminii, ca tot�i oamenii prin ei sa�  poata�  merge î�n
lumina Legii  Sfinte.  Pentru ca�  lumina adeva� rata�  ilumineaza�  pe
fiecare om care vine pe lume, dar lumea nu cunoas�te acest lucru.
Asemenea celor mult�i, ei au primit Legea, s�i lor li s-a dat puterea
de a deveni Fii de Dumnezeu s� i de a intra î�n Marea Eterna�  unde
se î�nalt�a�  Arborele Viet�ii.

Iar Domnul Iisus i-a î�nva� t�at spuna�ndu-le: „I6ntr-adeva� r, adeva� r
zic voua� ,  ca�  daca�  un om nu se nas�te  iara� s� i,  el  nu poate vedea
I6mpa� ra� t�ia Cerurilor.”

Iar un om a î�ntrebat: „Cum poate un om sa�  fie na� scut, daca�  el
este ba� tra�n? Poate el intra a doua oara�  î�n pa�ntecul mamei sale s� i
sa�  fie na� scut?”

S� i Domnul Iisus a ra� spuns: „I6ntr-adeva� r, adeva� r zic voua� , daca�
un om nu este na� scut de Maica Pa�ma�nteasca�  s� i Tata� l Ceresc, s� i nu
merge  cu  I6ngerul  Zilei  s� i  I6ngerul  Nopt�ii,  nu  poate  intra  î�n
I6mpa� ra� t�ia Eterna� .  Ceea ce este na� scut din carne este carne; iar
ceea ce este na� scut din Spirit, este spirit. Iar carnea corpului ta�u
este  na� scuta�  de  Maica  Pa�ma�nteasca� ,  iar  spiritul  din  tine  este
na� scut de Tata� l Ceresc. Va�ntul bate s� i voi auzit�i sunetul lui, dar nu
s�tit�i de unde vine. As�a este s� i cu Legea Sfa�nta� . Tot�i oamenii o aud,
dar n-o cunosc, des� i de la prima respirat�ie este cu ei. Dar daca�  ei
sunt na� scut�i din nou de Tata� l Ceresc s� i Maica Pa�ma�nteasca� , ei vor
auzi cu urechi noi s� i vor vedea cu ochi noi, s� i flaca� ra Legii Sfinte
se va aprinde î�n ei.”

Un om a î�ntrebat: „Cum pot fi aceste lucruri?”



Domnul Iisus le-a ra� spuns: „I6ntr-adeva� r, adeva� r zic voua� , noi
spunem ceea ce s�tim s� i ma� rturisim ceea ce am va� zut; s� i, iata� , nu
primit�i ma� rturia noastra� . Pentru ca�  omul este na� scut sa�  mearga�
cu î�ngerii s� i nu sa�  caute pietre pret�ioase î�n na�mol. Lui i-a la� sat
Tata� l  Ceresc  mos�tenirea  Sa,  ca  el  sa�  construiasca�  I6mpa� ra� t�ia
Cerurilor pe pa�ma�nt, dar omul s�i-a î�ntors fat�a de la Tata� l sa�u s� i a
î�nceput  sa�  se  î�nchine  lumii  s� i  idolilor  ei.  S� i  aceasta  este
condamnarea: lumina sa�  vina�  î�n lume, dar oamenii sa�  iubeasca�
mai degraba�  î�ntunericul deca� t lumina, deoarece act�iunile lor au
fost rele. Pentru ca�  fiecare care a fa� cut ra�u, des� i a avut lumina� , nu
a venit la ea. Pentru ca�  noi suntem Fiii  lui Dumnezeu, s� i î�n noi
este glorificat Dumnezeu. Iar Lumina care stra� luces�te î�n jurul lui
Dumnezeu s� i al copiilor Sa� i,  este Lumina Legii Sfinte. Dar acela
care ura� s�te lumina neaga�  pe Tata� l sa�u s� i Maica sa care i-au dat
nas�tere.”

Un  alt  om  a  î�ntrebat:  „Doamne,  cum  putem  noi  cunoas�te
lumina?”

S� i Domnul Iisus i-a ra� spuns: „I6ntr-adeva� r, adeva� r zic voua� , Eu
va�  mai dau o noua�  porunca� : Sa�  va�  iubit�i unul pe altul, as�a cum va�
iubesc  pe  voi  aceia  cu  care  lucrat�i  î�mpreuna�  î�n  Gra�dina
Fraternita� t�ii. Prin aceasta oamenii vor s�ti ca�  tot�i sunt deopotriva�
frat�i, î�ntocmai dupa�  cum noi tot�i suntem Fiii lui Dumnezeu.”

Un  om  a  î�ntrebat:  „Toata�  povestirea  Ta  este  despre
fraternitate,  dar  noi  nu  putem  tot�i  sa�  apart�inem  fraternita� t�ii.
Totus�i noi dorim sa�  preama� rim lumina s� i respingem î�ntunericul,
pentru ca�  niciunul dintre noi nu dores�te ra�ul.”

S� i Domnul Iisus a ra� spuns: „Inima ta sa�  nu se tulbure. Voi sa�
credet�i î�n Dumnezeu. Sa�  s�tit�i ca�  î�n casa Tata� lui nostru sunt multe
camere s� i fraternitatea noastra�  nu este deca� t o sticla�  î�ntunecata�
reflecta�nd  Fraternitatea  Cereasca�  ca� reia  î�i  apart�in  toate
creaturile  cerului  s� i  ale  pa�ma�ntului.  Fraternitatea  este  via,  iar
Tata� l nostru Ceresc este fermierul. Oricare ramura�  din noi care
nu produce fructe, este aruncata� ; iar fiecare ramura�  care produce
fructe este cura� t�ata�  de El, ca ea sa�  poata�  produce s� i mai multe
fructe. Ra�ma�net�i cu noi s� i  noi sa�  ra�ma�nem cu voi. Deoarece nu



oricare ramura�  poate produce fructe prin ea î�nsa� s� i, except�ia sta�
î�n vit�a de vie, tot as�a s� i  voi progresat�i  numai daca�  ra�ma�net�i  î�n
Legea Sfa�nta� ,  care este sta�nca  pe care se sprijina�  fraternitatea
noastra� .  Acela  care  ra�ma�ne  î�n  Lege  este  ca  acela  care  aduna�
multe fructe; pentru ca�  fa� ra�  Lege voi nu putet�i nimic. Daca�  omul
nu  ra�ma�ne  î�n  Lege,  el  este  ca  o  ramura�  î�ndepa� rtata�  s� i  se
ves�tejes�te; s� i oamenii taie s� i î�ndepa� rteaza�  astfel de ramuri s� i le
ard î�n foc.”

„S� i î�ntocmai ca frat�ii care au ra�mas î�n iubire unul pentru altul,
as�a  cum i-a î�nva� t�at  I6ngerul  Iubirii,  tot  as�a  noi  va�  cerem sa�  va�
iubit�i unul pe altul. Nu exista�  iubire mai mare î�ntre oameni, deca� t
de a î�nva� t�a Legea Sfa�nta�  unul de la altul s� i de a se iubi unul pe
altul.  Tata� l  Ceresc  este  î�n  noi  s� i  noi  suntem  î�n  El  s� i  noi  va�
î�ntindem ma� inile  cu iubire  s� i  va�  cerem sa�  fit�i  ca  unul  din noi.
Gloria pe care ne-a dat-o noua� , noi v-o da�m voua� ; ca voi sa�  putet�i
fi ca unul, as�a cum noi suntem ca unul. Pentru ca�  Tata� l vostru din
Ceruri v-a iubit î�nainte de crearea lumii.”

Astfel î�nva� t�au frat�ii Legea Sfa�nta�  pe aceia care î�i ascultau s� i s-
a spus ca�  ei au vindecat bolnavii s� i suferinzii cu diverse plante s� i
cu tratamente minunate ale soarelui s� i apei. S� i, de asemenea, ei
au fa� cut multe alte lucruri, î�nca� t ca� rt�ile care s-ar putea scrie n-ar
putea î�ncape î�n î�ntreaga lume. Amin.



Fragmente din Cartea eseniană a Revelaţiilor

Iata� , I6ngerul Aerului I6l va aduce,
S� i tot�i ochii I6l vor vedea,
S� i fraternitatea,
I6ntreaga vasta�  fraternitate a Pa�ma�ntului,
I6s� i va ridica vocea ca unul Pentru a-l ca�nta.
As�a sa�  fie. Amin.

Eu sunt Alfa s� i Omega, I6nceputul s� i Sfa� rs� itul;
Care este, care a fost s� i care va fi î�n veci.
S� i vocea î�mi vorbea s�i eu m-am î�ntors sa�  va�d
Vocea care î�mi vorbea.
S� i, î�ntorca�ndu-ma� , am va� zut s�apte candele de aur;
S� i, î�n mijlocul luminii lor stra� lucitoare,
Am va�zut pe Cineva asemenea Fiului Omului,
I6mbra� cat î�n alb, alb ca za�pada.
Iar vocea Sa umplea aerul ca susurul unei ape curga� toare;
Iar î�n ma� inile Sale erau s�apte stele
Pline de lumina stra� lucitoare a cerurilor de unde au venit.
Iar ca�nd El vorbea, fat�a Sa î�mpra�s�tia lumina� ,
Luminoasa�  s� i aurie ca o mie de sori.

S� i El a spus: „Nu te teme, Eu sunt cel dinta� i s� i cel de pe urma� ,
Eu sunt î�nceputul s� i sfa� rs� itul.
Scrie  lucrurile  care  au fost,  care  sunt  s� i  care  vor  fi  de  aici

î�nainte,
Misterul celor s�apte stele care
I6mi umplu ma� inile
S� i al celor s�apte candele de aur lumina�nd cu lumina eterna� .
Cele s�apte stele sunt î�ngerii Tata� lui Ceresc,
Iar cele s�apte candele, î�ngerii Maicii Pa�ma�ntes�ti.
Iar spiritul omului este flaca� ra
Care  se  î�mpra� s�tie  î�ntre  lumina  stelelor  s� i  candelele



stra� lucitoare:
O punte de lumina�  sfa�nta�  î�ntre cer s� i pa�ma�nt.
Aceste lucruri t�i le spune
Acela care t�ine cele s�apte stele î�n ma� inile Sale,
Care merge î�n mijlocul fla� ca� rilor celor s�apte candele de aur.
Cel ce are urechi, sa�  auda�  ce spune Spiritul:
„Aceluia care va birui, Eu î�i  voi da sa�  ma�na�nce din Arborele

Viet�ii,
Care  se  î�nalt�a�  î�n  mijlocul  Paradisului  stra� lucitor  al  lui

Dumnezeu”.

S� i atunci am privit, s� i, iata� ,
O us�a�  s-a deschis î�n cer:
S� i  o  voce  care  se  auzea  din  toate  pa� rt�ile,  asemenea  unei

tra�mbit�e,
Mi-a vorbit: „Vino î�ncoace,
S� i-t�i voi ara� ta lucruri care trebuie sa�  se petreaca� ”.

S� i imediat am fost acolo, î�n spirit,
La pragul us� ii deschise
S� i am intrat prin us�a deschisa�
I6ntr-o mare de lumina�  stra� lucitoare.
Iar î�n mijlocul oceanului orbitor de raze era un tron;
Iar pe tron era Cineva a ca� rui fat�a�  era ascunsa� .
S� i exista un curcubeu î�n jurul tronului,
Care avea aspectul unui smarald.
I6n jurul tronului se aflau treisprezece scaune î�nalte.
S� i pe aceste scaune am va� zut s�eza�nd treisprezece ba� tra�ni,
I6nva� luit�i î�n raze de lumina�  alba� ,
Iar fet�ele lor erau ascunse de nori de lumina�  î�n va� rtej.
S� i s�apte la�mpi de foc ardeau î�n fat�a tronului:
Focul Maicii Pa�ma�ntes�ti.
Iar î�naintea tronului stra� luceau s�apte stele ale cerului:
Focul Tata� lui Ceresc.
I6naintea tronului



Era o mare de sticla�  asemenea cristalului:
Pe aceasta erau reflectate
Tot�i munt�ii s� i toate va� ile s� i oceanele Pa�ma�ntului
S� i toate creaturile de pe acesta.
Iar cei treisprezece ba� tra�ni care se î�nchinau î�n fat�a splendorii

Aceluia
Care s�edea pe tron, a ca� rui fat�a�  era ascunsa�
Din a ca� ror ma� ini t�a� s�neau ra�uri de lumina� , de la unul la altul,
Strigau: „Sfa�nt, Sfa�nt, Sfa�nt,
Domnul Dumnezeul Atotputernic,
Care a fost, este s� i va fi.
Tu es�ti binecuva�ntat, O, Doamne
Sa�  primes�ti gloria, s� i onoarea, s� i puterea,
Pentru ca�  Tu ai creat toate lucrurile”.

S� i apoi am va�zut î�n ma�na dreapta�
A Aceluia care s�edea pe tron,
A ca� rui fat�a�  era ascunsa�
O carte scrisa�  î�n interior,
Sigilata�  î�n partea din spate
Cu s�apte sigilii.
S� i am va� zut un I6nger î�ntreba�nd cu voce ra� suna� toare,
„Cine este demn sa�  deschida�  cartea,
S� i sa� -i desfaca�  sigiliile?”
S� i  nici  o  fiint�a�  din  ceruri,  nici  de  pe  pa�ma�nt,  nici  de  sub

pa�ma�nt
N-a fost capabila�  sa�  deschida�  cartea, nici sa� -i desfaca�  sigiliile.
S� i eu am pla�ns ca�  n-a putut fi deschisa�  cartea,
Nici nu eram capabil sa�  citesc ce era scris.
Iar unul dintre ba� tra�ni mi-a spus: „Nu mai pla�nge.
Ridica� -t�i ma�na, s� i ia cartea,
Iata� , chiar cartea cu s�apte sigilii, s� i deschide-o.
Pentru ca�  ea a fost scrisa�  pentru tine,
Cel mai de jos dintre cei de jos,
S� i totodata�  cel mai de sus dintre cei de sus”.



S� i am î�ntins ma�na s�i am apucat cartea.
S� i iata� , coperta s-a deschis,
S� i ma� inile mele au atins paginile aurite,
S� i ochii mei contemplara�  misterul celor s�apte pecet�i.

S� i am contemplat s� i am auzit vocea multor î�ngeri
Din jurul tronului,
Iar numa� rul lor era de zece mii de ori zece mii
S� i mii de mii, spuna�nd cu voce ra� suna� toare:
„Toata�  gloria, s� i î�nt�elepciunea, s� i puterea,
S� i energia î�n vecii vecilor,
Aceluia care va revela misterul misterelor”.
S� i am va� zut va� rtejul de nori de lumina�  aurie
I6ntinza�ndu-se ca o punte fierbinte î�ntre ma� inile mele,
S� i ma� inile celor treisprezece ba� tra�ni,
S� i picioarele Aceluia care s�edea pe tron,
S� i a ca� rui fat�a�  era ascunsa� .

S� i eu am deschis primul sigiliu.
S� i am va� zut, s� i am contemplat I6ngerul Aerului.
S� i î�ntre buzele sale curgea suflul viet�ii,
S� i el î�ngenunche pe Pa�ma�nt
S� i da�du omului suflurile I6nt�elepciunii.
S� i omul inspira� .
Iar ca�nd el expira�  cerul se î�ntuneca� ,
S� i dulcele aer deveni respinga� tor s� i fetid,
S� i nori de fum ra�u ata� rnau î�n pa� rt�ile joase ale Pa�ma�ntului
S� i mi-am î�ntors fat�a de la aceasta�  privelis�te cu rus� ine.

S� i am deschis cel de-al doilea sigiliu.
S� i am va� zut s� i am contemplat I6ngerul Apei.
S� i î�ntre buzele sale curgea apa viet�ii,
S� i el a î�ngenunchiat pe Pa�ma�nt
S� i i-a dat omului un ocean de Iubire.



S� i omul s-a ba�gat î�n apele limpezi s� i stra� lucitoare.
S� i ca�nd el a atins apa ra�urile limpezi s-au î�ntunecat,
S� i apele cristaline au devenit groase ca noroiul,
S� i pes�tele s-a sufocat î�n î�ntunecimea respinga� toare,
S� i toate creaturile au murit de sete.
S� i mi-am î�ntors fat�a de la aceasta�  privelis�te cu rus� ine.

S� i am deschis cel de-al treilea sigiliu.
S� i am va� zut s� i am contemplat I6ngerul Soarelui.
S� i î�ntre buzele sale curgea lumina viet�ii,
S� i el a î�ngenunchiat pe Pa�ma�nt,
S� i a dat omului focurile Puterii,
S� i puterea soarelui a intrat î�n inima omului,
S� i a luat puterea s� i a fa� cut cu ea un soare fals,
S� i prin aceasta el a ra� spa�ndit focurile distrugerii,
Arza�nd pa�durile, la� sa�nd pustii va� ile verzi,
La� sa�nd numai oasele carbonizate ale frat�ilor sa� i.
S� i mi-am î�ntors fat�a de la aceasta�  privelis�te cu rus� ine.

S� i am deschis cel de-al patrulea sigiliu,
S� i am va� zut s� i am contemplat I6ngerul Bucuriei.
S� i î�ntre buzele sale curgea muzica viet�ii,
S� i el a î�ngenunchiat pe Pa�ma�nt,
S� i a dat omului muzica Pa� cii.
S� i pacea s� i bucuria au î�nflorit î�n sufletul omului,
Ca o muzica� ,
Dar el a auzit numai discordant�ele neî�nduplecate ale tristet�ii

s� i nemult�umirii,
S� i el s�i-a ridicat sabia,
S� i a ta� iat ma� inile fa� ca� torilor de pace,
S� i a mai ridicat-o î�nca�  o data� ,
S� i a ta� iat capetele ca�nta� ret�ilor.
S� i mi-am î�ntors fat�a de la aceasta�  privelis�te cu rus� ine.

S� i am deschis cel de-al cincilea sigiliu.



S� i am va� zut s� i am contemplat I6ngerul Viet�ii.
S� i î�ntre buzele sale
Curgea sfa�nta aliant�a�  î�ntre Dumnezeu s� i Om,
S� i el a î�ngenunchiat pe Pa�ma�nt,
S� i i-a dat omului darul Creat�iei.
S� i omul a creat o secera�  din fier de forma unui s�arpe,
Iar recolta pe care a adunat-o a fost foametea s� i moartea.
S� i mi-am î�ntors fat�a de la aceasta�  privelis�te cu rus� ine.

S� i am deschis cel de-al s�aselea sigiliu.
S� i am va� zut s� i am contemplat I6ngerul Pa�ma�ntului.
S� i î�ntre buzele sale curgea ra�ul Viet�ii Eterne,
S� i el a î�ngenunchiat pe Pa�ma�nt,
S� i a dat omului secretul eternita� t�ii,
S� i i-a spus sa�  deschida�  ochii,
S� i  sa�  contemple  misteriosul  Arbore  al  Viet�ii  din  Marea

Infinita� .
Dar omul s� i-a ridicat ma�na s� i s� i-a scos proprii ochi,
S� i a zis ca�  nu exista�  eternitate.
S� i mi-am î�ntors fat�a de la aceasta�  privelis�te cu rus� ine.

S� i am deschis cel de-al s�aptelea sigiliu.
S� i am va� zut s� i am contemplat î�ngerul Maicii Pa�ma�ntes�ti.
S� i el a adus cu el un mesaj de lumina�  stra� lucitoare
De la tronul Tata� lui Ceresc.
S� i acest mesaj era numai pentru urechea omului,
Acela care merge î�ntre Pa�ma�nt s�i Cer.
S� i a s�optit acest mesaj î�n urechea omului,
Dar el nu l-a auzit.
Dar eu nu mi-am mai î�ntors fat�a cu rus� ine
Ci, iata� , mi-am î�ntins ma�na spre aripile î�ngerului
S� i mi-am î�ndreptat vocea spre cer spuna�nd:
„Spune-mi mesajul pentru ca�  eu as�  vrea sa�  ma�na�nc fructul
Arborelui Viet�ii care cres�te î�n Marea Eternita� t�ii”.
S� i î�ngerul m-a privit cu mare tristet�e,



S� i s-a fa� cut ta� cere î�n ceruri.
S� i apoi am auzit o voce care era asemenea vocii
Care suna ca o tra�mbit�a�  spuna�nd:
„O, Omule, vrei tu sa�  vezi ra�ul pe care l-ai produs
Ca�nd tu t�i-ai î�ntors fat�a de la tronul lui Dumnezeu,
Ca�nd tu n-ai folosit darurile
Celor s�apte î�ngeri ai Maicii Pa�ma�ntes�ti
S� i ai celor s�apte î�ngeri ai Tata� lui Ceresc?”
S� i o teribila�  durere am simt�it î�n mine, ca s� i cum as�  fi simt�it
Sufletele tuturor acelora care au fost orbit�i
Pentru a nu vedea deca� t dorint�ele lor carnale.
S� i am va� zut cei s�apte î�ngeri care sta� teau î�n fat�a lui Dumnezeu.
S� i lor li s-au dat s�apte tra�mbit�e.
S� i un alt î�nger a venit s� i s-a as�ezat la altar,
Ava�nd o ca�delnit�a�  din aur.
S� i i s-a dat multa�  ta�ma� ie
Pe  care  el  o  va  oferi  ca  ofranda� ,  î�mpreuna�  cu  ruga� ciunile

tuturor î�ngerilor
Spre altarul de aur care se afla î�n fat�a tronului.
S� i fumul de ta�ma� ie se ridica�  î�n fat�a lui Dumnezeu
Din ma�na î�ngerului.
S� i î�ngerul lua�  ca�delnit�a,
S� i o umplu cu focul de la altar,
S� i-l arunca�  pe Pa�ma�nt,
S� i se auzira�  voci, s� i tunete,
S� i fulgere s� i cutremure,
S� i cei s�apte î�ngeri care aveau cele s�apte trompete
Se prega� teau sa�  sune.

S� i primul î�nger suna� ,
S� i urmara�  grindina�  s� i foc amestecate cu sa�nge,
S� i acestea au fost aruncate pe pa�ma�nt,
S� i pa�durile verzi s� i pomii au fost ars� i.
S� i toata�  iarba verde a fost transformata�  î�n cenus�a� .



S� i suna�  s� i cel de-al doilea î�nger î�mpreuna�  cu cel de-al treilea,
S� i un mare munte de foc
Se pra�bus�i î�n mare,
S� i vapori de sa�nge se ridicau de la pa�ma�nt

S� i suna�  s� i cel de-al patrulea î�nger,
S� i, iata� , se produse un mare cutremur de pa�ma�nt,
S� i soarele se î�ntuneca�  ca o pa�nza�  groasa� ,
Iar luna se fa� cu ca sa�ngele.

S� i suna�  s� i cel de-al cincilea î�nger,
S� i stelele cerului ca�zura�  pe pa�ma�nt
I6ntocmai cum cad curmalele î�nainte de a le veni vremea,
Ca�nd sunt scuturate de un va�nt puternic.

S� i suna�  s� i cel de-al s�aselea î�nger,
S� i cerul se retrase ca un sul care este rulat,
S� i pe î�ntregul Pa�ma�nt nu mai exista nici un pom,
Nici o floare, nici un fir de iarba� .
S� i eu s�edeam pe Pa�ma�nt,
S� i picioarele mele se afundau î�n solul moale s� i gros amestecat

cu sa�nge,
Ca�nd eu ma�  î�ndreptam pentru a scruta cu privirea orizontul.
S� i o mare linis�te se as�ternu asupra î�ntregului pa�ma�nt.

S� i suna�  s� i cel de-al s�aptelea î�nger
S� i am va� zut o fiint�a�  puternica�  cobora�nd din ceruri
I6nva� luita�  î�ntr-un nor,
S� i un curcubeu era deasupra capului sa�u.
S� i fat�a sa era ca soarele,
S� i picioarele sale ca sta� lpi de foc.
S� i ea avea î�n ma�na�  o carte deschisa� ,
S� i î�s� i puse piciorul drept pe mare s� i piciorul sta�ng pe uscat
S� i striga�  cu o voce tare care era minunata�  de auzit:
„O, Omule, vrei tu ca aceasta�  viziune sa�  se realizeze?”



S� i eu am ra� spuns: „Tu s�tii, O, Prea Sfinte
Ca�  as�  face orice
Ca aceste lucruri teribile sa�  nu se petreaca� .”

S� i El a spus: „Omul a creat aceste puteri ale distrugerii.
Ele au fost na� scocite de propria sa minte.
Omul s� i-a î�ntors fat�a
De la î�ngerii Tata� lui Ceresc s� i ai Maicii Pa�ma�ntes�ti,
S� i s� i-a fa�urit propria sa distrugere.”

S� i  eu  am  spus:  „Atunci  nu  exista�  nici  o  sperant�a� ,  î�nger
luminos?”

S� i o lumina�  orbitoare t�a� s�ni ca un ra�u din ma� inile sale
Ca�nd El ra� spunse: „Exista�  î�ntotdeauna sperant�a� ,
O, tu, pentru care au fost create cerul s� i pa�ma�ntul.”
S� i apoi î�ngerul,
Cel care s�edea cu un picior pe mare s� i cu cela� lalt pe uscat, î�s� i

ridica�  ma� inile la cer,
S� i jura�  pe Acela care tra� ies�te din eternitate,
Care a creat Cerul s� i tot ce exista�  î�n el,
Precum s�i Pa�ma�ntul cu tot ce exista�  î�n el
S� i marea cu tot ce cont�ine ea,
Ca�  acest timp va î�nceta î�ntr-o zi.
Ziua î�n care vocea celui de-al s�aptelea î�nger va ra� suna,
Misterul lui Dumnezeu va fi revelat acelora
Care au ma�ncat din Arborele Viet�ii
Care se î�nalt�a�  pentru ves�nicie î�n Marea Eterna� .
Iar vocea vorbi iara� s� i spuna�nd:
„Mergi, ia cartea care este deschisa�  î�n ma� inile î�ngerului
Care sta�  cu un picior pe mare s� i cu cela� lalt pe uscat.”
S� i eu am mers la î�nger s� i i-am spus:
„Da� -mi cartea,
Pentru ca�  eu doresc sa�  ma�na�nc din Arborele Viet�ii
Care se î�nalt�a�  î�n mijlocul Ma�rii Eterne.”
S� i î�ngerul mi-a dat cartea,



S� i eu am deschis cartea, s� i am citit î�n ea
Tot ce s-a î�nta�mplat, se î�nta�mpla�
S� i se va mai î�nta�mpla.

Am va�zut holocaustul care va cotropi pa�ma�ntul,
S� i marea distrugere
Care va î�neca toate popoarele sale î�n oceane de sa�nge.
S� i am va� zut, de asemenea, eternitatea omului
S� i iertarea infinita�  a Atotputernicului.
S� i am va� zut sufletele oamenilor ca pagini albe î�n carte
Totdeauna gata pentru ca un nou ca�ntec sa�  fie scris.
S� i mi-am ridicat fat�a
Ca� tre cei s�apte î�ngeri ai Maicii Pa�ma�ntes�ti
S� i cei s�apte î�ngeri ai Tata� lui Ceresc,
S� i  mi-am  simt�it  picioarele  atinga�nd  sfa�nta  frunte  a  Maicii

Pa�ma�ntes�ti,
S� i degetele mele atinga�nd sfintele picioare ale Tata� lui Ceresc,
S� i am î�na� lt�at un imn de Recunos�tint�a� :

„I6t�i mult�umesc T� ie, Tata�  Ceresc,
Ca�  m-ai condus la izvoarele ra�urilor curga� toare,
La un izvor viu î�ntr-un t�inut al usca�ciunii,
Alimenta�nd cu apa�  Gra�dina Eterna�  a minunilor,
Arborele Viet�ii, mister al misterelor,
Care-s�i î�nalt�a�  ramurile nemuritoare î�n cres�tere eterna�
S� i î�s� i trage seva prin ra�da� cinile sale din ra�ul viet�ii
Provenind dintr-o sursa�  eterna� .
S� i Tu, Tata�  Ceresc,
Protejeaza�  fructele sale
Cu î�ngerii zilei s�i ai nopt�ii
S� i cu fla� ca� rile Luminii Eterne care arde orice cale.”

Dar vocea vorbi iara� s� i,
S� i iara� s� i ochii mei fura�  cova� rs� it�i
De splendorile î�mpa� ra� t�iei luminii: „Atent�ie, O, Omule,
Tu pot�i pa� s� i pe calea dreapta�



S� i pot�i merge î�n prezent�a î�ngerilor.
Tu pot�i ca�nta Maicii Pa�ma�ntes�ti î�n timpul zilei
S� i Tata� lui Ceresc î�n timpul nopt�ii.
S� i, prin fiint�a ta, pot�i parcurge calea de aur a Legii.
Dar î�i vei la� sa tu pe frat�ii ta� i
Sa�  se cufunde î�n va� ltoarea de sa�nge,
I6n timp ce pa�ma�ntul se cutremura�  de durere s� i geme
Sub lant�urile sale de piatra� ?
Pot�i tu sa�  bei din cupa viet�ii eterne,
Ca�nd frat�ii ta� i mor de sete?”
S� i inima mea a devenit grea de compasiune,
S� i eu am privit, s� i, iata� ,
A apa� rut o mare minune î�n ceruri:
O Femeie î�mbra� cata�  î�n soare s� i cu luna sub picioare,
S� i pe capul Sa�u o coroana�  de s�apte stele.
S� i eu am s�tiut ca�  este izvorul apelor curga� toare
S� i Mama Pa�durilor.

S� i am mers pe nisipul ma� rii,
S� i am va� zut o sa� lba� ticiune ridica�ndu-se din apa ma� rii,
Iar din na� rile sale adia un aer respinga� tor s� i sca� rbos,
S� i  unde se ridica din mare, apele limpezi se transformau î�n

noroi.
Corpul sa�u era acoperit cu o carapace neagra�  s� i fumega�nda� ,
Iar Femeia î�mbra� cata�  cu soarele
A î�ntins brat�ele sale spre fiara
Care se apropia s� i a prins-o î�n brat�e.
Pielea Ei se î�nfiora sub suflul viciat al animalului,
Ca� ruia î�i sfa� ra�ma�  spatele î�ntre brat�ele Ei de sta�nca� ,
S� i acesta se cufunda�  î�n ma� l cu lacrimi de sa�nge.
S� i din gura fiarei ies� ira�  armate de oameni
Agita�ndu-s� i sa�biile s� i lupta�nd unul cu altul.
S� i ei luptara�  î�ntre ei cu o teribila�  furie,
S� i-s� i ta� iara�  membrele, s� i-s� i scoasera�  ochii,
Pa�na�  ce ca�zura�  î�ntr-o groapa�  de ma� l



Urla�nd î�n agonie s� i durere.

M-am apropiat de marginea ha�ului, s� i mi-am ba�gat ma�na î�n el,
S� i am putut sa�  va�d un va� rtej de sa�nge,
S� i oameni î�n interior, prins� i asemenea unor mus�te î�n pa�nza�  de

pa� ianjen,
S� i am vorbit cu voce tare spuna�nd:
„Frat�ilor, la� sat�i sa�biile din ma� ini s� i prindet�i-mi ma�na
I6ncetat�i sa�  mai murda� rit�i s� i sa�  profanat�i pe Aceea
Care v-a dat nas�tere,
S� i pe Acela care v-a la� sat mos�tenirea,
Pentru ca�  zilele ta� rguielilor voastre au trecut
S� i  trecute,  de asemenea,  sunt zilele voastre de va�na� toare s� i

ucidere,
Iar acela care t�ine î�n captivitate va avea parte de captivitate,
S� i acela care omoara�  cu sabia trebuie sa�  moara�  de sabie,
S� i negustorii Pa�ma�ntului vor pla�nge s� i vor jeli,
Ca� ci nimeni nu va mai cumpa�ra nimic.
Negustori de aur, argint, de pietre pret�ioase,
De  perle  s�i  de  lenjerie  fina� ,  de  purpura� ,  de  ma� ta� suri  s� i  de

vopsele,
De marmura� , de vite s� i de oi, de cai,
De ca� rut�e, de sclavi s� i de suflete umane,
Toate acestea nu le vet�i mai putea cumpa� ra, nici vinde,
Pentru ca�  totul este afundat î�ntr-o mare de sa�nge.
Pentru ca�  v-at�i î�ntors capul de la Tata� l vostru Ceresc s� i de la
Maica voastra�  Pa�ma�nteasca�
S� i  pentru  ca�  voi  venerat�i  animalul  care  construies�te  un

paradis din piatra� .
Aruncat�i sa�biile, frat�ii mei, s� i apucat�i-mi ma�na”.
I6n clipa î�n care degetele noastre se unira�
Am va�zut î�n depa� rtare un mare oras�
Alb s� i stra� lucitor, la orizontul î�ndepa� rtat lucitor ca alabastrul.
S� i se auzira�  voci s� i tunete, fulgere t�a� s�nira�
S� i un mare cutremur de pa�ma�nt se dezla�nt�ui,



De o amploare î�nca�  necunoscuta�  pe pa�ma�nt.
Ata� t de puternic s� i de mare a fost cutremurul ca�
El î�mpa� rt�i marele oras�  î�n trei
S� i oras�ele noroadelor se pra�bus�ira� .
S� i marele oras�  veni î�n amintire î�n fat�a lui Dumnezeu
Ba�nd pa�na�  la fund cupa Asprei Sale Ma�nii.
S� i insulele pornira�  î�n deriva� , iar munt�ii dispa� rura� .
S� i ca� zu asupra oamenilor o mare grindina�  din cer,
Fiecare piatra�  ava�nd greutatea unui talant6

,
S� i un I6nger puternic lua�  o mare sta�nca�  asemenea unei pietre

de moara�
S� i o arunca�  î�n mare spuna�nd:
„Astfel cu violent�a�  va fi distrus oras�ul cel mare
S� i nu va mai fi reconstruit.
S� i sunetele harpis�tilor, s� i muzicienilor, s� i flautis�tilor,
Precum s�i a ca�nta� ret�ilor, s�i a tra�mbit�as� ilor
Nu vor mai fi auzite î�n tine.
S� i nici un mes�tes�ugar de nici un fel ar fi
Nu se va mai ga� si î�n tine,
S� i nici sunetul morilor nu vor mai fi auzite
Deloc î�n tine,
S� i nici lumina vreunei luma�na� ri
Nu va mai lumina î�n tine deloc,
Nici vocile mirelui s� i a miresei nu vor mai fi auzite
Deloc î�n tine,
Pentru ca�  negustorii au fost marii oameni ai pa�ma�ntului
S� i prin vra� jitoriile tale au fost î�ns�elate toate nat�iunile.
I6n î�nla�nt�uirea ta a fost risipit sa�ngele profet�ilor, al sfint�ilor
S� i al tuturor celor care au fost masacrat�i pe pa�ma�nt”.
S� i frat�ii mei î�mi prinsera�  ma�na
S� i cu mare greutate se ta� ra� ra�  afara�  din ma� l,
S� i ei se as�ezara�  ra� ta� cit�i, pe plaja de nisip,

6 Cf. Biblia, „Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul”, Bucureşti: Institutul Biblic, 
1975.



S� i cerul se deschise s�i spa� la� , cu ploaie, trupurile lor goale,
S� i am auzit o voce din cer, ca a multor ape la un loc,
S� i ca a unui mare tunet,
S� i am auzit vocea harpis�tilor ca�nta�nd cu harpele lor,
S� i ei ca�ntara�  un nou ca�ntec î�n fat�a tronului.
S� i am va� zut un alt î�nger zbura�nd î�n mijlocul cerului,
Duca�nd ca�ntecele zilei s� i ale nopt�ii
S� i Evanghelia Eterna�  pentru a o predica celor
Care ra�ma�n pe Pa�ma�nt,
Acelora care se ta� ra� sera�  din ma� l
S� i s�edeau goi s� i spa� lat�i de ploaie î�n fat�a tronului.
S� i î�ngerul striga� : „Temet�i-va�  de Dumnezeu s� i glorificat�i-L
Pentru ca�  ora judeca� t�ii Sale a sosit
S� i î�nchinat�i-va�  Aceluia care a fa� cut Cerul s� i Pa�ma�ntul
S� i marea, s� i fa�nta�nile de apa� .”

S� i am va� zut cerul deschiza�ndu-se, s� i am contemplat un cal alb,
S� i Acela care era as�ezat pe el se numea Credint�a s� i Adeva� rul,
S� i judeca cu Dreptate.
Ochii Sa� i erau ca fla� ca� rile focului,
S� i pe capul Sa�u erau multe coroane,
S� i era î�nva� luit î�n lumina�  alba�  stra� lucitoare,
S� i picioarele Sale erau goale,
S� i numele Sa�u era Cuva�ntul lui Dumnezeu.
S� i Sfa�nta Fraternitate L-a urmat pe cai albi,
I6mbra� cata�  î�n t�esa� turi fine, albe s� i curate.
S� i ei au intrat î�n Gra�dina Infinita�  Eterna�
I6n mijlocul ca� reia se î�nalt�a�  Arborele Viet�ii.
S� i mult�imea de oameni goi, spa� lat�i de ploaie, venira�  î�n fat�a lor,
Tremura�nd pentru a primi judecata lor
Pentru ca�  pa� catele lor erau multe s� i au pa�nga� rit Pa�ma�ntul.
Mai mult deca� t ata� t, ei au distrus creaturile pa�ma�ntului s� i ale

ma� rii,
Au otra�vit solul s� i au stricat aerul,
S� i au î�ngropat vie, pe Maica ce le-a dat nas�tere.



Dar n-am va�zut  ce li  s-a î�nta�mplat  deoarece privirea mi se
schimba� ,

S� i am va� zut un nou Cer s� i un nou Pa�ma�nt,
Ca� ci primul Cer s� i primul Pa�ma�nt dispa� rusera� ,
S� i nu mai exista nici marea.
S� i am va� zut oras�ul sfa�nt al Fraternita� t�ii
Venind de la Dumnezeu din cer,
Prega� tit ca o mireasa�  î�mpodobita�  de sot�ul ei.
S� i am auzit o voce puternica�  din cer spuna�nd:
„Iata�  muntele Casei Domnului Ridicata�  î�n va� rful munt�ilor
S� i î�na� lt�ata�  deasupra colinelor.”
S� i toata�  lumea se î�ndrepta�  acolo.
„Venit�i sa�  mergem la muntele Domnului,
La Casa lui Dumnezeu.
S� i El ne va î�nva� t�a ca� ile Sale,
S� i noi vom merge pe aceste ca� i
Pentru ca�  Legea Sa se va î�na� lt�a din Sfa�nta Fraternitate.
Iata� , tabernacolul lui Dumnezeu este cu oamenii,
S� i El va sa� la� s� lui cu ei s� i ei vor fi poporul Sa�u,
S� i Dumnezeu I6nsus�i va fi cu ei s� i va fi Dumnezeul lor.
S� i Dumnezeu le va s�terge lacrimile din ochii lor,
S� i nu va mai exista moarte,
Nici tristet�e, nici pla�nsete,
Nu va mai exista nici un fel de durere,
Ca� ci ceea ce a fost apart�ine trecutului.
Aceia care se ra� zboisera� , transformara�  sa�biile î�n bra�zdare
S� i la�nciile lor î�n cosoare.
Nici  un  norod  nu  va  mai  ridica  sabia  î�mpotriva  unei  alte

norod.
Nici nu vor mai î�nva� t�a ra� zboiul,
Pentru ca�  ceea ce a fost apart�ine trecutului.”

S� i El vorbi din nou: „Eu reî�nnoiesc toate lucrurile.
Eu sunt Alfa s� i Omega, î�nceputul s�i sfa� rs� itul.



Eu voi da sa�  bea celor î�nsetat�i
Din fa�nta�na apei viet�ii libere.
Iar acela care va î�nvinge obstacolele va mos�teni totul.
S� i Eu voi fi Dumnezeul lui, iar el va fi Fiul Meu.
Dar fricos� ii s� i necredincios� ii,
S� i ra� ii, s� i criminalii, s� i tot�i mincinos�ii
I6s� i vor sa�pa propria lor groapa� , unde vor fi î�ngropat�i cu foc s� i

sulf arza� tor.”
S� i din nou imaginea mi s-a schimbat,
S� i am auzit vocile Sfintei Fraternita� t�i ridica�ndu-se î�ntr-un ca�nt
Care spunea: „Venit�i sa�  mergem î�n lumina Legii.”
S� i am va� zut oras�ul sfa�nt,
S� i Frat�ii care au pa� truns acolo.
S� i oras�ul nu mai avea nevoie de soare,
Nici de luna�  sa� -l lumineze,
Pentru ca�  î�l lumina gloria lui Dumnezeu.
S� i am va� zut ra�ul pur al Apei Viet�ii,
Limpede ca un cristal, venind de la tronul lui Dumnezeu,
Iar î�n mijlocul ra�ului se î�na� lt�a Arborele Viet�ii
Care purta patrusprezece feluri de fructe
S� i le oferea celor î�nfometat�i de el.
S� i frunzele arborelui servesc pentru vindecarea nat�iunilor.
S� i noaptea nu mai exista,
S� i ei nu mai aveau nevoie de luma�na� ri, nici de lumina soarelui,
Pentru ca�  Domnul Dumnezeu le da�dea lumina� ,
S� i ei domnira�  pentru totdeauna.
Am atins vederea interioara� .
S� i prin Spiritul Ta�u î�n mine
Am auzit secretul Ta�u minunat.
Prin intuit�ia Ta mistica�
Tu ai fa� cut ca un izvor de cunoas�tere
Sa�  se dezvolta î�n mine,
O fa�nta�na�  de putere antrena�nd ape vii,
Un torent de iubire s� i o î�nt�elepciune atotcuprinza� toare
Asemenea splendorii Luminii Eterne.





Cartea a treia
Manuscrisele pierdute ale fraternităţii

eseniene

Ne-am  îndepărtat  cu  aroganţă  de
natură şi spiritul zeului Pan este mort.
Sufletul  oamenilor  este  scindat  între
speranţa  unităţii  şi  sabia  credinţelor
dogmatice  care-i  separă  adânc
pretutindeni.  A  trăi  în  armonie  cu
universul  transformă  viaţa  într-o
ceremonie  majestoasă;  a  te  ridica
împotriva acestuia e ca şi cum te-ai târî
pe marginea unei prăpăstii. Şi, totuşi, în
această  epocă  de  orbire,  anunţul  unei
schimbări  se manifestă iar pe pământ.
Conştiinţa  umană  se  trezeşte  iarăşi  şi
vocea învăţătorilor din vechime răsună
divin  peste  micul  nostru  pământ.
Acesteia  îi  dedic  această  carte.
Evanghelia  eseniană  reprezintă  o  cale
de ieşire din dilema omului modern.

E.B.S.



Prefaţa

Aceasta�  a treia carte a Evangheliei eseniene este o culegere de
texte de mare valoare spirituala� , literara� , filosofica�  s� i poetica�  care
rezulta�  din î�ntrepa� trunderea a doua tradit�ii.

Cronologic,  prima  este  tributara�  acelor  tradit�ii  impuse
poporului evreu î�n Babilon, de la Epopeea lui Ghilgameş la Zend-
Avesta zoroastriana� . A doua cont�ine tradit�iile  Vechiului s� i  Noului
Testament, î�ncepa�nd cu epoca lui Enoch s� i a patriarhilor, treca�nd
pa�na�  la Profet�i s� i misterioasa Fraternitate eseniana� .

I6n  uitata  biblioteca�  a  Fraternita� t�ii  eseniene  de  la  Marea
Moarta� ,  acolo  unde  au  fost  ga� site  cele  mai  multe  manuscrise,
textele celor doua�  tradit�ii erau amestecate. Ele se urma� reau î�ntr-
o stranie succesiune: extraordinara simplitate cubista�  a primei cu
majestoasa poezie expresionista�  a celei de-a doua.

Textele  originale  ale  acestei  colect�ii  pot  fi  clasificate  î�n
aproximativ  trei  grupe:  circa  s�aptezeci  la  suta�  din  ele  sunt
diferite ata� t de vechile ca� rt�i sacre ale  Avestei ca� t s� i de Vechiul s� i
Noul Testament,  doua� zeci la suta�  sunt similare, iar zece la suta�
sunt identice.

Prezenta�ndu-le, scopul meu nu a fost nici filologic, nici estetic.
M-a  interesat  mai  mult  valoarea  lor  poetica�  s� i  spirituala� ,  mai
atractiva�  pentru omul secolului nostru.

Sper ca�  aceasta�  a treia carte sa�  aiba�  tot ata� ta succes ca prima
s�i  sa�  aduca� ,  la  ra�ndul  ei,  lumina�  eterna�  secolului  nostru
dezorientat.

EDMOND BORDEAUX SZEKELY



Introducere

Din  cele  mai  î�ndepa� rtate  perioade  ale  antichita� t�ii  exista�  o
î�nva� t�a� tura�  universala�  plina�  de  o  î�nt�elepciune  eterna� .  Ea  ne-a
parvenit ata� t prin fragmentele hieroglifelor sumeriene, ca� t s� i prin
vestigii vechi de opt sau zece mii de ani. Unele simboluri precum
soarele, luna, aerul, apa s� i celelalte fort�e ale naturii provin chiar
dintr-o  epoca�  mai  veche,  anterioara�  cataclismului  care
marcheaza�  limita Pleistocenului.  Nimeni nu s�tie de ca� te mii  de
ani dateaza�  aceasta�  î�nva� t�a� tura� .

A studia aceasta�  î�nva� t�a� tura�  s� i a o pune î�n practica�  î�nseamna�  a
face  sa�  renasca�  î�n  inima  fieca� rui  om  cunoas�terea  intuitiva�
capabila�  sa�  rezolve ata� t problemele sale individuale ca� t s� i pe cele
ale lumii î�ntregi.

Se ga� sesc urme ale acestei î�nva� t�a� turi î�n aproape toate religiile.
Principiile  sale  fundamentale  se  î�nva� t�au  î�n  vechea  Persie,  î�n
Egipt,  India,  Tibet,  China,  Palestina,  Grecia s� i  î�n alte pa� rt�i.  Dar,
sub forma sa cea mai pura� , ea a fost transmisa�  de ca� tre esenieni,
aceasta�  Fraternitate  misterioasa�  care  a  tra� it  pe  t�a� rmul  Ma� rii
Moarte  î�n  Palestina  s� i  pe  malul  lacului  Mareotis  î�n  Egipt,  î�n
perioada secolelor III-II î�.Hr. S� i a secolului I d.Hr. I6n Palestina s� i î�n
Siria  membrii  Fraternita� t�ii  erau  cunoscut�i  sub  numele  de
esenieni,  î�n  timp  ce  î�n  Egipt,  ei  erau  numit�i  terapeut�i  sau
vindeca� tori.

Partea ezoterica�  a î�nva� t�a� turii lor este data�  î�n Arborele Viet�ii,
Comuniunile  eseniene  cu  îngerii s� i  Cele  şapte  căi  ale  păcii.
I6nva� t�a� tura  exoterica�  se  ga� ses�te  î�n  „Cartea  î�nta� i”  a  Evangheliei
eseniene s� i  î�n  recent  descoperitele  Manuscrise  eseniene  de  la
Marea Moartă.

Se  ignora�  originea  Fraternita� t�ii  s� i  nu  se  cunoas�te  cu
certitudine numele ei. Dupa�  unii, ea ar proveni de la Enoh, care ar
fi fost fondatorul, ca� ci el a fost primul care a primit comuniunile
cu lumea î�ngereasca� .

Alt�ii  considera�  ca�  numele vine de la Israel,  ales� ii  poporului,



ca� rora Moise le-a adus comuniunile pe care lumea î�ngereasca�  i
le-a revelat pe muntele Sinai.  Dar oricare ar fi fost originea sa,
este  sigur  ca�  Fraternitatea  eseniana�  s-a  perpetuat  timp
î�ndelungat, poate sub alte denumiri, s� i î�n alte t�a� ri.

I6nva� t�a� tura a apa� rut î�n Zend-Avesta zoroastriana� . Zarathustra a
expus un mod  de  viat�a�  care  a  fost  urmat  timp de mii  de  ani.
Aceasta  cont�ine,  printre  altele,  conceptele  fundamentale  ale
brahmanismului, ale Vedelor s� i  Upanisadelor; sistemele yoga din
India  provin  din  aceeas�i  sursa� .  Mai  ta� rziu,  Buddha  exprima�
aceleas� i idei de baza�  s� i arborele sa�u sacru evoca�  Arborele Viet�ii
esenian. I6n Tibet se rega� ses�te, de asemenea, aceasta�  î�nva� t�a� tura�  î�n
Roata tibetana�  a Viet�ii.

De asemenea,  pitagoreicii  s� i  stoicii  Greciei  antice  au urmat
principiile s� i  o buna�  parte din modul de viat�a�  esenian. Aceeas�i
î�nva� t�a� tura�  a  constituit  s� i  un  element  al  culturii  adonice  a
fenicienilor,  a  S� colii  de  filosofie  din  Alexandria,  î�n  Egipt,  s� i  a
influent�at  mai  multe  ramuri  ale  culturii  occidentale  precum
francmasoneria, gnosticismul, cabala s� i cres�tinismul. Iisus i-a dat
expresia cea mai sublima�  î�n cele S�apte Fericiri din „Predica de pe
Munte”.

Esenienii tra� iau pe malurile lacurilor s� i  ra�urilor, departe de
oras�e s� i  sate s� i  î�mpa� rt�eau totul.  Ei erau î�n esent�a�  agricultori s� i
arboricultori,  marea  lor  cunoas�tere  a  solului  s� i  a  condit�iilor
climaterice permit�a�ndu-le sa�  cultive, cu un minimum de efort, o
varietate remarcabila�  de fructe s�i legume pe pa�ma�nturi aproape
des�ertice.

Ei  nu  aveau  servitori  sau  sclavi  s� i  au  fost  primii  care  au
condamnat sclavia ata� t î�n teorie ca� t s� i  î�n practica� .  Ei nu aveau,
printre  ei,  nici  bogat�i  s� i  nici  sa� raci,  considera�nd  aceste  doua�
condit�ii ca devieri fat�a�  de Lege. Propriul lor sistem economic se
baza î�n î�ntregime pe Lege, s� i ei au demonstrat ca�  toate nevoile
materiale ale omului pot fi satisfa� cute fa� ra�  probleme s� i fa� ra�  lupte
prin cunoas�terea acestei Legi.

Esenienii  consacrau  mult  timp  studiului  textelor  vechi  s�i
anumitor  domenii  ale  cunoas�terii  cum ar  fi  educat�ia,  tehnicile



vindeca� rii s� i astronomia. Li se spunea mos�tenitori ai caldeenilor
s� i  pers� ilor  pentru  astronomie  s� i  ai  egiptenilor  pentru  arta
vindeca� rii.  Ei  se  prega� teau  pentru  profet�ii  prin  ajuna� ri
î�ndelungate.  Erau,  de  asemenea,  expert�i  î�n  utilizarea plantelor
pentru î�ngrijirea oamenilor s� i animalelor.

Esenienii  duceau  o  viat�a�  simpla�  s� i  regulata� ,  scula�ndu-se  î�n
fiecare zi î�naintea zorilor pentru a studia s� i a face comuniuni cu
fort�ele naturii, se î�mba� iau î�n apa�  rece î�n mod ritualic s� i purtau
î�mbra� ca�minte alba� . Dupa�  munca zilnica�  pe ca�mp sau î�n vii, luau
mesele î�n comun s�i î�n ta� cere. Ei aveau un profund respect pentru
tot  ce este  viu:  nu ma�ncau niciodata�  carne s� i  nu beau ba�uturi
fermentate. Ruga�ciunile deschideau s� i terminau aceste mese, iar
serile  erau  consacrate  studiului  s� i  comuniunilor  cu  fort�ele
ceres�ti.

Seara era î�nceputul zilei, iar Sabatul, sau ziua sfa�nta� , î�ncepea
de vineri seara, prima zi a sa�pta�ma�nii pentru esenieni. Aceasta�  zi
era  rezervata�  studiului,  dialogului,  primirii  vizitatorilor  s� i
muzicii.  Au  fost  descoperite  vestigii  ale  instrumentelor  lor
muzicale.

Modul lor de viat�a�  le permitea sa�  atinga�  o suta�  doua�zeci de
ani,  chiar  s� i  mai  mult,  s� i  li  se  atribuie  o  uimitoare  fort�a�  s� i
rezistent�a� . I6n toate activita� t�ile lor ei exprimau iubirea creatoare.

Ei au trimis î�n lume vindeca� tori s� i î�nva� t�a� tori precum Sfa�ntul
Ilie,  Sfa�ntul  Ioan Boteza� torul,  Sfa�ntul  Ioan s� i  marele  I6nva� t�a� tor
esenian, Iisus.

Apartenent�a  la  Fraternitate  nu era  doba�ndita�  deca� t  dupa�  o
perioada�  de î�ncercare de un an s� i o perioada�  de init�iere de trei
ani. Mai erau necesari î�nca�  s�apte ani î�nainte de a avea acces la
î�nva� t�a� tura integrala� .

Noi  s�tim  despre  esenieni  grat�ie  scrierilor  contemporanilor
lor,  naturalistul  latin  Pliniu,  filosoful  Filon  din  Alexandria,
istoricul latin Flavius Josephus, s� i mult�i alt�ii.

O parte a î�nva� t�a� turii exoterice este conservata�  la Vatican î�n
textul  aramaic,  un alt  text î�n slavona veche fiind descoperit  î�n
biblioteca Habsburgilor, î�n Austria. Acesta ar fi fost adus din Asia



î�n secolul al XIII-lea de ca� tre preot�ii nestorieni care au fugit din
calea hoardelor lui Ghingis-han.

Ecouri ale acestei î�nva� t�a� turi exista�  s� i asta� zi sub diferite forme,
î�n  anumite  ritualuri  ale  ordinului  masonic,  î�n  simbolul
candelabrului cu s�apte brat�e,  î�n salutul „Pace voua� ” utilizat din
epoca lui Moise s�i chiar î�n cele s�apte zile ale sa�pta�ma�nii care s� i-au
pierdut de mult semnificat�ia lor spirituala� .

O  î�nva� t�a� tura�  ata� t  de  veche  s� i  de  persistenta�  de-a  lungul
veacurilor nu putea fi  opera unei singure persoane sau a unui
grup, ci interpretarea, printr-o succesiune de mari î�nva� t�a� tori, a
Legii  universului,  Lege  fundamentala� ,  tot  ata� t  de  eterna�  s� i
imuabila�  ca  s� i  cursul  stelelor,  identice  asta�zi  cu  cele  de  acum
doua�  sau zece mii de ani.

I6nva� t�a� tura expune Legea, arata�  ca�  devierile omului sunt cauza
tulbura� rilor sale s� i î�i indica�  calea prin care acesta poate ies� i din
dificulta� t�ile sale.



Cele şapte legăminte

Doresc s� i ma�  voi stra�dui
Sa�  tra� iesc asemenea Arborelui Viet�ii
Plantat de ca� tre marii maes�tri ai Fraternita� t�ii,
Cu Tata� l meu Ceresc,
Care a plantat Gra�dina Eterna�  a Universului
S� i mi-a dat spiritul,
Cu Maica mea Pa�ma�nteasca�
Care a plantat Marea Gra�dina�  a Pa�ma�ntului
S� i mi-a dat corpul,
Cu frat�ii mei
Care lucreaza�  î�n gra�dina Fraternita� t�ii noastre.

Doresc s� i ma�  voi stra�dui
Sa�  pa� strez î�n fiecare dimineat�a�  Comuniunea
Cu î�ngerii Maicii Pa�ma�ntes�ti,
S� i î�n fiecare seara�
Cu î�ngerii Tata� lui Ceresc,
As�a cum au stabilit
Marii maes�tri ai Fraternita� t�ii noastre.

Doresc s� i ma�  voi stra�dui
Sa�  urmez Calea Pa� cii î�ns�eptite.

Doresc s� i ma�  voi stra�dui
Sa� -mi perfect�ionez corpul care act�ioneaza� ,
Corpul meu care simte,
S� i corpul meu care ga�ndes�te,
Potrivit I6nva� t�a� turilor Marilor maes�tri ai Fraternita� t�ii noastre.
I6ntotdeauna s� i oriunde voi asculta cu respect
Pe Domnul meu,
Care î�mi aduce Lumina Marilor maes�tri din toate timpurile.



Eu ma�  voi supune Domnului meu
S� i voi accepta hota� ra� rea Sa
Privind orice nemult�umiri sau pla�ngeri as�  putea avea
I6mpotriva orica� ruia dintre frat�ii mei
Care muncesc î�n Gra�dina Fraternita� t�ii;
S� i nu ma�  voi pla�nge de nici un frate
Lumii din afara� .

Eu voi pa� stra totdeauna s� i oriunde secretul
Tuturor tradit�iilor Fraternita� t�ii noastre
Pe care Domnul mi le va spune
S� i nu voi dezva� lui nima�nui aceste secrete
Fa� ra�  permisiunea Domnului meu.
Eu nu voi pretinde niciodata�  ca fiind a mea
Cunoas�terea primita�  de la Domnul meu
S� i voi crede î�ntotdeauna î�n El.
Pentru toata�  aceasta�  cunoas�tere
Eu nu voi utiliza niciodata�  î�nva� t�a� tura s� i puterea pe care le-am

doba�ndit
Prin init�ierea primita�  de la Domnul meu
Pentru scopuri materiale sau egoiste.

Eu intru î�n Gra�dina Eterna�  s� i Infinita�
Cu venerat�ie fat�a�  de Tata� l meu Ceresc,
Maica Pa�ma�nteasca�  s� i,
Marii maes�tri,
Venerat�ie fat�a�  de I6nva� t�a� tura Sfa�nta� ,
Pura�  s� i Salvatoare,
Venerat�ie fat�a�  de Fraternitatea Celui Ales.



Rugăciune eseniană

Prolog

Ca�nd Dumnezeu a va�zut ca�  poporul
Sa�u era pe cale de pieire
Pentru ca�  el nu vedea Lumina Viet�ii,
El a ales pe cei mai buni din Israel
Pentru a face sa�  stra� luceasca�  Lumina Viet�ii
I6n fat�a fiilor oamenilor.
Aces�ti ales� i au fost numit�i esenieni,
Deoarece ei î�nva� t�au pe cel ignorant,
S� i vindecau pe cel bolnav,
S� i se adunau mereu î�n seara celei de-a s�aptea zile
Sa�  sa� rba� toreasca�  cu î�ngerii.

Rugăciune

Ba� tra�nul: Maica Pa�ma�nteasca� , da� -ne noua�  Hrana Viet�ii!
Frat�ii: Noi vom ma�nca Hrana Viet�ii!
Ba� tra�nul: I6nger al Soarelui, da� -ne noua�  Focul Viet�ii!
Frat�ii: Noi vom î�ntret�ine Focul Viet�ii!
Ba� tra�nul: I6nger al Apei, da� -ne noua�  Apa Viet�ii!
Frat�ii: Ne vom î�mba� ia î�n Apa Viet�ii!
Ba� tra�nul: I6nger al Aerului, da� -ne noua�  Suflul Viet�ii!
Frat�ii: Noi vom respira Suflul Viet�ii!
Ba� tra�nul: Tata�  Ceresc, da� -ne noua�  Puterea Ta!
Frat�ii: Noi vom construi î�mpa� ra� t�ia lui Dumnezeu cu Puterea

Tata� lui Ceresc!
Ba� tra�nul: Tata�  Ceresc, da� -ne noua�  Iubirea Ta!
Frat�ii: Ne vom umple inimile cu Iubirea Tata� lui Ceresc!
Ba� tra�nul: Tata�  Ceresc, da� -ne noua�  I6nt�elepciunea Ta!
Frat�ii: Noi vom tra� i dupa�  I6nt�elepciunea Tata� lui Ceresc!
Ba� tra�nul: Tata�  Ceresc, da� -ne noua�  Viat�a Eterna� !



Frat�ii: Noi vom tra� i asemenea Arborelui Viet�ii Eterne!
Ba� tra�nul: Pace voua� !
Frat�ii: Pace t�ie!



Îngerul Soarelui

Trezeşte-te şi roteşte-te
Deasupra munţilor
Înger nemuritor al Soarelui,
Armăsar strălucitor!
Adu Lumina lumii!

I6nger al Soarelui, tu es�ti Izvorul Luminii;
Tu destrami î�ntunericul.
Deschide port�ile orizontului!
I6nger al Soarelui, tu sa� la� s� luies�ti departe de Pa�ma�nt,
Dar razele tale dau ca� ldura�  s� i viat�a�  zilelor noastre.
Carul diminet�ii ne aduce lumina
Soarelui care ra� sare
Pentru a bucura inimile oamenilor.
I6nger al Soarelui, lumineaza�  drumul nostru
Cu razele splendorii tale.
I6nger al Soarelui,
Trimite-mi razele tale!
Fie ca ele sa�  ma�  atinga�  s� i sa�  ma�  pa� trunda� !
Eu ma�  abandonez t�ie s� i î�mbra� t�is�a� rii tale
Binecuva�ntata�  de focul viet�ii!
Un flux de bucurie sacra�
Se scurge ca� tre mine
I6n fat�a ta, I6nger al Soarelui!
Nimeni nu poate fixa
Soarele cu ochii liberi
Dupa�  cum nimeni nu poate privi pe Dumnezeu î�n fat�a�
Fa� ra�  a fi mistuit de fla� ca� rile
Care protejeaza�  Arborele Viet�ii.
Studiaza� , deci, Legea Sfa�nta� ,
Ca� ci fat�a Soarelui s�i fat�a lui Dumnezeu
Pot fi va�zute numai de acela



Ca� ruia i s-a revelat Legea.
Ga�ndes�ti tu ca�  moartea este sfa� rs� itul?
Tu es�ti tot ata� t de nes�tiutor ca un copil
Care, î�n fat�a unui cer î�ntunecat
Se pla�nge de disparit�ia Soarelui.
Vrei tu sa�  te î�nta� res�ti î�n Lege?
Fii, deci, ca Soarele la pra�nz
Care stra� luces�te cu lumina�  s� i ca� ldura�  pentru tot�i
S� i ra� spa�ndes�te cu generozitate gloria sa aurie.
Atunci Fa�nta�na Luminii nu te va abandona niciodata� ,
La fel cum Soarele care este mereu luminos
I6mpra�s�tie fa� ra�  oprire razele sale.
S� i, ca�nd Soarele ra� sare,
Pa�ma�ntul fa� cut de Creator
Este purificat,
Apele curga� toare devin pure,
Apele fa�nta�nilor devin pure,
Apele ma�rii devin pure,
Apele sta� ta� toare devin pure,
S� i toate Fiint�ele Sfinte devin pure.
Stra� lucirea s� i gloria luminii a trezit
Pe omul na� scut sa�  asculte
Sfintele Cuvinte ale Legii
A ca� ror I6nt�elepciune este infinita� .
Prin stra� lucirea s� i gloria lor
Determina�  cursul Soarelui pe cer;
Prin stra� lucirea s� i gloria lor
Determina�  cursul Lunii pe cer;
Prin stra� lucirea s� i gloria lor
Determina�  cursul stelelor pe cer.
Sa�  invoca�m cu jertfa�  s� i ruga� ciune
Soarele, nemuritor s� i stra� lucitor arma�sar.
Ca�nd Lumina Soarelui devine mai intensa� ,
S� i stra� lucirea lui mai fierbinte,
Atunci fort�ele ceres�ti se ivesc.



Ele-s� i revarsa�  Gloria asupra Pa�ma�ntului,
Creat de Tata� l Ceresc,
Pentru dezvoltarea Copiilor Luminii
Pentru dezvoltarea Soarelui
Nemuritor, stra� lucitor arma� sar.
Cel care ofera�  un sacrificiu
Soarelui nemuritor, stra� lucitor arma� sar,
Pentru a rezista î�ntunericului,
Pentru a rezista mort�ii care pa�ndes�te din neva� zut
L-a oferit Tata� lui Ceresc,
L-a oferit î�ngerilor,
L-a oferit propriului suflet.
Cel care ofera�  un sacrificiu
Soarelui nemuritor, stra� lucitor arma� sar,
Se bucura�  de toate fort�ele ceres�ti s�i pa�ma�ntes�ti.
Eu voi aduce ofrande acestei prietenii
Cea mai puternica�  dintre toate,
Cea care domnes�te î�ntre I6ngerul Soarelui
S� i fiii Maicii Pa�ma�ntes�ti.
Eu binecuva�ntez Gloria s� i Lumina,
Puterea s� i Ta� ria,
I6ngerului Soarelui nemuritor, stra� lucitor arma�sar!



Îngerul Apei

Apele Izvoarelor Eterne
Izvorăsc şi se scurg
Din Marea Cerească.

Frat�ii l-au dus pe I6ngerul Apei
I6n des�ertul arid s� i sterp
Ca el sa�  poata�  da viat�a�  acolo unei gra�dini î�nverzite,
Plina�  de arbori s� i flori parfumate.
Arunca� -te î�n brat�ele I6ngerului Apei,
Lasa� -l sa�  te î�nla�nt�uie,
Sa�  te purifice s� i sa�  goneasca�  ra�ul din tine.
Fie ca iubirea mea sa�  urce spre Tine, Tata�  Ceresc,
Dupa�  cum ra�urile curg ca� tre mare,
S� i fie ca iubirea Ta sa�  vina�  la mine, Tata�  Ceresc,
Ca ploaia bla�nda�  care sa� ruta�  pa�ma�ntul.
Legea Sfa�nta�
Este ca un ra�u care s�erpuies�te prin pa�dure.
Toate fiint�ele depind de el,
S� i el nu se refuza�  nima�nui.
Legea este î�n lumea oamenilor
Ceea ce fluviul este pentru ra�uri s� i pa� ra�uri.
Frat�ii care î�nvat�a�  Legea Sfa�nta�  pe semenii lor
Sunt asema�na� tori apei î�n des�ert.
Tu pot�i sa� -t�i potoles�ti setea cu ajutorul apei,
Dar pot�i sa�  te î�neci, de asemenea, cu ea.
La fel, Legea Sfa�nta�  este o sabie cu doua�  ta� is�uri.
Prin Ea pot�i fi distrus,
Sau pot�i sa� -L vezi pe Dumnezeu.
Tata�  Ceresc!
Toate apele care parcurg cele s�apte î�mpa� ra� t�ii,
Se nasc din Marea Ta Cereasca�
S� i alimenteaza�  continuu pa�ma�ntul cu apa� ,



Din vara�  pa�na�  î�n iarna�  s� i din iarna�  pa�na�  î�n vara� .
Marea Ta purifica�  semint�ele masculine,
Organele reproduca� toare feminine
Precum s�i laptele matern.
Marea Ta Cereasca�  se revarsa�
Peste ca�mpurile de gra�u cu spicele ridicate,
Peste pa� s�unile cu iarba cosita�
S� i peste î�ntreaga Lume Pa�ma�nteasca� .
Mii de Izvoare pure curg spre ca�mpiile
Care hra�nesc copiii Luminii.
Daca�  cineva î�t�i face o ofranda�  Sfa�nt I6nger al Apei,
Tu vei aduce frumuset�e s�i glorie,
Sa�na� tate s� i vigoare corpului sa�u.
S� i, î�n consecint�a� ,
Marea Cereasca�  î�i va prelungi viat�a.
Sa�  venera�m apele sfinte
Care potolesc setea pa�ma�ntului,
S� i toate apele sfinte pe care Creatorul le-a fa� cut,
S� i toate plantele pe care Creatorul le-a fa� cut,
Tot ceea ce este sfa�nt.
Sa�  venera�m Apa Viet�ii
S� i toate apele pa�ma�ntului
Care ba� ltesc, sau care curg, sau apele fa�nta�nilor,
S� i cele ale torentelor de prima�vara� ,
Sau ale pica� turilor binecuva�ntate ale ploii.
Aducem ofrande bunelor s�i sfintelor ape,
Daruri ale Legii Sfinte.
Lasa�  marea sa�  mugeasca� , s� i toate apele,
S� i lumea, s� i cei care sa� la� s� luiesc î�n ea.
Lasa�  torentele sa�  se izbeasca�  de maluri,
S� i dealurile sa�  se bucure î�mpreuna� .
Vocea Domnului ra� suna�  deasupra apelor
S� i Gloria Divina�  izbucnes�te ca un tunet.
Tata�  Ceresc! s� i tu, I6nger al Apei!
I6t�i mult�umim s� i binecuva�nta�m Numele Ta�u.



Un torent de iubire t�a� s�nes�te
Dintr-un izvor ascuns sub pa�ma�nt
Fraternitatea este binecuva�ntata�
Pentru totdeauna de Apa Sfa�nta�  a Viet�ii.



Îngerul Aerului

Noi glorificăm Suflul Sacru
Care este mai presus
De toate lucrurile create;
Şi venerăm
Înţelepciunea Sa adevărată.

Tu vei ga� si I6ngerul Aerului
I6n aerul proaspa� t al pa�durilor s� i ca�mpiilor
Unde ei as�teapta�  cu ra�bdare ca tu sa�  pa� ra� ses�ti
Oras�ele jilave s� i suprapopulate.
Cauta� -l atunci s� i aspira�  ada�nc
Suflul sa�u vindeca� tor pe care t�i-l ofera� .
Respira�  î�ndelung s� i profund
Ca I6ngerul Aerului sa�  te poata�  pa� trunde,
Ca� ci ritmul respirat�iei este cheia cunoas�terii
Care î�t�i va revela Legea Sfa�nta� .
I6ngerul Aerului
Planeaza�  pe aripi invizibile.
Urmeaza�  calea sa neva� zuta�
Daca�  vrei sa�  vezi fat�a lui Dumnezeu.
Mai dulce deca� t nectarul fin
Al unei rodii cu gust de miere
Este parfumul va�ntului dintr-un cra�ng de chiparos�i.
Mai dulce î�nca�  este parfumul celor cucernici
Care venereaza�  s� i î�nvat�a�  Legea Sfa�nta� .
Sfa�nt este I6ngerul Aerului,
Care purifica�  orice murda� rie
S� i transforma�  orice lucru ra�u mirositor
I6ntr-o mireasma�  pla� cuta� .
Apropiat�i-va�  nori, apropiat�i-va� !
Prin mii de pica� turi,
Prin glorie s� i stra� lucire, va�nturile sufla� ,



Conduca�nd norii, de sus î�n jos,
Spre izvoarele inepuizabile ale pa�ma�ntului.
Vapori se î�nalt�a�  din va� ile munt�ilor,
Purtat�i de va�nt pe calea Legii
Care ma� res�te î�mpa� ra� t�ia Luminii.
Prin puterea Sa, Tata� l Ceresc a creat pa�ma�ntul;
Lumea este na� scuta�  din î�nt�elepciunea Sa.
Cerurile s-au desfa� s�urat prin voint�a Sa.
Ca�nd El ridica�  glasul,
O multitudine de ape apar î�n ceruri
S� i din ada�ncurile pa�ma�ntului El atrage cet�urile;
S� i Suflul Sa�u devine va�nt.
Dupa�  cum marea aduna�  apele
Care urca�  spre cer s� i coboara�  pe pa�ma�nt,
S� i urca�  din nou spre cer,
Tot as�a, ridica� -te s� i urmeaza�  mis�carea lor!
Ca� ci pentru a te ridica s� i dezvolta,
Tata� l Ceresc a creat
Spat�iul etern s� i luminos.
Nimeni nu se poate prezenta î�n fat�a lui Dumnezeu
Daca�  I6ngerul Aerului nu-l lasa�  sa�  treaca� .
Corpul ta�u trebuie sa�  respire aerul Maicii Pa�ma�ntes�ti
S� i spiritul ta�u – Legea Sfa�nta�
A Tata� lui Ceresc.



Îngerul Pământului

Să invocăm Pământul îmbelşugat
Care  se  bucură  de  sănătate  şi

fericire
Şi este mai puternic
Decât toate Creaturile sale!

Sa�  aducem omagiu acestui î�ntins Pa�ma�nt,
Ca� ilor care duc departe,
Ca�mpurilor fertile
Care sunt mama ta, planta�  sfa�nta� !
Sa�  la�uda�m pa�ma�ntul pe care cres�ti tu, î�nmiresmata� ,
Care cres�ti repede,
Produs al Maicii Pa�ma�ntes�ti.
Sa�  la�uda�m bunul, puternicul s� i binefa� ca� torul
I6nger al Pa�ma�ntului
Care se bucura�  de roua�  cerului,
Fertilitatea pa�ma�ntului,
S� i de recolte abundente de gra�u s� i struguri.
Sa�  la�uda�m munt�ii î�nalt�i,
Bogat�i î�n ape s� i pa� s�uni,
Leaga�ne ale ra�urilor s� i torent�ilor.
Sa�  la�uda�m plantele sfinte ale I6ngerului Pa�ma�ntului
Care cresc pe pa�ma�nt,
Pentru a hra�ni animalele, s� i oamenii,
S� i Copiii Luminii.
Pa�ma�ntul este Apa� ra� torul puternic,
Apa� ra� torul sfa�nt, Sust�ina� torul!
Sa�  la�uda�m fort�a s� i vigoarea
Puternicului Apa� ra� tor, pa�ma�ntul,
Creat de Tata� l Ceresc!
Sa�  la�uda�m vindeca� torii de pe Pa�ma�nt,
Care cunosc secretele ierburilor s� i plantelor



S� i ca� rora I6ngerul Pa�ma�ntului
Le-a revelat vechile sale î�nva� t�a� turi.
I6nt�eleptul s�tie sa�  utilizeze remediile
Pe care Domnul le-a ra� spa�ndit pe pa�ma�nt.
S� i El a dat unora dintre frat�i darul ta�ma�duirii
Ca Legea sa�  poata�  fi onorata�  s� i î�mplinita� .
Astfel ei pot vindeca oamenii,
S� i le pot alina durerile,
S� i munca lor este fa� ra�  de sfa� rs� it,
S� i ei aduc pacea pe Pa�ma�nt.
Facet�i, deci, loc vindeca� torilor s� i respectat�i-i,
Deoarece Tata� l Ceresc i-a creat!
Pa� strat�i-i pe la�nga�  voi, avet�i nevoie de ei.
Sa�  la�uda�m, pe aceia care lucreaza�  solul
I6mpreuna�  î�n Gra�dina Fraternita� t�ii,
Pe terenurile cu care i-a binecuva�ntat Domnul.
Acela care lucreaza�  pa�ma�ntul cu ma� inile sale
Va recolta din bels�ug fructe,
Plante s� i gra�unt�e aurii hra�nitoare.
Dulceat�a s� i abundent�a se vor reva� rsa pe pa�ma�nt
S� i acele ca�mpuri î�mbels�ugate
Vor aduce sa�na� tatea s� i vindecarea.
Acela care seama�na�  gra�ul, iarba s� i fructele
Seama�na�  Legea Sfa�nta�  s� i o face cunoscuta� .
Ca�nd Pa�ma�ntul va fi o mare gra�dina� ,
Atunci toata�  lumea nu va mai cunoas�te
Ba� tra�net�ea s� i moartea, corupt�ia s� i degenerarea
Niciodata� !
Mila s�i î�ncrederea vor fi ma�na�  î�n ma�na� ,
Dreptatea s� i pacea brat� la brat�,
Adeva� rul va izvorî� din pa�ma�nt,
S� i gloria va sa� la� s� lui pe pa�ma�ntul nostru.



Îngerul Vieţii

Nu  fi  nerecunoscător  Creatorului
tău,

Căci El ţi-a dat Viaţa.

Nu ca�uta Legea î�n ca� rt�i, pentru ca�  Legea este viat�a,
Iar Scripturile – numai cuvinte.
Adeva� r spun t�ie:
Moise n-a primit Legile sale de la Dumnezeu î�n scris,
Ci prin cuva�ntul viu.
Legea este cuva�ntul viu al lui Dumnezeu cel Viu
Adresat profet�ilor vii pentru oameni vii.
Legea este î�nscrisa�  î�n orice lucru î�n care exista�  viat�a� .
Ea se ga� ses�te î�n iarba�  s� i copaci,
I6n ra�uri, î�n munt�i, î�n pa� sa� rile cerului,
I6n creaturile pa�durii s� i pes�tii ma� rilor,
Dar, mai ales, ea se ga� ses�te î�n tine î�nsut�i.
Tot ce este viu este mai aproape de Dumnezeu
Deca� t Scripturile care sunt fa� ra�  viat�a� .
Dumnezeu a fa� cut viat�a s� i tot ce este viu
Astfel î�nca� t cuva�ntul nemuritor
Sa�  î�nvet�e pe fiii omului Legile Tata� lui Ceresc
S� i ale Maicii Pa�ma�ntes�ti.
Dumnezeu n-a scris Legile Sale î�n pagini de carte,
Ci î�n inima ta s� i î�n spiritul ta�u.
Ele se afla�  î�n respirat�ia ta, î�n sa�ngele ta�u, î�n oasele tale,
I6n fiecare pa� rticica�  vie a corpului ta�u.
Ele sunt prezente î�n aer, î�n apa� ,
I6n pa�ma�nt, î�n plante, î�n razele soarelui.
I6n ada�ncuri s� i pe î�na� lt�imi.
Ele toate î�t�i vorbesc
Ca tu sa�  pot�i î�nt�elege vorbirea s� i voint�a
Lui Dumnezeu cel Viu.



Scripturile sunt operele omului
Dar viat�a s� i toate gazdele sale sunt
Opera lui Dumnezeu.
La î�nceput, O, Mare Creator,
Tu ai creat Fort�ele Ceres�ti
S� i Le-ai revelat Legile Ceres�ti!
Apoi ne-ai dat ga�ndirea,
Izvora� ta�  din propriul Ta�u Spirit
S� i apoi ne-ai dat un corp fizic.
Noi I6t�i suntem recunosca� tori, Tata�  Ceresc,
Pentru toate darurile Tale ale viet�ii:
Pentru darurile pret�ioase ale Cerului, pentru roua� ,
Pentru pret�ioasele fructe coapte de soare,
Pentru darurile datorate lunii,
Pentru munt�ii milenari s� i comorile lor,
Pentru comorile colinelor cu existent�a�  î�ndelungata� ,
S� i pentru comorile pa�ma�ntului.
Noi I6t�i suntem recunosca� tori, Tata�  Ceresc,
Pentru vigoarea sa�na� ta� t�ii, sa�na� tatea corpului,
I6nt�elepciunea luminata�  s� i clara� , iut�eala piciorului,
Auzul fin, brat�ele puternice
S� i vederea de vultur.
Pentru toate darurile Viet�ii
Noi venera�m Focul Viet�ii
S� i Lumina Sfa�nta�  a Ordinii Ceres�ti.
Noi venera�m Focul,
Bun s� i prietenos,
Focul Viet�ii!
Binefa� ca� tor s� i de ajutor,
Focul Viet�ii!
Cel mai mare sprijin, cel mai generos,
Focul care este Casa Domnului!
Privit�i acum Copilul Luminii
Care este î�n comuniune cu I6ngerul Viet�ii:
Privit�i puterea spatelui sa�u,



S� i fort�a pieptului sa�u.
El avanseaza�  î�n pas de gigant.
Pulpele sale sunt solide,
Oasele sale sunt ca de bronz,
Membrele sale sunt ca de fier.
El se hra�nes�te la masa Maicii Pa�ma�ntes�ti
Cu ierburile ca�mpului s� i apele ra�ului,
Ca� ci munt�ii î�i aduc hrana�  bogata� .
Binecuva�ntata�  este puterea sa s� i frumuset�ea sa.
Pentru ca�  el serves�te Legea.
Corpul î�n care Focul Viet�ii
Arde cu Lumina eterna� ,
Este un sanctuar al Spiritului Sfa�nt,
I6t�i mult�umim Tata�  Ceresc
Ca�  ne-ai condus la izvoarele da� ta� toare de viat�a� ,
I6ntr-un t�inut al usca�ciunii,
Alimenta�nd cu apa�  o gra�dina�  a minunilor, eterna� ,
Copacul Viet�ii, mister al misterelor,
Care î�s� i î�nalt�a�  ramurile nemuritoare
Iar ra�da� cinile se afunda�  î�n Fluxul Viet�ii
Care provin dintr-un izvor etern.



Îngerul Bucuriei

Cerurile zâmbesc,  pământul  este în
sărbătoare,

Stelele dimineţii îşi unesc vocile lor,
Şi  fac  să  izbucnească  bucuria

Copiilor Luminii.

Sa�  ca�nta�m Tata� lui Ceresc un nou ca�ntec.
Sa�  ca�nta�m  pentru  Maica  noastra�  Pa�ma�nteasca� ,  î�ntreg

pa�ma�ntul.
Fie ca cerurile sa�  se bucure, pa�ma�ntul sa�  se î�nveseleasca� ,
Fie  ca  valurile  sa�  mugeasca�  s� i  sa�  izbucneasca�  plenitudinea

Viet�ii Eterne!
Fie ca lanurile s� i tot ceea ce este î�n ele sa�  se bucure
S� i ca tot�i pomii pa�durii
Sa�  se bucure î�n fat�a Legii Sfinte.
Ca�ntat�i Tata� lui Ceresc,
Voi ceruri ale cerurilor,
S� i voi ape care suntet�i dincolo de ceruri,
Tot�i munt�ii s� i toate colinele,
Va�nturi ale furtunii care ascultat�i Cuva�ntul Sa�u,
Voi pomi fructiferi s� i tot�i cedrii,
Animale sa� lbatice s�i toate vitele,
Fiint�e ta� ra� toare s� i zbura� toare,
Regi ai pa�ma�ntului s� i toate popoarele,
Print�i s� i tot�i judeca� torii pa�ma�ntului,
Ba� iet�i s� i fete, ba� tra�ni s� i copii,
Sa�  ca�nta�m Tata� lui Ceresc cu Bucurie.
Ca�ntat�i pentru Domnul cu harpa, s� i vocea unui psalm,
Cu tra�mbit�e s� i flaute
Ca�ntat�i un ca�ntec vesel I6ngerilor.
Fie ca s� i ca�mpiile sa�  aplaude,
S� i colinele sa�  se bucure î�n fat�a Domnului.



Ca�ntat�i un ca�ntec vesel î�n fat�a Domnului, voi toate t�inuturile.
Slujit�i pe Tata� l Ceresc s� i Maica Pa�ma�nteasca�
Cu veselie s� i bucurie.
Venit�i î�n fat�a Lor ca�nta�nd.
Spiritul Legii Sfinte este deasupra mea
Deoarece Ba� tra�nii m-au uns
Sa�  duc ves�ti bune celui umil.
Ei ma�  trimit sa�  alin inimile zdrobite,
Sa�  aduc libertatea captivilor
S� i eliberarea lor din î�nchisorile î�n care sunt î�nchis� i,
Sa�  alin toate pla�nsetele,
Sa�  le trimit sfa�ntul I6nger al Bucuriei
Sa�  le ofere frumuset�e din cenus�a� ,
Balsamul bucuriei pentru tristet�e,
Ves�ma�ntul de Lumina�  pentru greutatea spiritului;
Chinul sa�  dureze o noapte
Dar bucuria sa�  apara�  dimineat�a.
Aceia care î�nainteaza�  î�n î�ntuneric
Vor vedea o mare lumina� ,
Iar  deasupra  celor  care  sa� la� s� luiesc  î�n  t�inuturile  umbrelor

mort�ii,
Va stra� luci lumina Legii Sfinte.
Deschidet�i-va�  voi ceruri,
La� sat�i sa�  se reverse fericirea
Asupra oamenilor tristet�ii,
Ca ei sa� -s�i urmeze drumul lor
I6n bucurie s� i pace.
Fie ca munt�ii s� i colinele
Sa�  izbucneasca�  î�n ca�ntece ca� tre ei
S� i ca ei sa�  ia parte la Sfa�nta Sa� rba� toare,
S� i sa�  ma�na�nce fructul Arborelui Viet�ii
Care se î�nalt�a�  î�n Marea Eternita� t�ii.
Lumina eterna�  a Legii î�i va lumina mai viu
Deca� t au fa� cut-o vreodata�  soarele s� i luna
S� i vor cunoas�te gloria ves�nica�



A Tata� lui Ceresc s�i a Maicii Pa�ma�ntes�ti.
Pentru ei, soarele nu va mai apune,
Luna nu va mai pa� ra� si cerul,
Legea va fi lumina lor eterna�
S� i zilele lor de doliu vor fi terminate.
Ma�  voi bucura mult î�n Legea Sfa�nta� .
Sufletul meu va fi vesel printre î�ngeri
Pentru ca�  ei m-au î�mbra�cat î�n haine de lumina�
S� i m-au î�nva� luit î�n hainele bucuriei.
Dupa�  cum Pa�ma�ntul produce muguri,
S� i gra�dina face semint�ele sa�  ra� sara� ,
Tata� l Ceresc va face Legea Sfa�nta�
Sa�  izvorasca�  cu bucurie s� i veselie
I6n fat�a tuturor Copiilor Luminii.
I6n Gra�dina Fraternita� t�ii
I6ntreg Pa�ma�ntul sfa�nt exalta� ,
Ca� ci gra�unt�ele Legii Sfinte au fost sema�nate î�n el.
Legea este cel mai mare bun
Al Copiilor Luminii.
Ea le da�  stra� lucire s� i glorie,
Sa�na� tatea s� i vigoarea corpului,
O viat�a�  lunga�  î�n comuniune cu î�ngerii
S� i o bucurie infinita�  s� i eterna� .
Noi vom ca�nta laude Tata� lui Ceresc,
S� i Maicii Pa�ma�ntes�ti,
S� i tuturor î�ngerilor,
Ata� t ca� t vom tra� i î�n Gra�dina Fraternita� t�ii.
Aducem omagiu Legii Sfinte
Tot timpul î�n vecii vecilor.



Maica Pământească

Respectă  pe  Maica  Pământească,
pentru ca zilele  tale să fie îndelungate
pe pământ.

Maica Pa�ma�nteasca�  este î�n tine s� i tu es�ti î�n Ea.
Ea te-a na� scut, Ea t�i-a dat viat�a,
Ea este Aceea care t�i-a dat trupul
S� i Ei I6i vei reda acest trup î�ntr-o zi.
Fericit vei fi daca�  O vei cunoas�te pe Ea
S� i î�mpa� ra� t�ia Ei.
Daca�  tu primes�ti î�ngerii Maicii tale Pa�ma�ntes�ti
S� i urmezi Legile Ei
Nu vei cunoas�te niciodata�  boala
Pentru ca�  puterea Maicii noastre nu are egal.
Ea domnes�te asupra trupurilor tuturor oamenilor
S� i ale tuturor fiint�elor vii.
Sa�ngele care curge î�n noi
Este na� scut din sa�ngele Maicii noastre Pa�ma�ntes�ti.
Sa�ngele Ei cade din nori,
Ia nas�tere din matricea pa�ma�ntului,
Murmura�  î�n pa� ra�urile munt�ilor,
Se scurge abundent î�n ra�urile ca�mpiilor,
Dormiteaza�  î�n lacuri,
S� i muges�te cu putere î�n ma�rile furtunoase.
Aerul pe care î�l respira�m,
Ia nas�tere din respirat�ia Maicii noastre Pa�ma�ntes�ti.
Respirat�ia Ei este azurul din î�na� lt�imile cerurilor,
Ea suspina�  pe î�na� lt�imile munt�ilor,
Freama� ta�  printre frunzele copacilor,
Unduie lanurile de cereale,
Se linis�tes�te î�n ada�ncurile va� ilor,
S� i se î�nca� lzes�te î�n des�ert.



Ta�ria oaselor noastre
Provine din oasele Maicii noastre Pa�ma�ntes�ti,
Din sta�nci s� i din pietre.
Ele se î�nalt�a�  spre ceruri
Pe va� rfurile munt�ilor
S� i sunt ca nis�te urias� i care dorm
Pe pantele munt�ilor,
Ca nis�te idoli î�n des�erturi
S� i ascunse î�n ada�ncimile pa�ma�ntului.
Delicatet�ea ca� rnii noastre
Ia nas�tere din carnea Maicii noastre Pa�ma�ntes�ti
Care devine galbena�  s� i ros� ie
I6n fructele pomilor
S� i ne hra�nes�te cu brazdele ca�mpurilor.
Lumina ochilor nos�tri
S� i auzul urechilor noastre,
Iau nas�tere din culorile s� i sunetele Maicii noastre Pa�ma�ntes�ti
Care ne î�nva� luie
Ca apa ma� rii pes�tele,
S� i va� rtejul aerului pasa� rea.
Omul este fiul Maicii Pa�ma�ntes�ti
S� i de la Ea s� i-a primit Fiul Omului trupul,
Chiar daca�  corpul nou-na� scutului
Este na� scut din pa�ntecul mamei sale.
Tu es�ti una cu Maica ta Pa�ma�nteasca� .
Tu es�ti î�n Ea s� i Ea este î�n tine.
Din Ea te-ai na� scut, î�n Ea tra� ies�ti
S� i î�n Ea te vei î�ntoarce.
Urmeaza�  deci Legile Ei
Pentru ca�  viat�a�  lunga�  s� i fericita� , poate avea numai acela,
Care respecta�  pe Maica sa Pa�ma�nteasca�
S� i urmeaza�  Legile Ei.
Pentru ca�  respirat�ia ta este respirat�ia Ei,
Sa�ngele ta�u sa�ngele Ei,
Oasele tale oasele Ei,



Carnea ta carnea Ei,
Ochii s� i urechile tale
Ochii s� i urechile Ei.
Maica�  Pa�ma�nteasca� !
Fie ca î�ntotdeauna sa�  fim î�mbra� t�is�at�i de Tine,
I6ntotdeauna sa�  fim î�nconjurat�i de frumuset�ea Ta.
Noi nu putem tra� i departe de Ea,
Nici nu putem sa�  sonda�m misterele
Ves�nic reî�nnoite ale creat�iei Sale.
Ceea ce exista�  nu exista,
Ceea ce exista nu mai exista� .
I6n î�mpa� ra� t�ia Ei,
Totul este î�ntotdeauna nou, î�ntotdeauna vechi.
Noi tra� im î�n Ea fa� ra�  sa�  O cunoas�tem.
Ea ne vorbes�te continuu,
Fa� ra�  ca vreodata�  sa� -s� i dezva� luie secretele Ei.
Orica� t prega� tim pa�ma�ntul s� i recoltele,
Noi nu avem nici o putere asupra Ei.
Fa� ra�  î�ncetare Ea construies�te s�i distruge
I6n locuri ascunse ochilor oamenilor.



Îngerul Puterii

Ţie, Tată Ceresc!
Îţi aparţine Puterea, când ai trasat
O Cale pentru fiecare şi pentru toţi.

Ce î�nseamna�  Fapta bine fa� cuta?
Este aceea fa� cuta�  de Copilul Luminii
Care respecta�  Legea mai mult ca orice.
Cel mai pret�ios dintre toate darurile
Pe care T� i-l cer T� ie,
Cel mai bun dintre toate Fa�pturile,
Tata�  Ceresc,
Este ca Legea Sfa�nta�  sa�  se î�mplineasca�  î�n noi
Prin al Ta�u I6nger al Puterii!
I6t�i adresez T� ie invocat�iile mele
Ca marele Ta�u dar al puterii
Sa�  protejeze Ordinea Ta Cereasca� ,
S� i cons�tiint�a Ta creatoare din noi, pentru totdeauna.
Noi Te preama� rim, O, Tata�  Ceresc,
I6mpa� rate Atotputernic!
S� i binecuva�nta�m mereu puterea Ta.
Ca� t timp vom fi î�n stare s� i vom avea putere,
Vom î�nva� t�a mereu pe oameni
Despre Act�iunile pe care trebuie sa�  le faca� ,
Cu credint�a�  ca� tre Tata� l Ceresc,
Maica Pa�ma�nteasca� , sfint�ii î�ngeri
S� i tot�i Copiii Luminii
Care lucreaza�  pa�ma�ntul Gra�dinii Fraternita� t�ii,
S� i cu dorint�a viitoarei Ordini Ceres�ti
I6n sufletele s� i corpurile lor.
Ca� ci a Ta a fost puterea, O, Tata�  Ceresc,
Cu adeva� rat a Ta, Creator al iubirii!
Cu î�nt�elegere s� i cu Spirit



Ne-ai trasat o cale pentru fiecare dintre noi.
Prin Puterea Ta vom merge la oameni
S� i-i vom î�nva� t�a, spuna�ndu-le, sa�  creada�  î�n Lege,
S� i sa�  mearga�  pe ca� ile sfint�ilor î�ngeri,
S� i vet�i tra� i pe pa�ma�nt,
Hra�nit�i î�ntr-adeva� r la masa Maicii Pa�ma�ntes�ti.
Desfata� -te cu Puterea Tata� lui Ceresc,
S� i El va î�ndeplini dorint�ele inimii tale.
Nu permite arogant�ei sa�  ajunga�  pe buzele tale
Ca� ci Tata� l Ceresc t�i-a dat ca regula�  Legea Sfa�nta� ,
S� i El î�t�i va ca�nta� ri act�iunile tale.
El te coboara�  î�n morma�nt sau te î�nalt�a� .
Puterea Legii te face sa� rac sau bogat.
Puterea Sa coboara�  sau î�nalt�a� .
El î�l î�nalt�a�  pe sa� rac din praf
S� i î�l poate face pe cers�etorul as�ezat pe un morman de gunoi
Mos�tenitorul tronului Sa�u de glorie.
Din î�naltul cerului El trimite tra� snetul
Asupra copiilor î�ntunericului.
Domnul va judeca prin Puterea Sa sfa� rs� itul lumii.
Ascultat�i vocea Frat�ilor
Care striga�  î�n sa� lba� ticie s� i pustiu:
Prega� tit�i calea Legii,
Netezit�i ca� ile Tata� lui Ceresc,
S� i ale Maicii Pa�ma�ntes�ti,
S� i ale tuturor sfint�ilor î�ngeri ai zilei s� i ai nopt�ii.
Va� ile vor fi umplute,
Munt�ii s� i dealurile rase,
Sinuozita� t�ile î�ndreptate,
Drumurile netezite,
S� i toate fa�pturile vor vedea Puterea Legii.
Noi te preama� rim Tata�  Ceresc
Pentru ca�  Tu ne-ai î�na� lt�at.
O, Doamne, Tata� l nostru Atotputernic,
Noi Te-am invocat s� i Tu ne-ai vindecat.



Tu ai eliberat din morminte sufletele oamenilor,
Tu i-ai pa� strat î�n viat�a�  Ca sa�  nu cada�  î�n groapa� .
O, Tata�  Ceresc, Tu es�ti Legea.
Mai devreme sau mai ta� rziu noi vom ca�uta î�ngerii Ta� i.
Sufletele noastre sunt î�nsetate de Lege,
Carnea noastra�  ta�njes�te dupa�  Lege.
Legea este un ra�u de Putere sfa�nta�
I6ntr-un t�inut uscat s� i î�nsetat unde nu exista�  apa� .
Buzele noastre vor la�uda Puterea Ta ca� t vom tra� i
S� i ne vom ridica ma� inile î�n numele Ta�u.
Noi vom pa�stra, vom hra�ni Ordinea Ta Cereasca�
Prin î�mplinirea Act�iunilor.
Noi  vom  invoca  s� i  vom  pronunt�a  zi  s� i  noapte  Puterea  Ta

sfa�nta� ,
S� i fie ca Ea sa�  vina�  sa�  ne ajute;
Va fi ca s� i cum o mie de î�ngeri
Ar veghea asupra fieca� rui om.
T� ie, Tata�  Ceresc, î�t�i apart�ine toata�  Puterea,
S� i, de asemenea, iertarea.
Fie ca Legea Ta sa�  recompenseze pe fiecare om
Potrivit lucra� rilor sale.



Îngerul Iubirii

Iubirea este mai puternică
Decât curenţii apelor profunde.
Iubirea  este  mai  puternică  ca

moartea.

Sa�  ne iubim unul pe altul
Pentru ca�  iubirea provine de la Tata� l Ceresc
S� i oricine iubes�te este na� scut
De Tata� l Ceresc s� i Maica Pa�ma�nteasca�
S� i cunoas�te î�ngerii.
Sa�  va�  iubit�i unul pe altul
As�a cum va�  iubes�te Tata� l Ceresc,
Pentru ca�  Tata� l Ceresc este Iubire
S� i cine sa� la� s� luies�te î�n iubire
Sa� la� s� luies�te î�n Tata� l Ceresc
S� i Tata� l Ceresc este î�n el.
Acela care iubes�te este asema�na� tor soarelui
Ca�nd stra� luces�te cel mai puternic.
Frat�ilor, sa�  fim tot�i î�ntr-un cuget
S� i sa�  avem iubire nesfa� rs� ita�  s� i compasiune unul pentru altul.
Sa�  uit�i ra� zbunarea s� i ranchiuna
Fat�a�  de fiii poporului ta�u
S� i sa� -t�i iubes�ti aproapele ca pe tine î�nsut�i.
Daca�  un om spune:
Iubesc pe Tata� l Ceresc, dar ura� sc pe fratele meu,
El minte.
Pentru ca�  daca�  el nu iubes�te pe fratele sa�u pe care î�l vede,
Cum ar putea el sa�  iubeasca�  pe Tata� l Ceresc
Pe Care nu-L vede?
Acela care iubes�te pe Tata� l Ceresc,
Iubes�te, de asemenea, pe fratele sa�u.
Sa�  iubit�i, de asemenea, pe stra� ini



Pentru ca�  s� i voi at�i fost stra� ini î�n Egipt.
Se spune de ca� tre lume
Ca�  mai buna�  este o masa�  de ierburi oferita�  cu iubire
Deca� t o masa�  î�mbels�ugata�  cu carne oferita�  cu indiferent�a� .
Cuvintele de iubire sunt ca mierea,
Dulci sufletului s� i sa�na� toase oaselor.
Cuvintele sunt î�n gura omului ca apele de ada�ncime
S� i izvorul iubirii este ca o fa�nta�na�  arteziana� .
Legea Sfa�nta�  î�t�i cere
Sa�  act�ionezi cu dreptate, s�i sa�  iubes�ti cu compasiune,
S� i sa�  mergi umil î�mpreuna�  cu î�ngerii.
Astfel, noi vom s�ti ca�  I6ngerul Iubirii
Sa� la� s� luies�te î�n noi
Ca�nd iubim pe Tata� l Ceresc
S� i-I respecta�m Legea.
O, Iubire Grat�ioasa� !
O, Creator al Iubirii!
Reveleaza� -ne cele mai minunate cuvinte
Prin cons�tiint�a Ta Divina�  care tra� ies�te î�n noi!
Spune Copiilor Luminii
Care cultiva�  pa�ma�ntul î�n Gra�dina Fraternita� t�ii:
Sa�  respecte pe toata�  lumea.
Iubes�te î�ntreaga Fraternitate.
Supune-te Legii.



Îngerul Înţelepciunii

Ascultarea faţă de Domnul
Este începutul Înţelepciunii
Şi cunoaşterea Celui Unic
Este înţelegerea supremă.
Pentru că prin ea
Zilele tale vor fi înmulţite,
Şi anii vieţii tale
Vor fi prelungiţi.

I6ntreaga I6nt�elepciune vine de la Tata� l Ceresc
S� i este cu El pentru eternitate.
Prin Legea Sfa�nta�  I6ngerul I6nt�elepciunii
Ca� la�uzes�te pe Copiii Luminii.
Cine poate numa�ra firele de nisip ale ma� rii,
Pica� turile ploilor s� i zilele eternita� t�ii?
Cine poate afla î�na� lt�imile cerului,
I6ntinderile s� i ada�ncimile pa�ma�ntului,
S� i î�nt�elepciunea?
I6nt�elepciunea a fost creata�  î�naintea tuturor lucrurilor.
Te pot�i vindeca prin buna� tate,
Te pot�i vindeca prin dreptate,
Te pot�i vindeca cu ajutorul plantelor,
Te pot�i vindeca prin Cuva�ntul I6nt�elept.
Dintre toate remediile,
Cel mai important este acela
Care vindeca�  prin Cuva�ntul I6nt�elept.
Acesta î�nla� tura�  cel mai bine boala
Din corpurile celor credincios� i,
Pentru  ca�  î�nt�elepciunea  este  cel  mai  bun  dintre  toate

remediile.
Sa�  urmezi Legea Sfa�nta�  este î�ncununarea î�nt�elepciunii,
Aduca�nd pacea s� i fa� ca�nd sa�  î�nfloreasca�  sa�na� tatea,
Ama�ndoua�  daruri ale î�ngerilor.



Noi ne vom apropia de Tine, O, Tata�  Ceresc!
Cu ajutorul î�ngerului Ta�u al I6nt�elepciunii,
Care ne ca� la�uzes�te prin Ordinea Ta Cereasca� ,
S� i prin act�iunile s� i cuvintele
Inspirate de Sfa�nta Ta î�nt�elepciune!
Vino la noi, Tata�  Ceresc, cu Mintea Ta creatoare
S� i da� -ne, Tu care es�ti det�ina� torul darurilor,
Prin Ordinea Ta Cereasca� ,
Daruri ca I6nt�elepciunea eterna�  Copiilor Luminii
Ca aceasta�  viat�a�  sa�  poata�  fi tra� ita�  î�n serviciul sfa�nt
I6n Gra�dina Fraternita� t�ii.
Prin buna� tatea infinita�  a Mint�ii Tale,
I6ncorporeaza�  î�n mint�ile noastre
Calea I6nt�elepciunii care izvora� s�te
Din Ordinea Cereasca�
Unde sa� la� s� luies�te Arborele Sfa�nt al Viet�ii.
Spune-ne noua� , O, Tata�  Ceresc,
I6n ce mod se manifesta�  Legea Ta
O, Tata�  Ceresc!
Tata� l Ceresc a ra� spuns:
Prin ga�ndul bun
I6n perfecta�  unitate cu I6nt�elepciunea,
O, Copil al Luminii!
Ce este cuva�ntul bun?
Este binecuva�ntarea cuva�ntului I6nt�elepciunii.
Ce este ga�ndul bun?
Este acela pe care î�l ga�ndes�te Copilul Luminii,
Acela care poarta�  Ga�ndirea Sfa�nta�
Cel mai valoros lucru din ca� te exista� .
Astfel, Copilul Luminii î�s� i va dezvolta
Concentrarea s� i comuniunea,
Prin care î�s� i va spori I6nt�elepciunea.
Continua�nd astfel
Pa�na�  ce î�i vor fi revelate toate
Misterele Gra�dinii Infinite



I6n care se î�nalt�a�  Arborele Viet�ii.
Atunci el va spune aceste cuvinte victorioase:
O, Tata�  Ceresc,
Da� -mi sarcina mea
Pentru construirea
I6mpa� ra� t�iei tale pe pa�ma�nt,
Prin ga�nduri bune, cuvinte bune, act�iuni bune,
Care sunt pentru Copilul Luminii
Cel mai pret�ios dar al sa�u!
O, tu, Ordine Cereasca� ,
S� i Tu, Minte Universala� ,
Te venera�m pe Tine s� i Tata� l Ceresc
Deoarece a lor este mintea creatoare din noi
Care face î�mpa� ra� t�ia nepieritoare sa�  progreseze!
Sfa�nta I6nt�elepciune elibereaza�  tot�i oamenii de teama� ,
Linis�tes�te inimile s� i le us�ureaza�  cons�tiint�a.
I6nt�elepciune Sfa�nta� , î�nt�elegere infinita� , care te
Dezvolt�i continuu,
Tu nu es�ti doba�ndita�  din textele sfinte.
Ignorant�a este aceea care ruineaza�  majoritatea oamenilor,
Ata� t aceia care au murit
Ca� t s� i aceia care vor muri.
Ca�nd ignorant�a va fi î�nlocuita�  de Sfa�nta I6nt�elepciune
Bla�ndet�ea s� i fertilitatea vor reveni
Pe ca�mpurile noastre,
Cu sa�na� tatea s� i vindecarea,
Cu abundent�a s� i cres�terea,
S� i noi vom recolta legume s� i gra�ne din bels�ug,
S� i fluvii ale Pa� cii vor curge î�n des�erturi.



Îngerul Vieţii Eterne

Şi Enoh merse cu Dumnezeu;
Şi nu mai fu, pentru că Dumnezeu îl

luă la El.

Nici un om de pe pa�ma�nt n-a fost asemenea lui Enoh,
Pentru ca�  el a fost luat de pe pa�ma�nt.
El a fost ca steaua diminet�ii î�n mijlocul unui nor,
S� i ca luna plina� ,
Ca soarele stra� lucind deasupra templului Celui Preaî�nalt
S� i curcubeul lumina�nd norii,
Ca floarea de trandafir prima�vara,
Ca floarea de crin pe malurile ra�urilor,
Ca ramurile pinului
I6n timpul verii,
Ca frumosul ma� slin ca� ruia î�i cresc ma�slinele
Asemenea chiparosului care se î�nalt�a�  pa�na�  la nori.
Enoh a fost primul care a urmat Legea,
Primul dintre vindeca� tori, dintre î�nt�elept�i,
Fericitul, gloriosul, puternicul,
Care a s�tiut sa�  î�nvinga�  boala s� i moartea.
El a obt�inut o sursa�  de remedii
Pentru a rezista bolilor s� i mort�ii,
Pentru a rezista durerii s� i febrei,
Pentru a rezista ra�ului s� i infect�iei
Pe care ignorarea Legii
Le-a creat î�mpotriva corpurilor muritorilor.
Noi invoca�m pe Enoh,
Sta�pa�n al viet�ii,
Fondatorul Fraternita� t�ii noastre Omul Legii,
Cel mai î�nt�elept dintre toate fiint�ele,
Cel mai bun judeca� tor dintre toate fiint�ele,
Cel mai stra� lucit dintre toate fiint�ele,



Cel mai glorios dintre toate fiint�ele,
Cel mai demn de a fi invocat dintre toate fiint�ele,
Cel mai demn de a fi glorificat dintre toate fiint�ele,
Primul care a ga�ndit ce este bine,
Primul care a spus ce este bine,
Primul care a fa� cut ce este bine.
El a fost primul Preot,
Primul Plugar al Pa�ma�ntului,
Primul care a cunoscut s� i î�nva� t�at Cuva�ntul,
S� i s-a supus Legii Sfinte.
El a dezva� luit Copiilor Luminii
Toate secretele viet�ii.
El a fost primul purta� tor al Legii.
Iata�  cuvintele pa� rintelui nostru Enoh
As�a cum au fost ele scrise:
Noi sla� vim pe Creator,
Tata� l Ceresc,
I6ngerii luminos�i s� i glorios� i.
Noi sla� vim cerurile stra� lucitoare,
Noi  sla� vim  î�nt�elepciunea  binecuva�ntata� ,  stra� lucitoare,  prea

fericita� ,
A sfint�ilor I6ngeri ai Eternita� t�ii.
Da� -ne noua� , Tata�  Ceresc,
Dorint�a s� i cunoas�terea celei mai corecte ca� i,
Celei mai corecte deoarece ea apart�ine
Ordinii Ceres�ti a Viet�ii,
Cea mai buna�  Viat�a�  a î�ngerilor,
Stra� lucitoare, mereu glorioasa� 7

!
Daca�  sa�na� tatea este perfecta� , la fel este s� i Viat�a Eterna� ,
Ama�ndoua�  provenind din Ordinea Cereasca� ,
Cea care a creat virtutea mint�ii
S� i act�iunile viet�ii trebuie î�mplinite cu devot�iune

7 Aici „glorios” înseamnă a avea o aură foarte puternică, deci foarte sănătoasă şi 
înalt spirituală. (n.t.)



Fat�a�  de Creatorul Viet�ii Eterne.
Noi sla� vim Cerul Suveran,
Noi sla� vim timpul infinit,
Noi sla� vim oceanul infinit al Viet�ii Eterne.
Noi invoca�m cea mai glorioasa�  dintre Legi.
Noi invoca�m î�mpa� ra� t�ia Cerurilor,
Timpul infinit s� i î�ngerii.
Noi invoca�m Legea Sfa�nta�  eterna� .
Noi urma�m ca� ile Stelelor,
Lunii, Soarelui s� i Luminii nesfa� rs� ite,
Mis�ca�ndu-se mereu pe ca� ile lor circulare.
S� i adeva� rul deplin î�n Ga�nd, Cuva�nt s� i Fapta�
Va plasa sufletul omului credincios
I6n lumina infinita�  a Viet�ii Eterne.
Eu apart�in Tata� lui Ceresc
De la î�nceputul drumului Sa�u, î�nainte sa�  fi terminat vechea Sa

lucrare.
Eu am fost creat din eternitate, de la î�nceput,
Chiar î�nainte sa�  fi existat pa�ma�ntul.
Am fost creat î�nainte de a exista orice fel de abisuri:
I6nainte ca El sa�  fi fa� cut Pa�ma�ntul sau ca�mpiile,
I6nainte sa�  fi existat praful lumii.
Ca�nd El a creat cerurile, eu eram acolo,
Ca�nd El a delimitat abisurile,
Ca�nd El a fa� cut bolta î�nstelata�  cerului,
Ca�nd fa�nta�na ada�ncului a devenit puternica� ,
Ca�nd El a dat contur ma� rilor
Ca apa sa�  nu î�ncalce Legea Lui,
Ca�nd El a marcat fundat�iile Pa�ma�ntului
Atunci am fost pe la�nga�  El ca supraveghetor.
S� i eu eram zilnic pla� cerea Lui
Bucura�ndu-ma�  totdeauna î�naintea Sa,
Bucura�ndu-ma�  pe pa�ma�ntul sa�u ospitalier,
Iar bucuria meu fiind compania fiilor oamenilor.
Tata� l Ceresc domnes�te pentru eternitate,



El este î�nva� luit î�n majestate s� i putere.
El este din totdeauna!
Mult�imile se î�nalt�a�  ca valurile, O, Doamne,
S� i-s� i ridica�  vocile lor,
Ca valurile mari ale apelor.
Tata� l Ceresc din î�na� lt�imi
Este mai puternic deca� t zgomotul numeroaselor ape,
S� i chiar deca� t cele mai puternice valuri ale ma�rii.
Numele Lui va da� inui î�n veci,
Numele Lui va fi de-a pururi,
S� i tot�i Copiii Luminii vor fi binecuva�ntat�i î�n El,
S� i tot�i oamenii vor chema binecuva�ntarea Lui.
Fie ca î�ntreg Pa�ma�ntul sa�  fie saturat
Cu gloria Tata� lui Ceresc,
A Maicii Pa�ma�ntes�ti,
S� i a tuturor sfint�ilor î�ngeri.
Eu am ca�pa� tat vederea interioara�
S� i prin Spiritul Ta�u din mine
Am aflat secretul Ta�u minunat.
Prin pa� trunderea Ta mistica�
Mi-ai fa� cut un izvor de cunoas�tere
Sa�  se dezvolte î�n mine,
O fa�nta�na de putere, reva� rsa�nd ape vii,
Un torent de iubire s� i î�nt�elepciune atotcuprinza� toare
Asema�na� toare splendorii Luminii Eterne.



Îngerul Creaţiei

Cine a măsurat apele
În căuşul palmei Sale,
Şi a măsurat Cerul cu palma,
Şi a adunat praful Pământului
Într-o cupă,
Şi a cântărit munţii şi colinele,
Pe o balanţă?

Soarele se î�nalt�a�  s� i Frat�ii se aduna�  î�mpreuna� ;
Ei pleaca�  sa�  lucreze ca�mpurile.
Cu spatele lor solid s� i inimile lor vesele
Ei lucreaza�  î�mpreuna�  î�n Gra�dina Fraternita� t�ii.
Ei sunt Fa�uritorii Binelui,
Deoarece ei realizeaza�  binele Tata� lui Ceresc.
Ei sunt spiritul, cons�tiint�a s� i sufletul celor
Care î�nvat�a�  Legea s� i lupta�  pentru Ea.
Ei lucreaza�  pa�ma�ntul cu ambele ma� ini,
Ca des�erturile sa�  se coloreze î�n verde s� i auriu.
Cu ma� inile lor ei as�aza�  temelia
Pe care se va construi î�mpa� ra� t�ia Cerurilor pe pa�ma�nt.
Ei sunt mesagerii I6ngerului Creat�iei:
I6n ei este revelata�  Legea Sfa�nta� .
O, Tata�  Ceresc, ca� t de diverse sunt operele Tale!
Tu le-ai fa� cut toate cu î�nt�elepciune;
Pa�ma�ntul este plin de boga� t�iile Tale.
Tu ai creat izvoarele î�n va� i
Care curg printre coline.
Tu potoles�ti setea tuturor animalelor pe ca�mpuri
S� i faci sa�  creasca�  iarba pentru vite.
Tu fixezi copacii puternici î�n locurile lor,
Ca pa� sa� rile cerului sa� -s� i faca�  î�n ei cuiburile
S� i sa�  ca�nte frumos printre ramuri.
Tu ai pus ierburile î�n serviciul omului



Ca el sa� -s� i poata�  obt�ine hrana din pa�ma�nt.
I6n ma� inile Frat�ilor toate darurile Tale dau roade,
Pentru ca�  ei construiesc î�mpa� ra� t�ia Cerurilor pe Pa�ma�nt.
Tu T� i-ai deschis ma� inile Tale pline cu bunuri,
Tu le-ai trimis Spiritul Ta�u, prin care ei au fost creat�i
S� i, î�mpreuna�  cu sfint�ii Ta� i î�ngeri,
Ei vor reî�nnoi fat�a Pa�ma�ntului.
O, Tu, Tata�  Ceresc,
Unicule!
Reveleaza�  Copiilor Luminii:
Care este locul de pe Pa�ma�nt
Unde se afla�  fericirea suprema� ?
Tata� l Ceresc a ra� spuns:
Este locul pe care unul din Frat�i
Care urmeaza�  Legea Sfa�nta�  pa� s�es�te
Cu ga�ndurile sale bune, cuvintele sale bune s� i actele sale bune
Al ca� rui spate este solid la lucru,
Ale ca� rui ma� ini nu sunt lenes�e,
Care î�s� i î�nalt�a�  vocea î�n deplin acord cu Legea.
Este sfa�nt locul î�n care unul din Frat�i
Recolteaza�  din abundent�a�  gra�u, iarba�  sau fructe,
Unde uda�  solul uscat,
Sau seaca�  pe cel prea umed.
Pentru ca�  pa�ma�ntul a fost dat î�n grija Copiilor Luminii
Care î�l pa� streaza�  ca pe o comoara�  s� i î�l î�ngrijesc,
S� i aduc din ada�ncimile lui numai
Ce este necesar pentru hrana corpului.
Binecuva�ntat�i sunt Copiii Luminii
A ca� ror bucurie este î�mplinirea Legii
Care lucreaza�  î�n Gra�dina Fraternita� t�ii ziua,
S� i se unesc cu î�ngerii Tata� lui Ceresc noaptea.
Din buzele lor s-a povestit istoria
Care serves�te ca î�nva� t�a� tura�  fiilor oamenilor.
Se spune ca�  pomii se adunara�  ca�ndva
Sa� -s� i aleaga�  un rege peste ei



S� i ei î�i cerura�  ma�slinului:
„Domnes�te asupra noastra� .”
Dar ma� slinul le-a ra� spuns:
„Trebuie sa�  renunt� la fertilitatea mea
Demna�  de Dumnezeu s� i de oameni
Pentru a deveni regele pomilor?”
S� i pomii se adresara�  smochinului:
„Vino tu s� i domnes�te asupra noastra� .”
Dar smochinul le-a ra� spuns:
„Trebuie sa�  renunt� la dulceat�a s� i buna� tatea fructului meu
Pentru a deveni regele pomilor?”
Atunci pomii s-au adresat vit�ei de vie:
„Vino s� i domnes�te asupra noastra� .”
Dar vit�a de vie le-a ra� spuns:
„Trebuie sa�  renunt� la vinul meu,
Pla� cerea lui Dumnezeu s� i a oamenilor
Pentru a va�  deveni conduca� tor?”
Omul Legii care î�s� i î�ndeplines�te sarcina
Nu are nevoie de alte binecuva�nta� ri.



Îngerul Păcii

Pentru ca pământul să fie umplut cu
Pacea Tatălui  Ceresc,  la  fel  cum apele
acoperă marea.

Voi invoca I6ngerul Pa� cii
Al ca� rui suflu este prietenos
S� i a ca� rui ma�na�  poarta�  puterea.
I6n î�mpa� ra� t�ia Pa�cii nu exista�  nici foame, s� i nici sete,
Nici va�nt rece, s� i nici va�nt cald,
Nici ba� tra�net�e, s� i nici moarte.
I6n î�mpa� ra� t�ia Pa�cii
Ata� t animalele ca� t s� i oamenii vor fi nemuritori,
Plantele vor fi eterne, apele nu vor seca,
Hrana viet�ii nu vor lipsi niciodata� .
S-a spus ca�  munt�ii vor aduce Pacea lumii,
Iar colinele joase – dreptatea.
Va fi pace ca� t timp vor da� inui soarele s� i luna
De-a lungul tuturor generat�iilor.
Pacea va ca�dea ca ploaia peste iarba cosita� ,
Ca aversa ce uda�  pa�ma�ntul.
Sub domnia Pa� cii, Legea va cres�te puternic
S� i Copiii Luminii vor sta�pa�ni pa�ma�ntul
De la un t�a� rm la altul, pa�na�  la sfa� rs� itul lui.
I6mpa� ra� t�ia Pa� cii î�s� i are izvorul
I6n Tata� l Ceresc.
Prin fort�a Lui a fixat trainic munt�ii
S� i a fa� cut zorile s� i apusul
Sa�  se bucure î�n Lumina� .
El face sa�  curga�  spre pa�ma�nt ra�ul Legii,
Pentru a-l uda s� i î�mboga� t�i.
El î�mprospa� teaza�  pa�ma�ntul cu ploi bogate.
Ele stropesc pa� s�unile des�ertului



S� i bucura�  ambele pante ale colinelor joase.
Pa� s�unile sunt populate cu turme;
Va� ile, de asemenea, sunt acoperite de gra�u;
Ele striga�  de bucurie s� i, de asemenea, ca�nta� .
O, Tata�  Ceresc,
Adu, pe pa�ma�ntul Ta�u domnia Pa� cii!
Atunci ne vom aminti cuvintele
Aceluia care i-a î�nva� t�at pe vechii Copii ai Luminii:
Eu dau pacea Maicii tale Pa�ma�ntes�ti -
Corpului ta�u
S� i pacea Tata� lui ta�u Ceresc -
Spiritului ta�u.
S� i fie ca pacea lor
Sa�  domneasca�  printre Fiii Oamenilor.
Venit�i la Mine tot�i cei care suntet�i obosit�i
S� i care suferit�i î�n lupta�  s� i chin!
Pentru ca�  pacea Mea va�  va î�nta� ri s� i reface.
Pentru ca�  pacea Mea este mai mult deca� t plina�  de bucurie.
De aceea Eu te salut totdeauna astfel:
Pace t�ie!
As�a sa�  faci s� i tu, mereu, ca�nd va�  salutat�i unul pe altul
Pentru ca pacea Maicii tale Pa�ma�ntes�ti
Sa�  coboare î�n corpul ta�u,
Iar î�n spiritul ta�u,
Pacea Tata� lui Ceresc.
S� i atunci vei afla pacea cu tine î�nsut�i
Pentru ca�  î�mpa� ra� t�ia Legii este î�n tine.
I6ntoarce-te la frat�ii ta� i s� i da� -le s�i lor pacea
Pentru ca�  fericit�i sunt aceia care lupta�  pentru pace,
Pentru ca�  ei vor ga� si pacea Tata� lui Ceresc.
S� i da�  pacea ta fieca� ruia,
As�a cum Eu t�i-am dat t�ie pacea Mea.
Pentru ca�  pacea Mea este de la Dumnezeu.
Pace t�ie!



Tatăl Ceresc

În împărăţia Cerurilor
Există  lucruri  necunoscute  şi

minunate.
Prin  Cuvântul  Său  există  toate

lucrurile.
Există  lucruri  mai  mari  decât

acestea
Care ne sunt încă ascunse,
Căci  noi  nu  vedem  decât  o  mică

parte din lucrarea Sa:
Tatăl Ceresc a creat toate lucrurile.

Frumuset�ea cerului, gloria stelelor,
Lumineaza�  locurile cele mai î�nalte ale Ma�rii Ceres�ti.
Santinele ale Celui Preaî�nalt, ele pa�zesc ordinea lor
S� i nu sla�besc supravegherea niciodata� .
Privit�i curcubeul s�i la�udat�i pe Acela care l-a fa� cut;
El este foarte frumos î�n stra� lucirea sa.
El î�nconjoara�  cerul cu un cerc glorios
S� i a fost fa� cut de ma� inile Celui Preaî�nalt.
Prin Legea Sa, El face sa�  cada�  za�pada
S� i trimite rapid fulgerele judeca� t�ii Sale.
Toate comorile sunt deschise
S� i norii zboara�  ca nis�te pa� sa� ri.
Prin marea Sa putere, El face sa�  î�ncremeneasca�  norii
S� i î�mpra� s�tie grindina.
La privirea Sa, munt�ii se cutremura�
S� i la dorint�a Sa bate va�ntul din sud.
Zgomotul tunetului face pa�ma�ntul sa�  tremure:
El face furtunile din nord s� i viforul
S� i î�mpra� s�tie za�pada ca pa� sa� rile-n zbor,
Iar ochiul se minuneaza�
De frumuseat�ea albului din ea,



Iar inima este uimita�  î�n fat�a ploii.
Astfel cerurile proclama�  gloria lui Dumnezeu
S� i bolta î�nstelata�  arata�  lucra� rile Sale.
Cine a creat apele
S� i cine a creat plantele?
Cine a supus va�ntului norii furtunii,
Cursurile de apa�  s� i chiar cele mai mici ape?
Cine, O, Tata�  Ceresc,
Este Creatorul Legii Sfinte î�n sufletele noastre?
Cine a creat lumina s� i î�ntunericul?
Cine a creat somnul s�i orele animate ale zilei?
Cine face ca soarele s� i stelele
Sa� -s� i urmeze neaba� tute drumul lor?
Cine a stabilit cum va cres�te luna
S� i cum va descres�te?
Cine, daca�  nu Tu, Tata�  Ceresc,
A creat aceste lucruri glorioase?
Doamne, Tu ai fost sa� las�ul nostru
I6n toate generat�iile.
I6nainte de formarea munt�ilor,
Chiar î�nainte de crearea pa�ma�ntului s� i a lumii
Din eternitate, Tu ai fost Legea.
Numele Ta�u este î�nt�elegerea,
Numele Ta�u este î�nt�elepciunea,
Numele Ta�u este Binefa� ca� torul,
Numele Ta�u este Inaccesibilul,
Numele Ta�u este cel care a fa� cut Adeva� rul,
Numele Ta�u este Atotva� za� torul,
Numele Ta�u este Vindeca� torul,
Numele Ta�u este Creatorul.
Tu es�ti Pa�zitorul nostru,
Tu es�ti Creatorul s� i Sprijinitorul,
Tu es�ti Cunosca� torul s� i Spiritul.
Tu es�ti Legea Sfa�nta� .
Aceste nume au fost ale Tale



I6nainte de Creat�ia Cerului,
I6nainte de facerea apelor s� i plantelor,
I6nainte de nas�terea sfa�ntului nostru pa� rinte Enoh.
I6nainte de î�nceperea timpului,
Tata� l Ceresc a plantat Sfa�ntul Arbore al Viet�ii,
Care se î�nalt�a�  pentru ves�nicie î�n mijlocul Ma� rii Eterne.
Sus pe ramurile sale ca�nta�  o pasa� re
S� i numai aceia care au ajuns acolo
S� i au auzit ca�ntecul misterios al pa� sa� rii
Vor vedea pe Tata� l Ceresc.
Ei î�l vor î�ntreba numele Sa�u.
S� i El le va ra� spunde: Eu sunt Cel ce Sunt,
Eu sunt Eternul acum s� i î�ntotdeauna.
O, Tu, Tata�  Ceresc,
Ce minunat este numele Ta�u pe tot pa�ma�ntul!
Gloria Ta este deasupra cerurilor.
Ca�nd vedem cerurile Tale, lucrarea ma� inilor Tale,
Luna s� i stelele care s-au fa� cut din porunca Ta,
Ne î�ntreba�m ce este omul pentru care Te î�ngrijes�ti?
Dar Tu ai fa� cut o î�nt�elegere
Cu Copiii Luminii
S� i ei merg î�mpreuna�  cu sfint�ii Ta� i î�ngeri;
Tu i-ai î�ncoronat cu glorie s� i cu onoare,
Tu i-ai fa� cut sta�pa�ni
Peste lucra� rile ma� inilor Tale
S� i i-ai î�nsa� rcinat
Cu hra�nirea s� i protejarea
Tuturor celor ce tra� iesc s� i cresc pe pa�ma�ntul Ta�u verde.
O, Tata�  Ceresc,
Ce minunat este numele Ta�u pe tot pa�ma�ntul!
Asculta�  vocea care Te implora� :
Unde sa�  fug de Spiritul Ta�u?
Sau unde sa�  ma�  feresc de prezent�a Ta?
Daca�  ma�  î�nalt� la cer, Tu es�ti acolo;
Daca�  ma�  afund î�n iad, Tu es�ti acolo;



Daca�  eu iau va�ntul diminet�ii
S� i zbor la capa� tul ma�rii,
Chiar s�i acolo ma�na Ta ma�  ca� la�uzes�te,
S� i ma�na Ta dreapta�  ma�  sust�ine.
Daca�  eu spun: „Desigur ca�  î�ntunericul ma�  va ascunde”,
Lumina se va aprinde deasupra mea chiar noaptea;
S� i î�ntunericul nu m-a ascuns de Tine,
Ca� ci noaptea lumineaza�  ca ziua.
Pentru Tine î�ntunericul s� i lumina sunt tot una,
Ca� ci Tu le es�ti Sta�pa�nul.
Dupa�  cum cerbul ta�njes�te dupa�  apa pa� ra�ului
Tot as�a sufletul meu ta�njes�te dupa�  Tine, O, Doamne!
Sufletul meu este î�nsetat de Tata� l Ceresc cel Viu.
Legea este lumina s� i salvarea mea.
De ce mi-ar fi frica� ?
Legea este sprijinul s� i puterea viet�ii mele.
De ce ar trebui sa�  ma�  tem?
Un singur lucru doresc de la Lege
Pe care î�l doresc tot timpul:
Acela de a sa� la� s� lui î�n casa Legii Toate zilele viet�ii mele
Pentru a putea privi frumuset�ea Tata� lui Ceresc.
Aceia care sa� la� s� luiesc î�n locul secret al Celui Preaî�nalt
Vor fi ada�postit�i î�n umbra Celui Atotputernic.
Noi vom spune Legii:
„Tu es�ti refugiul nostru, forta� reat�a noastra� ;
Noi avem credint�a�  î�n Legea Sfa�nta� .”
S� i Tata� l Ceresc
Ne va acoperi cu penele Sale
S� i noi credem î�n ada�postul Sa�u.
Adeva� rul Sa�u va fi scutul nostru, pava�za noastra� .
Nu ne vom teme de tenebrele nopt�ii,
Nici de pericolele care ne pa�ndesc ziua,
Nici de ciuma care amenint�a�  î�n noapte,
Nici de distrugerea care loves�te la pra�nz
Pentru ca�  ziua vom merge



Cu î�ngerii Maicii Pa�ma�ntes�ti,
Iar noaptea vom face comuniuni
Cu î�ngerii Tata� lui Ceresc.
Iar ca�nd soarele va ajunge la zenit,
Noi vom contempla ta� cut�i cele s�apte ca� i ale Pa� cii
S� i nici un ra�u nu ne va mai atinge,
Nici o nenorocire nu se va apropia de sa� las�ul nostru
Pentru ca�  El a dat î�ngerilor Sa� i sarcina
De a ne purta pe calea lor.
Tata� l Ceresc este refugiul s� i puterea noastra� .
De aceea nu ne vom teme
Daca�  pa�ma�ntul s-a mis�cat,
Daca munt�ii s-au pra�bus�it
I6n mijlocul ma� rii,
Daca�  apele sunt tumultoase,
Munt�ii se cutremura�  s� i se î�nalt�a� .
Exista�  un ra�u care curge spre Marea Eterna� .
Pe malul ra�ului se î�nalt�a�  Arborele Sfa�nt al Viet�ii.
Acolo locuies�te Tata� l meu Ceresc s� i locuint�a mea este î�n El.
Tata� l Ceresc s� i cu mine suntem una.



Legea Sfântă

Tu, O, Lege Sfântă,
Arborele Vieţii
Care te înalţi în mijlocul
Mării Eterne,
Care eşti denumit
Arborele Vindecării,
Arborele uimitoarelor Vindecări,
Al tuturor Vindecărilor
Şi pe care se sprijină seminţele
Tuturor invocărilor noastre!

At�i cunoscut-O? At�i auzit de Ea?
T� i s-a povestit despre Ea de la î�nceputuri?
Ridica� -t�i ochii î�n sus s� i prives�te Legea Sfa�nta� ,
Care a fost stabilita�  mai î�nainte de eternitatea
Spat�iului suveran s� i luminos,
Care a creat fundat�iile pa�ma�ntului,
Care este prima s� i cea din urma� ,
Care tra� ies�te î�n inimile Copiilor Luminii.
Pentru ca�  Legea este mare
Dupa�  cum Tata� l Ceresc este mare, deasupra î�ngerilor Sa� i:
El este Acela care ne-a dat Legea, El este Legea.
I6n ma� inile Sale se afla�  locurile ada�nci ale pa�ma�ntului,
A Sa este s� i puterea colinelor
S� i ma�rile sunt ale Sale, El le-a creat.
S� i tot ma� inile Sale au fa� cut uscatul.
Vino, sa� -L preama� rim s� i sa�  ne pleca�m Lui,
Sa�  î�ngenunchem î�n fat�a Tata� lui Ceresc,
Pentru ca�  El este Legea,
S� i noi suntem popoarele pa� s�unii Sale
S� i enorias� ii turmei Sale.
Copiii Luminii invoca�  Legea Sfa�nta�
Cu ca�ntece de bucurie.



Boala dispare î�n fat�a Ei,
Moartea este î�nla� turata� ,
Ignorant�a este î�ndepa� rtata� .
Trufia, ura s� i furia,
Ba� rfa, discordia s� i ra�ul,
Toate nelinis�tile s� i violent�ele,
S� i cuvintele mincinoase ale falsita� t�ii,
Toate sunt î�ndepa� rtate de puterea Legii Sfinte.
Aici este Legea Care va nimici boala,
Care va nimici moartea,
Care va nimici persecutorii omului,
Care va nimici trufia,
Care va nimici ura,
Care va nimici furia,
Care va nimici toate ba� rfele,
Care va nimici toate discordiile,
Care va nimici cele mai mari rele,
Care va î�ndepa� rta ignorant�a de pe pa�ma�nt.
Noi binecuva�nta�m invocarea s� i ruga� ciunea,
Puterea s� i vigoarea Legii Sfinte.
Noi invoca�m spiritul, cons�tiint�a s� i sufletul
Copiilor Luminii care î�nvat�a�  Legea,
Care lupta cu î�mpa� ra� t�ia î�ntunericului
Pentru a aduce Lumina Legii fiilor oamenilor.
Noi binecuva�nta�m victoria
Ga�ndurilor bune, cuvintelor bune s�i act�iunilor bune
Care pun baze puternice I6mpa� ra� t�iei Luminii.
Fie ca fiii omului care ga�ndesc, vorbesc s� i fac
Ga�nduri bune, cuvinte bune s� i fapte bune
Sa�  mos�teneasca�  cerurile drept casa�  a lor.
S� i fie ca aceia care ga�ndesc, vorbesc s� i fac
Ga�nduri rele, cuvinte rele s� i fapte rele
Sa�  locuiasca�  î�n haos.
Puritatea este, imediat dupa�  viat�a� ,
Cel mai mare bun pentru om.



Puritatea se afla�  î�n Legea Sfa�nta�
Care face iarba sa�  creasca�  î�n munt�i
S� i limpezes�te inimile oamenilor
Cu ga�nduri bune, cuvinte bune s� i fapte bune.
Curat va fi focul,
Curata�  apa,
Curat pa�ma�ntul,
Curate stelele, luna s� i curat soarele,
Curat�i vor fi ba� rbatul credincios s� i femeia credincioasa�
Curata�  Lumina eterna� , infinita� ,
Curata�  î�mpa� ra� t�ia Maicii Pa�ma�ntes�ti,
S� i î�mpa� ra� t�ia Tata� lui Ceresc,
Curate lucrurile bune fa� cute de Lege
Al ca� ror produs este Creat�ia Sfa�nta� .
Pentru a obt�ine comorile lumii materiale,
O, fii ai oamenilor,
Nu î�nca� lcat�i lumea Legii.
Pentru  ca�  acela  care,  pentru  a  obt�ine  comorile  Lumii

materiale,
Distruge î�n el lumea Legii
Nu va avea î�n el fort�a viet�ii,
Nici Legea,
S� i nici Lumina Cereasca� .
Dar acela care merge cu î�ngerii
S� i care urmeaza�  Legea Sfa�nta�
Va obt�ine orice bun.
El va intra î�n Marea Eterna�
Unde se î�nalt�a�  Arborele Viet�ii.
Comuniunile cu Legea sunt perfecte,
Duca�nd sufletul din î�ntuneric la lumina� .
Ma� rturisirea Legii este sigura� ,
Aduca�nd î�nt�elepciune celui simplu.
Regulile Legii sunt drepte, bucura�nd inima.
Porunca Legii este pura�  Lumina�nd privirea.
Adeva� rul Legii este limpede pentru totdeauna.



Fie sa�  triumfe Copiii Luminii pretutindeni
I6ntre Ceruri s� i Pa�ma�nt!
Sa�  respira�m Legea Sfa�nta�  î�n ruga� ciunea noastra� !
Ca� t de frumoase sunt la� cas�urile Tale sfinte
O, Tata�  Ceresc!
Sufletul meu ta�njes�te, chiar daca�  e sla�bit,
Dupa�  Arborele Viet�ii
Care se î�nalt�a�  î�n mijlocul Ma�rii Eterne.
Inima mea s� i carnea mea cheama�  pe Dumnezeu cel Viu.
Da, vrabia s�i-a ga� sit o casa� ,
S� i ra�ndunica un cuib al ei
Unde î�s� i poate ada�posti puii.
Copiii Luminii
Care lucreaza�  î�n Gra�dina Fraternita� t�ii
Se ada�postesc î�n Legea Sfa�nta� .
Binecuva�ntat�i sunt aceia care sa� la� s� luiesc î�n Ea!



Îngerii

Tatăl Ceresc
A dat îngerilor Săi responsabilitatea
În ce te priveşte
Şi în braţele lor
Te vor ridica
Până la Arborele Vieţii
Care se înalţă în mijlocul
Mării Eterne…

Pentru î�nt�elepciunea Legii,
Pentru puterea de necucerit a Legii,
S� i pentru vigoarea sa�na� ta� t�ii,
Pentru gloria Tata� lui Ceresc
S� i a Maicii Pa�ma�ntes�ti,
S� i pentru toate binecuva�nta� rile s� i remediile
Pa�cii î�ns�eptite,
Sa�  la�uda�m sfint�ii î�ngeri.
Eforturile noastre de a-i î�nta� lni
S� i comuniunile noastre cu ei
Ne fac pla� cut�i î�n ochii Tata� lui Ceresc.
Legea este î�mplinita�  de î�ngerii
Luminos�i s� i sfint�i,
Puternici s� i magnifici
A ca� ror privire le î�ndeplines�te dorint�ele,
Care sunt nemuritori s�i sfint�i
Care sunt s�apte s� i tot�i s�apte, tot�i î�ntr-un Ga�nd,
Care sunt s�apte s� i tot�i s�apte, tot�i î�ntr-o Vorbire,
Care sunt s�apte s� i tot�i s�apte, tot�i î�ntr-o Act�iune.
Ga�ndul lor este acelas� i,
Cuva�ntul lor este acelas� i,
Act�iunea lor este aceeas�i.
Tata� l lor este Acelas� i,
S� i anume Tata� l Ceresc!



I6ngerii care î�s� i va�d sufletele unii altora,
Aduc î�mpa� ra� t�ia Maicii Pa�ma�ntes�ti
S� i î�mpa� ra� t�ia Tata� lui Ceresc Copiilor Luminii
Care lucreaza�  î�n Gra�dina Fraternita� t�ii.
I6ngerii sunt Fa�uritorii s� i Conduca� torii
Modelatorii s�i Supraveghetorii,
Pa�zitorii s� i Pa� stra� torii Pa�ma�ntului î�mbels�ugat
S� i al tuturor creat�iilor Tata� lui Ceresc.
Noi invoca�m bunii, puternicii, binefa� ca� torii
I6ngeri ai Tata� lui Ceresc s� i ai Maicii Pa�ma�ntes�ti:
Acela al Luminii!
Acela al Cerului!
Acela al Apelor!
Acela al Pa�ma�ntului!
Acela al Plantelor!
Acela al Copiilor Luminii!
Acela al Sfintei Creat�ii Eterne!
Noi la�uda�m î�ngerii
Care, î�n primul ra�nd, asculta�  ga�ndul s� i î�nva� t�a� tura
Tata� lui Ceresc
Ai ca� rui î�ngeri au format sa�ma�nt�a noroadelor.
Noi la�uda�m î�ngerii
Care au atins spra�nceana
Pa�rintelui nostru Enoh
S� i au ca� la�uzit Copiii Luminii
Pe s�apte plus s�apte ca� i
Care duc la Arborele Viet�ii
Care se î�nalt�a�  pentru ves�nicie î�n mijlocul Ma� rii Eterne.
Noi venera�m tot�i î�ngerii
Buni, eroici s�i generos�i,
Ai lumii fizice a Maicii Pa�ma�ntes�ti
S� i aceia ai Ta� ra�murilor Invizibile,
Ale Lumilor Ceres�ti ale Tata� lui Ceresc.
Noi la�uda�m binecuva�ntat�ii î�ngeri nemuritori
Cu î�nfa� t�is�are splendida�  stra� lucitoare,



Creaturi ma�ret�e s� i devotate Tata� lui Ceresc,
Ei care sunt nepieritori s� i sfint�i.
Noi venera�m stra� lucitorii, glorios� ii,
Generos�ii î�ngeri sfint�i,
Aceia  care  conduc  drept  s� i  care  rezolva�  toate  lucrurile  cu

dreptate.
Auzit�i vocile vesele ale Copiilor Luminii
Care lauda�  sfint�ii î�ngeri
Ca�nd lucreaza�  î�n Gra�dina Fraternita� t�ii:
Noi ca�nta�m cu bucurie apelor, pa�ma�ntului s� i plantelor,
Acestui Pa�ma�nt s� i acestor Ceruri,
Va�ntului sfa�nt, soarelui sfa�nt s� i lumii sfinte,
Eternelor stele, fa� ra�  de î�nceput,
S� i tuturor creaturilor sfinte ale Tata� lui Ceresc.
Noi ca�nta�m cu bucurie Legii Sfinte,
Care este Ordinea Cereasca� ,
Zilelor s� i nopt�ilor,
Anilor s� i anotimpurilor,
Care sunt sta� lpii Ordinei Ceres�ti.
Noi venera�m I6ngerii Zilei,
S� i I6ngerii Lunilor,
Precum s�i pe aceia ai Anilor s� i Anotimpurilor.
Tot�i buni s� i eroici,
I6ngeri nemuritori, binecuva�ntat�i
Care sprijina�  s� i pa� streaza�  Ordinea Cereasca� .
Noi dorim sa�  ne apropiem î�ngerii puternici,
Tot�i î�ngerii Ordinei Ceres�ti,
Deoarece Legea Sfa�nta�
Este cel mai mare bun dintre toate.
Noi da� ruim aceste ga�nduri bine ga�ndite,
Aceste cuvinte bine vorbite
S� i aceste act�iuni bine fa� cute
Generos�ilor î�ngeri nemuritori
Care î�s� i exercita�  conducerea lor dreapta� .
Noi da� ruim aceste daruri I6ngerilor Zilei



S� i I6ngerilor Nopt�ii Nemuritori s� i care ajuta�  mereu,
Care ra�ma�n etern cu Mintea Divina� .
Fie ca bunii, s� i eroicii, s� i generos�ii
I6ngeri ai Tata� lui Ceresc
S� i ai Maicii Pa�ma�ntes�ti
Sa�  mearga�  cu sfintele lor picioare
I6n Gra�dina Fraternita� t�ii.
S� i fie ca ei sa�  mearga�  ma�na�  î�n ma�na�  cu noi
Cu virtut�ile vindeca� toare ale binecuva�ntatelor lor haruri,
Pe toata�  î�ntinderea pa�ma�ntului,
Pe tot cursul ra�urilor,
Peste tot unde lumineaza�  soarele
Pentru î�ncurajarea avansa� rii omului
S� i pentru ampla sa dezvoltare.
Ei sunt sfint�ii î�ngeri
Care vor restaura Lumea!
Ca niciodata�  de acum î�nainte  sa�  nu mai  existe  ba� tra�net�e  s� i

moarte!
Niciodata�  sa�  nu  mai  existe  putreziciune,  ci  viat�a�  ves�nica�  s� i

dezvoltare ves�nica� .
Atunci Viat�a s� i Nemurirea vor veni
S� i Lumea va fi refa� cuta� !
Creat�ia se va dezvolta ves�nic,
I6mpa� ra� t�ia Tata� lui Ceresc va prospera
S� i ra�ul va fi distrus!



Fraternitatea

Priviţi cât de bine şi de plăcut le este
Copiilor Luminii
Să sălăşluiască împreună în unitate!
Pentru Fraternitate,
Tatăl Ceresc
A dat Legea.
Şi chiar viaţa veşnică.

Legea a fost plantata�  î�n Gra�dina Fraternita� t�ii
Pentru a lumina inimile Copiilor Luminii,
Pentru a netezi drumul î�n fat�a lor
La cele s�apte plus s�apte ca� i care duc la Arborele Viet�ii
Ce se î�nalt�a�  î�n mijlocul Ma�rii Eterne.
Legea a fost plantata�  î�n Gra�dina Fraternita� t�ii
Ca ei sa�  poata�  recunoas�te
Spiritul adeva� rului s� i minciuna,
Adeva� rul na� scut din izvorul Luminii,
Minciuna na� scuta�  din ada�ncimile î�ntunericului.
Domeniul tuturor Copiilor Adeva� rului
Se afla�  î�n ma� inile puternicilor I6ngeri ai Luminii,
Astfel î�nca� t ei merg pe ca� ile Luminii.
Copiii Luminii sunt servitorii Legii
S� i Tata� l Ceresc nu-i va uita.
El le-a s�ters pa�catele lor ca un nor gros
El a aprins candela Adeva� rului î�n inimile lor.
Ca�ntat�i voi, ceruri,
Ca�ntat�i umile fragmente ale pa�ma�ntului,
Izbucnit�i î�n ca�ntece voi, munt�ilor,
Voi, pa�duri cu fiecare copac al vostru
Pentru ca�  Tata� l Ceresc a aprins flaca� ra Sa
I6n inimile Copiilor Luminii
S� i glorificat�i-L î�n ei.
Legea Sfa�nta�  a Creatorului



Purifica�  pe aceia care urmeaza�  Lumina
De toate ga�ndurile, cuvintele s� i faptele rele,
As�a cum un va�nt puternic s� i repede
Cura� t�a�  ca�mpia.
La� sat�i Copilul Luminii sa�  î�nvet�e, as�a cum dores�te,
Cuva�ntul Sfa�nt,
De la primul pa�na�  la ultimul ceas al zilei,
De la primul la ultimul ceas al nopt�ii.
Mintea lui trebuie sa� -s�i dezvolte inteligent�a,
Iar sufletul lui sa�  creasca�  puternic î�n Legea Sfa�nta� .
Ca�nd mijes�te de ziua�
El va privi cu insistent�a�  soarele care ra� sare
S� i va î�nta�mpina cu bucurie pe Maica sa Pa�ma�nteasca� .
Ca�nd mijes�te de ziua�
I6s� i va spa� la corpul î�n apa�  rece
S� i va î�nta�mpina cu bucurie pe Maica sa Pa�ma�nteasca� .
Ca�nd mijes�te de ziua�
El va respira aerul î�nmiresmat
S� i va î�nta�mpina cu bucurie pe Maica sa Pa�ma�nteasca� .
I6n timpul zilei
El va lucra cu frat�ii sa� i
I6n Gra�dina Fraternita� t�ii.
La vremea amurgului
El se va aduna cu frat�ii sa� i
S� i î�mpreuna�  vor studia cuvintele sfinte
Ale tat�ilor lor s� i ale tat�ilor tat�ilor lor,
Chiar pa�na�  la cuvintele Pa� rintelui nostru Enoh.
S� i ca�nd stelele se vor î�na� lt�a pe cer,
El va face comuniuni
Cu sfint�ii î�ngeri ai Tata� lui Ceresc.
S� i vocea sa se va î�na� lt�a cu bucurie
Ca� tre cel Preaî�nalt, zica�nd:
Noi Te sla� vim Creatorule,
Fa� ca� torul tuturor lucrurilor bune
Mintea Buna�



S� i Legea,
Nemurirea
S� i Focul Sfa�nt ai Viet�ii.
Noi vom oferii Legii I6nt�elepciunea Limbii
Vorbirea Sfa�nta� , Faptele s� i Cuvintele drepte.
Binecuva�nteaza� -ne Tata�  Ceresc,
Ca noi sa�  putem aduce abundent�a�
Lumii pe care Tu ai creat-o,
Ca noi sa�  putem î�nla� tura foamea s�i setea
Din lumea pe care ai creat-o,
Ca noi sa�  putem î�nla� tura ba� tra�net�ea s� i moartea
Din lumea pe care ai creat-o.
O, bunule, cel mai binecuva�ntat Tata�  Ceresc,
Binecuva�nteaza� -ne ca sa�  putem ga�ndi
Potrivit Legii,
Ca sa�  putem vorbi
Potrivit Legii,
Ca sa�  ne putem comporta
Potrivit Legii!
„O, Tata�  Ceresc,
Care este invocarea cea mai importanta�
I6n ma�ret�ie s�i binecuva�ntare?”
Este aceea, O, Copil al Luminii,
Care te face,
De ca�nd te scoli s� i pa�na�  mergi la culcare,
Tot timpul ca� t lucrezi,
Sa�  ai ga�nduri bune, sa�  spui cuvinte bune s� i sa�  faci fapte bune
S� i sa�  respingi ga�ndurile rele, cuvintele rele s� i faptele rele.
Primul pas
Pe care sufletul Copilului Luminii l-a fa� cut
I6i as�aza�  î�n Paradisul Ga�ndului Bun,
I6mpa� ra� t�ia Sfa�nta�  a î�nt�elepciunii.
Al doilea pas
Pe care sufletul Copilului Luminii l-a fa� cut
I6l as�aza�  î�n Paradisul Cuva�ntului Bun,



I6mpa� ra� t�ia Sfa�nta�  a Iubirii.
Al treilea pas
Pe care sufletul Copilului Luminii l-a fa� cut
I6l as�aza�  î�n Paradisul Faptei Bune,
I6mpa� ra� t�ia Sfa�nta�  a Puterii.
Al patrulea pas
Pe care sufletul Copilului Luminii l-a fa� cut
I6l as�aza�  î�n Lumina Infinita� .
Tata� l Ceresc cunoas�te inimile Copiilor Luminii
S� i mos�tenirea lor va fi î�n veci.
Pe ei nu-i vor speria vremurile rele
S� i vor face fat�a�  cu succes zilelor de foamete.
Cu ei este Fa�nta�na Viet�ii,
Iar Tata� l Ceresc nu-s� i abandoneaza�  copiii Sa� i.
Sufletele lor vor respira tot timpul s� i totdeauna,
Iar formele lor vor fi î�nzestrate cu Viat�a Eterna� .
Binecuva�ntat�i fie Copiii Luminii
Care s� i-au î�mpletit destinele cu Legea
S� i merg cu Adeva� rul pe toate ca� ile lor.
Fie ca Legea sa� -i binecuvinteze cu toate bunurile
S� i sa� -i fereasca�  de toate relele,
S� i sa�  le lumineze inimile
Cu vederea î�n interiorul viului
S� i, grat�ie acesteia, cu cunoas�terea lucrurilor eterne.



Arborii

Mergi către arborii înalţi
Şi, în faţa unuia dintre ei
Care este cel mai frumos, mai înalt şi

mai maiestuos
Spune-i aceste cuvinte:
Te salut
Arbore bun al Vieţii
Făcut de Creator!

I6n zilele de demult, ca�nd Creat�ia era ta�na� ra� ,
Pa�ma�ntul era plin de arbori urias� i
Ale ca� ror ramuri ajungeau deasupra norilor
S� i î�n care sa� la� s� luiau Vechii nos�tri Pa� rint�i
Care au umblat cu î�ngerii
S� i au tra� it î�n Legea Sfa�nta� .
I6n umbra ramurilor lor tot�i oamenii tra� iau î�n pace
I6nt�elepciunea s� i cunoas�terea erau cu ei
Precum s�i revelat�ia Luminii Infinite.
Prin pa�durile lor curgea Ra�ul Etern,
Iar î�n centru se î�na� lt�a Arborele Viet�ii,
Iar Acesta nu le era ascuns.
Ei ma�ncau la masa Maicii Pa�ma�ntes�ti
S� i dormeau î�n brat�ele Tata� lui Ceresc,
S� i au fa� cut un lega�ma�nt etern cu Legea Sfa�nta� .
Atunci, arborii erau frat�ii oamenilor
S� i viat�a lor era î�ndelungata�
Tot ata� t ca� t cea a Ra�ului Etern
Care curgea fa� ra�  î�ncetare
Din Izvorul Necunoscut.
Acum des�ertul acopera�  pa�ma�ntul cu nisip arza� tor,
Arborii urias� i sunt praf s� i cenus�a� ,
Iar ra�ul larg – o gra�mada�  de ma� l.
Deoarece lega�ma�ntul sacru cu Creatorul



A fost î�nca� lcat de Fiii Oamenilor,
Ei au fost izgonit�i din casele lor din arbori.
Acum drumul duca�nd la Arborele Viet�ii
Este ascuns ochilor oamenilor
S� i tristet�ea umple cerul
Unde ca�ndva se î�na� lt�au ramurile semet�e.
Acum î�n des�ertul arza� tor
Vin Copiii Luminii
Sa�  lucreze î�n Gra�dina Fraternita� t�ii.
Sa�ma�nt�a pe care ei o planteaza�  î�n pa�ma�ntul sterp
Va deveni o pa�dure puternica� ,
Iar arborii se vor î�nmult�i
S� i-s� i vor î�ntinde ramurile lor verzi
Pa�na�  ce pa�ma�ntul va fi acoperit din nou.
I6ntreg pa�ma�ntul va fi o gra�dina�
S� i copacii î�nalt�i vor acoperi pa�ma�ntul.
I6n acea zi Copiii Luminii vor ca�nta un nou ca�ntec:
Fratele meu, Arbore,
Lasa� -ma�  sa�  nu ma�  ascund de tine,
Ci sa�  î�mpa� rta� s� im î�mpreuna�  respirat�ia viet�ii,
Pe care ne-a dat-o Maica Pa�ma�nteasca� !
Mai frumos deca� t cea mai fina�  bijuterie
A artei covoarelor
Este covorul de frunze verzi sub piciorul meu gol.
Mai maiestuos deca� t baldachinul de ma� tase
Al unui negustor bogat
Este coloritul ramurilor deasupra capului meu
Prin care ajunge la mine lumina stra� lucitoare a stelelor.
Va�ntul, printre frunzele chiparos�ilor,
Produce un sunet asema�na� tor unui cor de î�ngeri.
Prin stejarul masiv s� i cedrul regal
Maica Pa�ma�nteasca�  a trimis un mesaj de Viat�a�  Eterna�
Tata� lui Ceresc.
Ruga� ciunea mea pornes�te de pe arborii î�nalt�i:
Ramurile lor care se î�ndreapta�  ca� tre cer



Vor duce vocea mea la Tata� l Ceresc.
Pentru fiecare copil, tu vei planta un arbore
Pentru ca pa�ntecul Maicii tale Pa�ma�ntes�ti
Sa� -s� i aduca�  viat�a�  puternica� ,
Dupa�  cum pa�ntecul femeii aduce viat�a� .
Acela care distruge un arbore
S� i-a ta� iat propriile sale ma�dulare.
As�a vor ca�nta Copiii Luminii
Ca�nd pa�ma�ntul va deveni din nou o gra�dina� :
Arbore sfa�nt, dar divin al Legii,
Maiestatea ta reunes�te pe tot�i aceia
Care s� i-au pierdut adeva� rata lor casa� ,
Care este Gra�dina Fraternita� t�ii!
Tot�i oamenii vor deveni din nou frat�i
Sub ramurile tale î�ntinse.
Dupa�  cum Tata� l Ceresc î�i iubes�te pe tot�i copiii Sa� i,
Tot as�a noi iubim s� i î�ngrijim tot�i copacii
Care cresc pe pa�ma�ntul nostru.
Sa� -i pa� stra�m s� i sa� -i î�ngrijim,
Ca ei sa�  poata�  cres�te î�nalt�i s� i puternici
S� i sa�  umple din nou pa�ma�ntul cu frumuset�ea lor,
Pentru ca�  arborii sunt frat�ii nos�tri,
S� i ca frat�i ne vom pa�zi s� i iubi unii pe alt�ii.



Stelele

Stele îndepărtate,
Albe, sclipitoare!
Stele îndepărtate, pătrunzătoare,
Aducătoare de sănătate!
Razele lor strălucitoare,
Strălucirea şi gloria lor
Sunt toate, prin Legea Ta Sfântă,
Vorbitorii slavei Tale
O, Tată Ceresc!

Pe fat�a Cerului
Tata� l Ceresc s� i-a ara� tat puterea:
S� i iata� ! El a ra� spa�ndit un Ra�u de Stele î�n urma Sa!
Noi invoca�m stra� lucitoarele s� i glorioasele Stele
Care î�nla� tura�  toate temerile fiint�elor
S� i aduc sa�na� tate s� i viat�a î�ntregii Creat�ii.
Noi invoca�m stra� lucitoarele s� i glorioasele Stele
Ca� rora Tata� l Ceresc le-a dat
O mie de simt�uri,
Glorioasele Stele care poarta�  î�n ele
Sa�ma�nt�a Viet�ii s� i a Apei.
Stra� lucitoarelor s�i glorioaselor Stele
Noi le facem o Invocare:
Cu î�nt�elepciune, putere s� i iubire,
Cu vorbe, fapte s� i cuvinte potrivite,
Ne sacrifica�m stra� lucitoarelor s� i glorioaselor Stele
Care zboara�  ca� tre Marea Cereasca�
Asemenea sa� get�ii Aruncate spre Spat�iul Ceresc.
Invoca�m stra� lucitoarele s� i glorioasele Stele
Care î�s� i arata�  frumuset�ea
S� i ra� spa�ndesc alinare s� i bucurie
Ca�nd se î�mpa� rta� s�esc î�ntre ele.
Lucrurile Sfinte,



Stelele, Sorii, s� i coloratele Aurore
Care aduc Lumina Zilelor,
Toate sunt, prin Ordinea Cereasca� ,
Gra� itorii slavei Tale,
O, Tu, mare ctitor, Lege Sfa�nta� !
Invoca�m Domnul Stelelor,
I6nger al Luminii,
Ves�nic-treazul!
Care este î�n posesia
Frumoasei, necuprinsei Legi,
Cu ma� ret�ie s� i putere
S� i a ca� rui fat�a�  prives�te
Cele s�apte plus s�apte î�mpa� ra� t�ii ale Pa�ma�ntului.
El este iute printre cei iut�i,
Generos printre cei generos�i,
Puternic printre puternici,
Da� ruitor al Roadelor Pa�ma�ntului,
Da� ruitor al Suveranita� t�ii,
Da� ruitor al Bucuriei s� i Fericirii.
Noi invoca�m Domnul Stelelor,
I6ngerul Luminii,
Care este gra� itor al adeva� rului,
Cel cu o mie de urechi s� i zece mii de ochi,
Cel cu o cunoas�tere deplina� , puternic, ves�nic-treaz.
Ordinea Cereasca�  stra�bate toate lucrurile pure,
Care sunt Stelele,
I6n a ca� ror lumina�  sunt î�mbra� cat�i
I6ngerii glorios� i.
Mare este Tata� l nostru
Ceresc s� i mare este puterea Sa!
I6nt�elegerea Sa este infinita� .
El spune numa� rul stelelor,
El le cheama�  dupa�  nume.
Privit�i la î�na� lt�imea stelelor!
Ca� t de sus sunt ele!



S� i totus� i, Tata� l Ceresc le t�ine î�n palmele Sale
As�a cum cernem noi nisipul î�ntr-ale noastre.
Cel care nu cunoas�te Legea Sfa�nta�
Este ca o stea ra� ta� citoare
I6n î�ntunecimea unui cer necunoscut.
S� tii ca�  exista�  doar o cale
De a vedea bolta î�nstelata� ?
I6nchipuies�te-t�i stelele ca nis�te ga�uri î�n cer
Prin care gloria cereasca�  este revelata�
I6n fragmente de lumina�  î�nfla� ca� rata� !
I6n noaptea purpurie,
Stra�ba� tuta�  de Stelele eterne,
Sufletele Copiilor Luminii
Se vor î�naripa s� i se vor ala� tura î�ngerilor Tata� lui Ceresc.
Apoi, Marea Eterna�
Va reflecta gloria stra� lucitoare a cerurilor
S� i ramurile Arborelui Viet�ii vor atinge stelele.
Atunci î�mpa� ra� t�ia Cerurilor
Va umple pa�ma�ntul cu glorie
S� i stelele stra� lucitoare ale Celui Preaî�nalt
Vor î�nveseli inimile Copiilor Luminii
S� i vor î�nca� lzi s� i alina fiii cerceta� tori ai oamenilor.



Luna

Lunii luminoase
Care păstrează în ea
Sămânţa multor specii
Să-i facem invocarea
Cu respect şi rugăciune.

Ca�nd Lumina Lunii cres�te devenind mai prietenoasa� ,
Plantele colorate î�n auriu cresc pe pa�ma�nt.
I6n timpul prima�verii,
Noi o la�uda�m de la Luna Noua�
Pa�na�  la Luna Plina� .
Secera Lunii Noi este plina�  de Pacea Sfa�nta� :
Noi la�uda�m I6ngerul Pa� cii.
Luna stra� lucitoare s� i luminoasa�
Pa� streaza�  î�n ea sa�ma�nt�a:
Stra� lucitoare, glorioasa� ,
Da� ta� toare de apa� ,
Da� ta� toare de ca� ldura� ,
Da� ta� toare de î�nt�elepciune,
Da� ta� toare de de meditat�ie,
Da� ta� toare de prospet�ime,
Vindeca� toarea, Luna Pa� cii!
Cu lumina ta� cuta�  s� i da� ta� toare de pace
Luna lumineaza�
Pa� s�unile, locuint�ele,
Apele, pa�ma�nturile s� i plantele
Gra�dinii noastre pa�ma�ntes�ti.
Luna s� i Soarele,
Va�ntul sfa�nt s� i Stelele fa� ra�  î�nceput,
Autodeterminate s� i automis�ca� toare,
Toate stabilesc Ordinea Sfa�nta�
A zilelor s� i nopt�ilor,



A lunilor s� i anilor.
Fat�a lunii nu-s� i schimba�  aspectul;
Ra�ma�ne totdeauna aceeas�i
Dupa�  cum Legea Sfa�nta�  nu arata�  o fat�a�  diferita�
Fieca� rui Copil al Luminii,
Ci ra�ma�ne neschimbata�  î�n Esent�a sa.
Noi invoca�m Luna Noua�  s� i Luna î�n cres�tere,
Precum s�i Luna Plina�  care î�nla� tura�  noaptea.
S� i sa� rba� torile anului s� i anotimpurile Tata� lui Ceresc,
Pentru ca�  El a fost Acela care a dat Lunii
Cres�terea s� i descres�terea ei
Puta�nd cunoas�te prin ea
Mis�ca� rile zilei s� i ale nopt�ii.
Tu, luna�  de argint luminoasa� ,
Noi suntem recunosca� tori ca�  putem privi la tine
S� i ca�  vedem î�n reflectarea ta
Fat�a binecuva�ntata�  a Maicii noastre Pa�ma�ntes�ti!
I6n lumea fiilor omului,
Frat�ii Luminii sunt fla� ca� ri de stra� lucire,
Iar stelele pa� lesc î�n prezent�a
Lunii luminoase s� i stra� lucitoare.
Luna ca� la� tores�te stra� lucitoare de-a lungul cerului,
S� i vesela�  î�n Legea Sfa�nta�  umple inimile noastre.
Pace! Pace! Pace!
Sfa�nt I6nger al Pa� cii,
Lumineaza�  luna argintie cu sfint�enia ta,
Ca� reia toata�  lumea î�i prives�te frumuset�ea
S� i î�i simte Pacea ta eterna� .
Cerul gol este albastru noaptea
S� i noi vedem prima raza�  a Lunii Noi
Casta�  s� i frumoasa� !
Atunci Frat�ii se felicita�  unul pe altul
Cu iubire s� i recunos�tint�a�
Spuna�nd: „Pace t�ie!’ „Pace t�ie!”



Psalmi de laudă şi recunoştinţă

Îţi sunt recunoscător, Tată Ceresc,
Pentru că m-ai ridicat la înălţimea

Eternităţii
Şi  merg  în  mijlocul  minunăţiilor

simple.
Tu m-ai călăuzit
Să ajung la compania Ta eternă
Din adâncimile pământului.
Tu ai purificat corpul meu
Pentru  a  mă  alătura  armatei

îngerilor pământului
Iar sufletul meu să ajungă
În însoţirea îngerilor cereşti.
Tu ai dat omului eternitatea
Pentru a lăuda în zori şi la amurg
Lucrările şi minunăţiile Tale
În cântece vesele.

O, voi toate lucra� rile Ordinii Ceres�ti,
Binecuva�ntat�i Legea!
La�udat�i s� i sla� vit�i Legea mai mult ca orice, pentru totdeauna.
O, voi ceruri, binecuva�ntat�i Legea!
La�udat�i s� i sla� vit�i Legea mai mult ca orice, pentru totdeauna.
O, voi î�ngeri ai Tata� lui Ceresc,
S� i voi î�ngeri ai Maicii Pa�ma�ntes�ti,
Binecuva�ntat�i Legea!
La�udat�i s� i sla� vit�i Legea mai mult ca orice, pentru totdeauna.
O, voi ape, care suntet�i deasupra cerurilor
Binecuva�ntat�i Legea!
O, voi puteri ale sfint�ilor î�ngeri binecuva�ntat�i Legea!
O, voi soare s�i luna� , binecuva�ntat�i Legea!
O, voi stele ale cerului, binecuva�ntat�i Legea!
O, voi pica� turilor de ploaie s� i roua� , binecuva�ntat�i Legea!



O, voi va�nturilor, binecuva�ntat�i Legea!
O, voi focurilor s� i ca� ldurilor, binecuva�ntat�i Legea!
O, voi iarna�  s� i vara� , binecuva�ntat�i Legea!
O, voi lumina�  s� i î�ntuneric, binecuva�ntat�i Legea!
O, voi ceat�a�  s� i furtuni de za�pada� , binecuva�ntat�i Legea!
O, voi nopt�i s� i zile, binecuva�ntat�i Legea!
O, voi fulgere s� i nori, binecuva�ntat�i Legea!
O, voi munt�i s� i coline, binecuva�ntat�i Legea!
O, voi lucrurilor care cres�tet�i pe pa�ma�nt, binecuva�ntat�i Legea!
O, voi fa�nta�ni, binecuva�ntat�i Legea!
O, voi mari s� i ra�uri, binecuva�ntat�i Legea!
O, voi balene s� i tot ce se mis�ca�  î�n ape,
Binecuva�ntat�i Legea!
O, voi pa� sa� ri ale aerului, binecuva�ntat�i Legea!
O, voi animale sa� lbatice s� i vite, binecuva�ntat�i Legea!
O, voi copii ai oamenilor, binecuva�ntat�i Legea!
O, voi spirite s� i suflete ale Copiilor Luminii,
Binecuva�ntat�i Legea!
O, voi lucra� tori sfint�i s� i umili
Din Gra�dina Fraternita� t�ii, binecuva�ntat�i Legea!
Fie ca î�ntreg Pa�ma�ntul sa�  binecuva�nteze Legea!
Aducet�i mult�umiri Tata� lui Ceresc
S� i binecuva�ntat�i Legea Sa!
O, voi, tot�i aceia care sla� vit�i Legea,
La�udat�i pe Tata� l Ceresc
S� i Maica Pa�ma�nteasca� ,
S� i tot�i sfint�ii î�ngeri
S� i aducet�i-le mult�umiri
Pentru ca Legea sa�  fie pentru totdeauna!
Noi sla� vim Legea zi s� i noapte.
Slava�  Tata� lui Ceresc!
Slava�  Maicii Pa�ma�ntes�ti!
Slava�  î�ngerilor sfint�i!
Slava�  Copiilor Luminii!
Slava�  sfa�ntului nostru Pa� rinte Enoh!



Slava�  î�ntregii Creat�ii Sfinte
Care a fost, este s� i va fi î�n veci!
Noi la�uda�m stelele luminoase s� i glorioase,
Noi la�uda�m cerul suveran,
Noi la�udam timpul infinit,
Noi la�uda�m Legea buna� ,
A î�nchina� torilor Creatorului,
A Copiilor Luminii
Care lucreaza�  î�n Gra�dina Fraternita� t�ii.
Noi la�uda�m calea Legii Sfinte.
Noi la�uda�m tot�i î�ngerii sfint�i
Ai lumii neva�zute.
Noi la�uda�m tot�i î�ngerii sfint�i
Ai lumii materiale.
Aducet�i mult�umiri Tata� lui Ceresc pentru ca�  El este bun,
Aducet�i mult�umiri Dumnezeului î�ngerilor,
Aducet�i mult�umiri Domnului Luminii
Pentru mila sa ves�nica� .
Celui care singur a fa� cut marile minuni,
Celui care prin î�nt�elepciunea Sa a fa� cut cerurile,
Celui care a ridicat pa�ma�nturile deasupra apelor,
Celui care a fa� cut marile lumini ale cerurilor,
Celui care a fa� cut soarele pentru a sta�pa�ni ziua,
S� i luna, s� i stelele pentru a sta�pa�ni noaptea,
Aducet�i lauda�  nesfa� rs� ita�  s� i recunos�tint�a�  fa� ra�  margini,
Ca mila Sa sa�  dureze ves�nic.
S� i venera�m vechea s� i sfa�nta religie
Care a fost statornicita�  la Creat�ie,
Care a fost pe pa�ma�nt î�n timpul Arborilor urias� i,
Religia sfa�nta�  a Creatorului
Splendida�  s� i glorioasa�
Revelata�  de Pa� rintele nostru Enoh.
Noi venera�m Creatorul,
S� i Focul Viet�ii,
S� i Apele bune care sunt sfinte,



S� i Soarele splendid, s� i Luna,
S� i stelele stra� lucitoare, glorioase.
S� i mai mult ca orice, noi sla� vim Legea Sfa�nta� ,
Pe care Creatorul, Tata� l nostru Ceresc,
Ne-a dat-o noua� .
Ea este Legea care face sfa�nt sa� las�ul nostru,
Care este î�ntinsul Pa�ma�nt verde.
Sla� vit�i Legea!
Legea vindeca�  inimile zdrobite
S� i le alina�  ra�nile.
Mare este Legea s� i de mare putere.
I6nt�elepciunea Legii este infinita� .
Ea î�l î�nalt�a�  pe cel blajin
S� i-l t�ine legat de pa�ma�nt pe cel pa� ca� tos.
Ca�ntat�i Legii cu recunos�tint�a� ,
Ca�ntat�i laude cu harpa Legii
Care acopera�  cerul cu nori,
Care aduce ploaie pa�ma�ntului,
Care face sa�  creasca�  iarba pe munt�i.
Noi la�uda�m cu voce tare
Ga�ndul bine ga�ndit,
S� i Cuva�ntul bine rostit,
Precum s�i Fapta buna� .
Vom veni la voi, O, nemuritori generos�i,
Vom veni la voi preama� rindu-va�  s� i invoca�ndu-va� ,
I6ngeri ai Tata� lui Ceresc s� i ai Maicii Pa�ma�ntes�ti!
Noi venera�m Domnul Sfa�nt al Ordinii Ceres�ti
Creatorul tuturor fa�pturilor bune ale pa�ma�ntului.
Noi venera�m cele rostite de Pa� rintele nostru Enoh
S� i vechea, pura sa religie,
Credint�a  sa  s�i  cunoas�terea  sa,  mai  veche  deca� t  î�nceputul

timpului.
Vom ca�nta Legii ata� t ca� t vom tra� i,
Vom aduce laude Tata� lui Ceresc
Ata� t ca� t vom tra� i,



I6n Gra�dina Fraternita� t�ii.
Comuniunile noastre cu î�ngerii vor fi pla� cute;
Vom fi fericit�i î�n Lege.
Binecuva�nteaza�  Legea, O, sufletul meu!
La�udat�i Legea Sfa�nta� !
Copii ai Luminii, iubit�i Legea,
Deoarece Legea aude vocile voastre
S� i ruga� ciunile voastre!
Legea are, aplecata�  ca� tre noi, o ureche care aude orice.
De aceea noi vom chema Legea ata� t ca� t vom tra� i.
Legea a eliberat sufletele noastre de moarte,
Ochii nos�tri de lacrimi s� i picioarele noastre de primejdii.
Noi vom merge î�n fat�a Legii î�n t�ara viet�ii
Pe ca� ra� rile Gra�dinii infinite a Fraternita� t�ii.
Zilele fiilor oamenilor sunt ca iarba.
Ei î�nfloresc ca florile ca�mpului
Pentru ca�  va�ntul trece peste ei s� i ei sunt dus�i.
Dar mila Legii este nema� rginita�
S� i aduce nemurirea celor care o urmeaza� .
Binecuva�ntat�i pe Tata� l Ceresc s� i pe tot�i î�ngerii Sa� i
Voi, preot�i ai Sa� i, care I6i facet�i pla� cerea!
Binecuva�ntat�i pe Domnul s�i toate lucra� rile Sale
I6n toate locurile î�mpa� ra� t�iei Sale!
Binecuva�nteaza�  pe Domnul, O, suflete al meu!
O, Tata�  Ceresc, Tu es�ti foarte mare!
Tu es�ti î�nva� luit î�n onoare s� i ma� ret�ie
Care Te acopera�  cu lumina�  ca o hlamida� ,
Care se î�ntinde de-a lungul cerului ca o cortina� ,
Care lasa�  nimbul de raze a camerelor Sale î�n ape,
Care face din nori caleas�ca sa,
Care merge pe aripile va�ntului,
Care face spiritele î�ngerilor Sa� i,
Copiii Sa� i ai Luminii, un foc orbitor
Sa�  aprinda�  Adeva� rul î�n inimile fiilor oamenilor,
Care a pus temeliile Pa�ma�ntului,



Binecuva�nteaza�  pe Tata� l Ceresc, O, suflete al meu!



Bocete

Din străfunduri am ţipat către Tine,
O Doamne.

Doamne, ascultă-mi vocea!

Asculta�  ruga� ciunea mea, O, Doamne
S� i lasa�  striga� tul meu s-ajunga�  la Tine.
Nu-T� i ascunde fat�a de la mine
I6n ziua î�n care am necazuri.
Apleaca� -T� i urechea ca� tre mine.
I6n ziua ca�nd Te chem, ra� spunde-mi repede.
Pentru ca�  zilele mele se duc ca fumul
S� i oasele mele sunt arse ca un rug,
Inima mea este lovita�  s� i ves�tejita�  ca iarba
As�a ca�  am uitat sa� -mi ma�na�nc pa� inea.
Din cauza geama� tului vocii mele
Oasele î�mi despica�  pielea.
Sunt ca un pelican î�n sa� lba� ticie,
Sunt ca o bufnit�a�  î�n des�ert.
Ma�  trezesc s� i sunt ca o vrabie,
Singura�  pe acoperis� .
Zilele mele sunt ca o umbra î�n sca�dere
S� i ma�  ves�tejesc ca iarba.
O, Dumnezeul meu, nu ma�  lua î�n mijlocul zilelor mele.
Cerurile sunt lucrarea ma� inilor Tale.
Ele vor pieri, dar
Tu vei ra�ma�ne.
Primul pas fa� cut
De sufletul omului pa� ca� tos
Este sa�  ra�ma�na�  î�n iadul ga�ndului ra�u.
Al doilea pas fa� cut
De sufletul omului pa� ca� tos
Este sa�  ra�ma�na�  î�n iadul cuva�ntului ra�u.



Al treilea pas fa� cut
De sufletul omului pa� ca� tos
Este sa�  ra�ma�na�  î�n iadul faptei rele.
Al patrulea pas fa� cut
De sufletul omului pa� ca� tos
Este sa�  ra�ma�na�  î�n î�ntunericul fa� ra�  sfa� rs� it.
Eu s�tiu ca�  Tu pot�i sa�  faci orice lucru
S� i ca�  nici o hota� ra� re a Ta nu poate fi î�mpiedicata� .
Acum ochiul meu Te cauta�  pe Tine,
Deoarece eu ma�  ura� sc pe mine î�nsumi
S� i ma�  ta� ra� sc î�n praf s� i cenus�a� .
Deoarece fiii pa� ca� tos� i ai oamenilor
Au pa�ca� tuit î�mpotriva lor î�ns� is� i
S� i iadul lor de ga�nduri rele, cuvinte rele s� i fapte rele
Este un iad al propriei lor creat�ii.
Dar durerea mea s� i lacrimile mele amare
Sunt pentru stra�mos�ii nos�tri
Care au pa� ca� tuit fat�a�  de Creator
S� i au fost izgonit�i
Din î�mpa� ra� t�ia Sfa�nta�  a Arborilor urias� i.
De aceea eu pla�ng s� i-mi ascund fat�a î�n tristet�e
Dupa�  frumuset�ea Gra�dinii Pierdute
S� i dulceat�a ca�ntecului Pa� sa� rii
Care ca�nta î�n ramurile Arborelui Viet�ii.
Ai mila�  de mine, O, Dumnezeule,
S� i cura� t�a� -ma�  de pa� catul meu.
Bucuria inimilor noastre a î�ncetat,
Dansul nostru s-a transformat î�n doliu,
Coroana a ca� zut de pe capul nostru.
Vai s�i amar noua�  care am pa� ca� tuit!
De aceea inima noastra�  este ofilita�
S� i vederea noastra�  este slaba� .
Tu, Tata�  Ceresc, î�t�i pa� strezi pe vecie
Tronul Ta�u din generat�ie î�n generat�ie.
Pentru ce ne-ai uitat



S� i ne-ai pa� ra� sit ata� t de multa�  vreme?
I6ntoarce-te la noi, O, Doamne,
Reî�nnoies�te-ne zilele, ca alta�data� .
Unde nu exista�  dreptate sau compasiune,
Totul va deveni des�ert, cu animale sa� lbatice,
Iar casele oamenilor vor fi pline de creaturi jalnice.
S� i acolo vor sa� la� s� lui bufnit�ele,
S� i vor dansa satirii,
Iar sa� lba� ticiunile vor urla î�n casele lor dezolante.
Spala� -ma�  O, Doamne, s� i voi fi mai alb ca za�pada!
Fa� -ma�  sa�  aud numai bucurie s� i veselie!
I6ntoarce-T� i fat�a de la pa� catele mele,
S� i s�terge-mi toate nedrepta� t�ile mele!
Creeaza�  î�n mine o inima�  curata� , O, Doamne
S� i reî�nnoies�te un spirit drept î�n mine!
Nu ma�  lipsi de prezent�a Ta
S� i nu-t�i lua Spiritul Ta�u Sfa�nt de la mine!
Refa�  î�n mine bucuria Gra�dinii Tale Infinite
S� i sust�ine-ma�  cu î�ngerii Ta� i sfint�i!
Lasa� -ma�  sa�  alung tot ra�ul
S� i toata�  murda� ria
Din foc, apa� ,
Pa�ma�nt, arbori,
De la ba� rbatul credincios s� i femeia credincioasa� ,
Din stele, luna� , soare,
Din Lumina infinita� ,
Din toate lucrurile bune,
Create de Tine, Tata�  Ceresc,
Al ca� ror tipar este Legea Sfa�nta� .
Pe zidurile Babilonului
Ne as�eza�m s� i pla�ngem,
Ca�nd ne amintim de Sion.
Ne ata� rna�m harpele noastre î�n sa� lcii.
Cum am mai putea ca�nta ca�ntecul Domnului
I6ntr-o t�ara�  pa� ca� toasa� ?



Daca�  te voi uita, o Ierusalime,
Ma�na mea dreapta�  sa� -s� i piarda�  î�ndema�narea.
Daca�  nu-mi voi aminti de tine,
Sa�  mi se despice limba de la ra�da� cina�
Pentru ca�  Babilonul î�nseamna�  sclavia î�n lume,
Iar Sionul este libertatea î�n Fraternitate.
O, Doamne, ca� tre Tine voi striga
Pentru ca�  focul a devastat pa� s�unile Sa� lba� ticiunilor,
Iar fla� ca� rile au ars tot�i arborii t�inutului.
Vitele t�inutului au strigat s� i ele dupa�  Tine
Pentru ca�  apele ra�urilor au secat,
S� i focul a devastat Pa� s�unile sa� lba� ticiunilor.
Tot�i locuitorii t�a� rii tremura�
Pentru ca�  ziua venirii Domnului
Este ata� t de aproape:
O zi de î�ntuneric s� i tristet�e,
O zi î�nnourata�  s� i de un î�ntuneric dens,
O zi ca�nd pa�ma�ntul se va cutremura
S� i cerurile vor tremura.
Soarele s� i Luna vor fi î�ntunecate,
Iar stelele î�s� i vor î�ntrerupe stra� lucirea.
Din ada�ncuri striga�m ca� tre Tine,
O, Doamne! Doamne, asculta� -ne glasurile!



Profeţii

Ascultă-mă poporul meu
Şi apleacă-ţi urechea către mine!
Ridică-ţi ochii către ceruri
Şi priveşte în jos la pământ:
Pentru  că  cerurile  vor  dispărea  ca

fumul,
Iar  pământul  va  arăta  ca  o  haină

veche,
Iar cei care îl locuiesc
Vor pieri în acelaşi mod.
Dar împărăţia mea va fi veşnică
Şi Legea Mea nu va fi desfiinţată.

S� i î�n acea zi iadul î�s� i va la� rgi dimensiunile,
S� i-s� i va deschide gura fa� ra�  ma� sura� ,
S� i gloria, ma�ndria s� i parada ra�ului
Va coborî� î�n ea.
Omul obis�nuit va fi dobora� t,
Iar omul puternic umilit.
As�a cum focul va devora miris�tile
Iar fla� ca� rile vor consuma paiele,
Ra�da� cinile lor vor fi consumate de putrezire,
Iar florile lor vor fi î�mpra� s�tiate ca praful.
Aceasta deoarece ei au respins
Legea Sfa�nta�  a Ordinii Ceres�ti
S� i au dispret�uit cuva�ntul Copiilor Luminii.
S� i î�n acea zi, cine va privi peste pa�ma�nt
Va vedea numai î�ntuneric s� i tristet�e,
Iar lumina î�n ceruri va fi stinsa� .
Conduca� torii popoarelor le vor duce î�n pa� cat
S� i acestea vor fi distruse.
Lumea va deveni ipocrita�  s� i fa� ca� toare de rele
S� i gura fieca� ruia va spune nebunii.



Ra�utatea va arde ca focul
S� i va devora ghimpi s� i spini.
Ea se va aprinde î�n ha� t�is�urile pa�durii
S� i se va î�na� lt�a ca fumul.
Prin pedeapsa Legii,
Pa�ma�ntul va fi î�n î�ntuneric
S� i omul va lucra asupra sa.
S� i oamenii vor deveni lemne pentru foc:
Nimeni nu-s� i va crut�a fratele.
Vai celor care n-au respectat Legea Sfa�nta� !
Vai celor î�nga�mfat�i!
Vai celor ce poftesc lucruri lumes�ti
S� i sunt corupt�i prin voia lor de fapte rele,
Care au vederi gres� ite s� i pa� ca� tuiesc î�n judecata�
Pentru ca�  ei sunt oameni ra� zvra� tit�i, oameni mincinos�i,
Oameni care nu vor auzi Legea Domnului,
Care spun clarva� za� torilor sa�  nu arate ce va�d
S� i Profet�ilor sa�  nu spuna�  adeva� rul,
Ci sa�  spuna�  fapte î�ndulcite, profet�ii mincinoase!
Vai celor care dau hota� ra� ri nedrepte
S� i scriu nenorocirile pe care le-au impus!
Vai celor care unesc casa�  de casa�
S� i leaga�  ca�mp de ca�mp,
Pa�na�  ce î�n dorint�a de a se izola
Nu-s�i mai ga� sesc loc pe pa�ma�nt!
Vai celor ce se trezesc î�n zori,
Nu pentru a face comuniuni cu î�ngerii,
Ci pentru a bea ba�uturi tari s� i a continua pa�na�  noaptea
Pa�na�  î�i aprind aburii vinului!
Vai celor care numesc ra�ul bine s� i binele ra�u,
Care iau î�ntunericul drept lumina, s� i lumina î�ntuneric!
Vai acelora
Care, la� sa�nd de-o parte judecata,
Iau dreptul celui sa� rac,
Care jefuiesc va�duvele s� i î�nrobesc orfanii!



De aceea, î�n vremurile ce vor veni,
Ma�na Domnului va cura� t�a usca� turile
Prin judecata Legii,
Iar cei î�nalt�i vor fi mics�orat�i
S� i cei trufas� i – umilit�i.
T� ipat�i voi de durere, pentru ca�  ziua Legii este aproape.
Ea va veni ca o distrugere de la Atotputernic.
De aceea, toate ma� inile vor fi slabe
S� i inimile oamenilor vor fi î�nmuiate,
S� i ei vor fi î�ngrozit�i.
Privirea lor va vedea numai dureri s� i tristet�e;
Ei vor tra� i î�n chinuri ca femeile care nasc;
Ei vor fi uimit�i unul fat�a�  de altul;
Fet�ele lor vor fi ca fla� ca� rile.
Privit�i, ziua Domnului soses�te
Cruda� , cu furie s� i urgie,
Pentru a la� sa pa�ma�ntul pustiu
S� i El va distruge s� i goni pa� ca� tos� ii din el.
S� i aceasta se va î�nta�mpla î�ntr-o zi ca�nd
Domnul va pedepsi gazda celor î�nalt�i,
S� i regii de pe pa�ma�nt.
Ei vor fi adunat�i î�mpreuna
S� i î�nchis� i ca prizonieri î�n put�uri,
S� i vor fi aruncat�i î�n pus�ca� rii,
S� i Domnul va apare din sa� las�ul Sa�u,
S� i va coborî�,
S� i va porunci de pe î�na� lt�imile cele mai mari ale Pa�ma�ntului
S� i munt�ii se vor topi sub El,
S� i va� ile vor fi ca ceara î�n fat�a focului,
S� i apele vor ca�dea î�n pra�pastie.
Atunci luna s� i soarele se vor î�ntuneca,
Iar stelele cerului s�i constelat�iile lor
Nu vor mai lumina.
Soarele se va î�ntuneca de atunci î�nainte,
Iar luna nu-s� i va mai la� sa lumina sa�  stra� luceasca� .



Domnul va cutremura cerurile,
Iar pa�ma�ntul se va î�ndepa� rta de la locul sa�u,
I6n ziua urgiei Legii,
I6n ziua groaznicei ma�nii a Domnului.
Oras�ele stra� lucitoare vor ra�ma�ne pustii,
S� i vor fi invadate de fiarele sa� lbatice ale des�erturilor.
Fa�nul se va ofili, iarba va dispare,
S� i pe î�ntreg Pa�ma�ntul nu va mai exista nici un pic de verdeat�a� .
I6n acea zi, oras�ele puternice
Vor fi scuturate ca o creanga� ,
Iar o furtuna�  de grindina�
Va ma� tura orice ada�post
S� i ape groaznice
Vor inunda locurile ascunse ale ra� ilor.
Apele ra�urilor s� i fluviilor
Vor fi deasupra fieca� rui munte,
Deasupra fieca� rei coline,
I6n ziua marelui masacru
Ca�nd turnurile se vor pra�bus�i.
I6n acea zi, lumina lunii
Va fi la fel ca lumina soarelui,
Iar lumina soarelui va fi de s�apte ori mai puternica� .
Iata� , numele Legii va veni de departe
Arza�nd cu ma�nie fierbinte
S� i povara este grea:
Buzele Domnului sunt pline de indignare,
Iar limba Sa un foc distruga� tor.
El î�s� i va ara� ta puterea brat�ului Sa�u
Cu flaca� ra distruga� toare a focului,
Ra�va� s� ind totul cu furtuni s� i ploi de pietre.
Pa�ma�ntul va fi complet pustiit s� i distrus.
Pentru ca�  Fiii Oamenilor s� i-au î�ntors fat�a de la Lege.
Oras�ele ra� ta� cirii vor fi da� ra�mate:
Fiecare casa�  se va î�nchide
S� i nici un om nu va putea intra î�n ea.



Pe stra� zi se vor auzi t�ipete s� i vaiete.
Va dispa� rea orice bucurie, orice veselie pe Pa�ma�nt.
Cel care va fugi de zgomotul fricii
Va ca�dea î�n abis,
Iar cel ce va reus�i sa�  iasa�  din abis
Va ca�dea î�n capcana�
Pentru ca�  ferestrele spre î�nalt vor fi deschise,
Iar temeliile Pa�ma�ntului se vor cutremura.
Pa�ma�ntul se va pra�bus�i î�n î�ntregime,
Se va topi
S� i se va mis�ca cu o viteza�  foarte mare.
Atunci Luna se va ra� sturna,
Soarele se va ascunde
S� i pa�ma�ntul se va deplasa î�ntr-o mis�care de dute-vino ca un

om beat,
Se va pra�bus�i s� i nu se va mai ridica.
Tot�i cei din ceruri vor pieri,
Iar cerurile se vor î�nfa� s�ura�  asemeni unui rulou
S� i tot�i se vor pra�bus�i
Ca o frunza�  de vit�a�  de vie,
S� i ca o smochina�  din smochin.
Apele se vor reva� rsa din ma� ri,
Iar ra�urile vor fi pa� ra� site s� i uscate.
Fluviile se vor transforma î�n mlas�tini,
Iar praful – î�n pucioasa�
S� i î�ntreg pa�ma�ntul va deveni o mlas�tina�  î�n fla� ca� ri.
Fumul nu se va opri zi s� i noapte
S� i nici un om nu va putea trece prin el.
Cormoranii s� i buhaii de balta�
Vor sta�pa�ni Pa�ma�ntul.
Bufnit�ele s� i corbii î�l vor popula de asemenea.
Peste el se va î�ntinde
Dezordinea s� i pietrele pustiului.
Ei vor chema nobilii din î�mpa� ra� t�ie,
Dar nimeni nu va fi acolo



S� i tot�i print�ii nu vor fi nimic.
Palatele ei vor fi cuprinse de ma� ra� cini.
Muri s� i urzici vor cres�te î�n forta� ret�ele lor
S� i vor deveni o locuint�a�  pentru dragoni
S� i o curte pentru bufnit�e.
Ambasadorii pa� cii vor pla�nge amarnic
S� i stra�zile largi vor fi pustii.
Nu va mai exista gloria pa�durilor
S� i a ca�mpurilor rodnice.
Da, copacii vor fi ata� t de put�ini
I6nca� t un copil î�i va putea numa� ra.
Iata� , va veni ziua ca�nd toate acestea
Se vor petrece pe pa�ma�nt
S� i tot ce v-au la� sat pa� rint�ii î�n ca�mara�
Se va transforma î�n fum,
Pentru ca�  voi n-at�i ascultat pe Tata� l vostru Ceresc
S� i Maica voastra�  Pa�ma�nteasca�
S� i at�i distrus Legea Sfa�nta� .
Oh, Tu vei despica cerurile
S� i vei coborî�
S� i munt�ii se vor topi puternic î�n prezent�a Ta.
Ca�nd ma�na Ta va ara� ta puterea Legii Tale,
Tu vei cobori furios.
Munt�ii se vor topi î�n prezent�a Ta
S� i focuri insuportabile vor arde.
Iata� , Tu es�ti ma�nios pentru ca�  noi am pa� ca� tuit.
Noi suntem asema�na� tori ma�rii tulburate, ca�nd nu este linis�tita�
Ale ca� rei ape aduna�  noroi s� i murda� rie.
Noi credem î�n vanitate s� i am spus minciuni;
Picioarele noastre alearga�  spre ra�u;
Pustiirea s� i distrugerea sunt î�n drumul nostru.
Noi orbeca� im asemenea orbului,
Ne î�mpiedica�m î�n miezul zilei ca î�n toiul nopt�ii.
Noi ne afla�m î�n locuri dezolante ca nis�te oameni mort�i.
Dar acum, O, Tata�  Ceresc,



Tu es�ti Tata� l nostru.
Noi suntem argila, Tu es�ti Olarul,
S� i noi tot�i suntem poporul Ta�u.
Oras�ele Tale sfinte sunt un pustiu,
Pa�durile Tale sunt distruse,
I6ntregul Ta�u Pa�ma�nt este devastat.
Sfa�nta s� i frumoasa noastra�  casa�
Unde pa� rint�ii nos�tri Te la�udau pe Tine
Este arsa�  de foc.
Chiar vechea cunoas�tere a Pa� rintelui Enoh
Este ca� lcata�  î�n picioare î�n praf s� i cenus�a� .
S� i eu privesc Pa�ma�ntul s� i, iata� ,
El este fa� ra�  forma�  s� i gol.
La fel, s� i cerurile sunt fa� ra�  lumina� .
Eu privesc munt�ii s� i, iata� , ei tremura�
S� i toate colinele se mis�ca�  us�or.
Eu privesc s� i, iata� , nu za� resc nici un om.
S� i toate pa� sa� rile cerului au plecat.
Eu privesc s� i, iata� , gra�dinile sunt o pustietate
S� i toate oras�ele sunt pra�bus�ite
La prezent�a Domnului, prin ma�nia Sa grozava� .
Pentru ca�  Domnul a spus:
„I6ntreg Pa�ma�ntul va fi pustiit,
Dar acesta nu va fi sfa� rs� itul tuturor lucrurilor.”
Iata� , brat�ul Legii nu s-a scurtat,
Nimeni nu se poate salva,
Nimic nu î�i este prea greu urechii Legii
Sa�  auda� .
Din afara des�ertului Eu aduc o sa�ma�nt�a�
S� i aceasta va fi plantata�
I6n Gra�dina Fraternita� t�ii,
S� i ea va î�ncolt�i,
S� i Copiii Luminii vor acoperi pa�ma�ntul pustiu
Cu iarba�  î�nalta�  s� i pomi purta� tori de fructe.
S� i ei vor reconstrui, din ruine, locurile pustii:



Ei vor recla�di oras�ele pustii,
Tristet�ea multor generat�ii.
Ei se vor numi cei care î�ndreapta�  î�nca� lca� rile Legii
S� i restauratori ai ca� ilor de urmat.
Ei vor fi î�ncununarea gloriei Domnului
S� i o diadema�  regala�  î�n ma�na Legii.
Sa� lba� ticia s� i locurile pustii
Vor fi vesele pentru ei
S� i des�ertul se va bucura î�nfloritor ca un trandafir.
Va î�nflori abundent,
S� i se vor veseli cu bucurie s� i ca�ntece.
Ochii orbilor vor vedea,
Urechile surzilor vor auzi,
S� chiopii vor putea alerga precum cerbii,
Iar mut�ii vor putea sa�  ca�nte.
I6n sa� lba� ticie, apa va izvorî�
S� i apele vor curge î�n des�ert.
Se vor forma rezerve de apa�  subterana� ,
Izvoarele vor potoli setea pa�ma�ntului î�nsetat.
S� i o strada�  larga�  va fi trasata�
Care se va numi Calea Legii.
Cei necurat�i nu vor putea sa�  o foloseasca� .
Ea va fi rezervata�  Copiilor Luminii
Ca ei sa�  treaca�  Ra�ul Etern spre locul ascuns
Unde se î�nalt�a�  Arborele Viet�ii,
Iar copiii oamenilor vor reveni pe Pa�ma�nt,
S� i vor intra î�n Gra�dina Infinita�
Ca�nta�nd, s� i cu o infinita�  bucurie deasupra capetelor
Ei vor cunoas�te bucuria s� i fericirea,
Departe de regrete s� i tristet�e.
S� i î�n ultimele zile se va î�nta�mpla,
Ca muntele unde se î�nalt�a�  sa� las�ul lui Dumnezeu
Sa�  domine tot�i ceilalt�i munt�i
S� i sa�  se î�nalt�e peste dealuri,
S� i Fiii Oamenilor se vor scurge spre el.



S� i mult�i vor merge s�i vor spune:
„Venit�i, sa�  mergem spre muntele Domnului,
La templul Sfintei Legi
S� i sfint�ii î�ngeri ne vor î�nva� t�a
Ca� ile Tata� lui Ceresc
S� i ale Maicii Pa�ma�ntes�ti.
S� i noi vom merge pe ca� ra� rile celor drept�i,
Ca� ci din Gra�dina Fraternita� t�ii
Apar Legea
S� i Cuva�ntul Domnului spre Copiii Luminii.
S� i Domnul va judeca noroadele,
S� i va dojeni un mare numa� r de oameni,
S� i ei î�s� i vor transforma sa�biile î�n pluguri,
S� i la�nciile î�n pra� jini de adunat fructe.
Nici un norod nu va mai ridica sabia î�mpotriva celuilalt,
Nimeni nu va mai î�nva� t�a arta ra�zboiului.
Ascultat�i vocea Frat�ilor
Care striga�  î�n des�ert:
Prega� tit�i calea Legii!
Netezit�i î�n des�ert cale larga�  Dumnezeului nostru!”
Va� ile vor fi î�na� lt�ate,
Munt�ii s� i dealurile vor fi mics�orat�i,
Drumurile î�ntortocheate – î�ndreptate,
S� i neregularita� t�ile – netezite.
S� i se va auzi atunci glasul Tata� lui Ceresc:
„Eu, î�ntr-adeva� r, sunt Legea; s� i nu exista�  alta î�n afara Mea.
Eu eram î�n zorii timpurilor
S� i nimeni nu poate fi salvat fa� ra�  Mine.
Ascultat�i-Ma� , voi Copii ai Luminii!
Eu sunt Cel ce Sunt; Eu sunt I6nceputul s� i Sfa� rs� itul.
Ma�na mea a pus temeliile pa�ma�ntului,
S� i ma�na Mea dreapta�  a î�ntins cerurile.
Ascultat�i-Ma� , Copii ai Luminii!
Voi care cunoas�tet�i ceea ce este drept,
Copiii Mei ale ca� ror inimi sunt pline de Legea Mea:



Fit�i fericit�i s� i î�n pace!
Munt�ii s� i dealurile
Vor izbucni î�n fat�a voastra�  î�n ca�nt,
Tot�i arborii ca�mpiei va�  vor aclama,
Ridicat�i-va�  s� i stra� lucit�i, O, Copii ai Luminii,
Ca� ci Lumina Mea a cobora� t asupra voastra� ,
S� i prin voi, gloria Legii
Va domni asupra noului Pa�ma�nt!”



Cartea a patra
Învăţăturile celui ales



Prefaţa

Era  î�n  anul  1928  ca�nd  Edmond  Bordeaux  Szekely  a  editat
pentru  prima  data�  traducerea  „Ca� rt�ii  î�nta� i”  a  Evangheliei
eseniene,  un vechi manuscris pe care l-a descoperit î�n  arhivele
secrete  ale  Vaticanului.  Aceasta�  traducere  a  fost  rodul  unei
ra�bda� ri infinite, al unei erudit�ii s� i al unei intuit�ii tot ata� t de sigure
pe ca� t s� i, admirabile. Versiunea î�n limba engleza�  a apa� rut î�n 1937
s�i de atunci acest mic volum a ca� la� torit de-a lungul lumii, apa� ra�nd
î�n diferite limbi s� i atra� ga�nd din ce î�n ce mai mult�i cititori, fa� ra�  sa�
fi avut nevoie de vreo publicitate comerciala� . Pa�na�  î�n prezent au
fost  va�ndute  peste  un milion de exemplare  î�n  Statele Unite.  A
trebuit  sa�  se  as�tepte  aproape  cincizeci  de  ani  de  la  prima
traducere  î�n  franceza�  pentru  ca  sa�  apara�  „Cartea  a  doua”  s� i
„Cartea a treia”. Ele au devenit de asemenea clasice ale literaturii
eseniene.

„Cartea  a  patra”  a  venit  ca  o  surpriza�  pentru  cititorii  care
aflasera�  de moartea dr. Bordeaux Szekely î�n 1979. Daca�  as�  avea
erudit�ia sa, daca�  as�  fi arheolog sau filolog ca el, as�  da aici ca� teva
explicat�ii,  dar eu nu sunt deca� t  fidela sa secretara� ,  ca� reia el i-a
la� sat mos�tenire instruct�iuni clare s� i anume de a edita „Cartea a
patra” a Evangheliei eseniene la doi ani dupa�  moartea sa. Aceasta
a fost totul s� i eu î�ndeplinesc acum dorint�a sa.

„Cartea  a  patra”  constituie  î�nca�  o  parte  a  manuscrisului  î�n
limba aramaica�  pa� strat î�n arhivele secrete ale Vaticanului s�i  î�n
limba  slavona�  veche  î�n  Biblioteca  Regala�  a  Habsburgilor
(proprietate actuala�  a statului austriac). De ce a î�nta� rziat as�a de
mult aparit�ia ei? Eu nu pot deca� t  sa�  presupun ca�  dr. Bordeaux
Szekely dorea ca realitatea vie a acestor adeva� ruri eterne sa�  se
afirme prin ea î�nsa� s� i, fa� ra�  mijlocirea traduca� torului. I6n 1937, el
declara î�n prefat�a primei edit�ii londoneze a „Ca� rt�ii î�nta� i”: „Noi am
editat  aceasta�  parte  î�naintea  celorlalte  texte,  deoarece  este
partea de care umanitatea î�n suferint�a�  are cea mai mare nevoie
asta� zi”. I6n acelas� i  mod, poate, la patruzeci s� i  patru de ani dupa�



aceasta lumea noastra�  tulburata�  are nevoie de aceasta�  „Carte a
patra”.

Dr.  Bordeaux  Szekely  declara�  de  asemenea:  „Noi  nu  avem
nimic de ada�ugat acestui text. El vorbes�te de la sine. Cititorul care
studiaza�  atent paginile urma� toare va resimt�i vitalitatea eterna�  s� i
puternica  dovada�  a  acestor  adeva� ruri  profunde  mai  imperativ
necesare ca orica�nd pentru umanitatea de asta�zi”.

„S� i adeva� rul se va ma� rturisi prin el î�nsus�i”.

Orosi, Costa Rica
1981

NORMA NILSON – BORDEAUX SZEKELY



Comuniunile eseniene

S� i  Domnul  Iisus  î�i  aduna�  pe  Fiii  Luminii  pe  malul  ra�ului,
pentru a le revela ceea ce le ra�ma�sese ascuns; trecusera�  s�apte ani
s� i tot�i erau maturi pentru adeva� r, la fel cum floarea se deschide
ca�nd I6ngerul Soarelui s� i I6ngerul Apei o aduc la timpul î�nfloririi.

S� i  tot�i  difereau  unul  de  cela� lalt;  unii  erau  î�n  va� rsta� ,  alt�ii
pa� strau î�nca�  prospet�imea tineret�ii pe chipurile lor, unii fusesera�
educat�i  potrivit  tradit�iilor  pa� rint�ilor  lor,  iar  alt�ii  nici  nu-s�i
cunoscusera�  tata� l  s� i  mama.  Dar,  la  tot�i  stra� lucea  limpezimea
privirii s� i se remarca suplet�ea corpurilor, acesta fiind semnul ca� ,
timp de s�apte ani ei au mers cu î�ngerii Maicii Pa�ma�ntes�ti s� i i-au
ascultat Legile. S� i timp de s�apte ani î�ngerii necunoscut�i ai Tata� lui
Ceresc i-au î�nva� t�at î�n timpul orelor de somn. S� i acum a sosit ziua
ca�nd  ei  vor  intra  î�n  Fraternitatea  Celui  Ales  s�i  vor  î�nva� t�a
î�nva� t�a� turile ascunse ale Ba� tra�nilor, chiar s� i pe acelea ale lui Enoh
sau de mai î�nainte.

S� i Domnul Iisus î�i conduse pe Fiii Luminii la un arbore ba� tra�n
de pe malul ra�ului s� i î�ngenunche acolo, la locul unde ra�da� cinile
acestuia,  noduroase din cauza va� rstei,  se î�ntindeau spre cursul
apei.  S� i  Fiii  Luminii  î�ngenuncheara�  de  asemenea,  atinga�nd  cu
respect  trunchiul  ba� tra�nului arbore,  pentru ca�  ei î�nva� t�asera�  ca�
arborii  sunt  Frat�ii  Fiilor  Oamenilor.  Pentru  ca�  mama  lor  este
Aceeas�i,  Maica  Pa�ma�nteasca� ,  al  ca� rei  sa�nge  curge  î�n  seva
arborelui s� i î�n corpul Fiului Omului. S� i tata� l lor este Acelas� i, Tata� l
Ceresc, ale ca� rui Legi sunt scrise î�n ramurile arborelui s� i ale ca� rui
Legi sunt gravate pe fruntea Fiului Omului.

S� i  Domnul  Iisus  I6s� i  î�ndrepta�  ma� inile  spre  arbore  s� i  spuse:
„Iata�  Arborele Viet�ii  care se î�nalt�a�  î�n mijlocul Ma�rii  Eterne. Nu
privit�i  numai cu ochii corpului fizic, ci vedet�i cu ochii spiritului
Arborele Viet�ii î�n izvorul apelor curga� toare, î�n izvorul viu dintr-
un  t�inut  al  î�nseta� rii.  Vedet�i  Gra�dina  Eterna�  a  minunilor  s� i,  î�n
centrul sa�u, Arborele Viet�ii,  mister al misterelor, î�na� lt�a� ndu-s� i î�n
veci  ramurile  s� i  afunda�ndu-s� i  ra�da� cinile  î�n  ra�ul  viet�ii  care



provine  dintr-un  izvor  etern.  Vedet�i  cu  ochii  spiritului  I6ngerii
Zilei  s� i  I6ngerii  Nopt�ii  care-i  protejeaza�  fructele  cu  fla� ca� rile
Luminii Eterne s� i î�nchiza�nd cu foc orice cale.”

„Vedet�i,  O  Fii  ai  Luminii,  ramurile  Arborelui  Viet�ii
î�ndrepta�ndu-se  ca� tre  î�mpa� ra� t�ia  Tata� lui  Ceresc.  S� i  vedet�i
ra�da� cinile  sale  cobora�nd  î�n  sa�nul  Maicii  Pa�ma�ntes�ti.  S� i  Fiul
Omului  este  ridicat  la  î�na� lt�imea  eternita� t�ii  s� i  merge  printre
minuna� t�iile  ca�mpiei  pentru  ca�  numai  Fiul  Omului  poarta�  î�n
corpul sa�u ra�da� cinile Arborelui Viet�ii, aceleas� i ra�da� cini care sug
la sa�nul Maicii Pa�ma�ntes�ti s� i numai Fiul Omului poarta�  î�n sufletul
sa�u ramurile Arborelui Viet�ii,  aceleas� i ramuri care se î�ndreapta�
spre cer, spre î�mpa� ra� t�ia Tata� lui Ceresc.”

„S� i timp de s�apte ani voi at�i lucrat tot timpul zilei cu I6ngerii
Maicii Pa�ma�ntes�ti; s� i timp de s�apte ani, voi at�i dormit î�n brat�ele
Tata� lui Ceresc. S� i acum ra� splata voastra�  va fi mare pentru ca�  vi se
va da darul graiului ca voi sa�  putet�i folosi î�ntreaga putere a Maicii
voastre  Pa�ma�ntes�ti  s� i  sa�  ordonat�i  I6ngerilor  Sa� i  s� i  sa�  sta�pa�nit�i
toate  î�mpa� ra� t�iile  Sale;  s� i  ca  voi  sa�  va�  putet�i  atrage  gloria
orbitoare a Tata� lui vostru Ceresc, sa�  putet�i ordona I6ngerilor Sa� i s� i
sa�  intrat�i î�n viat�a ves�nica�  a î�mpa� ra� t�iilor ceres�ti.”

„S� i timp de s�apte ani nu vi s-au dat aceste cuvinte, pentru ca�
acela  care  utilizeaza�  darul  vorbirii  pentru  a  ca�uta  boga� t�ii  sau
pentru a-s� i  î�nfra�nge  dus�manii,  acela nu mai  poate  fi  un Fiu  al
Luminii,  ci o progenitura�  a ra�ului s� i  o creatura�  a î�ntunericului.
Pentru ca�  numai apa pura�  poate oglindi bine lumina soarelui, iar
apa care a devenit mocirloasa�  s� i î�ntunecata�  nu mai poate reflecta
nimic.  Dar  ca�nd  corpul  s� i  sufletul  Fiului  Omului  au  mers
î�mpreuna�  cu I6ngerii Maicii Pa�ma�ntes�ti s� i ai Tata� lui Ceresc timp
de s�apte ani, atunci el este asema�na� tor apei ra�ului sub soarele de
pra�nz,  reflecta�nd  bine  luminile  orbitoare  s� i  juca�us�e  ca  ale
briliantelor.”

„Ascultat�i-Ma�  Fii ai Luminii, Eu va�  voi î�mpa� rta� s� i darul vorbirii,
ca vorbind Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti dimineat�a s� i Tata� lui vostru
Ceresc seara,  sa�  putet�i  realiza din ce î�n ce mai stra�ns unitatea
î�mpa� ra� t�iei pa�ma�ntului s� i a cerurilor, unitate la care Fiul Omului a



fost destinat de la î�nceputul timpului.”
„Va�  voi face cunoscute lucruri ada�nci s� i misterioase. Pentru ca�

„adeva� r zic voua� , toate lucrurile exista�  prin Dumnezeu s�i nimic î�n
afara Lui. I6ndreptat�i-va� , deci, inimile ca sa�  putet�i merge pe ca� ile
drepte î�n prezent�a Sa.”

„Ca�nd va�  deschidet�i ochii dimineat�a, chiar î�nainte ca I6ngerul
Soarelui  sa�  va�  cheme  corpul,  spunet�i-va�  voua�  î�ns� iva�  aceste
cuvinte  s� i  permit�a�ndu-le  sa�  produca�  ecou  î�n  spiritele  voastre,
deoarece cuvintele sunt asema�na� toare frunzelor moarte, ca�nd î�n
ele nu mai exista�  viat�a spiritului. Spunet�i deci aceste cuvinte: «Eu
intru î�n Gra�dina Infinita�  s� i  eterna�  a misterelor,  spiritul meu î�n
uniune  cu  Tata� l  Ceresc,  corpul  meu  î�n  uniune  cu  Maica
Pa�ma�nteasca� , inima mea î�n armonie cu frat�ii mei, Fiii Oamenilor,
dedica�ndu-mi spiritul meu, corpul meu s� i inima mea I6nva� t�a� turii
sfinte,  pure  s� i  salvatoare,  acea  I6nva� t�a� tura�  care  î�n  vechime  era
cunoscuta�  lui Enoh.»”

„S� i, dupa�  ce aceste cuvinte au intrat î�n spiritul vostru, î�n prima
dimineat�a�  dupa�  Sabat,  spunet�i  aceste  cuvinte:  «Maica
Pa�ma�nteasca�  s� i cu mine suntem una. Respirat�ia Ei este respirat�ia
mea; sa�ngele Ei este sa�ngele meu; oasele Ei, carnea Ei, organele
Ei  interne,  ochii  s�i  urechile  Ei  sunt  oasele  mele,  carnea  mea,
organele mele interne, ochii s� i urechile mele. Niciodata�  nu ma�  voi
despa� rt�i  de  Ea  s� i  totdeauna  Ea  î�mi  va  hra�ni  s� i  sust�ine  corpul
meu.» S� i voi vet�i simt�i puterea Maicii voastre Pa�ma�ntes�ti curga�nd
prin corpul vostru asemenea ra�ului ca�nd apele sale sunt umflate
de ploi s� i este puternic s� i face zgomot mare.”

„S� i  î�n  a doua dimineat�a�  dupa�  Sabat,  spunet�i  aceste cuvinte:
«I6nger al Pa�ma�ntului, fa�  fecunda�  sa�ma�nt�a mea s� i cu puterea ta da�
viat�a�  corpului  meu.»  I6ntocmai cum sa�ma�nt�a  voastra�  creeaza�  o
viat�a� ,  tot as�a are loc scurgerea î�n pa�ma�nt a semint�ei  I6ngerului
Pa�ma�ntului: î�n iarba� , î�n sol, î�n toate fiint�ele vii care cresc pe sol.
Aflat�i,  O,  Fii  ai  Luminii  ca�  acelas� i  I6nger  al  Pa�ma�ntului  care
transforma�  sa�ma�nt�a  voastra�  î�n  fiii  vos�tri,  transforma� ,  de
asemenea,  mica  ghinda�  î�n  acest  ma�ret�  stejar  s� i  face  gra�ul
purta� tor de sa�ma�nt�a�  sa�  creasca�  pentru pa� inea Fiului Omului. S� i



nu  este  nevoie  ca  sa�ma�nt�a  corpului  vostru  sa�  intre  î�n  corpul
femeii  pentru  a  crea  viat�a� ;  pentru  ca�  puterea  I6ngerului
Pa�ma�ntului poate crea ata� t  viat�a spiritului ca� t  s� i  viat�a corpului
fa� ra�  ea.”

„S� i  î�n  a treia dimineat�a� ,  dupa�  Sabat,  spunet�i  aceste cuvinte:
«I6nger al Viet�ii intra�  s� i da�  putere membrelor corpului meu.» S� i cu
aceste cuvinte î�mbra� t�is�at�i Arborele Viet�ii, as�a cum î�mbra� t�is�ez Eu
acest  stejar  s� i  vet�i  simt�i  puterea  I6ngerului  Viet�ii  curga�nd  prin
brat�ele  voastre,  picioarele  voastre,  s� i  toate  pa� rt�ile  corpurilor
voastre; la fel cum seva curge î�n arbori prima�vara, scurga�ndu-se
chiar s� i î�n afara trunchiului, tot as�a I6ngerul Viet�ii inunda�  corpul
vostru cu puterea Maicii Pa�ma�ntes�ti.”

„S� i  î�n a patra dimineat�a�  dupa�  Sabat,  spunet�i  aceste cuvinte:
«I6nger  al  Bucuriei  coboara�  pe  pa�ma�nt  reva� rsa�nd  frumuset�e  s� i
bucurie tuturor copiilor Maicii Pa�ma�ntes�ti s� i ai Tata� lui Ceresc.» S� i
va�  vet�i  duce  î�n  ca�mpurile  cu  flori  dupa�  ploaie  s� i  vet�i  aduce
mult�umiri Maicii  Pa�ma�ntes�ti  pentru mirosul pla� cut al acestora;
pentru ca� , adeva� r zic voua� , o floare nu are alt scop deca� t sa�  aduca�
bucurie î�n inima Fiului Omului. S� i voi vet�i asculta cu urechi noi
ca�ntecele pa� sa� rilor s� i vet�i vedea cu ochi noi culorile Soarelui la
ra� sa� rit s� i la apus; s� i toate aceste daruri ale Maicii Pa�ma�ntes�ti vor
face ca bucuria sa�  izvorasca�  î�n voi la fel ca un izvor care apare
brusc î�ntr-un loc pustiu. S� i voi trebuie sa�  s� tit�i ca�  nimeni nu poate
veni  î�n  fat�a  Tata� lui  Ceresc  daca�  I6ngerul  Bucuriei  nu-l  lasa�  sa�
treaca� ; pentru ca�  î�n bucurie a fost creat Pa�ma�ntul s� i î�n bucurie,
Maica Pa�ma�nteasca�  s� i Tata� l Ceresc au dat nas�tere Fiului Omului.”

„S� i î�n a cincea dimineat�a�  dupa�  Sabat, spunet�i aceste cuvinte:
«I6nger al Soarelui,  intra�  î�n  corpul meu s� i  ma�  î�mba� iaza�  î�n  focul
viet�ii.» S� i voi vet�i simt�i razele Soarelui intra�nd î�n centrul corpului
vostru,  centru î�n  care  I6ngerii  Zilei  s� i  ai  Nopt�ii  se  amesteca� ;  s� i
puterea Soarelui poate fi a voastra�  s� i voi o putet�i î�ndrepta spre
oricare parte a corpului vostru pentru ca�  I6ngerii sa� la� s� luiesc î�n el.”

„S� i  î�n a s�asea dimineat�a�  dupa�  Sabat, spunet�i  aceste cuvinte:
«I6nger  al  Apei,  intra�  î�n  sa�ngele  meu  s� i  da�  Apa  Viet�ii  corpului
meu.»  S� i  voi  vet�i  simt�i,  asemenea  curentului  repede  al  ra�ului,



puterea I6ngerului  Apei  intra�nd î�n  sa�ngele  vostru;  s� i  asemenea
pa� raielor  ce  se  revarsa�  î�ntr-un  ra�u,  trimitet�i  puterea  Maicii
Pa�ma�ntes�ti prin sa�ngele vostru, tuturor pa� rt�ilor corpului vostru.
S� i ea va contribui la vindecare, deoarece puterea I6ngerului Apei
este foarte mare; s� i ca�nd voi î�i vorbit�i, el î�s� i va trimite puterea sa
ori  de  ca� te  ori  î�i  ceret�i,  pentru  ca�  atunci  ca�nd  î�ngerii  lui
Dumnezeu  sa� la� s� luiesc  î�n  Fiul  Omului,  toate  lucrurile  î�i  sunt
posibile.”

„S� i î�n a s�aptea dimineat�a dupa�  Sabat, spunet�i aceste cuvinte:
«I6nger al Aerului, intra�  î�n mine î�mpreuna�  cu respirat�ia mea s� i da�
Aerul Viet�ii corpului meu.» Sa�  s� tit�i,  O, Fii ai Luminii,  ca�  I6ngerul
Aerului este mesagerul Tata� lui Ceresc s� i nimeni nu poate merge
î�n fat�a lui Dumnezeu daca�  I6ngerul Aerului î�l  opres�te. Pentru ca�
noi nu ne ga�ndim la I6ngerul Aerului ca�nd respira�m, ca� ci respira�m
fa� ra�  sa�  ga�ndim, tot as�a cum fiii î�ntunericului î�s� i tra� iesc viat�a fa� ra�
a ga�ndi.  Dar ca�nd puterea viet�ii  intra�  î�n cuvintele voastre s� i  î�n
respirat�ia  voastra� ,  atunci,  orica�nd  vet�i  invoca  I6ngerul  Aerului,
vet�i invoca, de asemenea, I6ngerii necunoscut�i ai Tata� lui Ceresc s�i
vet�i fi din ce î�n ce mai apropiat�i de î�mpa� ra� t�iile Ceres�ti.”

„S� i  î�n  seara  Sabatului  spunet�i  aceste  cuvinte:  «Tata� l  meu
Ceresc s� i cu mine suntem una.» S� i î�nchidet�i ochii, Fii ai Luminii s� i,
î�n somn, vet�i intra î�n ta� ra�murile necunoscute ale Tata� lui Ceresc.
S� i va�  vet�i î�mba� ia î�n lumina stelelor s� i Tata� l Ceresc va�  va t�ine î�n
brat�ele  Sale  s� i  va  face  sa�  apara�  î�n  voi  un izvor  de  cunoas�tere
pentru  a  dezvolta  o  fa�nta�na�  de  putere  reva� rsa�nd  ape  vii,  o
reva� rsare  de  iubire  s� i  de  î�nt�elepciune  atotcuprinza� toare,
asema�na� toare  splendorii  Luminii  Eterne.  S� i  î�ntr-o  zi,  ochii
spiritului  vostru  se  vor  deschide  s� i  voi  vet�i  cunoas�te  toate
lucrurile”.

„S� i î�n prima seara�  dupa�  Sabat, spunet�i aceste cuvinte: «I6nger
al  Viet�ii  Eterne,  coboara�  î�n  mine  s�i  da�  viat�a�  eterna�  spiritului
meu.» S� i  î�nchidet�i  ochii,  Fii  ai  Luminii,  s� i  î�n  somn contemplat�i
unitatea  viet�ii  de  pretutindeni.  Pentru  ca� ,  adeva� r  zic  voua� ,  î�n
timpul orelor zilei picioarele noastre sunt pe Pa�ma�nt s� i nu avem
aripi  sa�  putem  zbura.  Dar  spiritele  noastre  nu  sunt  legate  de



pa�ma�nt  s�i,  odata�  cu venirea nopt�ii,  noi ne rupem de lega� turile
noastre cu pa�ma�ntul s� i ne lega�m de ceea ce este etern. Fiindca�
Fiul Omului nu este deloc ceea ce pare s� i numai cu ochii spiritului
putem  vedea  acele  fire  aurii  care  ne  leaga�  cu  viat�a  de
pretutindeni.”

„S� i î�n a doua seara�  dupa�  Sabat, spunet�i aceste cuvinte: «I6nger
al  Creat�iei,  coboara�  pe  Pa�ma�nt  s� i  da�  bels�ug  tuturor  Fiilor
Oamenilor.»  Pentru  ca�  acest  cel  mai  puternic  dintre  I6ngerii
Tata� lui  Ceresc  este  cauza  mis�ca� rii  s� i  numai  î�n  mis�care  exista�
viat�a� . Lucrat�i Fii ai Luminii î�n Gra�dina Fraternita� t�ii pentru a crea
î�mpa� ra� t�ia  Cerurilor  pe  pa�ma�nt.  Dupa�  cum  vet�i  lucra,  tot  as�a
I6ngerul  Creat�iei  va�  va  hra�ni  s� i  va  desa�va� rs� i  sa�ma�nt�a  spiritului
vostru, astfel ca voi sa�  putet�i vedea pe Dumnezeu.”

„S� i î�n cea de-a treia seara�  dupa�  Sabat, spunet�i aceste cuvinte:
«Pace, pace, pace, I6nger al Pa� cii, sa�  fii î�ntotdeauna pretutindeni.»
Cauta�  pe I6ngerul Pa� cii î�n tot ceea ce tra� ies�te, î�n tot ceea ce faci, î�n
fiecare cuva�nt pe care î�l spui. Pentru ca�  Pacea este cheia î�ntregii
cunoas�teri,  a tuturor misterelor, a î�ntregii viet�i.  Unde nu exista�
Pace, domnes�te Satana. S� i fiii î�ntunericului se stra�duiesc î�n mod
deosebit sa�  fure de la Fiii Luminii pacea lor. Merget�i de aceea î�n
aceasta�  noapte la fluxul de aur al luminii care este î�mbra� ca�mintea
I6ngerului Pa� cii. S� i aducet�i î�napoi diminet�ii pacea lui Dumnezeu,
pace  care  depa�s�es�te  î�nt�elegerea,  deoarece  cu  aceasta�  pace
perfecta�  voi putet�i linis�ti inimile Fiilor Oamenilor.”

„S� i î�n cea de-a patra seara�  dupa�  Sabat, spunet�i aceste cuvinte:
«I6nger  al  Puterii,  coboara�  î�n  mine  s�i  umple  cu  putere  toate
act�iunile mele.» Adeva� r  zic voua� ,  as�a  cum fa� ra�  Soare nu exista�
viat�a�  pe Pa�ma�nt,  tot  as�a  nu exista�  viat�a�  spirituala�  fa� ra�  I6ngerul
Puterii.  Ceea  ce  ga�ndes�ti  s� i  ceea  ce  simt�i  sunt  î�ntocmai  ca
scripturile  moarte  care  sunt  numai  cuvinte  pe  ha� rtie,  sau  ca
vorba fa� ra�  viat�a�  a celor mort�i. Dar Fiii Luminii, nu numai ca�  vor
ga�ndi s�i  vor simt�i,  ci  vor act�iona, iar act�iunile lor le vor umple
ga�ndurile s�i sentimentele as�a cum fructele aurii ale verii dau sens
frunzelor verzi ale prima�verii.”

„S� i î�n cea de-a cincea seara�  dupa�  Sabat, spunet�i aceste cuvinte:



«I6nger  al  Iubirii,  coboara�  î�n  mine  s� i  umple  cu  iubire  toate
simt�urile  mele.»  Pentru  ca� ,  prin  iubire,  Tata� l  Ceresc,  Maica
Pa�ma�nteasca�  s� i  Fiul  Omului  devin  Una.  Iubirea  este  eterna� .
Iubirea este mai puternica�  deca� t moartea. S� i î�n fiecare noapte Fiii
Luminii  se  î�mba� iaza�  î�n  sfa�nta  apa�  a  I6ngerului  Iubirii,  cu  care
dimineat�a  ei  î�i  boteaza�  pe  Fiii  Oamenilor  cu  fapte  bla�nde  s� i
cuvinte tandre. Pentru ca�  atunci ca�nd inima Fiului Luminii este
botezata�  î�n iubire, ea exprima�  numai bla�ndet�e s� i tandret�e.”

„S� i î�n cea de-a s�asea seara�  dupa�  Sabat, spunet�i aceste cuvinte:
«I6nger al I6nt�elepciunii, coboara�  î�n mine s� i umple cu î�nt�elepciune
toate ga�ndurile mele.» Sa�  s�tit�i, Fii ai Luminii, ca�  ga�ndurile voastre
sunt  puternice  ca  fulgerul  din  timpul  furtunii  care  loves�te  s� i
distruge  arborele  puternic  s� i  singuratic.  Acesta  este  motivul
pentru care a trebuit sa�  as�teptat�i s�apte ani sa�  î�nva� t�at�i sa�  vorbit�i
cu  I6ngerii;  pentru  ca�  voi  nu  cunos�teat�i  puterea  ga�ndurilor
voastre.  Utilizat�i,  deci,  î�nt�elepciunea  î�n  tot  ceea  ce  ga�ndit�i,
spunet�i  s� i  facet�i.  Pentru ca� ,  adeva� r  zic voua� ,  ceea ce este fa� cut
fa� ra�  î�nt�elepciune este ca un cal fa� ra�  ca� la� ret�, cu gura î�nspumata�  s� i
ochi sa� lbatici,  alerga�nd nebunes�te spre ha�ul unei pra�pa� stii.  Dar
ca�nd I6ngerul I6nt�elepciunii guverneaza�  actele noastre, atunci calea
ca� tre ta� ra�murile necunoscute este fixata� , iar ordinea s� i armonia
guverneaza�  viet�ile voastre.”

„S� i acestea sunt comuniunile cu I6ngerii care au fost dat�i Fiilor
Luminii. Aces�tia, cu corpurile purificate de Maica Pa�ma�nteasca�  s� i
spiritele  purificate  de  ca� tre  Tata� l  Ceresc,  pot  ordona  s� i  sluji
I6ngerilor, mereu, de-a lungul timpului, î�n toate momentele zilei s� i
î�n ordinea ei fireasca� ; de la primirea luminii din sursa sa pa�na�  la
venirea serii s� i de la plecarea luminii la plecarea î�ntunericului s� i
venirea zilei, mereu, î�n toate generat�iile timpului.”

„Adeva� rul este na� scut din izvorul Luminii, minciuna din put�ul
î�ntunericului. Ta� ra�mul tuturor copiilor adeva� rului este î�n ma� inile
I6ngerilor Luminii, astfel ca�  ei pot merge pe ca� ile Luminii.”

„Binecuva�ntat�i  sunt  tot�i  Fiii  Luminii  care  s� i-au  î�ncredint�at
soarta Legii, care merg cu adeva� rul deplin pe toate ca� ile lor. Fie
ca Legea sa�  va�  binecuva�nteze cu tot binele sa�u, s� i sa�  va�  fereasca�



de  ra�u,  s� i  sa�  va�  ilumineze  inimile  cu  vederea  interioara�  a
lucrurilor viet�ii, s� i sa�  va�  dea cunoas�terea Eterna�  a lucrurilor.”

S� i  pacea  ca  o  luna�  plina�  se  ridica�  deasupra  munt�ilor  s� i  î�s� i
trimise  lumina  argintie  sa�  se  reflecte  î�n  apele  ra�ului.  Iar  Fiii
Luminii,  ca  unul,  î�ngenunchiara�  cu  respect  s� i  recunos�tiint�a�
pentru cuvintele Domnului Iisus, care î�i î�nva� t�ase cum sa�  mearga�
pe vechile ca� i ale stra�mos�ilor lor, precum a fost s� i Enoh î�nva� t�at
ca�ndva.

S� i Domnul Iisus a spus: „Legea a fost fa� cuta�  pentru a ra� spla� ti
pe Copiii Luminii cu vindecare s� i pace din bels�ug, cu viat�a�  lunga� ,
cu semint�e fertile ale binecuva�nta� rii ves�nice, cu bucurie eterna�  î�n
nemurirea Luminii Eterne.”

„I6n zori, î�mbra� t�is�ez pe Maica Mea, cu venirea nopt�ii Ma�  ala� tur
Tata� lui Meu s� i,  cu alternant�a serii s� i a diminet�ii,  Eu voi respira
Legea Lor s� i nu voi î�ntrerupe aceste Comuniuni pa�na�  la sfa� rs� itul
timpului.”



Darul Vieţii în firul ierbii

Era  î�n  luna lui  Tevet,  ca�nd pa�ma�ntul  era  acoperit  cu iarba
ies� ita�  dupa�  ploaie s�i î�nvelis�ul verde smarald era tot ata� t de gingas�
ca  puful  de  pui.  S� i  era  î�ntr-o  dimineat�a�  deplin  î�nsorita�  ca�nd
Domnul Iisus aduna�  î�n jurul Sa�u pe noii Frat�i ai Alesului ca ei sa�
poata�  auzi  cu  urechile  lor  s� i  sa�  î�nt�eleaga�  cu  inimile  lor
î�nva� t�a� turile  Pa� rint�ilor  lor  as�a  cum  i-au  fost  date  lui  Enoh  î�n
vechime.

S� i  Domnul  Iisus se as�eza�  sub un arbore ba� tra�n  s� i  noduros,
t�ina�nd î�n ma� inile Sale o mica�  ulcica�  de pa�ma�nt ars î�n care se aflau
mla�dit�e de gra�u, cea mai perfecta�  dintre plantele purta� toare de
sa�ma�nt�a� .  S� i gingas�ele fire din ulcica�  î�mpra� s�tiau viat�a�  asemenea
ierbii  s�i  plantelor  care  acopereau  dealurile  pa�na�  dincolo  de
orizont. S� i Domnul Iisus atinse plantele din ulcica�  cu ma� inile Sale
tot ata� t de delicat ca s� i cum ar fi atins capul unui copilas� .

S� i  Domnul  Iisus  a  spus:  „Fericit�i  suntet�i  voi,  Fiii  Luminii,
pentru  ca�  at�i  intrat  pe  calea  nemuririi  s�i  merget�i  pe  calea
adeva� rului, as�a cum Pa� rint�ii vos�tri au fost î�nva� t�at�i de Cei Mari. Cu
ochii s� i urechile sufletului vet�i vedea s�i auzi imaginile s� i sunetele
î�mpa� ra� t�iei  Maicii  Pa�ma�ntes�ti,  cerul  albastru  unde  sa� la� s� luies�te
I6ngerul Aerului, ra�ul î�nspumat unde plutes�te I6ngerul Apei, lumina
aurie ivita�  din I6ngerul Soarelui. S� i, adeva� r zic voua� , toate acestea
sunt  î�n  voi  ca  s� i  î�n  jurul  vostru;  pentru ca�  respirat�ia  voastra� ,
sa�ngele  vostru,  focul  viet�ii  din  voi,  toate  sunt  una  cu  Maica
Pa�ma�nteasca� .”

„Dar mai presus de orice, cel mai pret�ios dar al Maicii voastre
Pa�ma�ntes�ti  este  iarba  de  sub  picioarele  voastre  pe  care  voi  o
ca� lcat�i fa� ra�  sa�  va�  ga�ndit�i, I6ngerul Pa�ma�ntului este umil s� i bla�nd
pentru ca�  el nu are aripi sa�  zboare s� i nici raze aurite sa�  stra�bata�
pa� cla. Dar mare este puterea sa s� i vast domeniul sa�u pentru ca�  el
acopera�  î�ntreg Pa�ma�ntul cu puterea sa s� i fa� ra�  el Fiii Oamenilor n-
ar  exista,  pentru  ca�  nimeni  nu  poate  tra� i  fa� ra�  iarba,  pomii  s� i
plantele  Maicii  Pa�ma�ntes�ti.  S� i  acestea  sunt  darurile  I6ngerului



Pa�ma�ntului ca� tre Fiii Oamenilor.”
„Dar acum va�  voi vorbi despre lucruri misterioase pentru ca� ,

adeva� r zic voua� , umila iarba�  este mai mult deca� t hrana�  pentru om
s�i  pentru  vite.  Sub  aspectul  sa�u  umil,  iarba  î�s� i  ascunde  gloria
asemenea acelui rege despre care se spune ca�  î�s� i  vizita supus�ii
deghizat î�n cers�etor; el s�tia ca�  aces�tia ar povesti mai multe unui
cers�etor, dar ar ca�dea î�n genunchi cu spaima�  î�n fat�a regelui lor.
Tot as�a plina�  de umilint�a� , iarba ascunde puterea sa sub un simplu
î�nvelis�  verde.  Fiii  Oamenilor  merg peste  ea,  o  ara� ,  î�s� i  hra�nesc
vitele cu ea, fa� ra�  a se ga�ndi ca�  ea det�ine, printre secretele ei, pe
cel al viet�ii eterne î�n î�mpa� ra� t�iile ceres�ti.”

„Dar Fiii Luminii vor cunoas�te ce este ascuns î�n iarba�  pentru
ca�  ea a fost data�  sa�  le aduca�  alinare Fiilor Oamenilor. I6ntocmai
cum ne î�nvat�a�  Maica Pa�ma�nteasca� , cu aceasta�  mica�  ma�na�  de gra�u
î�ntr-o simpla�  cana� , aceeas�i este ulcica pe care voi o folosit�i ca sa�
bet�i lapte s� i sa�  adunat�i miere de albine. Acum ulcica este umpluta�
cu  sol  negru,  î�ngra� s�at  cu  frunze  moarte  s� i  umezit  cu  roua
diminet�ii, cel mai pret�ios dar al I6ngerului Pa�ma�ntului.”

„S� i  Eu am umezit  o ma�na�  plina�  de gra�u,  ca I6ngerul Apei sa�
intre î�n el. I6ngerul Aerului l-a î�mbra� t�is�at de asemenea; tot as�a s� i
I6ngerul Soarelui s� i puterea celor trei I6ngeri, a trezit I6ngerul Viet�ii
din gra�u s� i tulpinit�a s� i ra�da� cinut�a s-au format la fiecare bob.”

„Apoi am pus gra�ul, astfel trezit, î�n solul I6ngerului Pa�ma�ntului
s� i puterea Maicii Pa�ma�ntes�ti s� i tot�i î�ngerii Sa� i au intrat î�n gra�u s� i,
dupa�  ce Soarele a ra� sa� rit de patru ori, gra�unt�ele au devenit fire
de gra�u. Adeva� r zic voua� , nu exista�  minune mai mare ca aceasta.”

S� i  Frat�ii  privira�  cu  respect  la  gingas�ele  fire  din  ma� inile
Domnului Iisus, iar unul î�l  î�ntreba� :  „Doamne, care este secretul
plantei pe care o t�ii î�n ma�na� ? Care este diferent�a dintre aceasta s� i
iarba care acopera�  dealurile s� i munt�ii?”

S� i Domnul Iisus le-a ra� spuns: „Nu este nici o diferent�a� , Fiu al
Luminii.  Toate  ierburile,  tot�i  pomii,  toate  plantele  din  oricare
parte a lumii fac parte din î�mpa� ra� t�ia Maicii Pa�ma�ntes�ti. Dar Eu
am separat î�n  aceasta�  ulcica�  o mica�  parte din î�mpa� ra� t�ia  Maicii
Pa�ma�ntes�ti  ca  voi  s-o  putet�i  atinge  cu  ma� inile  spiritului  s� i  ca



puterea Ei sa�  poata�  intra î�n corpul vostru.”
„Pentru ca� , adeva� r zic voua� , exista�  un Flux Sfa�nt al Viet�ii care

da�  nas�tere Maicii Pa�ma�ntes�ti s� i tuturor I6ngerilor Ei. Invizibil este
acest Flux al Viet�ii ochilor Fiilor Oamenilor pentru ca�  ei merg î�n
î�ntuneric s� i nu va�d I6ngerii Zilei s� i I6ngerii Nopt�ii care î�i î�nconjoara�
s� i care planeaza�  deasupra lor. Dar Fiii Luminii au mers timp de
s�apte  ani  cu  I6ngerii  Zilei  s� i  I6ngerii  Nopt�ii  s� i  acum  li  s-au  dat
secretele comunica� rii cu I6ngerii. S� i ochii sufletului vostru se vor
deschide s� i voi vet�i vedea s� i auzi s� i pipa� i Fluxul Viet�ii care a dat
nas�tere Maicii Pa�ma�ntes�ti. S� i voi vet�i intra î�n Fluxul Sfa�nt al Viet�ii
s� i el va�  va conduce cu infinita�  tandret�e la viat�a nemuritoare din
î�mpa� ra� t�ia Tata� lui Ceresc.”

„Cum vom face aceasta, Doamne?”, î�ntreba�  cineva nedumerit.
„Ce secrete trebuie sa�  mai cunoas�tem pentru a vedea s� i  auzi s� i
pipa� i acest Sfa�nt Flux al Viet�ii?”

S� i Domnul Iisus nu a ra� spuns. Dar El î�s� i puse ma� inile î�n jurul
firelor de iarba�  î�n cres�tere din ulcica de pa�ma�nt ars, cu delicatet�e,
ca s� i cum ar fi fost fruntea unui copilas� . S� i El î�nchise ochii s� i î�n
jurul  Sa�u  apa� rura�  valuri  de  lumina�  sclipind î�n  Soare,  î�ntocmai
cum ca� ldura verii  face sa�  tremure lumina sub un cer senin.  S� i
Frat�ii  î�ngenunchiara�  s� i-s� i  plecara�  cu  respect  capetele  î�n  fat�a
puterii  I6ngerilor  care  se  reva� rsa  din  figura  Domnului  Iisus
Hristos, as�a cum El era as�ezat î�n ta� cere, cu ma� inile î�nchise î�ntr-o
atitudine ca de ruga� ciune, î�n jurul firelor de iarba� .”

S� i  nimeni nu s�tia daca�  s-a scurs o ora�  sau un an, pentru ca�
timpul se oprise s� i era as�a ca s�i cum î�ntreaga creat�ie s� i-ar fi t�inut
respirat�ia.  S� i  Domnul  Iisus  I6s� i  deschise  ochii  s� i  mireasma
î�nfloririi umplu aerul î�n timp ce El vorbi: „Aici este secretul, Fii ai
Luminii, aici î�n umilele plante. Aici este locul de î�nta� lnire a Maicii
Pa�ma�ntes�ti  s� i  al  Tata� lui  Ceresc;  aici  este  Fluxul  Viet�ii  care  da�
nas�tere î�ntregii creat�ii;  adeva� r zic voua� ,  numai Fiului Omului î�i
este dat a vedea, a auzi s� i a pipa� i Curentul Viet�ii care curge î�ntre
î�mpa� ra� t�ia Pa�ma�nteasca�  s� i cea Cereasca� . Punet�i-va�  ma� inile î�n jurul
delicatelor plante ale I6ngerului Pa�ma�ntului s�i vet�i vedea, auzi s� i
pipa� i puterea tuturor I6ngerilor.”



S� i  unul  ca� te  unul,  fiecare dintre Frat�i  se as�ezara�  cu respect
î�naintea puterii I6ngerilor, t�ina�nd î�n ma� inile lor gingas�ele plante.
S� i fiecare simt�i Fluxul Viet�ii intra�nd î�n corpul sa�u, cu o fort�a�  ca a
unui  torent  dupa�  o  furtuna�  de prima�vara� .  S� i  puterea I6ngerilor
curse  prin  ma� inile  lor,  î�n  sus,  prin  brat�ele  lor  s� i-i  scutura�
puternic, as�a cum va�ntul de nord scutura�  ramurile copacilor. S� i
tot�i se minunara�  de puterea umilelor plante care putea cuprinde
tot�i î�ngerii s� i î�mpa� ra� t�iile Maicii Pa�ma�ntes�ti s� i a Tata� lui Ceresc. S� i
ei se as�ezara�  î�n fat�a Domnului Iisus s� i fura�  î�nva� t�at�i de El.

S� i  Domnul  Iisus  spuse:  „Iata�  Fii  ai  Luminii,  umilele  fire  de
plante. Vedet�i ca�  î�n interiorul lor sunt cuprins� i tot�i î�ngerii Maicii
Pa�ma�ntes�ti s� i ai Tata� lui Ceresc. Acum voi at�i pa� s� it î�n Fluxul Viet�ii
s� i curent�ii sa� i va�  vor transporta î�n timp la viat�a nemuritoare din
î�mpa� ra� t�ia Tata� lui vostru Ceresc.”

„Pentru  ca�  î�n  plante  sunt  tot�i  î�ngerii.  Aici  este  I6ngerul
Soarelui, aici î�n stra� lucirea culorii verzi a firelor de gra�u. Pentru
ca�  nimeni nu poate privi Soarele ca�nd este el sus pe cer, deoarece
ochii Fiului Omului sunt orbit�i de stra� lucirea luminii. Acesta este
motivul  pentru  care  I6ngerul  Soarelui  schimba�  î�n  verde  orice
planta�  ca� reia I6i da�  viat�a� , ca Fiul Omului sa�  poata�  privi multele s�i
variatele  forme  de  verde  s� i  sa�  ga� seasca�  putere  s� i  sprijin  î�n
aceasta. Adeva� r zic voua� ,  tot ceea ce este verde s� i  cu viat�a�  are
puterea  I6ngerului  Soarelui  î�n  interior,  chiar  aceste  gingas�e
mla�dit�e de gra�u.”

„S� i,  de  asemenea,  I6ngerul  Apei  binecuva�nteaza�  plantele,
pentru  ca� ,  adeva� r  zic  voua� ,  I6ngerul  Apei  este  mai  mare  deca� t
oricare alt I6nger al Maicii Pa�ma�ntes�ti. Pentru ca�  daca�  voi zdrobit�i
plantele î�n ma�na voastra� , vet�i simt�i apa viet�ii,  care este sa�ngele
Maicii Pa�ma�ntes�ti, s� i de-a lungul zilelor, ca�nd voi atinget�i plantele
s� i intrat�i î�n Fluxul Viet�ii, voi dat�i ca� teva pica� turi de apa�  pe care
plantele  le  pot  folosi  pentru  reî�nnoire,  prin  puterea  I6ngerului
Apei.”

„Sa�  s�tit�i de asemenea ca� , I6ngerul Aerului se afla�  î�n interiorul
plantelor, pentru ca�  tot ce este viu s� i  verde este casa I6ngerului
Aerului.  Apropiat�i-va�  fat�a  de  plante,  respirat�i  ada�nc  s� i  la� sat�i



I6ngerul Aerului sa�  pa� trunda�  ada�nc î�n corpul vostru. Pentru ca�  el
se afla�  î�n plante, as�a cum se afla�  stejarul î�n ghinda s� i pes�tele î�n
mare.”

„I6ngerul Pa�ma�ntului este acela care da�  nas�tere plantelor dupa�
cum copilul din pa�ntecul mamei tra� ies�te cu hrana acesteia;  tot
as�a  pa�ma�ntul  da�  din  el  î�nsus�i  bobului  de  gra�u  fa� ca�ndu-l  sa�
î�ncolt�easca�  pentru a î�mbra� t�is�a I6ngerul Aerului. Adeva� r zic voua� ,
ca�  fiecare  bob  de  gra�u  care  t�a� s�nes�te  spre  cer  este  o  victorie
asupra mort�ii,  unde domnes�te Satana. Pentru ca�  Viat�a reî�ncepe
mereu.”

„Este I6ngerul Viet�ii acela care circula�  prin firis�oarele plantelor
î�n corpul Fiului Luminii, scutura�ndu-l cu putere. Pentru ca�  planta
este  Viat�a� ,  s� i  Fiul  Luminii  este  Viat�a� ,  s� i  Viat�a  curge  î�ntre  Fiul
Luminii s� i plante, fa� ca�nd o punte cu Sfa�ntul Flux al Luminii care
da�  nas�tere î�ntregii creat�ii.”

„S� i  ca�nd  Fiul  Luminii  t�ine  î�ntre  ma� inile  sale  la� starele
plantelor, I6ngerul Bucuriei î�i  umple corpul cu muzica� .  Pentru a
intra î�n Fluxul Viet�ii trebuie sa�  fii una cu ca�ntecul pa� sa� rilor, cu
culorile  florilor  din  natura� ,  cu  mirosul  spicelor  de  cereale
proaspa� t apa� rute pe ca�mpuri. Adeva� r zic voua� , ca�nd Fiul Omului
nu simte bucurie î�n inima sa, el lucreaza�  pentru Satana s� i pentru
copiii  î�ntunericului.  Nu  exista�  tristet�e  î�n  î�mpa� ra� t�ia  Luminii,  ci
numai  I6ngerul  Bucuriei.  I6nva� t�at�i,  deci,  de  la  tinerele  la� stare
ca�ntecul  I6ngerului  Bucuriei  cu  care  Fiii  Luminii  pot  merge
î�ntotdeauna sa�  aline inimile Fiilor Oamenilor.”

„Maica  Pa�ma�nteasca�  este  Aceea  care  are  grija�  de  corpurile
noastre, pentru ca�  noi suntem na�scut�i de Ea s� i ne tra� im viet�ile î�n
Ea. As�a procedeaza�  s� i atunci ca�nd ne da�  ca hrana�  foarte tinerele
fire de plante, pe care noi le pipa� im cu ma� inile noastre. Pentru ca� ,
adeva� r  zic voua� ,  nu numai sub forma�  de pa� ine ne poate hra�ni
gra�ul. Noi putem ma�nca, de asemenea, gingas�ele fire de plante ca
puterea Maicii  Pa�ma�ntes�ti  sa�  poata�  intra î�n  noi.  Dar mestecat�i
bine plantele pentru ca�  Fiul Omului are dint�i diferit�i de aceia ai
vitelor  s�i  numai ca�nd noi  mesteca�m bine firele  vegetale  poate
I6ngerul  Apei  sa�  intre  î�n  sa�ngele  nostru  s� i  sa�  ne  dea  putere.



Ma�ncat�i, deci, Fii ai Luminii, din aceasta�  cea mai perfecta�  planta�
de pe masa Maicii noastre Pa�ma�ntes�ti, ca zilele voastre sa�  poata�  fi
î�ndelungate  pe  Pa�ma�nt,  pentru  ca�  astfel  de  lucruri  sunt
binecuva�ntate î�n ochii lui Dumnezeu.”

„Adeva� r  zic  voua� ,  I6ngerul  Puterii  intra�  î�n  voi  ca�nd  atinget�i
Fluxul Viet�ii prin firele de plante. Pentru ca�  I6ngerul Puterii este
ca o lumina�  sclipitoare care î�nconjoara�  orice fiint�a�  vie, î�ntocmai
cum luna plina�  este î�nconjurata�  de o aureola�  de lumina�  s� i ca ceat�a
care  se ridica�  de  pe  ca�mpuri  ca�nd Soarele  se î�nalt�a�  pe  cer.  S� i
I6ngerul Puterii intra�  î�n Fiul Luminii ca�nd inima sa este pura�  s� i
dorint�a lui este numai de a consola s� i a î�nva� t�a pe Fiii Oamenilor.
Pipa� it�i, deci, firele de plante s� i simt�it�i cum I6ngerul Puterii intra�  î�n
buricele degetelor voastre, urca�  prin corpul vostru s� i va�  scutura�
pa�na�  ce voi tremurat�i cu uimire s� i î�nfiorare.”

„Sa�  s� tit�i, de asemenea, ca�  I6ngerul Iubirii este prezent î�n firele
plantelor pentru ca�  iubirea este î�n da� ruire s� i mare este iubirea
data�  Fiilor Luminii de ca� tre gingas�ele firis�oare de iarba� .  Pentru
ca� , adeva� r zic voua� , Fluxul Viet�ii circula�  prin orice fiint�a�  vie s� i tot
ce  tra� ies�te  se  î�mba� iaza�  î�n  Sfa�ntul  Flux  al  Viet�ii.  S� i  ca�nd  Fiul
Luminii  atinge  cu  iubire  firele  de  plante,  acestea  î�i  î�napoiaza�
iubirea sa s� i  î�l  conduc la Fluxul  Viet�ii  unde el  poate ga� si  viat�a
ves�nica� .  S� i  aceasta�  iubire  nu  se  epuizeaza�  niciodata� ,  deoarece
sursa  ei  este  î�n  Fluxul  Viet�ii  care  curge  î�n  Marea  Eterna�  s� i,
indiferent  ca� t  de  departe  s-ar  afla  Fiul  Omului  de  Maica  sa
Pa�ma�nteasca�  s� i  de Tata� l  sa�u Ceresc,  atingerea la� starelor î�i  vor
aduce î�ntotdeauna un mesaj de la I6ngerul Iubirii s� i el va fi din nou
î�mba� iat de Fluxul Viet�ii.”

„Iata� ,  I6ngerul  î�nt�elepciunii  este  acela  care  guverneaza�
mis�carea  planetelor,  ciclul  anotimpurilor  s� i  ordinea  cres�terii
tuturor  fiint�elor  vii.  Astfel,  I6ngerul  I6nt�elepciunii  prescrie
comuniunea Fiilor Luminii cu Fluxul Viet�ii prin gingas�ele fire de
iarba� .  Pentru  ca� ,  adeva� r  zic  voua� ,  corpul  vostru  este  sfa�nt,
deoarece el se î�mba� iaza�  î�n Fluxul Viet�ii care este de Ordin Etern.”

„Pipa� it�i firele de plante, Fii ai Luminii, s� i pipa� it�i I6ngerul Viet�ii
Eterne  î�n  acelas� i  timp.  Pentru  ca�  daca�  voi  privit�i  cu  ochii



spiritului vet�i  vedea, î�ntr-adeva� r, ca�  plantele sunt eterne. Acum
ele  sunt  tinere  s� i  gingas�e  ava�nd  stra� lucirea  nou-na�scutului.
Cura�nd ele  vor  fi  î�nalte  s� i  grat�ioase  ca  puietul  la  primele  sale
fructe.  Apoi  ele se  î�nga� lbenesc cu va� rsta s� i  î�s� i  pleaca�  capul  cu
ra�bdare pa�na�  la seceris� . I6n final se usuca�  deoarece mica ulcica�  de
pa�ma�nt ars nu poate cont�ine î�ntreaga cantitate de viat�a�  necesara�
gra�ului. Dar el nu moare, pentru ca�  frunzele brune se reî�ntorc la
I6ngerul Pa�ma�ntului, care t�ine planta î�n ma� inile sale s� i-l invita�  sa�
doarma� . S� i tot�i î�ngerii lucreaza�  î�n interiorul frunzelor ves�tejite s� i,
iata� , ele s-au transforma�  s� i nu mor apa� ra�nd, din nou, sub o alta�
î�nfa� t�is�are. As�a se va î�nta�mpla s� i cu Fiii Luminii, niciodata�  nu vor
vedea  moartea,  ci  î�s� i  vor  ga� si  singuri  transformarea  s� i  se  vor
î�na� lt�a spre Viat�a Ves�nica� .”

„S� i,  astfel,  I6ngerul  Creat�iei  nu  doarme  niciodata� ,  ci  trimite
ra�da� cinile  gra�ului  ada�nc  î�n  I6ngerul  Pa�ma�ntului,  ca  î�ncolt�irea
gingas�ei  plante  sa�  depa�s�easca�  moartea  s� i  î�mpa� ra� t�ia  lui  Satana.
Pentru ca� , viat�a este mis�care s� i I6ngerul Creat�iei nu sta�  niciodata� ,
ci  lucreaza�  fa� ra�  î�ncetare î�n via Domnului.  I6nchidet�i  ochii vos�tri
ca�nd atinget�i plantele, Fii ai Luminii, dar nu adormit�i pentru ca�  a
atinge Fluxul Viet�ii î�nseamna�  a atinge ritmul etern al î�mpa� ra� t�iilor
nemuritoare s� i  a te î�mba� ia î�n Curentul Viet�ii,  î�nseamna�  a simt�i
din ce î�n ce mai mult Puterea I6ngerului Creat�iei î�n voi, crea�nd pe
Pa�ma�nt, î�mpa� ra� t�ia Cerurilor.”

„Pacea este darul Fluxului Viet�ii ca� tre Fiii Luminii. De aceea,
ori de ca� te ori ne î�nta� lnim unul cu altul ne saluta�m: «Pace voua� !»
Tot as�a face s�i planta ca�nd saluta�  corpul vostru cu Sa� rutul Pa�cii.
Adeva� r zic voua� , Pacea nu este numai absent�a ra� zboiului pentru
ca�  foarte repede poate ra�ul linis�tit, plin de pace, sa�  se transforme
î�ntr-un torent ra� va� s� itor s� i  aceleas� i  valuri  ale ma�rii  care poarta�
linis�tit cora�biile le pot sfa� ra�ma repede de sta�nci. La fel act�ioneaza�
s� i violent�a care sta�  la pa�nda�  î�n Fiii Omului ca�nd ei nu vegheaza�
asupra  Pa� cii.  Pipa� it�i  aceste  fire  de  plante  pentru  ca�  prin  ele
pipa� it�i Fluxul Viet�ii. I6n el vet�i ga� si Pacea; Pacea este construita�  cu
puterea tuturor I6ngerilor. Tocmai cu aceasta�  Pace, razele Sfintei
Lumini vor goni î�ntunericul î�n î�ntregime.”



„Ca�nd Fiii  Luminii  sunt una cu Fluxul  Viet�ii,  atunci puterea
firelor  vegetale  î�i  va  ca� la�uzi  ca� tre  î�mpa� ra� t�ia  nepieritoare  a
Tata� lui Ceresc. S� i voi vet�i cunoas�te mai multe din aceste mistere
ca� rora nu le-a venit î�nca�  timpul sa�  le auzit�i. Pentru ca�  mai exista�
s� i alte Fluxuri Sfinte î�n î�mpa� ra� t�iile nemuritoare. Adeva� r zic voua� ,
î�mpa� ra� t�iile ceres�ti sunt intersectate mereu s�i  mereu de curent�i
de lumina�  aurie, arcuindu-se departe, dincolo de bolta cereasca�  s� i
neava�nd  sfa� rs� it.  S� i  Fiii  Luminii  vor  ca� la� tori  cu  aces�ti  curent�i
pentru  totdeauna,  necunosca�nd  moartea,  ca� la�uzit�i  de  iubirea
eterna�  a Tata� lui Ceresc. S� i, adeva� r zic voua� , toate aceste mistere
sunt cont�inute î�n firele umile ale plantelor ca�nd le ma�nga� iat�i cu
tandret�e s� i va�  deschidet�i inima ca� tre I6ngerul Viet�ii interioare.”

„Adunat�i, deci, gra�unt�e de gra�u s�i plantat�i-le î�n mici ulcele de
pa�ma�nt ars; s� i, î�n fiecare zi, cu inima deschisa�  facet�i comuniuni cu
I6ngerii, ca ei sa�  va�  poata�  ca� la�uzi ca� tre Sfa�ntul Flux al Viet�ii s� i ca
voi sa�  putet�i aduce din sursa sa eterna�  alinare s� i putere pentru Fii
Oamenilor.  Pentru ca� ,  adeva� r  zic  voua� ,  tot ceea ce î�nva� t�at�i,  tot
ceea  ce  va�d  ochii  spiritului  vostru,  tot  ceea  ce  aud  urechile
spiritului vostru, toate acestea sunt ca o gaura�  fa� cuta�  de o sa� geata�
î�n va�nt, daca�  voi nu trimitet�i un mesaj de adeva� r s� i lumina�  Fiilor
Oamenilor.  Pentru  ca� ,  prin  fructe,  putem  cunoas�te  valoarea
pomului. S� i a iubi este o î�nva� t�a� tura�  fa� ra�  sfa� rs� it. Pentru ca�  as�a au
î�nva� t�at s� i pa� rint�ii vos�tri de la Pa� rintele Enoh. Acum merget�i. Pace
voua� !”

S� i  Domnul  Iisus,  t�ina�nd  î�nainte  ulcica  de  pa�ma�nt  ars  cu
tinerele la� stare de gra�u ca î�n binecuva�ntare, porni ca� tre dealurile
î�nsorite de pe malul ra�ului, as�a cum era obiceiul tuturor Frat�ilor.
S� i ceilalt�i I6l urmara� , fiecare pa� stra�nd î�n el cuvintele Domnului ca
pe o comoara�  de pret� î�n inima sa.

Cele şapte căi ale păcii

„Pace  voua� !”  spuse  Maiva� rstnicul  saluta�nd  Frat�ii  care  erau
adunat�i pentru î�nva� t�a� tura� .

„Pace T� ie” ra� spunsera�  ei s� i mersera�  î�mpreuna�  pe malul ra�ului,



as�a cum era obiceiul ca�nd Fratele mai mare î�i î�nva� t�a pe Frat�i ca ei
sa�  poata�  î�mpa� rta� s� i  î�nva� t�a� turile  cu  I6ngerii  Maicii  Pa�ma�ntes�ti:
I6ngerul  Aerului,  I6ngerul  Soarelui,  I6ngerul  Apei,  I6ngerul
Pa�ma�ntului, I6ngerul Viet�ii s� i I6ngerul Bucuriei.

Iar  Maiva� rstnicul  spuse  Frat�ilor:  „As�  vrea  sa�  va�  vorbesc
despre pace, pentru ca�  dintre tot�i î�ngerii Tata� lui Ceresc, I6ngerul
Pa�cii este acela dupa�  care omenirea ta�njes�te cel mai mult, dupa�
cum un bebelus�  obosit este nera�bda� tor sa�  puna�  capul pe pieptul
mamei sale. Lipsa pa� cii tulbura�  î�mpa� ra� t�iile, chiar daca�  nu sunt î�n
ra� zboi.  Pentru ca�  violent�a  s� i  starea de ra�zboi pot domni î�ntr-o
î�mpa� ra� t�ie, chiar fa� ra�  sa�  se auda�  za�nga�nitul sa�biilor. Chiar daca�  nu
sunt armate î�n mars� , una î�mpotriva celeilalte, î�nca�  nu este pace
daca�  Fiii Oamenilor nu merg cu î�ngerii lui Dumnezeu. Adeva� r zic
voua� , mult�i sunt aceia care nu cunosc pacea pentru ca�  ei sunt î�n
ra� zboi cu propriul lor corp; ei sunt î�n ra� zboi cu ga�ndurile lor; ei
nu sunt î�n pace cu tat�ii lor, mamele lor, copiii lor; ei nu sunt î�n
pace  cu  prietenii  lor  s� i  vecinii  lor;  ei  nu  cunosc  frumuset�ea
Manuscriselor Sfinte; ei nu lucreaza�  î�n timpul zilei î�n î�mpa� ra� t�ia
Maicii lor Pa�ma�ntes�ti; nici nu dorm î�n brat�ele Tata� lui lor Ceresc.
Pacea nu domnes�te î�n ei pentru ca�  ei sunt avizi pentru ceea ce la
sfa� rs� it  le  aduce  numai  mizerie  s� i  durere,  acele  capcane  ale
boga� t�iei s� i faimei, prin care Satana î�i ispites�te pe Fiii Oamenilor;
s� i  ei  tra� iesc  î�n  ignorarea  Legii  Sfinte  prin  care  tra� im:  calea
I6ngerilor Maicii Pa�ma�ntes�ti s� i a Tata� lui Ceresc.”

„Cum  putem  atunci  sa�  aducem  pacea  frat�ilor  nos�tri,
I6nva� t�a� torule?”  I6l  î�ntreba�  careva  pe  Maiva� rstnic,  „pentru  ca�  ar
trebui  ca  tot�i  Fiii  Oamenilor  sa�  î�mpa� rta� s�easca�  binecuva�nta� rile
I6ngerului Pa� cii.”

S� i El a ra� spuns: „I6ntr-adeva� r, numai acela care este î�n pace cu
tot�i î�ngerii poate ra� spa�ndi lumina pa� cii celorlalt�i. De aceea, mai
î�nta� i  fit�i  î�n  pace  cu  tot�i  î�ngerii  Maicii  Pa�ma�ntes�ti  s� i  ai  Tata� lui
Ceresc,  pentru  ca�  va�nturile  unei  furtuni  agita�  s� i  tulbura�  apele
ra�ului s� i numai linis�tea care urmeaza�  le poate calma iara� s� i. Avet�i
grija� , ca�nd frat�ii vos�tri va�  cer pa� ine voi sa�  nu le dat�i pietre. Tra� it�i
mai î�nta� i î�n pace cu tot�i î�ngerii pentru ca�  atunci pacea voastra�  va



fi ca o fa�nta�na�  care se reumple singura�  da� ruind s� i cu ca� t mai mult
vet�i da cu ata� t mai mult vet�i primi pentru ca�  as�a este Legea.”

„Trei sunt sa� las�urile Fiului Omului s� i nici unul dintre ele nu
poate  sa�  apara�  î�n  fat�a  lui  Dumnezeu  daca�  nu-l  cunoas�te  pe
I6ngerul Pa� cii î�n fiecare dintre ele. Aceste trei sa� las�uri sunt corpul
fizic,  ga�ndurile  sale  s� i  sentimentele  sale.  Ca�nd  I6ngerul
I6nt�elepciunii  ca� la�uzes�te  ga�ndurile  sale,  ca�nd  I6ngerul  Iubirii
purifica�  sentimentele  sale  s� i  ca�nd faptele  corpului  sa�u  reflecta�
ata� t iubire ca� t s� i î�nt�elepciune, atunci I6ngerul Pa� cii î�l ca� la�uzes�te î�n
mod neaba� tut ca� tre tronul Tata� lui sa�u Ceresc. S� i el se va ruga fa� ra�
î�ncetare  ca  puterea  lui  Satana,  cu  bolile  s� i  murda� riile  sale,  sa�
poata�  fi  î�ndepa� rtata�  din  toate  cele  trei  sa� las�uri,  ca  Puterea  s� i
I6nt�elepciunea  s� i  Iubirea  sa�  poata�  domni  î�n  corpul  sa�u,  î�n
ga�ndurile sale s� i î�n sentimentele sale.”

„Mai  î�nta� i  de  toate,  Fiul  Omului  trebuie  sa�  caute  pacea  cu
propriul sa�u corp; deoarece corpul sa�u este ca un lac de munte
care reflecta�  Soarele ca�nd este linis�tit s� i limpede; dar ca�nd el este
plin de noroi s� i pietre, el nu mai reflecta�  nimic. Trebuie ca, mai
î�nta� i,  Satana  sa�  fie  î�nla� turat  din  corp  pentru  ca  î�ngerii  lui
Dumnezeu sa�  poata�  reintra  î�n  el  s� i  sa�  sa� la� s� luiasca�  acolo.  I6ntr-
adeva� r,  nici  o pace nu poate domni î�n  corp,  daca�  acesta nu se
comporta�  ca  un  templu  al  Legii  Sfinte.  De  aceea,  ca�nd  cineva
sufera�  dureri s�i chinuri groaznice s� i va�  cere ajutor, spunet�i-i sa�  se
regenereze prin ajunare s� i ruga� ciune. Spunet�i-i sa�  invoce I6ngerul
Soarelui, I6ngerul Apei s� i I6ngerul Aerului ca ei sa�  intre î�n corpul
sa�u s� i sa�  goneasca�  puterea lui Satana.

Ara� tat�i-i  botezul  interior  s� i  botezul  exterior.  Spunet�i-i  ca
î�ntotdeauna sa�  ma�na�nce la masa Maicii Pa�ma�ntes�ti as�ternuta�  cu
darurile  Sale:  fructele  pomilor,  plantele  ca�mpurilor,  laptele
vitelor bun de ma�ncat, mierea albinelor. Sa�  nu invoce puterea lui
Satana,  ma�nca�nd  carnea  animalelor,  pentru  ca�  cine  ucide,  î�s� i
ucide  fratele  s� i  cine  ma�na�nca�  carnea  animalelor  omora� te,
ma�na�nca�  corpul mort�ii. Spunet�i-i sa� -s� i prepare alimentele sale cu
focul  viet�ii,  nu  cu  focul  mort�ii,  pentru  ca�  I6ngerii  vii  ai  lui
Dumnezeu cel Viu servesc numai oamenii vii.”



S� i, des� i, el nu poate sa� -i vada� , nici sa� -i auda�  s� i nici sa� -i pipa� ie,
el  este  î�nconjurat  î�n  orice  moment  de  puterea  I6ngerilor  lui
Dumnezeu: „Deoarece ochii sa� i sunt î�nchis� i s� i urechile sale sunt
î�nchise din cauza necunoas�terii Legii s� i  la� comiei la pla� cerile lui
Satana,  el  nu-i  vede,  nu-i  aude s� i  nu-i  poate pipa� i.  Dar daca�  el
ajuneaza�  s� i se roaga�  lui Dumnezeu cel Viu sa� -i î�ndepa� rteze toate
bolile s�i murda� riile lui Satana, atunci ochii s� i urechile sale se vor
deschide s� i el va ga� si pacea.”

„Dar nu sufera�  numai acela care ada�postes�te bolile lui Satana
î�n el, ci s� i mama sa, tata� l sa�u, sot�ia sa, copiii sa� i, tovara� s� ii sa� i vor
suferi de asemenea, deoarece nu este o insula�  cu sine î�nsus�i  s� i
puterea care curge prin el fie ca�  este de la I6ngeri, fie de la Satana,
î�i afecteaza�  pe ceilalt�i î�n bine sau ra�u.” „Ava�nd aceasta î�n vedere,
rugat�i-va�  astfel Tata� lui vostru Ceresc, ca�nd Soarele este sus pe
cer,  la  miezul  zilei:  «Tata� l  nostru  care  es�ti  î�n  ceruri  trimite
tuturor Fiilor Oamenilor I6ngerul Ta�u al Pa� cii s� i trimite corpului
nostru  I6ngerul  Viet�ii  pentru  a  sa� la� s� lui  î�n  acesta  pentru
totdeauna.»”

„Atunci, Fiul Omului va ca�uta pacea cu propriile sale ga�nduri:
este  I6ngerul  I6nt�elepciunii  acela  care  î�l  ca� la�uzes�te.  Pentru  ca� ,
adeva� r zic voua� , nu exista�  putere mai mare î�n ceruri s� i pe pa�ma�nt
deca� t  ga�ndurile  Fiului  Omului.  Des�i  neva�zut  de  ochii  corpului,
orice  ga�nd  are  o  mare  putere,  chiar  ata� t  de  mare  ca�  poate
cutremura cerurile.”

„Pentru  ca�  nici  unei  alte  creaturi  din  î�mpa� ra� t�ia  Maicii
Pa�ma�ntes�ti  nu  i  s-a  dat  puterea  ga�ndului,  pentru  ca�  toate
animalele ca s� i pa� sa� rile care zboara� , nu tra� iesc pe baza propriei
lor ga�ndiri, ci a Legii Unice care guverneaza�  totul. Numai Fiilor
Oamenilor le este data�  puterea ga�ndului care sfa� ra�ma�  lant�urile
mort�ii.  Sa�  nu credet�i  ca� ,  daca�  nu se vede,  ga�ndul n-are putere.
Adeva� r  zic  voua� ,  fulgerul  care  distruge  stejarul  ma� ret�  sau
cutremurul  care produce cra�pa� turi  î�n  scoart�a  pa�ma�ntului  sunt
jocuri  de copil  î�n comparat�ie  cu puterea ga�ndului.  I6ntr-adeva� r,
oricare ga�nd al î�ntunericului, fie ca�  este de ra�utate, de ma�nie sau
de  ra�zbunare  da�  fra�u  liber  distrugerii,  asemenea  unui  foc



na�valnic  î�n  usca� ciuni  sub  un cer  fa� ra�  va�nt.  Dar  omul  nu vede
carnagiul,  nici  n-aude  t�ipetele  sfa� s� ietoare  ale  victimelor  sale,
pentru ca�  el este orb la lumea spiritului.”

„Dar  ca�nd  aceasta�  putere  este  ca� la�uzita�  de  Sfa�nta
î�nt�elepciune,  atunci  ga�ndurile  Fiului  Omului  î�l  conduc  la
î�mpa� ra� t�iile ceres�ti  s� i  astfel  este paradisul construit pe pa�ma�nt:
atunci  ga�ndurile  voastre  sunt  acelea  care  ridica�  sufletele
oamenilor  as�a  cum  apele  reci  ale  unui  curs  de  apa�  ra� coresc
corpul vostru î�n ca� ldura verii.”

„Ca�nd  o  pasa� re  zbura� toare  î�ncearca�  pentru  prima  oara�  sa�
zboare, aripile n-o pot t�ine s� i ea cade la pa�ma�nt, iara� s� i s� i iara� s� i.
Dar  ea î�ncearca�  mereu s� i,  î�ntr-o zi,  se ridica�  î�n  î�nalt,  pa� ra� sind
pa�ma�ntul s� i cuibul sa�u ra�ma�ne departe î�n urma� . As�a se î�nta�mpla�
s� i  cu ga�ndurile  Fiilor  Oamenilor.  Cu ca� t  omul  merge mai mult
timp î�n  compania I6ngerilor s� i  pa� streaza�  Legea lor,  cu ata� t  mai
puternice devin ga�ndurile sale î�n Sfa�nta I6nt�elepciune. S� i, adeva� r
zic  voua� ,  va  veni  acea zi  ca�nd ga�ndurile  sale  vor  depa�s� i  chiar
moartea  s� i  vor  zbura  la  viat�a  ves�nica�  î�n  î�mpa� ra� t�iile  ceres�ti;
pentru ca�  ga�ndurile sale ca� la�uzite de Sfa�nta I6nt�elepciune î�i face
pe Fiii  Oamenilor sa�  construiasca�  o punte de lumina�  prin care
ajung la Dumnezeu.”

„Pentru aceasta, rugat�i-va�  Tata� lui vostru Ceresc, ca�nd Soarele
este  la  pra�nz,  astfel:  «Tata� l  nostru  care  es�ti  î�n  ceruri  trimite
tuturor Fiilor Oamenilor I6ngerul Ta�u al Pa� cii s� i trimite ga�ndurile
noastre  I6ngerului  Puterii  cu  care  noi  putem  sfa� ra�ma  lant�urile
mort�ii.»”

„Atunci, Fiul Omului va ca�uta pacea cu propriile sentimente;
familia sa se poate bucura de tandret�ea sa iubitoare: tata� l  sa�u,
mama sa, sot�ia sa, copiii sa� i s� i copiii copiilor sa� i. Pentru ca�  Tata� l
Ceresc este de o suta�  de ori mai mare deca� t tot�i tat�ii de sa�ma�nt�a�
s� i de sa�nge la un loc s� i Maica Pa�ma�nteasca�  de o suta�  de ori mai
mare deca� t mamele prin corpul fizic la un loc, iar adeva� rat�ii frat�i
sunt aceia care fac voia Tata� lui vostru Ceresc s� i a Maicii voastre
Pa�ma�ntes�ti, s� i nu frat�ii vos�tri de sa�nge. Chiar as�a, voi vet�i vedea
pe  Tata� l  Ceresc  î�n  tata� l  vostru  prin  sa�ma�nt�a�  s� i  pe  Maica



Pa�ma�nteasca�  î�n mama voastra�  prin trup, pentru ca�  nu sunt ei, de
asemenea, copii ai Tata� lui Ceresc s� i ai Maicii Pa�ma�ntes�ti? Chiar
as�a, voi vet�i iubi pe frat�ii vos�tri prin sa�nge, as�a cum va�  iubesc pe
voi adeva� rat�ii vos�tri frat�i care merg cu I6ngerii, pentru ca�  nu sunt
ei de asemenea, copii ai Tata� lui Ceresc s� i ai Maicii Pa�ma�ntes�ti?
Adeva� r zic voua� , este mai us�or sa�  iubes�ti pe cineva nou î�nta� lnit,
deca� t  pe  aceia  din  propria  noastre  case,  care  ne-au  cunoscut
sla�biciunile,  ne-au  auzit  vorbele  de  ma�nie  s� i  ne-au  va� zut  î�n
goliciunea noastra� , pentru ca�  ei ne cunosc as�a cum ne cunoas�tem
noi  î�ns� ine  s� i  suntem  rus�inat�i.  Atunci  noi  vom  chema  I6ngerul
Iubirii sa�  intre î�n sentimentele noastre ca ele sa�  fie purificate. S� i
tot ce î�nainte a fost nera�bdare s� i  discordie se va transforma î�n
armonie  s� i  pace,  precum pa�ma�ntul  pa� rjolit  absoarbe  apa  unei
ploi linis�tite s� i devine verde s� i moale, gingas� , cu noua viat�a� .”

„Pentru  ca�  multe  s� i  chinuitoare  sunt  suferint�ele  Fiilor
Oamenilor ca�nd ei  nu ra�ma�n credincios� i  I6ngerului Iubirii.  I6ntr-
adeva� r,  un  om  fa� ra�  iubire  arunca�  o  umbra�  î�ntunecata�  asupra
celor  pe  care  î�i  î�nta� lnes�te,  î�n  special  asupra  celor  cu  care  el
tra� ies�te;  vorbele sale aspre s� i  ma�nioase cad asupra frat�ilor sa� i
asemenea  aerului  puturos  care  se  î�nalt�a�  dintr-o  mocirla� .  S� i  el
sufera�  cel mai mult, deoarece î�ntunecimea care î�l î�nva� luie î�l invita�
pe Satana s� i pe diavolii sa� i.”

„Dar ca�nd el cheama�  I6ngerul Iubiirii, atunci î�ntunecimea este
î�mpra� s�tiata�  s� i  lumina  fericirii  pleaca�  de  la  el  s� i  culorile
curcubeului se î�nva� rtesc deasupra capului sa�u s� i o us�oara�  ploaie
cade din degetele sale s� i  el  aduce pace s�i  putere tuturor celor
care se afla�  î�n apropierea lui.”

„De aceea rugat�i-va�  Tata� lui vostru Ceresc, ca�nd Soarele este î�n
î�nalt,  la pra�nz:  «Tata� l  nostru care es�ti  î�n  ceruri trimite tuturor
Fiilor Oamenilor al Ta�u I6nger al Pa� cii s� i trimite celor care sunt de
o sa�ma�nt�a�  s� i  de un sa�nge  cu noi  I6ngerul  Iubirii  ca  armonia  s�i
pacea sa�  poata�  sa� la� s� lui î�n casa noastra�  pentru totdeauna.»”

„Atunci Fiul Omului va ca�uta pacea cu ceilalt�i Fii ai Oamenilor,
chiar  s� i  cu  fariseii  s� i  preot�ii,  chiar  cu  cers�etorii  s� i  cei  fa� ra�  de
ada�post, chiar cu regii s� i guvernatorii, pentru ca�  tot�i sunt Fii ai



Oamenilor,  indiferent  de  condit�ia  lor  sociala� ,  indiferent  de
calificarea lor,  indiferent  daca�  ochii  lor  sunt  deschis� i  pentru a
vedea  î�mpa� ra� t�iile  ceres�ti  sau  daca�  ei  merg  î�n  î�ntuneric  s�i
ignorant�a� .”

„Pentru ca�  justit�ia  oamenilor poate sa�  recompenseze pe un
vinovat s� i  sa�  pedepseasca�  un nevinovat,  dar Legea Sfa�nta�  este
aceeas�i  pentru tot�i,  indiferent ca�  este cers�etor sau rege, pa� stor
sau preot.”

„Ca�utat�i  pacea  cu  tot�i  Fiii  Oamenilor  s� i  la� sat�i-o  sa�  fie
cunoscuta�  s� i de Frat�ii Luminii, pentru ca�  noi tra� im potrivit Legii
Sfinte î�nca�  din timpul lui Enoh sau mai dinainte. Pentru ca�  noi nu
suntem nici  bogat�i,  nici  sa� raci.  S� i  noi  î�mpa� rt�im toate  lucrurile
noastre, chiar î�mbra� ca�mintea s� i sculele cu care lucra�m pa�ma�ntul.
S� i  lucra�m  î�n  ca�mpuri  î�mpreuna�  cu  I6ngerii  Maicii  Pa�ma�ntes�ti
pentru a produce darurile pentru tot�i, necesare a le consuma ca
hrana� .”

„Pentru  ca�  cel  mai  puternic  dintre  I6ngerii  Tata� lui  Ceresc,
I6ngerul Creat�iei, binecuva�nteaza�  fiecare om sa�  lucreze î�n modul
cel  mai bun pentru el  s� i  atunci  nu va  cunoas�te  nici  pofta,  nici
excesul.  I6ntr-adeva� r,  exista�  abundent�a�  pentru  tot�i  oamenii  î�n
î�mpa� ra� t�iile Maicii Pa�ma�ntes�ti s� i ale Tata� lui Ceresc, ca�nd fiecare
om lucreaza�  la munca sa, pentru ca� , daca�  cineva se sustrage de la
sarcina sa, altul trebuie sa� -i ia locul, pentru ca�  noua�  ne sunt date
toate  lucrurile  î�n  î�mpa� ra� t�ia  cereasca�  s� i  pe  Pa�ma�nt  ca  pret�  al
muncii.”

„I6ntotdeauna  Frat�ii  Luminii  au  tra� it  acolo  unde  se  bucura�
I6ngerii  Maicii  Pa�ma�ntes�ti:  î�n  apropierea ra�urilor,  î�n  apropierea
pomilor,  î�n  apropierea florilor,  î�n  apropierea muzicii  pa� sa� rilor,
unde Soarele s� i ploaia le pot î�mbra� t�is�a corpul, care este templul
spiritului.  Nu  vrem  sa�  avem  de-a  face  cu  decretele
conduca� torilor; nici nu-i sust�inem, pentru ca�  legea noastra�  este
Legea Tata� lui Ceresc s� i a Maicii Pa�ma�ntes�ti; nici nu ne opunem
lor;  nici  o  lege  nu  te  salveaza�  de  voint�a  lui  Dumnezeu.  Mai
degraba�  noi ne stra�duim sa�  tra� im î�n acord cu Legea Sfa�nta�  s� i sa�
î�ndrepta�m î�ntotdeauna ceea ce este bun î�n toate lucrurile; atunci,



î�mpa� ra� t�ia  î�ntunericului  se  va  transforma  î�n  î�mpa� ra� t�ia  luminii;
pentru  ca� ,  unde  este  lumina� ,  cum  ar  mai  putea  ra�ma�ne
î�ntunericul?”

„Pentru aceasta, rugat�i-va�  Tata� lui Ceresc ca�nd soarele este î�n
î�nalt,  la  pra�nz,  astfel:  «Tata� l  nostru  care  es�ti  î�n  ceruri  trimite
tuturor Fiilor Oamenilor al Ta�u I6nger ai Pa� cii s� i  trimite î�ntregii
umanita� t�i  I6ngerul Creat�iei,  ca ava�nd o sarcina�  sfa�nta� ,  noi sa�  nu
mai cerem nici o alta�  binecuva�ntare.»”

„Atunci,  Fiul  Omului  va  ca�uta  pacea  prin  cunoas�terea
va� rstelor trecutului; pentru ca� , adeva� r zic voua� , î�n Manuscrisele
Sfinte  este  o  comoara�  de  o  suta�  de  ori  mai  mare  deca� t  toate
diamantele  s� i  tot  aurul  din  boga� t�iile  î�mpa� ra� t�iilor  s� i  chiar  mai
pret�ioase, pentru ca� , î�n mod sigur, ele cont�in toata�  î�nt�elepciunea
revelata�  de  Dumnezeu  Fiilor  Luminii,  chiar  acele  tradit�ii  care
provin de la Enoh sau de mai î�nainte, pe calea fa� ra�  de sfa� rs� it î�n
trecut,  î�nva� t�a� turile  Celor  Mari.  S� i  acestea  sunt  mos�tenirea
noastra� ,  î�ntocmai  cum  fiul  mos�tenes�te  posesiunile  tata� lui  sa�u,
ca�nd el se arata�  demn de binecuva�ntarea acestuia. I6ntr-adeva� r,
prin studierea î�nva� t�a� turilor a ca� ror î�nt�elepciune este fa� ra�  va� rsta�
vom ajunge sa�  cunoas�tem pe Dumnezeu,  pentru ca� ,  adeva� r  zic
voua� ,  Cei  Mari  L-au va� zut  pe  Dumnezeu fat�a�  î�n  fat�a� ;  de  aceea
ca�nd  noi  citim  Manuscrisele  Sfinte,  noi  atingem  picioarele  lui
Dumnezeu.”

„S� i ca�nd am ajuns sa�  vedem cu ochii î�nt�elepciunii s� i sa�  auzim
cu urechile î�nt�elegerii adeva� rurile fa� ra�  va� rsta�  ale Manuscriselor
Sfinte, atunci noi trebuie sa�  mergem printre Fii Oamenilor s�i sa� -i
î�nva� t�a�m,  pentru  ca� ,  daca�  noi  ascundem  cu  gelozie  î�nva� t�a� tura
sfa�nta�  pretinza�nd  ca�  ea  ne  apart�ine  numai  noua� ,  atunci  noi
suntem ca aceia care descopera�  un izvor î�n î�na� lt�imile munt�ilor s� i
deca� t sa� -l lase sa�  curga�  la vale pentru a potoli setea omului s� i a
vitelor, î�l î�ngroapa�  sub pietre s� i praf, lipsindu-se ei î�nsus�i de apa� .
Merget�i printre Fiii Oamenilor s� i vorbit�i-le despre Legea Sfa�nta� ,
spunet�i-le ca�  ei se pot salva ei î�ns� is� i s� i ca�  pot intra î�n î�mpa� ra� t�iile
ceres�ti.  Dar  vorbit�i-le  î�n  cuvinte  pe  care  sa�  le  î�nt�eleaga� ,  î�n
parabole din natura�  care vorbesc inimii, pentru ca�  fapta trebuie



mai î�nta� i tra� ita�  ca dorint�a�  î�n inima trezita� .”
„Pentru aceasta rugat�i-va�  Tata� lui Ceresc, ca�nd soarele este î�n

î�nalt,  la  pra�nz,  astfel:  «Tata� l  nostru  care  es�ti  î�n  ceruri  trimite
tuturor Fiilor Oamenilor al Ta�u I6nger al Pa� cii s� i trimite-ne noua�
cunoas�terea  I6ngerului  I6nt�elepciunii  ca  noi  sa�  putem merge  pe
calea Celor Mari care au va� zut fat�a lui Dumnezeu.»”

„Atunci  Fiul  Omului  va  ca�uta  pacea  cu  î�mpa� ra� t�ia  Maicii
Pa�ma�ntes�ti, pentru ca�  nimeni nu poate tra� i î�ndelungat, nici sa�  fie
fericit, deca� t numai acela care respecta�  pe Maica sa Pa�ma�nteasca�
s� i  Legile  Sale.  Pentru  ca�  respirat�ia  voastra�  este  respirat�ia  Ei;
sa�ngele  vostru  -  sa�ngele  Ei;  oasele  voastre  -  oasele  Ei;  carnea
voastra�  -  carnea  Ei;  organele  voastre  -  organele  Ei;  ochii  s� i
urechile voastre - ochii s� i urechile Ei.”

„Adeva� r  zic  voua� ,  voi  suntet�i  una  cu  Maica  voastra�
Pa�ma�nteasca� ; Ea este î�n voi s�i voi î�n Ea. Din Ea v-at�i na� scut, î�n Ea
tra� it�i s� i î�n Ea va�  vet�i î�ntoarce. Sa�ngele Maicii noastre Pa�ma�ntes�ti
cade  din  nori  s� i  curge  î�n  ra�uri;  respirat�ia  Maicii  noastre
Pa�ma�ntes�ti este aceea care î�mpra� s�tie frunzele pa�durii s� i sufla�  cu
putere dinspre munte; dulce s� i solida�  este carnea Maicii noastre
Pa�ma�ntes�ti  î�n  fructele  pomilor;  puternice s� i  ferme sunt  oasele
Maicii  noastre  Pa�ma�ntes�ti  î�n  sta�ncile  s� i  pietrele  gigantice  care
stau ca santinele ale timpurilor trecute; î�ntr-adeva� r, suntem una
cu  Maica  Pa�ma�nteasca�  s� i  aceluia  care  este  credincios  Legilor
Maicii sale s� i Ea î�i va fi credincioasa�  de asemenea.”

„Dar va veni o zi ca�nd Fiul Omului î�s� i  va î�ntoarce fat�a de la
Maica sa Pa�ma�nteasca�  s� i chiar o va renega, precum s� i dreptul Sa�u
de  nas�tere.  Atunci  el  o  va  î�nrobi  s� i  carnea  Sa  va  fi  ra� va� s� ita� ,
sa�ngele  Sa�u  poluat,  respirat�ia  Sa  î�na�bus� ita� ;  el  va  aduce  focul
mort�ii î�n toate pa� rt�ile î�mpa� ra� t�iei Sale s� i furia sa va devora toate
darurile Ei s� i î�n locul lor nu va mai ra�ma�ne deca� t un des�ert.”

„Toate aceste lucruri se vor datora ignora� rii de ca� tre el a Legii
s� i ca om muritor, cu î�ncetul, el nu-s� i va mai putea mirosi propria
duhoare s� i, astfel, Fiul Omului va deveni orb la adeva� r s� i el î�s� i va
jefui,  ra� va� s� i  s� i  distruge  pe  Maica  sa  Pa�ma�nteasca� ,  ceea  ce
î�nseamna�  ca�  el  se  va  pra�da,  s� i  ra� va� s� i,  s� i  distruge pe el  î�nsus�i.



Pentru ca�  el a fost na� scut de Maica sa Pa�ma�nteasca�  s� i el este una
cu Ea, s� i tot ceea ce i se î�nta�mpla�  Ei, i se î�nta�mpla�  lui î�nsus�i.”

„Cu mult timp î�naintea Marelui Potop, Cei Mari mergeau pe
pa�ma�nt  s� i  arborii  gigant�i,  care au ra�mas î�n  prezent o legenda� ,
erau  casa  lor  s� i  î�mpa� ra� t�ia  lor.  Ei  tra� iau  mai  multe  generat�ii,
pentru ca�  ei  ma�ncau la  masa Maicii  Pa�ma�ntes�ti  s� i  dormeau î�n
brat�ele Tata� lui Ceresc s� i nu cunos�teau boala, nici ba� tra�net�ea, nici
moartea. Ei la� sara�  Fiilor Oamenilor, prin testament, toata�  gloria
î�mpa� ra� t�iilor lor, chiar cunoas�terea ascunsa�  a Arborelui Viet�ii care
se î�nalt�a�  î�n mijlocul Ma� rii Eterne. Dar ochii Fiilor Oamenilor fura�
orbit�i  de imaginile lui Satana s� i prin promisiunile puterii, chiar
acea putere care se cuceres�te prin fort�a�  s� i cu sa�nge. S� i atunci Fiul
Omului a rupt firul care î�l  lega de Maica sa Pa�ma�nteasca�  s� i  de
Tata� l  sa�u  Ceresc  s� i  a  abdicat  de  la  Sfa�ntul  Flux  al  Viet�ii  unde
corpul sa�u, ga�ndurile sale s� i sentimentele sale erau una cu Legea
s�i a î�nceput sa�  utilizeze numai propriile sale ga�nduri,  propriile
sale  sentimente s� i  propriile  sale acte fa� ca�nd sute  de legi  unde
î�nainte nu exista deca� t Una.”

„S� i,  astfel,  Fiii  Oamenilor s-au exilat ei î�ns� is� i  din propria lor
casa�  s� i  s-au  î�ngra�ma�dit  î�n  spatele  zidurilor  de  piatra� ,
nemaiauzind va�ntul î�n arborii î�nalt�i ai pa�durii dincolo de oras�ele
lor.”

„Adeva� r zic voua� , Cartea Naturii este un Manuscris Sfa�nt s� i voi
daca�  vret�i sa�  se salveze î�ns� is� i Fiii Oamenilor s� i sa�  ga� seasca�  viat�a
ves�nica� ,  î�nva� t�at�i-i  sa�  citeasca�  iara� s� i  paginile  vii  ale  Maicii
Pa�ma�ntes�ti.  Pentru ca�  î�n  fiecare fiint�a�  î�n  care exista�  viat�a�  este
î�nscrisa�  Legea. Ea este î�nscrisa�  î�n iarba� , î�n arbori, î�n ra�uri, munt�i,
pa� sa� rile  cerului  s� i  pes�tii  ma� rilor  s� i,  î�nainte  de  orice,  î�n  Fiul
Omului. Numai ca�nd el revine la sa�nul Maicii sale Pa�ma�ntes�ti î�s� i
va ga� si viat�a ves�nica�  s� i Fluxul Viet�ii care î�l conduce la Tata� l sa�u
Ceresc;  numai  as�a  imaginea  î�ntunecata�  a  viitorului  poate  fi
oprita� .”

„Pentru aceasta, rugat�i-va�  Tata� lui Ceresc ca�nd soarele este î�n
î�nalt,  la  pra�nz,  astfel:  «Tata� l  nostru  care  es�ti  î�n  ceruri  trimite
tuturor Fiilor Oamenilor al Ta�u I6nger al Pa� cii s� i trimite î�mpa� ra� t�iei



Maicii noastre Pa�ma�ntes�ti I6ngerul Bucuriei ca inimile noastre sa�
fie pline de ca�ntec s� i bucurie, as�a cum suntem cuiba� rit�i î�n brat�ele
Maicii noastre.»”

„I6n  sfa� rs� it,  Fiul  Omului  va ca�uta pacea cu î�mpa� ra� t�ia  Tata� lui
sa�u  Ceresc  pentru  ca� ,  î�ntr-adeva� r,  Fiul  Omului  nu  este  na� scut
numai de tata� l  sa�u de sa�ma�nt�a�  s� i  de mama sa de corp, ci el î�s� i
poate ga� si adeva� rata sa mos�tenire s� i poate cunoas�te î�n sfa� rs� it ca�
el este Fiul Regelui.”

„Tata� l  Ceresc este Legea Unica� ,  care a creat stelele,  soarele,
lumina s� i  obscuritatea s� i  Legea Sfa�nta�  din sufletele noastre.  El
este peste tot s� i nica� ieri. Tot ceea ce cunoas�tem s� i tot ceea ce nu
s�tim este guvernat de Lege. Ca�derea frunzelor, curgerea ra�urilor,
muzica  insectelor  din  noapte,  toate  acestea  sunt  guvernate  de
ca� tre Lege.”

„I6n  ta� ra�mul  Tata� lui  nostru  Ceresc,  exista�  multe  sa� las�uri  s� i
multe sunt lucrurile ascunse pe care î�nca�  nu le cunoas�tet�i. Adeva� r
zic voua� , î�mpa� ra� t�ia Tata� lui nostru Ceresc este vasta� , ata� t de vasta�
î�nca� t nici un om nu-i cunoas�te limitele. Cu toate acestea, î�ntreaga
Sa î�mpa� ra� t�ie poate fi ga� sita�  î�n cea mai mica�  pica� tura�  de roua�  de
pe  o  floare  de  ca�mp  sau  î�n  mirosul  ierbii  proaspa� t  cosita�  pe
ca�mpurile  de  sub  soarele  verii.  I6ntr-adeva� r,  nu  exista�  cuvinte
pentru a descrie î�mpa� ra� t�ia Tata� lui Ceresc.”

„I6ntr-adeva� r, glorioasa�  este mos�tenirea Fiului Omului pentru
ca�  numai lui î�i este dat sa�  intre î�n Fluxul Viet�ii care î�l conduce la
î�mpa� ra� t�ia Tata� lui Ceresc. Dar, mai î�nta� i, el trebuie sa�  caute s�i sa�
ga� seasca�  pacea cu corpul sa�u, cu ga�ndurile sale, cu sentimentele
sale,  cu  Fiii  Oamenilor,  cu  cunoas�terea  sfa�nta�  s� i  cu  î�mpa� ra� t�ia
Maicii Pa�ma�ntes�ti. Pentru ca� ,  adeva� r zic voua� ,  acesta este vasul
care î�l poarta�  pe Fiul Omului pe Fluxul Viet�ii la Tata� l sa�u Ceresc.
El trebuie sa�  aiba�  o pace î�ns�eptita�  î�nainte ca el sa�  poata�  cunoas�te
pacea unica�  ce depa�s�es�te î�nt�elegerea, chiar pe aceea a Tata� lui sa�u
Ceresc.”

„Pentru aceasta, rugat�i-va�  Tata� lui vostru Ceresc, ca�nd soarele
se  afla�  cel  mai  sus,  la  pra�nz,  astfel:  «Tata� l  nostru  care  es�ti  î�n
ceruri  trimite tuturor  Fiilor  Oamenilor al  Ta�u I6nger  al  Pa� cii  s� i



trimite î�mpa� ra� t�iei Tale, Tata� l nostru Ceresc, al Ta�u I6nger al Viet�ii
Eterne, ca noi sa�  putem zbura dincolo de stele s� i sa�  tra� im pentru
totdeauna.»”

S� i apoi Maiva� rstnicul ta� cu s� i o mare linis�te se as�ternu asupra
Frat�ilor s� i nimeni nu dorea sa�  vorbeasca� . Umbrele dupa� -amiezii
ta� rzii jucau pe ra�ul linis�tit s� i argintiu ca sticla s� i pe cerul î�n curs
de  î�ntunecare  abia  se  putea  observa  secera  de  filigran  a  lunii
pa� cii. S� i marea pace a Tata� lui Ceresc î�i î�nva� lui pe tot�i î�ntr-o iubire
nemuritoare.



Fluxul sacru

„At�i ajuns la partea cea mai interioara�  a cercului, la misterul
misterelor, care era vechi deja ca�nd Enoh era ta�na� r s� i umbla pe
pa�ma�nt.  Voi  at�i  ajuns  din  ce  î�n  ce  mai  aproape  î�n  ca� la� toria
voastra�  de mai mult�i ani, totdeauna urma�nd calea dreapta� , tra� ind
potrivit Legii Sfinte s� i a lega�mintelor Fraternita� t�ii s� i at�i fa� cut din
corpul  vostru  un  templu  sfa�nt  î�n  care  sa� la� s� luiesc  î�ngerii  lui
Dumnezeu. Mult�i  ani at�i  î�mpa� rta� s� it  bucuria orelor petrecute cu
I6ngerii Maicii Pa�ma�ntes�ti; mult�i ani at�i dormit î�n brat�ele Tata� lui
Ceresc  î�nva� t�at�i  de  I6ngerii  Sa� i  necunoscut�i.  At�i  î�nva� t�at  ca�  legile
Fiului Omului sunt s�apte, ale I6ngerilor trei s� i a lui Dumnezeu una.
Acum voi vet�i cunoas�te cele trei legi ale I6ngerilor, misterul celor
trei Fluxuri Sacre s� i vechea cale de a-i traversa; astfel, voi va�  vet�i
î�mba� ia  î�n  lumina  cerului  s� i  î�n  cele  din  urma�  vet�i  contempla
revelat�ia  misterului  misterelor:  Legea Lui  Dumnezeu care este
Una.”

„Acum, cu o ora�  î�nainte de ra� sa� ritul soarelui, chiar î�nainte ca
I6ngerii  Maicii  Pa�ma�ntes�ti  sa�  respire  viat�a�  î�n  pa�ma�ntul  î�nca�
adormit,  voi  intrat�i  î�n  Fluxul  Sfa�nt  al  Viet�ii.  Fratele  vostru,
arborele, este acela care det�ine misterul acestui Sfa�nt Flux s� i este
Fratele  vostru  arborele  acela  pe  care  voi  î�l  vet�i  î�mbra� t�is�a  î�n
ga�ndul vostru, as�a cum î�n timpul zilei î�l î�mbra� t�is�at�i ca salut, ca�nd
merget�i de-a lungul malului lacului. S� i voi vet�i fi una cu arborele,
pentru  ca�  la  î�nceputul  timpului  as�a  am fa� cut  tot�i  ca�nd  ne-am
î�mpa� rta� s� it  din Sfa�ntul  Flux al  Viet�ii  care  a dat  nas�tere  î�ntregii
creat�ii. S� i as�a cum î�mbra� t�is�at�i Fratele vostru arborele, vet�i simt�i
î�n î�ntregul corp puterea Sfa�ntului Flux al Viet�ii s� i vet�i tremura î�n
fat�a puterii sale. Atunci, respirat�i ada�nc I6ngerul Aerului s� i spunet�i
cuva�ntul «Viat�a� » odata�  cu expirat�ia. Atunci, voi vet�i deveni î�ntr-
adeva� r  Arborele  Viet�ii  care  î�s� i  trage  ra�da� cinile  sale  ada�nc  î�n
Sfa�ntul Flux al Viet�ii, dintr-o sursa�  eterna� . S� i pe ma� sura�  ce soarele
î�nca� lzes�te  pa�ma�ntul  s� i  toate  creaturile  uscatului,  apelor  s� i
aerului,  bucurat�i-va�  î�n  noua  zi,  as�a  cum  o  vor  face  corpul  s� i



sufletul vostru î�n Sfa�ntul Curent al Viet�ii care curge la voi, prin
Fratele vostru arborele.”

„S� i, ca�nd soarele este î�n î�naltul cerului, atunci ca�utat�i Sfa�ntul
Flux  al  Sunetului.  I6n  ca� ldura  pra�nzului,  toate  creaturile  sunt
linis�tite  s� i  cauta�  umbra;  I6ngerii  Maicii  Pa�ma�ntes�ti  sunt  ta� cut�i
pentru o perioada�  de timp. Atunci este momentul ca voi sa�  la� sat�i
sa�  va�  intre î�n urechi,  Sfa�ntul Flux al  Sunetului pentru ca�  el  nu
poate fi auzit deca� t î�n ta� cere. Ga�ndit�i la ra�urile care se formeaza�
î�n  des�ert dupa�  o  furtuna�  brusca�  s� i  sunetul zgomotos al  apelor
care dau na�vala�  pe la�nga�  voi. I6ntr-adeva� r, aceasta este vocea lui
Dumnezeu,  dar  voi  n-o  s�tiat�i.  Pentru  ca�  as�a  cum  s-a  scris,  la
î�nceput a fost Sunetul, s� i Sunetul era cu Dumnezeu, s� i Sunetul era
Dumnezeu. Adeva� r zic voua� , ca�nd noi ne nas�tem, intra�m î�n lume
cu sunetul lui Dumnezeu î�n urechile noastre, chiar ca�ntecul unui
vast cor al cerului s� i sfa�ntul ca�ntec al stelelor î�n ciclurile lor fixe;
Fluxul  Sacru  al  Sunetului  este  acela  care  traverseaza�  bolta
stelelor s� i intersecteaza�  î�mpa� ra� t�ia nesfa� rs� ita�  a Tata� lui Ceresc. El
este chiar î�n urechile noastre, dar noi nu-l auzim. Pentru aceasta
ascultat�i  î�n  ta� cere  la  pra�nz;  î�mba� iat�i-va�  î�n  el  s� i  la� sat�i  ritmul
muzicii lui Dumnezeu sa�  bata�  î�n urechile voastre pa�na�  ce suntet�i
una cu Sfa�ntul Flux al Sunetului. Acest sunet a fost acela care a
format Pa�ma�ntul s� i lumea, s� i a na� scut munt�ii, s� i a pus stelele pe
tronurile lor de glorie î�n cele mai î�nalte ceruri.”

„S� i voi va�  vet�i î�mba� ia î�n Fluxul Sunetului s� i muzica apelor sale
va curge asupra voastra� ; pentru ca�  la î�nceputul timpului noi tot�i
ne-am î�mpa� rta� s� it din Sfa�ntul Flux al Sunetului care a dat nas�tere
î�ntregii creat�ii. S� i fort�a na�valnica�  a Curentului Sacru al Sunetului
va umple î�ntregul vostru corp s� i  voi vet�i  tremura î�n fat�a fort�ei
sale. Atunci,  respirat�i  ada�nc I6ngerul Aerului s� i  devenit�i  Sunetul
î�nsus�i  s� i  Fluxul  Sacru  al  Sunetului  va�  poate  transporta  ca� tre
î�mpa� ra� t�ia fa� ra�  de sfa� rs� it a Tata� lui Ceresc, acolo unde ritmul lumii
se î�nalt�a�  s� i coboara� .”

„S� i,  ca�nd  la� sarea  î�ntunericului  î�nchide  us�or  ochii  I6ngerilor
Maicii Pa�ma�ntes�ti, atunci ca�nd voi, de asemenea, adormit�i,  este
momentul ca sufletul vostru sa�  se ala� ture I6ngerilor necunoscut�i ai



Tata� lui  Ceresc.  Iar î�n momentele de dinainte de adormire,  vet�i
ga�ndi la stelele luminoase s� i  glorioase,  stelele albe,  sclipitoare,
din depa� rta� ri pa� trunza� toare. Pentru ca�  ga�ndurile voastre î�nainte
de adormire sunt ca arcul arcas�ului dibaci care î�s� i trimite sa� geata
unde dores�te. Permitet�i ga�ndurilor voastre, î�nainte de a adormi,
sa�  fie î�mpreuna�  cu stelele; pentru ca�  stelele sunt Lumina� , s� i Tata� l
Ceresc este Lumina� , chiar acea Lumina�  care este de o mie de ori
mai  stra� lucitoare  deca� t  stra� lucirea  a  o  mie  de  sori.  Intrat�i  î�n
Fluxul Sacru al Luminii ca lant�urile mort�ii sa�  se desfaca�  pentru
totdeauna  s�i,  eliberat�i  de  î�nla�nt�uirea  pa�ma�ntului,  sa�  urcat�i  pe
Curentul Sacru al Luminii  ca� tre razele orbitoare ale stelelor, î�n
î�mpa� ra� t�ia infinita�  a Tata� lui Ceresc.”

„I6ntindet�i-va�  aripile  voastre  de lumina�  s� i  cu ochiul  ga�ndirii
voastre zburat�i cu stelele î�n cele mai î�ndepa� rtate pa� rt�i ale cerului,
unde  sori  inimaginabili  orbesc  cu  lumina  lor.  Pentru  ca�  la
î�nceputul timpului,  Legea Sfa�nta�  a zis «Sa�  fie Lumina�» s� i  a fost
Lumina� .  S� i  voi  vet�i  fi  una  cu  ea  s� i  puterea  Fluxului  Sacru  al
Luminii  va�  va  umple  î�ntregul  corp  s� i  voi  vet�i  tremura  î�n  fat�a
puterii  sale.  Spunet�i  cuva�ntul  «Lumina�»  î�n  timp  ce  respirat�i
ada�nc  I6ngerul  Aerului  s� i  vet�i  deveni  una  cu  Lumina  î�nsa� s� i;  s� i
Fluxul Sacru va�  va transporta ca� tre î�mpa� ra� t�ia infinita�  a Tata� lui
Ceresc, ea pierza�ndu-se acolo î�n Marea Eterna�  a Luminii care a
dat  nas�tere  î�ntregii  creat�ii.  S� i  vet�i  fi  una  cu  Fluxul  Sacru  al
Luminii totdeauna î�nainte sa�  adormit�i î�n brat�ele Tata� lui Ceresc.”

„Adeva� r zic voua� , corpul vostru a fost fa� cut nu numai pentru a
respira,  s� i  ma�nca,  s� i  ga�ndi,  ci,  de  asemenea,  pentru a  intra  î�n
Fluxul Sacru al Viet�ii. S� i urechile voastre n-au fost fa� cute numai
pentru  a  auzi  vorbele  oamenilor,  ca�ntecul  pa� sa� rilor  s�i  muzica
ploii, ci, de asemenea, au fost fa� cute pentru a auzi Fluxul Sacru al
Sunetului.  S� i  ochii vos�tri n-au fost fa� cut�i  numai pentru a vedea
ra� sa� ritul  s� i  apusul  soarelui,  unduirea  lanurilor  de  cereale  s� i
cuvintele Manuscriselor Sfinte, ci ei au fost fa� cut�i, de asemenea,
pentru a vedea Fluxul Sacru al Luminii. I6ntr-o zi, corpul vostru se
va reî�ntoarce la Maica Pa�ma�nteasca� , ca s� i urechile s� i ochii vos�tri.
Dar  Fluxul  Sacru  al  Viet�ii,  Fluxul  Sacru  al  Sunetului  s� i  Fluxul



Sacru  al  Luminii,  n-au  fost  na� scute  niciodata�  s� i  nu  vor  muri
niciodata� .  Intrat�i  î�n  Fluxurile  Sacre,  acela  al  Viet�ii,  acela  al
Sunetului  s� i  acela  al  Luminii  care  v-au  dat  nas�tere  ca  voi  sa�
ajunget�i î�n î�mpa� ra� t�ia Tata� lui Ceresc s� i sa�  devenit�i una cu El as�a
cum ra�ul se varsa�  î�n marea î�ndepa� rtata� .”

„Mai mult de ata� t nu poate fi spus, deoarece Fluxul Sacru va�
va conduce î�n  acel  loc unde nu mai  exista�  cuvinte s� i  despre a
ca� ror mistere cuprinse î�n el, nici Manuscrisele Sfinte nu mai pot
relata.”



CUVÂNT DE ÎNCHEIERE

Iubite  semen  cititor,  sper  ca�  lectura  ca� rt�ii  de  fat�a�  t�i-a
confirmat cele spuse de mine î�n „Cuva�ntul î�nainte”.

Daca�  citind-o  ai  simt�it  fiorii  unei  extraordinare  bucurii
traversa�ndu-t�i corpul, sau chiar ai pla�ns de bucurie, î�nseamna�  ca�
ai o sensibilitate normala� , o „permeabilitate” mistica�  normala� .

Puna�nd aceasta�  sensibilitate î�n slujba adeva� rurilor care t�i-au
fost  revelate  prin  spusele  Domnului  nostru  Iisus  Hristos  î�n
aceasta�  carte,  î�nseamna�  ca�  ai  toate  s�ansele  sa�  devii  Copil  al
Luminii, un factor activ al construirii î�mpa� ra� t�iei Tata� lui Ceresc pe
pa�ma�nt.

Conforma�ndu-te  Legii  Sfinte  î�nseamna�  ca�  te  conformezi
Creatorului ta�u s� i ca�  I6l iubes�ti cu adeva� rat.

Dar  supunerea  fat�a�  de  Legea  Sfa�nta�  î�nseamna�  sa�  te
supraveghezi continuu ca î�n tine sa�  nu î�ncolt�easca�  nici un ga�nd
negativ,  nici  un  sentiment  negativ  s� i  sa�  le  î�nla� turi  la  orice
tendint�a�  de manifestare.

Sper  ca�  ai  î�nt�eles  ca�  Iubirea  Necondit�ionata�  ata� t  de  bine
evocata�  î�n  aceasta�  carte  de  Domnul  Iisus  Hristos,  este  Legea
fundamentala�  a  Tata� lui  Ceresc.  Ea  sta�  deasupra  orica� rui  alt
concept elaborat de oricine altcineva, deasupra orica� rei violent�e
de orice fel, de orice grad s� i de orice nivel.

Iubirea Necondit�ionata�  rezolva�  toate problemele omenirii, ale
Universului.  Ea  trebuie  sa�  fie  deasupra  not�iunilor  de  stat,
nat�iune,  etnie,  religie,  sex,  rasa� .  Ea  desfiint�eaza�  armele  s� i
armatele,  granit�ele,  violent�ele  de  orice  fel  (inclusiv  cele  de
limbaj).

Supunerea  fat�a�  de  Iubirea  Necondit�ionata�  î�nseamna�
desfiint�area  polua� rii  multilaterale  a  planetei,  î�nla� turarea
pericolului  de  sfa� rs� it  al  lumii  (care  se  poate  produce,  î�n  orice
clipa� , î�n condit�iile nerespecta� rii ei).

Acceptarea  Iubirii  Necondit�ionate  ca  Lege  Suprema�  a
existent�ei  noastre  î�nseamna�  refuzul  cons�tient  s� i  permanent  al



maleficului  î�n  viat�a  noastra� ,  î�nseamna�  reducerea  lucida�  s� i
voluntara�  a  entropiei  personale  care,  prin  efect  holistic,
î�nseamna�  reducerea celei planetare.

Iubirea  Necondit�ionata�  î�nseamna�  tolerant�a  totala� ,  as�a  cum
trebuie sa�  caracterizeze orice cres�tin adeva� rat, dupa�  cum bine a
ma� rturisit recent, I.P.S.Corneanu, Mitropolitul Banatului.

Iubite  semen  cititor,  nu  te  la� sa  î�ns�elat  de  dezvoltarea
tehnologica�  actuala�  care,  î�n  general,  este  î�n  slujba  maleficului,
prin  crearea  unei  imagini,  unei  realita� t�i  „virtuale”  mincinoase,
false,  apart�ina�nd  î�ntunericului.  Dezvoltarea  tehnologica�  nu
î�nseamna�  desprinderea omului de animalitatea la care tot ea are
tendint�a de a-l conduce.

Nu uita ca�  Iubirea Necondit�ionata�  pleaca�  de la Divin î�n cadrul
„bioenergiei” s� i trebuie restituita�  Lui, la fel de pura�  ca la plecare.

T� ine seama de faptul ca�  pentru a te conforma Legii Sfinte a
Tata� lui Ceresc, adica�  Iubirii Necondit�ionate, viat�a ta trebuie sa�  se
desfa� s�oare asemenea omului din perioada ancestrala� , a purita� t�ii
lui,  de  chip  asemenea Creatorului  sa�u,  ca�nd nutrit�ia,  munca s� i
sexualitatea au fost acte sacre.

Cred  ca�  ai  ret�inut  faptul,  exprimat  ca� t  se  poate  de  clar  de
Domnul  Iisus  Hristos  î�n  Evanghelia  eseniană,  ca�  Duminica
(Duminica vine de la  Dominus Deii = Ziua Domnului), respectul
fat�a�  de  Tata� l  Ceresc  trebuie  sa�  mearga�  pa�na�  acolo  (î�n  mod
necondit�ionat) î�nca� t sa�  I6i acorzi tot timpul acestei zile, renunt�a�nd
la ma�ncare.

Este exact contrariul a ceea ce se î�nta�mpla�  î�n mod concret î�n
Duminicile  noastre,  ale  civilizat�iei  „tehnologice”,  ca�nd  omul
sporova� ies�te cel mai mult, cu ma�ncarea î�n gura� , „î�nfunda�n-du-se”
pe  sa� turate:  Egoul  poate  fi  mult�umit,  s-a  î�nclinat  î�nca�  o  data�
maleficului.

Iubite  semen  cititor,  Iubirea  Necondit�ionata�  este  deasupra
tuturor  religiilor,  pentru  ca�  ea  î�nseamna�  unitatea  tuturor
oamenilor sau chiar a tuturor fiint�elor din î�ntregul Univers.

Prin legiferarea „iubirii  aproapelui”,  î�n  afara�  de aceea ca� tre
Dumnezeu, religia cres�tina�  ar vrea sa�  fie cel mai mare beneficiar



al ei. Din pa� cate, aceasta�  legiferare are un caracter formal, î�n loc
ca not�iunea „aproapele nostru” sa�  se confunde cu î�ntreg „viul”
Universului,  situat�ie  î�n  care  religia  cres�tina�  ar  deveni  „Religia
Iubirii Necondit�ionate”, as�a cum de fapt o dores�te Domnul Iisus
Hristos.

I6n mod curios, se pare ca�  tocmai religia cres�tina�  care ar trebui
sa�  fie „religia unita� t�ii”,  are numa� rul cel mai mare de dezbina� ri,
prin numeroasele ei culte s�i secte.

Sa�  nu  se  uite  î�nsa�  ca�  orice  dezbinare  este  î�mpotriva  Legii
Sfinte  a  Tata� lui  Ceresc,  adica�  î�n  ultima�  instant�a� ,  î�mpotriva  lui
Dumnezeu I6nsus�i.

Primul  s�i  cel  mai  mare  efect  al  Iubirii  Necondit�ionate  este
Pacea!

Dar Pacea, î�n î�nt�elesul clar din Evanghelia eseniană î�nseamna�
mai  mult  deca� t  î�nt�elesul  politico-militar,  acordul  dintre  doua�
state sau popoare. Dupa�  cum desigur ai va� zut î�n comuniunea cu
I6ngerul Pa� cii din „Comuniunile”, Pacea este Viat�a�  eterna�  pentru
î�ntreg viul benefic pe Pa�ma�nt. Acest termen, „Pace”, condenseaza�
î�n el tot de la Tata� l ceea ce poate dori Dumnezeu omului sau tot
ce-s� i  poate dori  omul Ceresc.  De aceea,  salutul  Domnului Iisus
Hristos era Pace t�ie! sau Pace voua� !

I6n termenii s�tiint�ei holistice, sacral-spirituala� , Pacea î�nseamna�
echilibrarea perfecta�  î�ntre entropie s� i negarea ei, î�ntre energiile
dextrogire s� i cele levogire, î�ntre malefic s� i benefic.

Supraviet�uitorii  Apocalipsei  nu  pot  fi  deca� t  aceia  care
respecta�  Legea Iubirii Necondit�ionate.

Fie ca Pacea î�ns�eptita�  sa�  se dezvolte î�n noi s� i î�ntre noi, î�ntre
noi s� i Sfa�nta Treime!

Pace ţie, iubite semen!

Radu Ilie Mânecuţă
Ucea de Jos
08.07.1997
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