
REVELAÇÕES DIVINAS SENDO RECEBIDAS POR INDIVÍDUOS OU GRUPOS

Quando um indivíduo afirma que ele ou ela está recebendo revelação divina, ela deve ser
confirmada por  outros  que também receberam exatamente a  mesma mensagem. O ser
celestial  Mir  Mahvar,  juntamente  com  numerosos  seres  angélicos,  afirmou  que  “nessa
época, o indivíduo sozinho não recebe revelação divina que afeta os outros, assim o tipo de
revelação que afeta os outros é recebida simultaneamente por diversas pessoas ao redor do
mundo  A mensagem recebida  por  uma pessoa  é  sempre a  mesma recebida  por  muitos
outros, mesmo que suas línguas sejam diferentes uma da outra. Há alguns que alegaram ter
recebido revelações, mas outros nunca ouviram falar de nada parecido. Em alguns casos,
essas mensagens revelam-se falsas porque é facilmente demonstrado que elas não estão em
harmonia com todos os Pilares da Verdade”.

É muito raro que o mais alto grau dos seres angélicos, ou os arcanjos, falem aos indivíduos,
porque eles têm muitas outras tarefas envolvidas durante esta era. Transmissão de uma
revelação pessoal não é uma tarefa que é dada a esses seres superiores no reino celestial.
Em vez disso, nesta era da existência da humanidade, os seres angélicos superiores falam a
grupos  de  pessoas  ao  mesmo  tempo  com  mensagens  ou  informações  que  afetam
profundamente a comunidade ou a assembleia da Religião da Luz como um todo. Com isso
dito, este tipo de comunhão com os seres celestiais mais elevados só ocorre com certos
indivíduos que são altamente experientes com esta forma de comunhão e que a praticaram
por vários anos dentro da assembleia da Religião da Luz.

Nunca se deve confiar naqueles que afirmam estar recebendo revelação divina dos anjos ou
de outros seres divinos. A única vez, como Mir Mahvar nos ensinou, que um indivíduo fala é
encorajar o indivíduo a continuar caminhando no caminho do Creador. Os indivíduos não
recebem  mensagem  dos  anjos  que  afetam  outras  pessoas  de  maneira  importante.

No futuro, haverá muitos indivíduos, jovens e velhos, e todos os gêneros, que começarão a
receber a revelação divina. Neste momento, os seres angélicos são designados apenas a
grupos dos adoradores do Creador. Quando os indivíduos realmente recebem a revelação
divina,  é  para  o  encorajamento  do  indivíduo,  mas  não  uma  mensagem  para  toda  a
assembleia.

Enquanto  alguém pode ser  inspirado pelas  palavras  de Yehovih  e Sua creação,  ou pela
música, isso não faz dessa pessoa um profeta. Muitas vezes, uma pessoa é movida por algo
que eles ouvem ou veem por causa da emoção, o que nem sempre é inspiração. Algumas
pessoas têm sido movidas a cometer atos hediondos contra outros, mas estes claramente
não foram inspirados.  A este respeito,  é importante que os  irmãos  sempre tenham em
mente e sejam cautelosos com aqueles que afirmam serem profetas.

As autoridades na assembleia são conscientes de quem é um profeta e quem não é. Essas
mesmas autoridades também estão conscientes de que as revelações divinas são dadas em
momentos diferentes.
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Se você acredita que está sendo inspirado a fazer o bem pelos outros, então você deve
andar nesse caminho. Se você acredita que você está sendo guiado pelo Espírito a tomar um
determinado caminho, então ore por isso. Se você acredita que você foi escolhido como
profeta pelo Pai, já que ninguém que foi nomeado pelos próprios agentes do Pai está ciente
desse  assunto,  então você está  pisando em terrenos  perigosos  ao  fazer  tal  pedido.  No
último caso, o bom curso de ação seria orar diligentemente pela orientação de Yehovih,
pedir perdão sobre o assunto e colocá-lo atrás de você.

A assembleia  mantém registros  de  todos  aqueles  que  atualmente  estão  servindo  como
profetas, videntes, leitores e todos os clérigos. Se alguém duvida das reivindicações de um
indivíduo, tudo o que tem a fazer é entrar em contato com a assembleia para verificação.
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