
Sfanta Scriptura

Rugaciune de dragoste pentru Botezul Luminii
si Comuniunea Inimilor
Iti multumim Isus, Lumina Adevarului, a Libertatii si a Caritatii.
O raza a dragostei Tale sa ilumineze inimile celor trecuti Dincolo, ale celor care se apropie de
aceasta trecere, ale celor persecutati, mahniti, bolnavi, saraci, exclusi.
Impreuna, inima langa inima, sa oferim marea rugaciune a suferintei, in comuniune cu Isus care
traieste in noi, pentru Salvarea sufletelor noastre si ale creaturilor noastre.
Sa oferim din inima un gand de dragoste si de indurare a fratilor nostri animalele care sunt supusi
fara nicio mila suferintelor si martiriului.
Lumina Ingerului Creator ilumineaza vremurile noastre si vremea vremurilor, dand de stire lui
Dumnezeu si Omului despre propria Vointa de a se reintoarce si de a imbratisa eterna Dragoste,
Isus, invitandu-i pe toti sa-l urmeze in Imparatia salvarii ajungand pana in Imparatia perfectiunii.
Ingerul Creator, fiul lui Isus, la Inceput l-a creat pe Dumnezeu; spiritul Domnului a aratat Cuvantul.
Cuvantul-Energia Spirituala, a creat lumina, ingerii, cerul, regnul mineral, regnul vegetal, regnul
animal si omul cu imaginea si asemanarea Domnului.
Dumnezeu, Dar indivizibil si omniprezent, a primit sarcina de a conduce cu dragoste Imparatia
Cerului iar Omul misiunea de a conduce, cu Dragoste, universul mineral, vegetal si animal. Dupa
aceea o parte din energie s-a despartit de propria sarcina si de Cuvant; acea parte nu mai era
Dumnezeu si Om.
La inceput a fost Cuvantul, Cuvantul era langa Dumnezeu si cuvantul era Dumnezeu
In toate actiunile create, perfecte sau imperfecte, este prezent impulsul divisor diventat o greseala.
Energia care s-a indepartat de Cuvant-Dumnezeu, a cauzat deviatii si creatii, creind alti dumnezei,
conditionati de spiritual diviziunii. Chiar si o parte din energia lui Adam se desprinse si o formase
pe Eva; aceste energii, preseverand in procesul de separare, au creat contraste, boli, razboaie,
cutremure si perturbari devastatoare.
Caindu-se de experienta creativa a sa, prima cauza a imperfectiunii, Creatorul a cerut ajutor Tatalui
sau, Isus, pentru a opri creatia din energia separata care continua sa degenereze, departandu-se de
Perfectiune, de Harul unui Grup unit si de Lumina Omniprezentei.
In inima Ingerului Creator crestea din ce in ce mai mult cainta pentru prima sa actiune separatoare
si atunci el l-a rugat pe Tatal sau, Isus: “Iti multumesc Tata salveaza-ne transforma diviziunea
noastra, da-ne posibilitatea de a readuce totul in intregime. Stiu ca experienta mea a fost cauza
acestei manifestari si acum, pentru durerea cea mare, inima mea s-a pietrificat cu toata creatia”.
Din propria scanteie generata, Ingerul a simtit rapunsul: “Si tu ai fost Unulcu mine. Eu am fost
intotdeauna prezent in tine, in scanteia generata: Maria”.
In fata acestei lumini, Dragostea emana o caldura de speranta ce s-a transformat in Iertare. Ingerul a
hotarat sa se intoarca prin intermediul Mariei la Tatal sau. El a cerut lui Dumnezeu, Cuvantului,
Spiritului Indrumator si Creaturilor de buna cuviinta sa mediteze impreuna pentru a comunica
tuturor propunerea sa.
O parte din creaturi au acceptat cu bucurie anuntul sau, au tinut post, caindu-se si ramanand in
liniste, iar cealalta parte s-a razvratit.
O raza de Lumina s-a trans format in Sange si a intrat in Inima Ingeruluiimplorandu-l: “Fiul meu,
asculta-ma, sa pregatim impreuna conditiile pentru ca eu sa pot sa ma incarnez in tine si in toate
creaturele care vor vrea sa ma primeasca, pentru a darui lor Drumul spre Salvare, Adevarul pentru a
ne intoarce la Unitate si Viata generata pentru a transforma viata creata in Viata Adevarata”.
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Anunt-o pe tanara Maria, Suflet pur, predispusa sa fie Izvor de Mantuire, ca picaturi de Sange
generat exista in Inima ei imaculata pentru a fi daruite tuturor creaturilor de buna credinta.
Isus, de pe Cruce, cu Cuvantul a anuntat-o pe Maria despre noua sa misiune de Mama si Ghid
pentru Jon primul fiu intors la Inceput.
Ingerul Creator, in Comuniune cu Maria, manifesteaza acest Miracol de dragoste energiei sclava
separarii, intregii genealogii creata, tuturor celor nascuti care cauta Adevarul, tuturor celor trecuti
dincolo care continua sa o caute si tuturor celor care cred si traiesc in Har.
Ingerul ii invita pe toti sa creada in Lumina lui Cristos pentru a primi Darul Darurilor: Botezul
Dragostei pentru a se intoarce la Inceputuri in comuniune cu Maria si Jon.
Lumina adevarului dezvaluie Creatiei semnificatia celor Trei Cruci.
Isus, rastignit pe Crucea din mijloc reprezinta Tatal Cristos Generator, El este Lumina ajunsa in
intuneric, Darul drept exemplu pentru Fiul sau, Ingerul Creator, pentru toti fiii si fiii fiilor. Fiecare
fiu fie ca provine din regnul ingerilor, fie din regnul mineral, vegetal sau animal, urmarind impulsul
separator, suporta aceleasi consecinte, condensandu-se in necaz.
Acum, impreuna cu Marea Rugaciune care este suferinta noastra, in comuniune cu suferinta
Cosmica a lui Isus, putem transforma separarea in Uniune de Dragoste.
Isus a spus: Tata, fa in asa fel incat toti sa fie Unul asa cum Noi suntem Unul.
Crucea din dreapta reprezinta acea parte a Creatiei care, astazi ca atunci, cere: “Doamne du-ne in
Imparatia Ta.”
Dragostea, fiiilor separati care cer sa intre in Viata Una si Vela a lui Dumnezeu, raspunde: “Chiar
azi veti fi cu mine in Raiul Iertarii pe calea Salvarii”.
Crucea din stanga reprezinta imparatia separarii care este refuzul si opozitia Luminii lui Cristos. In
ciuda acestui refuz, Dragostea reinnoieste Darul, invitandu-i pe toti la cainta pentru a intra din nou
in Imparatia Salvarii.
Perseverenta care lucreaza in Unitatea Dragostei, este o virtute care duce la renastere pentru a
cunoaste Adevarul si pentru a o trai ca dar al Dragostei.
Lumina Mariei ii indeamna pe fiii ei: “Credeti in Cristos Tatal, nu credeti in separare, credeti in
Adevar pentru ca bolile, greselile si frica nu au in ele viata. Credeti in Darul Dragostei, cu
Dragostea totul e osibil: “Dragostea a invins lumea”.
Fiecare creatura e impartita in doua: Bine si Rau; fiecare actiune efectuata imbogateste una si
saraceste cealalta. Creatura va fi salvata cand, cu ajutorul lui Isus, va ajunge Unitatea.
Fiii Mariei sunt aceia care primesc in inima lor Botezul Dragostei si Harul de a se putea intoarce la
Darul Vietii adevarate.
Binecuvantat e cel ce persevereaza in a fi un bun exemplu si nu in a face scandal.
Pentru cei ce nu vor sa renasca in Darul Harului, la momentul oportun, vor avea in fata lor o alta
posibilitate, iar atunci ei vor putea sa se roage asa: “Tatal nostru care esti in Ceruri, ajuta-ne sa
primim darul salvarii, ajuta-ne sa intram in Raiul Iertarii si sa renastem umili cu Darul Dragostei” In
virtutea marii suferinte, toti vor fi transformati in Ingeri de Lumina.
O raza de lumina de Dragoste se daruieste creaturilor fara aparare si abandonate ii indeamna:
“Curaj, lasati libere gandurile voastre de legaturi create, cautati lumina Dragostei si urmati Cuvantul
Domnului care este in darul Dragostei”.
Uniti impreuna cu Ingerul Creator, impreuna cu toate Divinitatile, cu Dumnezeu, cu Omul, cu toate
creaturele reincarnate e neincarnate, cu toate celulele si actiunile actuale si trecute care primesc in
inima lor Darul Dragostei, multumim lui Isus, Sfantului Spirit si Scateii imaculata a tatalui Creator
pentru Harul de a putea renaste in Sangele generat de Cristos.
Multumesc Tatalui, Fiului si Sfantului Spirit.
Multumesc Cuvantului imaculat.
Multumesc Maria.
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