Cartea I
Eu sunt Ușa
Explorarea
prezenţei lui Hristos în noi

1
Darul

Dumnezeu ți-a dat doar un singur dar pentru călătoria ta. El a spus: „Fiul meu, ține minte, poți să te răzgândești în orice moment.“
El nu a spus „Nu pleca, fiule“. El nu a spus „Fiule,
vei fi nefericit până te vei întoarce la Mine“. El a spus
doar „Ține minte: poți să te răzgândești în orice moment“.
Poți să te răzgândești în legătură cu orice gând dureros și de neiertat pe care l-ai avea. Poți pune la îndoială
orice gând nefericit și poți să ai apoi un alt gând ce te
eliberează și îți aduce bucurie în inimă.
Domnul nu a spus „Nu Îl voi lăsa pe Fiul Meu să
facă greșeli“. El a spus: „Cred în întoarcerea ta și îți dau
darul să îți vezi casa.“
Toate greșelile nu înseamnă nimic pentru El. Pentru
El, tu ești doar un copil care explorează lumea și care, prin
încercări și greșeli, învață regulile ce o guvernează.
Nu Dumnezeu a făcut acele reguli. Tu le-ai făcut.
Dar ai uitat un singur lucru și Dumnezeu ți l-a dat cu binecuvântarea Sa.
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El a spus: „Indiferent pe unde vei călători, Fiule,
amintește-ți că poți să te răzgândești în orice moment.“
Cu un singur gând iubitor, El a transformat în ceva
temporar ceea ce tu ai face să fie definitiv. El a făcut ireal
ceea ce tu ai face real.
Tu ai creat cenușa morții. El a creat aripile phoenixului. La orice gând nefericit pe care îl ai, Dumnezeu
îți dă un singur răspuns: „Ține minte, Fiule, poți să te
răzgândești în orice moment.“
Ca și Prometeu, ai încercat să furi focul zeilor. Dar
El nu te-a pedepsit pentru asta. Nu te-a legat cu lanțuri de
stânca unde ai fi trăit toată eternitatea, alături de vulturi
ca unici tovarăși ai tăi. El a spus: „Poți să iei focul sacru,
Fiule, dar poți să te răzgândești în orice moment.“
La fel ca Adam și Eva, ai stat în grădină și ai devenit
curios în legătură cu binele și cu răul. Când și-a dat seama
că dorința ta de a cunoaște nu va trece, El a trimis la tine
șarpele sacru cu un măr, să te invite să-l mănânci. Contrar
opiniei generale, El nu te-a atras în păcat pentru ca apoi
să te alunge din Grădină. El doar a spus: „Ai grijă, Fiule!
Când vei mânca acest fruct, percepția ta despre lume se
va schimba. Grădina s-ar putea să pară deodată un deșert,
unde nimic nu crește. Corpul tău, cu toată grația sa inocentă, s-ar putea să pară o casă a dorințelor întunecate, de
care să fii rușinat. Mintea ta, care acum împărtășește cu
Mine fiecare gând, o să pară că gândește gânduri opuse
Mie. Dualitatea și sentimentul separării or să pară că intră
în conștiința și experiența ta. Toate acestea și multe altele
s-ar putea să apară din cauza unei mici îmbucături pe care
tu s-ar putea s-o mănânci, dar amintește-ți, Fiule, că poți
să te răzgândești oricând.“
Nu numai că Dumnezeu nu te condamnă pentru greșelile tale, El nu e nici îngrijorat din cauza lor. El știe că un
copil se va arde cu o flacără deschisă. Dar știe și că același
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copil va învăța apoi să țină flacăra cu grijă și s-o folosească
pentru a se încălzi și pentru a-și lumina drumul.
El știe că decizia ta de „a cunoaște“ te va împinge în
situații periculoase, în care vei crede că fericirea ta depinde
de felul în care te tratează alții, situații în care tu uiți că nu
ești un organism vulnerabil într-un pământ arid și ostil.
El știe că îți vei uita originile, că vor fi momente în
care Grădina ți se va părea o amintire îndepărtată, a cărei
experiență va fi pusă la îndoială. Mai știe că vor fi momente în care tu Îl vei învinui pe El pentru toate necazurile și vei uita că tu ai fost acela care a ales „să cunoască“.
Dar toate acestea nu Îl îngrijorează, pentru că, înainte de a
pleca nesăbuit în călătoria ta de separare, El a spus: „Doar
o clipă, Fiule. S-ar putea să treacă mult timp până ne vom
reîntâlni. Nu vrei să primești acest mic dar de la mine și să
îl păstrezi oriunde te vei duce, în amintirea mea?“
Cei mai mulți dintre voi nu își amintesc că au răspuns
„Da, Tată“, dar vă asigur că așa ați făcut. Și, astfel, vocea lui
Dumnezeu te-a însoțit în exil. Și este și acum cu tine. Deci,
când te simți deznădăjduit și pierdut, când uiți că tu ți-ai
ales această călătorie, amintește-ți că „Poți să te răzgândești
oricând“. Sunt aici ca să îți amintesc acest lucru.
Acesta nu este darul meu, ci este darul lui Dumnezeu
pentru tine. Pentru că am primit darul de la El, pot să ți-l
dau ție. Iar dacă tu îl primești de la mine, poți să i-l dai și
tu fratelui sau surorii tale.
Dar nu trebuie să fii îngrijorat în legătură cu identitatea celui care îl oferă. Eu nu sunt important. Eu nu sunt
darul, ci acela care îl oferă, așa cum ești și tu. Hai să ne
reamintim originile darului, ca să putem să-l oferim și să-l
primim liber.
Dumnezeu ți-a dat darul iertării. Acest dar călătorește cu tine oriunde vei merge.
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Când nu te vei încrede în el, Dumnezeu Își va trimite Fiul la tine să-ți amintească de dar.
Multe făpturi de lumină au venit ca Hristos, aducând
cu ele această simplă reamintire. Toate au avut același
scop, pentru că Hristos nu este o persoană, ci un purtător
al flăcării, un dăruitor al darului și un mesager al iubirii.
Lumina vine de la El, pentru că El Și-a reamintit lumina
în întunecimea lumii. Dragostea vine de la El, pentru că
El a primit darul și a învățat să îl dăruiască necondiționat
tuturor acelora care doresc să îl primească.

E

2
Tu ești Ușa

Tu M-ai auzit spunând: „Eu sunt Calea, Adevărul și
Viața.“ Această afirmație este la fel de adevărată și pentru
tine. Adevărul, cărarea către dumnezeire, viața mărturisitorului, toate trec prin inima ta. Nu există drum, adevăr
sau viață decât prin tine.

E

Te-ai concentrat atât de mult asupra măreției mele,
că ai uitat de propria ta măreție. Ai neglijat faptul că iertarea nu-i poate fi oferită lumii decât prin tine.

E

Coboară-mă de pe piedestal, fratele sau sora mea, și
așază-mă lângă tine, acolo unde este locul meu. Eu sunt
absolutul tău, egal în mod necondiționat. Ceea ce Eu am
făcut și tu vei face.
Nu vei fi salvat de gândurile și acțiunile mele, ci de
ale tale. Dacă nu devii Hristos, pacea nu va veni în lume.

E

Tu nu ești o victimă a lumii, ești cel care deține cheia
către libertate. În ochii tăi se află sclipirea luminii divine,
care conduce toate ființele în afara zonei de întuneric a
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fricii și neîncrederii. Iar în inima ta este dragostea care dă
naștere unui număr infinit de ființe în Univers.
Esența ta este intactă, întreagă, dinamică și creatoare. Așteaptă doar încrederea ta.

E

Nici Fecioara Maria, nici Eu nu suntem mai spirituali decât tine. Noi suntem ca tine în toate felurile. Durerea
ta este durerea noastră. Bucuria ta este bucuria noastră.
Dacă acest lucru nu era adevărat, nu puteam veni să învățăm. Nu ne ține la distanță. Îmbrățișează-ne ca pe egalii
tăi. Fecioara Maria ar fi putut să fie mama ta. Eu aș fi
putut să fiu fiul tău.

E

Când te gândești la mine, nu te gândi la lucrurile
„miraculoase“ pe care le-am făcut. Puterea dragostei va
face în viața ta miracole la fel de minunate ca oricare dintre cele atribuite mie. Pentru că dragostea este unicul miracol, nu tu sau Eu.
Hai să nu ne asumăm meritele pentru ceea ce iubirea a făcut sau va face. Meritele Îi aparțin Celui care ne-a
iubit necondiționat cu mult înainte ca noi să știm ce este
dragostea sau ce ar însemna lipsa ei pentru noi.

E

Tu ești o fațetă a bijuteriei cu multe fațete care este
iubirea și grația lui Dumnezeu. Frumusețea unei fațete nu
interferează cu splendoarea alteia, dar îi adaugă amploare
și intensitate. Ceea ce face o fațetă să strălucească este
valabil pentru toate celelalte. Lumina care este în Mine
este, de asemenea, și în tine.

E

Îți ofer o învățătură vie, nu doar un set de convingeri abstracte. Să mă urmezi pe Mine înseamnă mai mult
decât să predici cuvintele Mele. Înseamnă să urmezi
exemplul Meu.
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Urmează exemplul Meu, dar nu pentru a Mi te închina, ci pentru a înțelege ce este posibil pentru tine.

E

Nimeni nu refuză dragostea atunci când îi este oferită necondiționat. Și cine poate să o ofere, dacă nu tu,
fratele sau sora mea?
Astăzi, vei sorbi adânc din fântâna dragostei Mele.
Mâine, tu vei fi fântâna.

Dorința de a comunica cu Mine
Fiecare dintre voi are disponibilitatea pentru o relație personală cu Mine. Această relație apare pur și simplu
pe măsură ce o dorești și ai încredere în ea. Este nevoie
doar de nevoia simplă și autentică pentru prietenia Mea.

E

Dorința de a comunica cu Mine este esențială pentru a deschide ușa către prezența Mea.
Sunt atât de aproape de tine pe cât dorești tu să fiu,
iar asta se întâmplă pentru că Eu sunt deja un gând în mintea ta. Iar tot ceea ce Eu sunt începe de la acel gând, la fel
cum a nu fi începe de la un gând diferit.

E

Eu sunt un gând fără limite, pentru că mă aflu într-o continuă dezvoltare spre entitatea fără formă a lui
Dumnezeu. Nu există formă care să Mă conțină. M-am
alăturat lui Dumnezeu într-o perfectă iertare. Sunt fără
vină. Nu am nemulțumiri. Nu cred că pot fi nedreptățit și
nici nu cred că am puterea să nedreptățesc pe altcineva.

E

Depinde de gândurile tale dacă alegi să mergi cu
Mine sau să pleci de lângă Mine. Dacă ai fi ca Mine, ar trebui să înveți să gândești ca Mine. Gândurile nefolositoare
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trebuie să fie mărturisite cu iubire și eliberate cu blândețe.
Apoi, doar gândurile care binecuvântează și îți reamintesc
de adevăr vor rămâne.

E

Sunteți cu toții maeștri în a lua adevărul și a-l preschimba. Dar faptul că ați preschimbat adevărul nu înseamnă că adevărul a încetat să existe. Înseamnă doar că
ați reușit să-l ascundeți de voi înșivă.

E

Învățătura Mea a fost și va continua să fie denaturată pentru că amenință orice gând care este fals. De
aceea, te rog să fii vigilent. O singură idee falsă poate să
aducă la disperare mintea care a gândit-o. Dar un singur
gând adevărat poate să refacă regatul.

Adevărul este o ușă deschisă
Adevărul este o ușă care rămâne deschisă. Nu poți
închide ușa. Poți alege să nu intri. Poți merge în direcția
opusă. Dar nu poți niciodată să spui „Am încercat să intru, dar ușa a fost închisă“. Ușa nu este niciodată închisă
pentru tine, nici pentru oricine altcineva.

E

Nu este nevoie să-L cauți pe Dumnezeu, pentru că
El este deja esența a ceea ce ești. Doar îndepărtează toate
acele judecăți și gânduri care nu te binecuvântează pe tine
sau pe alții. Atunci, vălul va fi ridicat și doar Dumnezeu
va rămâne.

E

Când iluziile capitulează, apare adevărul. Când se renunță la separare, unitatea originară reapare neschimbată.
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Când încetezi să mai pretinzi a fi ceea ce nu ești, ceea ce
ești cu adevărat se poate vedea clar.

Hristos este prietenul
Prietenul este Hristos din voi. Nu are importanță
cum îl numești. Prietenul este acela care are ce este mai
bun în inima ta. Prietenul este acela care are ce este mai
bun în inima altora.
Prietenul este acela care nu te judecă, care te acceptă
necondiționat pe tine și pe oricine altcineva. Prietenul este
în fiecare minte și în fiecare inimă.
Prietenul este întruchiparea iubirii. El are multe
nume și fațete.
Dumnezeu și Prietenul sunt întotdeauna unul singur. Când te apropii de Prietenul dinăuntru, Dumnezeu îți
aude pașii.

Scânteia originară a Creației
Chiar acum, în inima și în mintea ta există scânteia
originară a Creației. Îți aparține și nu te poate părăsi niciodată. Indiferent unde te va duce viața, indiferent cât de
departe te vei abate de la drum, nu poți face să dispară
scânteia divinității din conștiința ta. Ea a fost și este darul
lui Dumnezeu pentru tine.
Poți să uiți despre dar, însă nu îl poți da înapoi. Poți
să-l ignori sau să-l negi, dar nu-l poți face să dispară. Cu
cât mai adânc este întunericul prin care mergi, cu atât mai
vizibilă devine mica scânteie. Îți apare ca un far, reamintindu-ți care este esența ta și locul tău de origine.
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Când recunoști scânteia și o alimentezi, lumina din
interiorul tău crește. Cu cât îi acorzi mai multă atenție, cu
atât mai mult va crește, până când întreaga ta făptură va fi
înconjurată de lumină. Chiar și străinii vor putea să simtă
atingerea razelor dragostei tale.
Apoi, și tu vei deveni Prietenul, Hristos, Buddha,
cel plin de compasiune.

Lumina adevărului
Lumina adevărului trăiește până și în cele mai întunecate locuri. Nu există locuri lipsite total de lumină.
Întunericul nu poate exista decât ca o referire la lumină.
Tot întunericul este o călătorie spre lumină. Indiferent cât
de mare îți este durerea, ea se măsoară prin cât de mult
simți absența sau pierderea iubirii. Toată durerea este o
călătorie către iubirea necondiționată.

E

Te afli aici ca să pătrunzi întunericul pe care îl vezi
înăuntrul tău și al altora, ca să găsești lumina care se află
acolo. Odată ce găsești lumina, oricât de neînsemnată
pare, viața ta nu va mai fi niciodată la fel.
Cine aduce lumina nu pune niciodată la îndoială lumina pe care o poartă și le-o oferă celorlalți cu răbdare și
fără teamă.

Cuvinte și concepte
Cuvintele și credințele care te separă de ceilalți trebuie să fie puse deoparte. Dacă vrei să mergi în liniște,
află ce împarți cu ceilalți și nu ține seama de diferențele
pe care le vezi.
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