OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
CRĂCIUNUL
Conferin ţă improvizată, Sevres 25 decembrie 1958
Dragii mei fraţi şi surori, trebuie să o ştiţi deja, există patr u
sărbători principale: Crăciun ul, Paştele, sărbătoarea Sfânt ul ui Ion
şi a Sfânt ul ui Mihail; şi aceast a nu prin noroc sau din plăcerea
unor person alităţi religioase care să le instit ue. În realitate, ele
coresp u n d unor fenome ne cosmice. În curs ul un ui an, soarele
trece prin patr u puncte cardin ale, şi în acel momen t, forţe şi
energii se revarsă nu nu m ai asu pr a oamenilor, ci în toată nat u r a,
asup r a vegeta ţiei, animalelor şi chiar până la alte planete.
Iniţia ţii, care au observat aceste fenomene graţie mijloacelor
extrem de perfecţion at e de care au beneficiat, au const at a t că
dacă omul era atent, dacă era pregătit să primea scă aceste
revărsări, atu nci mari transfor mări putea u să se prod ucă în el.
Tocmai din acest motiv, încă din antichit ate, ei au dat oamenilor
un nu măr de percepte, pentr u ca să se pregătească să primea scă
aceşti curen ţi.
În nat u ră, Cristos se naşte în fiecare an pe 25 decembrie, la
miezul nopţii. Noaptea de 25 decembrie este noaptea cea mai
lungă. Plecând de aici, nopţile se micşorează şi zilele se măresc.
Este mai multă lumină, mai multă căldură, mai multă viaţă. Şi
aceast a se reflectă asup r a tut u ror creat urilor. Voi lăsa la o parte
problema dacă Iisus s- a născut cu adevărat la această dată sau
nu, dar, la 25 decembrie are loc în nat ură naşterea principiul ui
Cristic, adică al acestei vieţi, acestei lumini, acestei călduri care v a tran sfor m a totul. În acel mome nt , în Cer, de aseme ne a, se
sărbătoreşte aceast a: îngerii cântă şi toţi Marii Maeştrii şi Iniţia ţi
se reunesc în rugăciu ne, pentr u a omagia Etern ul şi a sărbători
naşterea lui Cristos, care se naşte cu adevărat în Univers.
Şi mul ţi me a unde se află atu nci? În cabarete, bar uri şi
cârciu mi, unde mănâ ncă, bea, chefuieşte pentr u a sărbători
naşterea lui Iisus. Ce ment alitate! Şi ceea ce este uimitor, chiar
oamenii inteligen ţi cred că aşa trebuie sărbătorit Crăciun ul. În loc
de a fi conştient de importa n ţ a un ui evenimen t care nu se
prod uce decât o singură dată pe an, când toată nat ur a este atentă
să pregătească o viaţă nouă, omul are capul aiurea. De aceea nu
primeşte nimic, din contră, pierde graţia şi dragostea Cerul ui. Ei
da, ce vreţi voi ca Cerul să dea unei fiinţe care nu este sensibilă
nici la această lumină, nici la aceşti curen ţi divini, şi care îşi
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petrece Crăciun ul sub masă, cu o sticlă, şi mâine va zace pe un
pat de spital ? Astăzi mul ţi vor ajunge în spitale pentr u că nu au
ştiut să reziste tenta ţiilor. Cunoaşte ţi povestea. Un om îşi invită
prieten ul:”Ascultă, îi spu ne prieten ul, luni sunt invitat undeva,
mar ţi voi fi deja la pat...,mierc u ri sunt în altă parte, joi la pat, hai
să ne întâlnim vineri”. Vedeţi cum se cunoştea u! Numai Iniţia ţii
se pregătesc, pentr u că ştiu ce se petrece sus. Ei încearcă să nu- şi
piardă timp ul în preocupări obişnuite, pentr u a nu se
demag netiza, pentr u a nu se degrad a. Şi în acelaşi fel în care
Cristos se naşte în lume sub formă de lumină, căldură, viaţă, ei
pregătesc condiţiile naşterii copilului divin în ei înşişi.
Au trecut 2000 de ani de când Iisus s- a născut în Palestin a, dar
aceast a este partea istorică, vedeţi voi, pentr u un Iniţiat este un
lucr u secu n d a r . Înainte de a fi un evenimen t istoric, este prima
manifest are a vieţii în nat ură, încep ut ul tut u ror naşterilor. Apoi,
această naştere este un evenime nt mistic, adică Cristos trebuie să
se nască în fiecare suflet omenesc ca supr aco nştiin ţă, ca dragoste
divină, ca înţelegere, ca sacrificiu. Aceasta este naşterea lui Iisus,
şi atât a timp cât omul nu posedă toate aceste virtu ţi şi calităţi,
Copilul Iisus nu s- a născut în el. Îl pute m sărbători, îl pute m
aştept a... nu va veni nimic. Iisus s- a născut acu m 2000 de ani;
atu nci, ca amintire, mergem la biserică şi cântăm că Iisus a venit
pentr u a ne salva. Şi pentr u că sunte m salvaţi, nu- i aşa, hai să
păcătui m, pute m mânc a şi bea şi sunte m liniştiţi pentr u
eternitate. Iată cum înţeleg oamenii naşterea lui Iisus. Evident,
cum oamenii nu au interes să facă vreun efort, ei găsesc o
justificare sau alta.
Aspect ul istoric, dragii mei fraţi şi surori, este pe locul al
treilea. Cele mai importa n t e aspecte sunt aspectele mistic şi
cosmic, pentr u că naşterea lui Cristos este o realitate care se
prod uce în fiecare an în univers şi pentr u că în fiecare mome nt
Cristos se poate naşte de aseme ne a în noi; ceea ce este mult mai
importa n t decât aspect ul istoric.Veţi putea reciti istoria naşterii
lui atât cât veţi dori, dar atât a timp cât Cristos nu se naşte în voi
înşivă, nu veţi simţi nici căldură, nici lumină, nici bunătate, nici
fericirea, nici eliberarea, nimic.Atu nci la ce foloseşte că s- a născut
acu m 2000 de ani? Oamenii se mul ţ u m e s c să cânte:” Acum 2000
de ani Isus s- a născut... Acum 2000 de ani... “. Şi aceast a le este
de ajun s, ei nu doresc naşterea lui înăunt r ul lor, pentr u ca
Pământ ul să fie plin de cristoşi. Şi totuşi aceast a o cerea şi Isus
când spu ne a “Adevărat v-o spu n, cel care crede în mine, va face şi
el ca mine. Şi chiar mai mult.”. Şi atu nci, unde sunt acele opere?
Pentr u unii, Cristos este deja născut. Pentr u alţii, se va naşte
anul viitor. Pentr u alţii, în următor ul... Şi pentr u alţii, peste
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câteva secole. Totul este în pregătirea condiţiilor. De aceea vă
spu ne a m că este foarte import a n t a pregăti venirea Crăciun ul ui.
În ceea ce priveşte Crăciun ul, sunt lucr uri interes a n t e de spu s.
Ce însea m nă, de exempl u, naşterea într- o iesle, între un măgar şi
un bou? Şi păstorii? Şi regii magi? Veţi spu ne: “ Dar toată lumea o
ştie!...” Vom vedea dacă acestea se ştiu sau nu, şi cum se ştiu.
Dintre toţi evangheliştii, sfânt ul Luca vorbeşte mai în amăn u n t
despre naşterea lui Isus. Alţii, de abia o men ţio ne ază, sau o încep
atu nci când Isus a fost botezat de Sfânt ul Ioan Botezător ul. Vă voi
citi acu m pasaj ul despre naşterea lui Isus în Evanghelia după
Luca:
“ În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se
înscrie toată lumea. Înscrierea aceast a s- a făcut întâia dată pe
când era dregător în Siria Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie,
fiecare în cetatea lui. Iosif s- a suit şi el din Galilea, din cetatea
Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, să se înscrie
împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când ei
erau acolo, s- a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a
născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat
într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.
În ţinutul acela erau nişte păstori, care stăteau afară în câmp şi
făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Şi iată că un înger al
Domnului s- a înfăţişat înaintea lor şi slava lui Dumneze u a strălucit
împrejurul lor. Ei s- au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis:”
Nu vă teme ţi căci astăzi în cetatea lui David, vi s- a născut un
Mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care- l veţi
cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle”.
Şi deodată, împreună cu îngerul s- a unit o mulţime de oaste
cerească, lăudând pe Dumneze u şi zicând:” Slavă lui Dumnezeu în
locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”
După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii
au zis unii către alţii:” Haidem să mergem până în Betleem şi să
vedem ce ni s- a spus şi ce ne- a făcut cunoscut Domnul. S- au dus în
grabă, şi au găsit pe Maria, pe Iosif, şi pe pruncul culcat în iesle.
După ce l-au văzut au istorisit ce li se spuse s e despre Prunc. Toţi
cei ce i-au auzit, s- au mirat de cele ce le spunea u păstorii. Maria
păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei. Şi
păstorii s- au întors, slăvind şi lăudând pe Dumneze u, pentru toate
cele ce auziseră şi văzuseră, şi care erau întocmai cum li se
spuse s e.
Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur Pruncul,
I-au pus numele ISUS, nume care fusese spus de înger înainte ca
să fi fost El zămislit în pântece.
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Şi când s- au împlinit zilele pentru curăţirea lor, după legea lui
Moise, Iosif şi Maria au adus Pruncul la Ierusalim, ca să-L
înfăţişeze înaintea Domnului, după cum este scris în Legea
Domnului:” Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat
Domnului”, şi ca să aducă jertfă: o pereche de turturele sau doi pui
de porumbei, după cum este poruncit în Legea Domnului. Şi iată că
în Ierusalim era un om numit Simion. Omul acesta ducea o viaţă
sfântă, şi era cu frica lui Dumneze u. El aştepta mângâierea lui
Israel şi Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înştiinţa s e că nu
va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în
Templu, mânat de Duhul. Şi când au adus părinţii înăuntru pe
pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea,
Simion l-a luat în braţe şi a zis:
“Acum slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul
Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să
fie, înaintea tuturor popoarelor lumina care să lumineze neam urile
şi slava poporului Tău Israel.””
Aţi citit probabil, sau aţi ascult at de mai multe ori acest
capitol. În realitate, el conţi ne multe detalii care sunt simbolice.
Sunt, de aseme ne a, două pasaje foarte misterioase. Se spu n e că
Maria îşi păstra cu grijă toate aceste amintiri şi medita asu pr a lor
în inima ei... Exista deci, ceva despre care ea nu putea vorbi.
Dacă ar fi fost cele spu se de păstori, ar fi put u t să le spu nă,
fiindcă păstorii le povestea u tut uror. Era deci, altceva ce păstra ea
cu grijă în sufletul ei, ceva sfânt. Şi cine era Simion? Se spu ne a că
Duh ul Sfânt era peste el... aceast a însem n â n d că era foarte pur.
Dar nu voi vorbi despre problema lui Simion, fiindcă aş tulb ur a
toate conştiin ţ ele creştine. Cine, cine era Simion? Cine era el
pentr u copilul Iisus?
Vom vedea acu m dacă aţi înţeles cu adevărat acest capitol. Dar
să începem cu încep ut ul.
Mai întâi, cine erau Maria şi Iosif? Dacă l-au avut copil pe Iisus,
însea m nă că ei erau deja pregătiţi: pentr u a fi demni de a- l avea în
familia lor, ei au făcut un mare efort spiritu al, s- au purificat, şi El
i-a ales. O ştiţi deja, nu orişicine poate fi ales. Pentr u a fi aleşi,
pentr u a avea un copil ca Iisus, Salvator ul omenirii, aceast a
însea m nă că Maria şi Iosif erau excepţion ali, predesti n a ţ i. De
foarte tânără, Maria s- a dedicat Domn ul ui, s- a dus la Templu
pentr u a- l sluji. Şi ce făcea ea în Templu? Cine o pregătea? Cine o
instr ui a? Nu se spu ne, dar aceast a se ştie în amăn u n ţ i m e . Maria
s- a purificat, a făcut cele mai mari sacrificii pentr u a fi demnă să
primea scă înăunt r ul ei un spirit atât de puter nic şi elevat ca Iisus.
Iată câteva lucr uri la care nimeni nu se prea gândeşte.
Pentr u creştini, Dumn eze u este atotp u t er nic. El face tot ce îi
place, şi chiar lucr urile cele mai neverosimile. Ei cred că Domn ul
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poate alege orice şi pe oricine, în acest domeni u neexistâ n d nici
reguli, nici lege, neexistâ n d nimic. Atunci, dacă El a făcut legile,
tocmai El, primul să le calce? Cu adevărat, ce exempl u frumos dă
Domn ul!... Nu, dragii mei fraţi şi surori, aceast a nu se întâ mplă
aşa. Dacă Dumn eze u alege nişte creat u ri, aceast a este pentr u că
ele îndeplinesc nişte condi ţii. Bineîn ţ eles, din piatră, Domn ul
poate face pe copiii lui Abrah a m, dar făcând u - i să treacă prin
stadi ul de plantă, apoi animal şi în fine om. La fel ca şi pentr u
copil: germenele trebuie, el însuşi, să treacă prin tot felul de forme
şi stări înainte de a lua forma unei creat uri omeneşti. Şi Iisus la
fel, a fost obligat să străbată anu mite etape înainte de a deveni
Cristos. Iată ceea ce creştinii nu pot accept a. Ei gândesc că Iisus a
fost Dum neze u Însuşi, şi că a fost perfect încă de la naştere. Dar,
atu nci, de ce a trebuit să aştepte al treizecelea an al vieţii pentr u
a primi Duh Sfânt şi a face minu ni? Atunci când Dumn eze u în
persoa nă vine să se încar neze pe pămâ n t, de bunăvoie El acceptă
să se sup u nă legilor pe care El însuşi Le-a stabilit. Dum neze u se
respectă pe El însuşi, mă înţelegeţi? Aşa văd Iniţia ţii lucr urile: în
mintea lor, totul este în ordine, totul este logic, totul are un sens.
Deci, pentr u a fi demni să- l primea scă pe Iisus, Maria şi Iosif sau pregătit de mult timp, în alte încar nări, şi deja au devenit puri.
Dar nu ne vom opri aici, pentr u că mai sunt multe lucruri de
spu s. Oare Duh ul Sfânt a dat naştere lui Iisus? Da, Duh ul Sfânt
a fost. În plan ul divin este Duh ul Sfânt, dar în plan ul fizic trebuie
de aseme ne a ceva... cineva, pentr u ca, în plan ul fizic să se
găsească o reflectare a Duh ul ui Sfânt. Pentr u ca să existe o
corespon de n ţ ă între cele trei lumi, pentr u ca în plan ul fizic, în
plan ul spiritu al şi în plan ul divin totul să fie mereu sfânt, luminos
şi pur, în plan ul fizic, de aseme ne a, trebuie să existe o călăuză
pentr u Duh ul Sfânt. O să spu n e ţ i: “Dar pentr u Duh ul Sfânt totul
este posibil!”. Ştiu. S- ar fi put u t , de exempl u, să se ia pu ţi nă
materie din spa ţi u şi să se formeze un corp care nu ar fi trecut
printr- o femeie. Numai că, un corp format din materie eterică nu
durează mult timp: cu greut ate căteva ore, o zi şi apoi particulele
trebuie trimise înapoi; aşa se petrec lucr urile în şedin ţele de
spiritism.
Pentr u ca un corp să fie dur abil, trebuie ca să fie format din
particule materiale adu se de către mamă. De aceea Duh ul Sfânt
avea nevoie de o femeie pură pentr u a forma un corp în interior ul
ei. Rest ul nu vi-l mai spu n, voi înşivă îl veţi ghici... O concep ţie
imaculată, desigur, a fost o concep ţie imaculată, fără pată, adică
fără dorinţ e, fără pasiu ni, fără lăcomie, fără senzu alitate. Este
perfect posibil. Aceast a a existat tot timp ul, dar s- a întâ mpl at
foarte rar, desigur. O să spu ne ţi: “Fără ajutor ul un ui corp fizic?”
V-am spu s- o deja, în acest caz, în acest caz, un corp nu se poate
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men ţi ne mult timp. Pentr u ca să dureze, trebuie un corp fizic, dar
purificat de toate pasiu nile, dorinţ ele, şi în acel mome nt, da, o
zămislire poate fi imacul ată. Iată cum trebuie înţeleasă
virginitatea. Virginitatea este mai mult o calitate spiritu ală, decât
fizică. Câte femei nu sunt virgine exterioare, dar interior... mai rău
ca prostit u a t ele! Iată, nu voi mai spu n e nimic în plus, v-am spu s
deja dest ule.
Deci, insist a m mai sus, că naşterea lui Iisus trebuie să fie
înţeleasă în cele trei lumi, adică ca un fenome n istoric, ca un
fenomen mistic, şi, în sfârşit, ca un fenome n cosmic. Astăzi, mă
interesează mai mult fenome n ul mistic.
Sfânt ul Luca era cel mai avans a t dintre Evanghelişti, cel ma
instr uit, cel mai citit, şi îşi începe Evanghelia sa spu n â n d :
”...după ce am făcut cercetări cu de- amăn u n t u l asup r a tut u ror
acestor lucr uri de la obârşia lor, am găsit şi eu cu cale să ţi le
scriu în şir, unele după altele”. Nu a fost deci, martor al
evenime nt elor, ca alţii, dar a făcut cercetări, şi în povestirea sa, a
naşterii lui Iisus, nu a reţin u t decât imaginile evenimen telor care
se repetă în suflet ul fiecărui om, şi asu pr a acestor imagini ne vom
opri acu m. Pentr u ca un copil să se nască trebuie un tată şi o
mamă. Maria este inima, suflet ul. Când inima şi suflet ul s- au
purificat, atu nci se naşte copilul: dar el nu se naşte prin intelect
şi prin spirit, nu, el se naşte prin Sufletul Universal. Sufletul
Universal nu este altceva decât Duh ul Sfânt sub formă de foc,
dragoste divină..., o flacără pură care vine să fecundeze sufletul şi
inima fiinţei omeneşti. Sufletul şi inima reprezintă partea
receptivă, femeia: iar intelect ul şi spiritul, după cum v-am spu s- o,
reprezintă principiul masc ulin care pregăteşte condiţiile pentr u ca
Duh ul Sfânt, adică Sufletul Univers ul ui, care este foc, să intre în
posesia sufletul ui, al Mariei. Atunci se naşte copilul Cristos. Dar
cum naşterea este un fenome n care trebuie să se producă în cele
trei lumi, trebuia ca naşterea să se prod ucă şi în plan ul fizic.
Vedeţi ce problemă complicată este, mai complicată decât v-aţi
imaginat.
Şi când Maria şi Iosif au vrut să- şi găsească refugiu în casa de
poposire, nu au găsit loc, adică oamenii, care se ocupa u cu
mânc at ul, băut u r a şi distrac ţi a nu au loc niciodată pentr u
Iniţiat ul care a primit copilul.
Acest copil divin care este deja concep u t în voi ca o lumină,
acesta poate să fie un ideal, o idee pe care să o hrăni ţi, pe care să
o îndrăgiţi. Dar unde să mergem cu acest copil? Nimeni nu vă
deschide uşa, adică nimeni nu vă înţelege. Dar iată, există un
grajd. Acest grajd împreu nă cu ieslea este un simbol, şi mai întâi
simbol ul sărăciei, dar a sărăciei exterioare, desigur. Pentr u că,
pentr u omul locuit de spirit, va fi aşa mere u: oamenii nu- l vor
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aprecia deloc, nu- l vor primi deloc. Dar, mul ţ u mi tă luminii pe
care o va proiecta asu pr a ieslei, vor fi alţii care îl vor vedea de
departe. Această lumină, stea u a cu cinci colţ uri, este o realitate
absol ută. Ea străluceşte deas u p r a tut uror Iniţia ţilor, al căror
principiu feminin, adică sufletul şi inima a adus pe lume pe
Copilul Iisus concep u t de Duh ul Sfânt. Şi, în acel mome nt ,
atu nci, intelect ul, Iosif, în loc să fie gelos, şi să o alunge pe Maria,
ca un mitoca n, strigând: ”Acest copil care l-ai născut nu este al
meu... Cară- te!”, va trebui să se plece şi să spu nă: “Numai Domn ul
a atins în treacăt inima şi sufletul Mariei, eu n- aş fi put u t - o face”.
Deci, intelect ul nu trebuie să se revolte şi să se înfurie, ci să
înţeleagă corect şi să spu nă: “ E ceva acolo care mă depăşeşte! “, şi
să păstreze pe Maria. A alunga pe Maria, însea m nă a alunga
jumătate din fiinţa ta, şi a deveni ca nişte fiinţe pur intelect u ale
şi raţionaliste care au repu di at orice parte afectivă, receptivă,
toate calităţile blânde ţii, calmul ui, umilin ţ ei, bunătăţii. Mulţi au
alungat- o pe Maria, pentr u că i-a plăcut să primea scă vizita
Duh ul ui Sfânt... trebuie să înţelegeţi că Maria şi Iosif sunt
simbol uri ale vieţii interioare; cei care au repudiat- o pe Maria au
slăbit, şi ei nu au decât intelect ul care dislocă, care critică, care
este mereu nem ul ţ u m i t . Dar, vedeţi, Iosif, dimpotrivă, a
respect at- o pe Maria, a păstrat- o pe Maria. A spu s chiar: “Oh!
Este însărcinată şi vreau s- o protejez, pentr u că are nevoie de
ajutor ul meu.”
Şi ce însea m nă stea u a ? Este un fenome n care se prod uce
inevitabil în viaţa un ui veritabil om mistic, un ui adevărat Iniţiat.
Deas u p r a capul ui său se naşte o stea, o pentagr a mă luminoa să.
Ceea ce este sus este la fel cu ce este jos, şi ceea ce este jos este
ceea ce este sus; deci, această pent agr a mă trebuie să existe
dubl u: mai întâi omul, el însuşi este o pent agr a mă vie, şi apoi,
sus, în plan subtil, o altă pentagr a mă îl reprezintă, sub formă de
lumină. Omul este deja o pent agr a mă, adică posedă cele cinci
virtu ţi: Bunătat e a , Drept a t e a , Drago s t e a , Înţelep c i u n e a şi
Adevărul.
Adevăr

Dragoste

Dreptate
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Bunătate

Înţelepci u n e

Şi această lumină, această stea care strălucea desu p r a grajdul ui
însema nă că, fiecare Iniţiat care îl posedă în sine pe adevărat ul
Cristos, aduce întotdea u n a o lumină, o lumină copleşitoare, o
lumină care hrăneşte, reconfortează, vindecă, purifică, întăreşte...
Într- o bună zi,această lumină începe să fie văzută de departe de
alţii, care simt că ceva special se manifestă prin această fiinţă.
Ceea ce se manifestă cu adevărat este Cristos; şi în acel mome nt,
toţi cei care cond uc, guverna n ţ ii, toţi cei care sunt puter nici şi
bogaţi, vor fi alături de el. Şi chiar magii, care se credea u
atotp u t er nici, ei înşişi, simt că le lipseşte ceva, că nu au ajun s la
acel grad de spirit u alitate, şi vin să se încline, vin să înveţe, vin să
aducă dar uri. Iată deci pe cei trei magi: Melchior, Baltazar şi
Gaspar d.
Melchior, Baltazar şi Gaspar d erau şefii marilor religii în ţările
lor de origine, şi totuşi ei au venit. De ce oare? Pentr u că au simţit
această lumină. Şi cum ei erau, de aseme ne a, astrologi, au
cercetat şi au descoperit că o anu me planetă se găsea într- o
anu m e constela ţie, în conju nc ţ ie absolut unică cu alte planete, şi
au înţeles că se va produce un evenime nt extraordi n a r. Au căutat
în ce loc, şi au găsit! Deci, naşterea lui Isus coresp u n d e, de
aseme n e a un ui fenomen astrologic care s- a prod u s. acu m 2000
de ani, în cer. Despre cei trei magi vă voi vorbi altădată, pentr u că
astăzi am încă multe lucr uri să vă spu n. Dar această stea care i-a
cond u s, credeţi- mă, este un fenome n real. Este una dintre cele
mai mari realităţi care există şi pe care o cunosc, pentr u că am
verificat- o. Nu vă voi spu ne ceea ce am citi în cărţi; las deoparte
cărţile şi citesc acu m din cartea Naturii vii; această carte mă
interesează.
Să ne ocupăm acu m de grajd. În acest grajd, nu exista u nici
păstori, nici tur me, nu exista decât un bou şi un măgar. De ce?
De 2000 de ani se repetă aceast a, nu s- a înţeles deloc, pentr u că
simbolism ul universal s- a pierd ut pentr u oameni. De ce un bou şi
un măgar? De ce nu un porc sau o pisică? Deci, era o iesle, un
bou şi un măgar? Ieslea este corpul fizic. Şi boul?... Ştiţi, poate, că
în antichit ate, taur ul a fost consider at ca principiu creator. În
Egipt, de exempl u, taur ul Apis era simbolul fertilităţii şi
fecundităţii. Taur ul este sub influen ţ a lui Venus şi el reprezintă
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forţa sexuală. Măgarul este sub influen ţ a lui Sat ur n; el reprezintă
person alitatea uma nă, omul cel vechi, acel pe care- l nu mi m
bătrâ n ul Adam, încăpăţ â n a t , dar un servitor onest. Şi iată că
aceste două animale erau acolo pentr u a- l servi pe Isus. Dar cum
să- l servească? Acum vă voi dezvălui un mare mister. Când omul
începe să lucreze pentr u a se perfecţion a, el intră în conflict cu
forţele person alităţii sale, care este încăpăţ â n a tă, limitată,
capricioasă, ca măgar ul, şi cu forţele senzu alităţii care îl împing să
aducă pe lume mul ţi copii şi îl fac adesea furios ca taur ul.
Iniţiat ul, este cel care ajunge să stăpâ ne a s că aceste două forţe şi
în acel mome nt, ele sunt în serviciul lui. Vedeţi, el nu nimiceşte
în el person alitatea şi senzu alitate a. Măgarul şi boul erau acolo,
prezen ţi... Şi ce făceau ei? Ei suflau asup r a copilului Isus, îl
încălzeau prin suflul lor, de căldură şi dragoste. Deci, când
Iniţiat ul ajunge să prefacă măgar ul şi boul din el, şi să- i pună în
slujba proprie, aceştia vor veni apoi să încălzească şi să alimenteze
prin suflul lor copilul nou- născut. Deci, aceste forţe nu mai sunt
acolo pentr u a- l tur me n t a, a- l dezaxa şi a- l face să sufere, nu, ele
devin forţe vii, pozitive. Suflul însea m nă deja viaţă. Vedeţi, suflul
măgar ul ui şi al boul ui este o reminiscen ţ ă prin care Dumn eze u a
dat suflet primul ui om. Măgarul şi boul l-au servit pe copilul Isus,
aceast a însem n â n d că toţi aceia care- l posedă pe Cristos în ei vor
fi serviţi de către person alitate a şi senzu alitate a lor, căci acestea
sunt forţe, aşa cum v-am explicat- o de mai multe ori.
Apoi un înger a apărut păstorilor care aveau acest grajd. Ei îşi
păzeau tur mele şi când înger ul le- a anu n ţ a t ştirea naşterii lui
Iisus, s- au min u n a t; au luat mieii şi i-au dus lui Iisus. Aceast a
însea m nă că toţi aceia care aveau vreo acţi u ne asup r a corpul ui
fizic, adică spiritele familiale care s- au reîncar n a t sau nu s- au
încar n a t, şi care posedă bogăţii (simbolic, aceste bogăţii sunt oile,
miei şi câinii) sunt avertiza ţi. Ei sunt avertiza ţi pentr u că au
participat la constr uire a grajdul ui (corpul fizic) şi sosesc toţi
spu n â n d : “Oh, la, la! Nu ne- am gândit niciodată că vom avea o
aseme n e a cinste în grajdul nostr u!” Deci, toate spiritele familiale
care sunt dincolo, şi chiar şi aici, primesc ştirea că ceva splendid
s- a petrec ut în inima voastră, în sufletul vostr u, şi vin să se
încline şi să aducă dar u ri. Deci, lumea întreagă se pune în
serviciul copilului. Dar, atâta timp cât copilul nu soseşte, nu vă
gândi ţi că cineva va veni să vă servească. Îngerii nu vor veni să
servească decât pe acela în care copilul Iisus s- a născut deja, căci
nu pentr u voi vin ei, ci pentr u acest principiu Divin, Cristos, Fiul
Domn ul ui.
Nu este altceva mai import a n t decât a face toate eforturile
pentr u ca, într- o bună zi, Copilul Iisus să se nască şi în voi. În
acel mome nt Pământ ul şi Cerul vor veni; din patr u colţ uri ale
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lumii, fiinţele vor înţelege că s- a născut o nouă lumină şi vor veni
să vă aducă cadouri şi să vă vadă. Bineîn ţ eles, va exista un Irod
(au existat mere u Irozi) care va fi furios şi care va cere celor trei
magi: “Mergeţi şi vedeţi ce- i cu copilul acest a, şi când îl veţi găsi
spu ne ţ i- mi şi mie, fiindcă vreau şi eu să vin să- l ador”. Dar, din
fericire, există îngeri care vin să- l prevină pe Copilul Iisus, pentr u
a se salva. Un înger a venit şi i-a spus lui Iosif: “Ia copilul şi pe
mam a sa şi fugi în Egipt, pentr u că Irod îl va căuta să- l omoare”.
Şi în acel momen t magii au primit ordin ul să nu se mai întoarcă
lângă Irod, şi au plecat în Ţările lor pe alt dru m.Aceast a însea m nă
că toţi aceia care vor veni lângă Isus, lângă principiul Cristic, nu
se vor putea întoarce la ei pe acelaşi dru m. Nu v-aţi gândit la
aceast a, nu- i aşa? Totul este atât de profund, atât de misterios!
Pentr u mine este uimitor. Şi, credeţi- mă, nu inventez nimic. Vă
trans mi t ştiinţ a pe care am primit- o: ea este adevărată. Rest ul, nu
sunt decât poveşti pentr u cei care nu pot înţelege; dar conţin u t ul
acestor poveşti este pentr u discipoli, iar sens ul pentr u Iniţia ţi.
Şi acu m, de ce oare noaptea de Crăciun este un obicei de
petrecere, de masă? Este simbolic.Cân d s- a născut copilul,
trebuie să mănâ nci, să bei, să cân ţi, dar fără a depăşi limitele,
desigur. Şi copilul are nevoie de hrană. Prima sa hrană, după
naştere, este laptele ma mei sale. Ea l-a hrănit, mai întâi cu
sângele ei, şi apoi cu laptele ei. Care o fi semnificaţia? Nu v-aţi
gândit la ea deloc. Toată lumea ştie că micu ţ u l s- a hrănit mai întâi
cu sângele mamei sale, şi apoi cu laptele ei. Sunt două culori aici:
roşu şi alb. V-am vorbit deja despre aceast a în conferin ţ a
referitoare la ciucurii roşii şi albi, spu n â n d u - vă că misterele
albul ui şi roşul ui au fost ascu n s e în aceste mici lucr uri care neau parvenit nouă.
În ţările slave, şi mai ales în Bulgaria, în fiecare an, primăvar a,
oamenii poartă ciucuri roşii şi albi pe care- i agaţă la haine sau la
pălărie, sau chiar în casă, sus pe n d a ţ i pe undeva. Este o tradiţie,
şi ei nici măcar nu ştiu ce fac... Oamenii sunt cu adevărat tenaci
şi credincioşi, atu nci când nu înţeleg aceste lucr uri! E, poate la
fel, ca în cărţile Tarotul ui, care, de secole, parcu rg lumea. Dacă sar fi ştiut semnifica ţi a lor, poate ar fi fost distr u s e. Ce bine că nu
s- a ştiut! Şi acei ciucuri, când se va şti ce simbolizează, se va dori,
poate, supri m a r e a lor. Ei conţin mari secrete, pentr u că, culoarea
roşie şi culoarea albă sunt simboluri. În timp ul concep ţiei, aceste
două culori sunt prezente: femeia aduce roşul, bărbat ul aduce
albul. Mai târziu, aceast a se repetă atu nci când femeia îşi
hrăneşte copilul timp de nouă luni, cu sângele ei, şi apoi cu
laptele ei. De altfel, în sânge găsim aceste culori, alături de
globulele roşii şi cele albe: roşul şi albul reprezintă cele două
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principii necesare vieţii. Dar să ne oprim aici. Dacă nu vă aminti ţi
deloc, citiţi din nou conferin ţ a despre ciucurii roşii şi albi.
Sunte m obligaţi să ne aplecăm şi să reflectăm asu pr a acestor
mistere; când le- am înţeles, trebuie să le facem să coboare în
domeni ul senti me n t ul ui, şi în fine, să le realizăm în plan ul fizic.
Acest lucr u este cel mai greu. Toată lumea înţelege, toată lumea
aprofu n de ază intelect u al, şi chiar foarte bine, dar înţelegerea n- a
coborât încă în sentime n t şi inima nu o simte. Înţelegerea trebuie
să coboare în inimă, şi apoi, în voinţă pentr u a se face unirea în
plan ul fizic. Există, deci, trei naşteri ale lui Isus copilul: mai întâi
în intelect, apoi în sentime n t , şi, în fine, în voinţă, în plan ul fizic.
O să spu n e ţ i:” Dar cum, în plan ul fizic?“.V- am explicat- o, dragii
mei fraţi şi surori, dar nu m- aţi înţeles. Omul nu poate să- l nască
pe Isus în el, atât a timp cât nu a înţels- o pe mam a sa, pămâ n t ul.
Dacă nu ştie ceea ce este Pământ ul, dacă nu are cu el relaţii de
afecţi u n e, de respect, conştiente, el nu are nici o posibilitate să- şi
schimbe corpul fizic. Corpul nostr u este în legătură cu Pământ ul
şi se va întoarce ... în pămâ nt, pentr u că aici s- a format, pentr u că
este fruct ul său, copilul său. Iar dacă omul nu este în legătură
corectă cu Pământ ul, Copilul Isus nu poate să se nască ăn
acţi u nile sale, în corpul său fizic.
Pământ ul este o fiinţă inteligentă, dar la aceast a nu ne gândim
niciodată, şi îl studie m nu m ai din punct de vedere geografic:
atâ ţia locuitori, atâtea mări, oceane, lacuri, mu n ţ i, râuri...
Pământ ul este creat ur a cea mai necu no sc u tă, cea mai dispre ţ ui tă,
cea mai urâtă, şi toate marile nenorociri de aici vin. Da, fiindcă
noi nu o respectăm pe mam a noastră, care ne- a dat corpul ei,
corpul nostr u. Există o Ştiinţă prodigioasă asu pr a relaţiilor
omul ui cu pămâ n t ul, comport a me n t u l pe care acest a trebuie să- l
aibă: cum să- i vorbească, cum să scoată forţele din el, şi cum să- i
dea ceea ce are el rău. Desigur, pămân t ul are uzine, fabrici,
laboratoare extraordi n a r e, unde poate transfor m a totul. Şi
aceast a o face fără încetare: toate impurităţile, toate rest u rile care
i s- au trans mi s, el le transfor mă pentr u a prod uce fructe, flori, şi
tot ceea ce este util şi frumos. Cât de inteligent este pămâ nt ul,
nu- i aşa!
Şi ce este Pământ ul? Este copilul unei mame, care este al altei
mame, care este ea însăşi copilul unei alte mame. Este o
modalitate puţi n bizară de exprimare, dar este mai comod pentr u
a explica. Deci există o străbu nică, o bunică, o mamă şi un copil.
Ei bine, copilul este Pământ ul. Şi ceilalţi unde sunt ? Vă voi arăta.
Străbu nica este nat u r a cosmică, invizibilă, care a format întreg
Univers ul: soţia Domn ul ui. Bunica este Univers ul. Cât despre
mamă, ea nu se vede, este deas u p r a pămâ nt ul ui, copilul ei, care
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este un reprezent a n t al nat u rii mari, Isis. Iar copiii Pământ ul ui
sunt toţi copacii, fructele, tot ce se prod uce în nat ură.
Pământ ul este fertilizat de soare, şi el prod uce copii tot timp ul
anul ui, în diferite regiuni. Soarele este deci tatăl, dar în spatele
lui sunt alţi taţi, până la Spiritul Divin, care este originea a tot.
Soarele este tatăl, iar pămâ n t ul, ma ma, iar deas u p r a sunt dest ui
taţi şi mame. Vă aduce ţi aminte când v-am vorbit despre soarele
invizibil, soarele negru, din care soarele nostr u îşi ia energiile?
Da, totul are o cauză. Cînd observăm nat u r a, vedem că totul nu
este decât o reflecţie a acestei filiaţii despre care v-am vorbit.
Uitaţi- vă la copac. Rădăcinile, reprezintă pe străbu nică; tru nc hi ul,
pe bunică;ra m u rile, pe ma mă; frunzele şi florile, pe copii; iar prin
fructe, totul reâncepe, căci totul este în fruct. Copac ul este o
repetiţie a întregul ui univers, şi fiecare lucr u este de aseme n e a, o
repetiţie la scară mică, un rezu ma t a ceea ce rămâ ne. Priviţi
atom ul: este o repetiţie a sistem ul ui solar şi invers, sistem ul solar
nu este altceva decât un atom în imensit ate, şi o repetiţie a
acestei imensităţi. Cheia analogiei pe care v-am dat- o deschide
toate porţile, şi o să învăţa ţi să vă serviţi de această cheie. În
corpul fizic, de aseme ne a, găsim această repetiţie: străbu nica,
bunica, mam a, copilul... şi fructele. Dacă am începe să căutăm
toate corespo n de n ţ ele pentr u lucr uri, aceast a ne- ar întârzia, dar
v-aş putea demon s t r a că totul, totul coresp u n d e .
Naşterea lui Cristos este o problemă foarte import a n tă de care
toţi Iniţia ţii trebuie să se ocupe. Vedeţi ce spu ne Sfânt ul Pavel:”
Oh! Copiii mei, cât m- am străduit să fac să se nască Cristos în
voi!”. Deci şi el a înţeles că naşterea lui Cristos trebuia să se facă
în fiecare suflet omenesc. De aceea vorbea discipolilor săi, îi
sfătuia şi chiar îi scut u r a ca să se purifice, şi să se pună într- o
stare de accept are, de sup u n e r e, de adorare, căci acestea sunt
condiţiile necesare pentr u a primi sâmb u r ele de Sus. Sufletul
omenesc este ca o femeie: dacă femeia este agresivă, dacă rezistă
mere u în faţa soţ ul ui, ea nu va avea niciodată un copil. Acelaşi
lucr u este şi cu suflet ul omenesc; el trebuie să aibă o femeie
adorabilă, receptivă, pentr u a primi Duh ul Sfânt, dacă nu, păcat
de el, nu va exista nici un copil!
Să ne oprim acu m pu ţi n asu pr a cuvintelor rostite de înger
păstorilor:” Slavă lui Dum neze u în locurile preaînalte, şi pace pe
pămâ n t între oamenii plăcu ţi Lui!”. Aţi înţeles aceste cuvinte? De
ce pace oamenilor şi slavă în ceruri? Pentr u că atu nci când se
naşte Copilul Divin, el îl prea măreşte pe Domn ul şi pacea se
instalează în sufletul omul ui în care s- a născut. Copilul aduce
uşur a r e, fiindcă vine cu plenit u di ne. Priviţi un bărbat şi o femeie
care nu au copii, le lipseşte parcă ceva, resimt un gol. Dar când
copilul vine, vine şi plenit u di ne a, este triunghi ul pe care se
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constr uieşte edificiul. De aceea formula Maestr ul ui Peter Deunov:
“Dragostea de Dum neze u aduce împlinire vieţii” este de o mare
profunzime. Este dragostea de Dum neze u, pe care sufletul
trebuie să o primea scă cum femeia primeşte dragostea soţ ul ui ei.
Această dragoste divină care aduce împlinire vieţii, este dragostea
ce o aduce Copilul Iisus. Copilul aduce împlinirea... Şi unirea,
dragostea, nu este altceva decât prevestirea, anu n ţ u l copilului
care se apropie. Această formulă a Maestr ul ui este, cu adevărat,
foarte profun dă: el nu a dat- o nu m ai pentr u a o repeta meca nic,
înainte şi după masă, ci pentr u a lucra până ce această dragoste
divină să poată înflori în suflet ul nostr u, care- l va concepe pe
copil, pe Cristos. Şi apoi, câte schimbări nu vor veni în existen ţ a
noastră! Peste tot, totul se luminează, totul se aşează, totul se
ameliorează. Vedeţi atu nci de ce merită să lucrezi un an, mai
mul ţi ani, o viaţă întreagă, pentr u a face să se nască Copilul Iisus
în sine.
Au fost dest ule naşteri în această noapte în lume, şi chiar în
Frater nit ate a fost cel pu ţi n una. Dar, Iisus s- a născut în această
noapte.
Iisus are multe nu me. Bineîn ţ eles, în istorie, nu mele Lui este
Iisus, dar în domeni ul mistic nu mai este Iisus, ci Eul Superior.
Când omul se uneşte cu Eul Superior, cu Sufletul Universal,
când primeşte Duh ul Sfânt, acestea nu sunt decât formule
diferite pentr u a exprima aceeaşi realitate.Dacă s- ar face un
studi u special s- ar găsi diferen ţ ele, dar Eul Divin, Duh ul Sfânt,
Sufletul Universal este ocean ul în care totul trăieşte, totul se
mişcă şi se hrăneşte, este receptac ul ul cosmic al materiei
primordiale, al energiei sublime; este Akash a, este cel mai pur
eter, în care ne legănăm. Şi în acest Suflet Universal, care este
peste tot, care ştie tot, care trans mi te tot, de la un capăt la celălalt
al univers ul ui... în partea cea mai subtilă a acest ui Suflet care
trăieşte, este plenit u di ne, chintese n ţ ă, omniscien ţă, locuiesc Tatăl
Ceresc, Mama Divină, Cristos, Duh ul Sfânt. Şi când Apostolul
spu ne a:” Noi în El ne mişcăm”, el vorbea de Sufletul Universal
care este o eman a ţ i e a Domn ul ui, dar care nu este Dumn eze uÎnsuşi.
Când se spu ne că trăim în Dumn eze u, în realitate nu este chiar
foarte exact, trăim de fapt, într- o sub st a n ţ ă eman a tă de El. La
încep ut Domn ul a eman a t o Lumină, şi această primă subst a n ţ ă
care era lumină pură, acesta este Sufletul Universal. El e înaintea
soarelui şi stelelor, şi cu ajutor ul ei a fost creat totul. Numai în
ştiinţ a ezoterică I se dau nu me diferite. Când Dumn eze u a spu s:
”Să fie Lumină!”, lumin a care a apărut nu este lumin a pe care o
vedem. Lumina care o vedem este o reflecţie, o reprezent ar e care
ne dă o idee despre adevărat a lumină. Adevărata lumină creată de
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Domn ul, şi care apoi a creat totul, a fost Sufletul Universal. El
alimentează Univers ul; el conţine totul, şi toate fiinţele se mişcă în
el, ca peştii într- un ocean. Această lumină este comp u să din
strat u ri diferite, mai mult sau mai pu ţi n subtile. Priviţi
atmosfera: este un ocean, unde noi sunte m peştii unei alte specii
care trăiesc ca peştii din ocean. Şi mai departe de acest ocean, se
întinde un ocean eteric unde trăiesc alte creat u ri... Sufletul
Universal are deci, etaje mai mult sau mai puţi n dense, mai mult
sau mai puţi n subtile, până la vârf, care este foc, şi unde locuiesc
Duh ul Sfânt şi Mama Divină.
Trebuie să înţelegeţi că Iniţia ţii pot să se servească de termeni
diferiţi pentr u a exprima aceeaşi realitate. Într- un domeni u, un ul
spu ne Fiul, altul Duh ul Sfânt sau Tatăl. Şi adesea inversează
aspectele! Duh ul Sfânt devine Fiul, Fiul devine Mama, Mama
devine Duh ul Sfânt, Duh ul Sfânt devine Tatăl. Ei da, pute m face
variaţii, şi este min u n a t! O să spu ne ţi: “Dar pute m înebu ni! ”. Nu,
nu, din contră, pute m deveni înţelep ţi, inteligen ţi şi rezonabili. În
realitate este simpl u de înţeles. Să luăm un bărbat: el poate fi în
acelaşi timp fiu, tată şi bunic, şi totuşi el este acela şi. Dar, lângă
nepot ul său este bunic, lângă fiu este tată, lângă tată este fiu, etc.
Şi poate fi încă şi văr, unc hi, nepot, etc.... totul nu este decât o
problemă de legături. Şi anticii, care ştiau multe despre aceste
lucr uri, mai multe decât preoţii noştri, au reprezent at- o pe Venus
ca o frumoa să femeie, dar şi ca o zeiţă bărboasă. Iar Zeus, de câte
ori nu şi- a schimb a t formele! Odată taur, altă dată lebădă, altă
dată ploaie de aur, etc.... Mari secrete sunt ascu n s e în aceste
meta morfoze. Toate religiile Antichităţii au divinităţi care îşi
schimbă sexul. Aceasta demon s t r e ază că Anticii cunoştea u legea
polarităţii, iar contempor a nii au uitat- o. În Arborele Sefirotic, de
exempl u, sefirotul Neţach care reprezintă tot ceea ce este feminin,
frumos şi delicat, încântător, tot ce are parfu m, culoare, muzică,
devine pozitiv, masc ulin vis- a- vis de sefirotul Hod, care, în acel
mome nt devine feminin. Hod este masc uli n vis- a- vis de Iesod, dar
devine feminin vis- a- vis de Neţach.
Iată o ştiinţă pe care oamenii trebuie să o înveţe: cum să
schimbe polaritatea. Când vă găsiţi în faţa cuiva care vă
depăşeşte, imediat trebuie să deveni ţi ca o femeie, dacă doriţi să
profitaţi de ceea ce ştie. Dacă nu, nu veţi profita de nimic, şi nu
veţi primi nimic. Dar, când vă aflaţi în faţa cuiva care vă este
inferior, deveniţi un bărbat, adică daţi- i ceva, influen ţ a ţ i - l,
proteja ţi- l. Trebuie să ştiţi să vă polarizaţi în toate mome nt ele
vieţii. Gândi ţi- vă pu ţi n, şi veţi vedea că atu nci când nu aţi ştiut
să vă polarizaţi în faţa un ui superior sau a un ui inferior, aţi
pierd ut ceva în loc să câştigaţi.
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Acum vreau să vă spu n că, în timp ul abse n ţ ei mele, mi- ar place
să lucra ţi şi să aplicaţi tot ce v-am dat ca metode, ca formule.
Revedeţi notiţele luate, şi veţi găsi solu ţii la majoritatea
problemelor care vă frământă. Aştepta ţi mereu revelaţii noi, iar tot
ceea ce v-am spu s zace aru nc a t undeva. Veţi crede, poate, că este
vorba aici de mân dri a mea, dar eu vă cer să recitiţi cărţile. Veţi
vedea că nu le- aţi citit. Mulţi mi- au spu s deja:” Maestre, am
recitit cărţile, a treia oară, şi ne- am dat seama că nu le citisem.
Am descoperit atâtea lucr uri neobservate!”. Bineîn ţ eles, şi dacă
vreţi adevărul, vă spu n că am spus totul în prima conferin ţă:” A
doua naştere“, şi din această primă conferin ţă au rezultat
celelalte. Şi ce este extraordin a r în această primă conferin ţă?
Nimic. Nu sunt nici teorii neb uloa se, nici fizică atomică, ci nu m ai
un mic izvor care mur m u r ă. Dar tocmai acest izvor este secret ul.
De când curge, el aduce mereu noi conferin ţ e. Da! Un izvor!...
Totul este acolo!... Atâta timp cât va exista izvorul, va fi şi
vegeta ţie, animale, oameni şi o întreagă cultură cu muzică,
dans u ri, cântece. Da, fiindcă există apă. Înlătur a ţ i izvorul şi totul
va dispare. Interpret at simbolic, există dest ui oameni inteligen ţi
care au hotărât să- şi împiedice izvorul să curgă, spu n â n d :” Ceilalţi
nu merită ca eu să fiu bun, nu trebuie să- i ajut, trebuie să fiu
ferm, şi astfel nu voi fi înşelat, nici solicitat.” Dar gândind aşa,
veţi distr uge tot! Viaţa se va duce, la fel şi fericirea... Lăsaţi- i pe
ceilalţi să vă înşele, şi să- şi bată joc de voi, asta nu are nici o
importa n ţ ă, dar nu vă lăsaţi niciodată izvorul vostr u să tacă! Iată
marele secret. Ei, şi ce dacă v-au trădat un ul sau doi? Nu are nici
o importa n ţ ă în faţa unei sur se care curge, veţi fi apoi de mii de
ori recompe n s a t . Dar închizân d izvorul, veţi pierde tot. Veţi fi cel
mai sărac şi mizerabil om. Evident, nimeni nu vă va mai înşela,
veţi fi mort. Iar pe mor ţi, cine să- i mai înşele? Sfârşit!...
Da, recitiţi prima conferin ţă, dragii mei, fiindcă ea tratează
problema naşterii, a celei de- a doua naşteri: cum să ne naşte m
din apă şi spirit, adică din apă şi foc. Sunt două simboluri: apa
este principiul feminin, şi spiritul este principiul masc uli n. Dacă
omul nu se naşte din apă şi foc, el nu va intra în Împărăţia
Domn ul ui, adică nu se va naşte a doua oară, dacă nu posedă cele
două principii în el. A doua naştere este naşterea lui Iisus, dar
naşterea lui Iisus este naşterea voastră. Mama este apa, adică
iubire, puritate, viaţă, iar tatăl este focul, lumin a, spiritul. Dacă
nu aveţi cele două principii: iubirea, care este principiul feminin
şi înţelepciu n e a, care este principiul masc uli n ( uneori acestea se
inversează ), nu vă veţi putea naşte. Orice copil are un tată şi o
mamă; iar DACĂ NU AVEŢI IUBIRE, ŞI NICI ÎNŢELEPCIUNE,
PĂRINŢII LIPSESC ŞI COPILUL NU SE VA NAŞTE. Ne- am născut
deja, e clar, dar nu ne- am născut din iubire şi înţelepciu n e încă.
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Pentr u a ne naşte a doua oară, sub forma Copilului Cristos, ne
trebuie un tată şi o mamă elevaţi, mai evolua ţi ca părinţii fizici.
Trebuie iubire şi înţelepciu n e, şi copilul care se va naşte va fi
adevărul, plenit u di ne a vieţii, tot ceea ce este real şi adevărat. Iată
câteva cuvinte despre prima conferin ţă. Recitiţi- le încă o dată.
Nu v-am interpret at întreg capitolul din Sfânt ul Luca. Am dorit
nu m ai să vă prezint un colţ din viaţa voastră interioară, pentr u a
şti că naşterea lui Iisus nu a fost nu m ai un evenime nt istoric, de
acu m 2000 de ani, dar şi un fenome n real, care se produce anu al
în nat ură, şi uneori, foarte rar, în fiinţ a omenea s că. Dacă credem
că naşterea lui Iisus nu este decât un evenime nt produ s acu m
2000 de ani, atu nci nimic nu se explică. Mai întâi, este
incomp a tibil cu marea iubire a Domn ul ui. Omenirea există de
milioane de ani, şi atu nci iubirea unde era?... Ce făcea? După
creştini, Dumn eze u a aştept at un mome n t istoric pentr u a- şi
manifest a iubirea trimiţ â n d u - şi Fiul... Şi pentr u pu ţi n timp! Şi
apoi, trebuie să plânge m, s- a sfârşit, trebuie să ne rugăm ca el să
revină. Nu are sens! Adevărul este că Iisus Cristos a apăr ut de mai
multe ori în omenire, şi chiar pe alte planete, în tot univers ul, şi
va mai apare încă în viitor. Dacă nu pute ţi accepta acestea, nu
sunte ţi nici credincioşi, nici creştini, nimic. Credeţi în lucr uri
năstr uş nice, dar în tot ce are sens nu vreţi să credeţi. Se spu ne
mere u:” Dumn eze u este iubire... Dum neze u este iubire...”, dar nu
se vede nicăierei. Vi se spu ne că o singură dată această dragoste sa manifest at pe pămâ nt, şi atu nci nu aţi fost prezen ţi!
Dar mai ada ug ceva. Vă pute ţi îndoi de apari ţia lui Cristos în
istorie. Unii au făcut- o şi au demon s t r a t cu dovezi ştiinţifice, la fel
ca şi cei care au demon s t r a t contr ari ul. Şi ce vom spu n e? Că
latur a istorică nu este foarte importa n tă. Şi totuşi, există un lucr u
care nu poate fi înlătur at. Să pres u p u n e m că s- a ajun s la
demon s t r a r e a, cu dovezi de netăgăduit, că Iisus nu a existat, că a
fost un mit... Va trebui însă accept at imediat un lucr u, şi anu m e
că acela care a scris Evangheliile este la fel de mare ca El. Şi
fiindcă cineva a scris aseme n e a lucr uri, de o aseme n e a
profunzime, de o aseme n e a grandoar e, de o aseme n e a lumină, nu
este neapărat necesar ca Cristos să se fi încar n a t .
Păstra ţi acu m această imagine a ieslei, cu iosif, Maria şi Copilul
între măgar şi bou, şi acea stea care străluceşte deas u p r a
grajdul ui...
Aduna ţ i toţi aici, facem o mu ncă prodigioasă asu pr a creierelor
şi conştiin ţ elor pentr u că gând u rile noast re, rugăciunile noast re,
cântecele, sunt unde care se propagă şi care vor atinge inimile şi
inteligen ţ ele a mii de oameni şi femei din întreaga lume. Şi toate
aceste idei care le lansez, veţi vedea, se vor propaga peste tot.
Credeţi- mă, participa ţi la o mu ncă gigantică, şi de cea mai mare
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slavă.
Aceasta este adevărat a mu ncă: în acelaşi timp te
îmbogăţeşti spiritu al, şi în acelaşi timp răspâ n d eşti lumin a. Astăzi,
mai ales, este o zi extraor di n a ră, şi se vor prod uce mari
transfor mări. Nimeni nu va rămâ ne nemodificat: fiecare va
înţelege câte ceva, va simţi câte ceva, va primi câte ceva. Pentr u
că astăzi este naşterea lui Cristos, şi această naştere a operat
formidabil în lume şi în Frater nit ate. Veţi vedea, veţi const at a,
Copilul este încă mic; el nu se poate încă ridica, nici face
miracole, dar într- o zi, el va face lucr uri mari, da, acest copil.
Astăzi este naşterea adevărată a Copilului Cristos, trebuie nu m ai
să- l căutăm, să- l găsim. Voi veţi fi cei trei magi şi vă veţi cond uce
după stea. Până acu m nu v-am spu s că, Cristos s- a născut. Şi iată,
astăzi, v-o spu n pentr u că este un adevăr.
Acum vă doresc pace, armonie, lumină, fericire şi bogăţie
spirit u ală, dragii mei. Aveţi un Dumn eze u, aveţi un ideal, aveţi o
religie, aveţi un Maestr u, şi dacă vreţi mereu să vă dezvolta ţi,
păstra ţi- le cu grjă. Pentr u fiecare fiinţă vine mome nt ul când
floarea se deschide, şi atu nci ea dă parfu m ul. Acest parfu m este
ceva invizibil care apare în jurul ei; sur â s ul, privirea, pielea, totul
se schimbă, chiar şi vocea. Există perioade când suflet ul omenesc
se împlineşte, şi atu nci el emană esen ţ e delicioase. Această viaţă
pură, subtilă, care degajă o fiinţă, sub formă de culori, parfu m,
muzică, este acea viaţă după care alergăm, pe care o iubim. Dacă
vreţi să fiţi iubiţi, admira ţi, căuta ţi, trebuie să degaja ţi această
viaţă, să străluciţi. Aşa cum floarea se deschide, fiecare fiinţă
trebuie s- o facă şi într- o bună zi va fi înconj ur a tă de o aură de
lumină şi culori.
Astăzi este Crăciun ul, şi aşa cum naşterea un ui copil aduce
spera n ţ ă vieţii, Naşterea lui Cristos în lume, astăzi, este spera n ţ a
că Dumn eze u nu i-a aba n do n a t pe oameni. Chiar dacă ei Îi
încalcă mereu legile, El le acordă credit trimiţ â n d u - le un
Mânt uitor, pentr u a salva toate sufletele. Chiar şi cei care au
făcut cele mai mari tâmpe nii trebuie să se trezească. Vor suferi, e
de înţeles, vor plăti, vor repar a, dar Dum neze u le dă o şansă de a
avans a. Ceea ce este rău, este să te desc ur ajezi, şi să refuzi să
urci.
Deci, dragii mei fraţi şi surori, vă doresc noapte bună, şi nu
uita ţi Crăciun ul contin uă încă şi mâine şi poimâine... Sus, în
Ceruri, se celebrează o sărbătoare, şi la această sărbătoare trebuie
să participa ţi şi voi, cel puţi n prin puterea gând ul ui. Din
nefericire, puţi ni sunt aceia care ştiu să se dedubleze, pentr u a
participa cu adevărat prin spiritul lor. Cât despre ceilalţi, ce să
mai vorbim! Au mânc at, au băut, s- au ghiftuit, iar acu m sunt
bolnavi. De acu m înainte, nu mai petreceţi Crăciun ul aşa.
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Gândi ţi- vă bine! Munci ţi şi într- o bună zi Copilul Iisus se va naşte
în voi. Pentr u mome n t pregătiţi condiţiile.
Bună sear a şi noapte bună, dragii mei!
DRAGOSTEA DE DUMNEZEU REZOLVĂ TOATE PROBLEMELE
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