Bertha Dudde
(Legnica, Polska)

Powrót do Boga
Część druga

Wybór Bożych objawień,
które Bertha Dudde za pośrednictwem „wewnętrznego słowa”
otrzymała i dla całej ludzkości zapisała.

Wydanie pierwsze

Wyciąg z „Dzienniczka Siostry Faustyny” (Kowalskiej)
Gdy się modliłam za Polskę usłyszałam te słowa:
„Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie Mojej woli, wywyższę ją w
potędze świętości.
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne Moje przyjście” (DZ.1732)

Powrót do Boga – część druga
Pisama te są ponadkonfesjonalne, one nie mają na celu odwerbowania
kogoś od jego religijnej przynależności, czy też zwerbowania do jakiejś
Innej religijnej wspólnoty. Pisma te mają tylko jeden jedyny cel,
a mianowicie udostępnienie słowa Bożego wszystkim ludziom i narodom,
tak jak Bóg tego sobie życzy.
++++++++
Powielanie lub drukowanie tekstów jest dozwolone, ale tylko jako całe kompletne
Objawienia, bez jakichkolwiek zmian i za podaniem ich pierwotnego źródła.
Wszystkich którzy odczuwają wewnętrzną potrzebę podziękowania za otrzymane
Słowo Boże, zapraszamy do modlitwy za dusze zmarłych,
których one tak bardzo potrzebują.

++++++++
Wydane przez przyjaciół nowych objawień.
Tutaj znajdziesz zeszyty tematyczne oraz książki:
Zamówienia druków z objawieniami:
Ingo Schneuing, Flörekeweg 9
21339 Lüneburg
Niemcy
Dalsze adresy w internecie:
http://www.bertha-dudde.info
Teksty w różnych językach pod download: klik: „Verschiedene Übersetzungen“ i dalej klik:
„Kundgaben in polnischer Übersetzung“
http://www.bertha-dudde.org
Strona w językach: niemieckim, angielskim, polskim, włoskim, rosyjskim i wielu innych).
Klik na „Polski” i dalej klick na „Objawienia” i klik na „All proclamations” i później klik
na dowolny tytuł.
http://www.bertha-dudde.pl
Polska strona internetowa poświęcona objawieniom otrzymanym i zapisanym dla nas przez
Bertę Dudde. Znajdziesz tam również adresy pod którymi możesz zamówić polskie wydania
objawień Berthy Dudde.
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Wszystko to, co jest w zgodzie z Moim słowem możecie do was jako prawdę przyjąć ... i jako
prawdę przedstawiać. A więc wiecie też jaką wy wydać możecie opinię, kiedy wam się pewne
myśli przedstawi ... Gdyż wy, którzy jesteście wprost prze ze Mnie pouczani powinniście to
potrafić ... Ponieważ powinniście odrzucić wszystko to, co błędne i nieprawdziwe, i także
ostrzec ludzi przed przyjmowaniem takich duchowych dóbr.
Jeśli wy powinniście rozprzestrzeniać czystą .. ode Mnie pochodzącą prawdę, to
należy do tego też to zadanie, że wy piętnować będzicie wszelkie błędne nauki jako nauki od
Mego przeciwnika pochodzące, i że starać się będziecie was samch jak i waszych bliźnich od
jego wpływów chronić. On także posługuje się ludźmi, aby przeforsować swoje dobra i aby
pogrzebać czystą prawdę, gdyż sieje on pomiędzy ludzkością zamieszanie aż do tego stopnia,
że ona już sama już nie wie co przyjąć powinna a co nie. I jeśli wy sami rozpoznacie, że
rozchodzi się gdzieś o działalność Mojego przeciwnika, to jest to też waszym obowiązkiem
aby zastosować przeciwko takiej działalności odpowiednie kroki. I dlatego też chciałbym dać
wam pewne wyjaśnienie, które dać wam może jednie Ten, Który o wszystkim wie, Któremu
nic nie jest nieznajome i Który wiedzę tą za pomocą Ducha dostarczyć wam może:
Dla was ludzi głębszy sens często ukryty jest jeszcze, który jedynie Ja wam wyjaśnić
mogę. I Ja za wszystkich czasów dawałem wam przez jasnowidzów i proroków wskazówki
dotyczące wydarzeń które leżały jeszcze daleko w przyszłości. I odpowiednio do duchowego
stanu dojrzałości (świadomości) człowieka były Moje przepowiednie odpowiednio osłonięte,
i potrzebny był do tego u człowieka przebudzony duch, aby ich sens właściwie zrozumieć. A
ponieważ wiele z tych objawień dotyczyło czasów krótko przed końcem tego świata,
panujących, tak więc pozostały one dla człowieka niezrozumiałe, gdyż Ja Sam zastrzegłem to
Sobie, że odsłonię tę osłonę dopiero wtedy kiedy przyjdzie na to czas. I nawet dla Moich
jasnowidzów i proroków były rzeczy, które oni w wizjach swych widzieli, i których
wdarzenia daleko w przyszłość wybiegały tajemnicze, a przemawiali oni po części za mocą
Mego Ducha, a po części dzieki oświeceniu przez Mego Ducha. A więc istnieją zapiski które
się nam do dzisiaj zachowły, które mówią o Moim apostole Janie ... zapiski które znajdą ich
wyjaśninie dopiero w ostatnim czasie przed końcem, a ponieważ były one dla tamtejszych
ludzi bez znaczenia, to nie znalazły one także ich zrozumienia. Ale posiadają one pewien
głęboki sens, one oddawały tylko w obrazach to co apostoł Jan w wizjach swych widział,
gdyż posiadał on zdolność duchowego widzenia, których on jednak nie był w stanie sobie
wytłumaczyć, gdyż nie było by z tego żadngo pożytku ani dla niego ani dla ludzi w tych
czasach żyjących, gdyż przed nimi leżał jeszcze cały ten czas przeznaczony na rozwój, który
dzięki zbawieniu przez Jezusa Chrystusa powinien był zostać wykorzystany ... Wiedza o
znaczeniu tych proroctw zgasiła by w człowieku cały przypływ duchowych energii, a więc
jego wolna wola byłyby przez to ograniczona. Gdyż Ja wiedziałem, że u końca okresu
zbawienia poczynania Mego przeciwnika przyjmą wielkie rozmiary, i że u końca czasów
duchowy stan ludzkości tak bardzo niski będzie, że jasna o tym wiedza byłaby dla ludzkości
tylko szkodliwa.
Ja pozwoliłem sługom Moim duchowo zobaczyć wszystkie te zdarzenia czasu
końcowego, ale wszystko to odbywało się na jawie ... kiedy sługa mój zawartość swoich wizji

zapisywał, to widział tylko obrazy, które dla niego samego były niezrozumiałe ... czego Ja też
chciałem ...
Działalności szatana w czasie bliskim końca trudno jest nie zauważyć, lecz wy ludzie
nie jesteście w stanie tego sobie wyobrazić, jak wielkie duchowe nieszczęście z jego powodu
na wszytkich ludzi spadnie ... I wszystkie te sytuacje oraz stany, które u końca czasów rażąco
widoczne się staną widział Mój apostoł, tak więc widział on też co Mój przeciwnik wyprawiał
będzie, co podczas oglądania zgrozę w nim wzbudzało kiedy widział co mu obrazy te
przedstawiają, i dlatego też zostało to przed ludzką świadomością osłonięte, gdyż inaczej
zrezygnowała by ona w obliczu niepowodzenia i przewagi w panowaniu Mego przciwnika z
jej dalszych duchowych dążeń i starań.
Ale Jan widział także do przodu jak przeciwnik Mój w otchłań upada, oraz jak zostaje
związany łańcuchami i dlatego też powinna ta wizja ucznia Mego zostać dla ludzkości
zachowana, gdyż pewngo razu wszystko stanie się dla niej zrozumiałe, chociarz to dopiero w
duchowym królestwie ich duchowy stan tak daleko będzie, że będą oni potrafili wszystko to
rozpoznać i zrozumieć. Tak więc wiecie już, jak powinniście oceniać takie oznajmienia, które
prawdopodobnie z góry pochodzą, lecz tak naprawdę swój początek głęboko na dole mają ...
Wy wiecie, że wszstko to co przeciwne jest do Mojego słowa należy do duchowych kłamstw
i dokumentuje właśnie poczynnia Mojego przeciwnika, który zamęt wprowadzić chce
wszędzie tam, gdzie tylko jest to dla niego możliwe, i który nawet Mojego Imienia dla
zmylenia was używa, aby móc sobie pozyskać waszą wiarę.
Bądźcie czujni i nie pozwólcie się zapędzić w ciemność ... kiedy to wam przecierz
jasne światło świeci, które wam zupełnie jasno drogę do Mnie wskazuje, Który to chciałby
jeszcze przed końcem uratować wszystkich ludzi, ludzi którzy posiadają ku temu dobrą wolę
aby pozwolić na to aby zostać uratowanym. Szukajcie Mnie za całą powagą, i zaprawdę Ja nie
pozwolę na to, abyście wpadli w ręce Mego przeciwnika, Ja rozjaśnię wasze myślenie, jeśli
wy Mine tylko z powgą o czystą prawdę poprosicie ... Ale wtedy dotrze ona do was przez
wasze serce, bez udziału w tym waszego umysłu, gdyż waszym umysłem posługuje się Mój
przeciwnik jak długo serce wasze mu tego nie zabroni.
Wy musicie z całą waszą świadomością rozwiązać związek z tym, który stara się
zepsuć ten świat ... Wy musicie się tylko w miłości do Mnie dołączyć i Mnie poprosić, abym
was przed jego wpływami chronił ... I wasza modlitwa zostanie zaprawdę spełniona, jeśli
tylko zostanie ona ona do Mnie wysłana w duchu i prawdzie ... Amen

B.D. Nr. 6936

05.10.1957
Wypowiedzi Jansnowidzów i proroków ...

Usłyszcie ... co wam Duch Boży oznajmia: Jasnowidz i prorok wybierani zostają prze ze
Mnie Samego, gdyż przed nimi leży wielkie i ważne zadanie ... aby oznajmiać ludziom o
nadchodzącym sądzie ostatecznym i aby ich upomnieć, żeby się oni do niego przygotowali.
Ci jasnowidzowie i prorocy nie przemawiają z samego siebie, a tylko podają dalej to co Mój
Duch im ogłasza. Jest to więc Moja bezpośrednia wypowiedź do was skierowna, Ja muszę się
jedynie posłużyć Moim pośrednikiem, aby was ludzi nie ograniczać w waszej woli oraz w
waszym myśleniu. Wy możecie w to uwierzyć, lecz nie jesteście do tego zmuszani. Wy

uwierzycie w to, kiedy wy uznacie prorocze uzdolnienia tych pośredników; wy to odrzucicie,
jeśli będzicie w ich misję wątpić, lecz Ja chciałbym wam to ułatwić, abyście mogli im
uwierzyć, ale Ja chcę ich misję w taki sposób uwidocznić, że pozwolę na to aby faktycznie
nastąpiły przepowiedziane przez nich wydarzenia, które to poprzedzać będą nastąpienie sądu
ostatecznego .... Ja będę się troszczył o to, aby przepowiednie te zostały rozpowszechnione,
aby wielu ludzi mogło się z nimi zaznajomić i aby mogli oni potem doświadczyć
potwierdzenia tego co zostało uprzednio przepowiedziane, bo wszystko tak się stanie, jak Ja
to przez jasnowidzów oznajmić kazałem. Wprawdzie Ja, kiedy jeszcze po ziemi wędrowałem
... ostrzegałem ludzi przed fałszywym Chrystusem i fałszywymi prorokami, i wskazałem wam
też na to, że i połannicy Mego przeciwnika niecny proeceder uprawiać będą. Tak więc
ponownie ludzi przed tym przestrzgam, aby uważali ażeby nie wpaść w jego sieci i uwierzyć
w jego machinacje, gdyż on jest przy pracy i stara się przez nadzwyczajne osiągnięcia oraz
różne cuda materialnej natury obudzić w ludziach wiarę w to, że manifestują się im
„Niebianskie moce” ...
Lecz akurat jego nadzwyczajne czyny podczas czasu osttecznego spowodują Moje w
przeciwnym kierunku skierowane działnia, które na tym polegają aby zastosować środki,
które spowodują że słaba wiara znowu ożyje, lub już zgubiona wiara na nowo powstanie. A to
może stać się jedynie dzięki czystej prawdzie, która z jej źródła wypływa, ale poprzez
pośredników do was ludzi dotrzeć musi, gdyż wy sami jej bezpośrednio odbierać nie
potraficie.
Tak więc przedstawiam ludziom to co jeszcze przed nimi leży. A tych, których Ja sobie jako
pośredników pomiędzy Mną a wami luzdźmi obrałem, tych możecie spokojnie jako
prawdziwych proroków uznać, których słowom wy wierzyć powinniście. I Ja jestem nawet
gotów dać wam na to pewien dowód ... że przemawiają oni na Moje zlecenie, aby wam
oznajmić co was w przyszłości oczekuje ... A uczynię to przez spełnienie już w niedalekiej
przyszłości kilku pierwszych z przepowiedzianych wam wydarzeń. Bo najważniejszą rzeczą
którą wszyscy jasnowidzowie i prorocy do spełnienia mieli, jest zapowiedź końca świata,
który dla was ludzi ma najważniejsze znaczenie i dlatego też powinniście oczekiwać go będąc
na niego przygotowani. I dlatego ma wam być dany jeszcze jeden, pewień okres czasu, który
może być wystarczający abyście jeszcze mogli dusze wasze przed zgubą uratować.
I dlatego też nie będę się już dłużej wachał i potwierdzę przesłania Moich jasnowidzów i
proroków. Ja spowoduję że po ich przepowiedniach nastąpią teraz czyny ... Najpierw ..
zanim nastąpi koniec wstrząsnę jeszcze ziemią i wszystkim ludziom się pojawię .. poprzez
pewne wydarzenie spowodowane siłami natury, które ciągle na nowo z Mojej woli
przepowiadane było. Gdyż Ja Sam dałem tamtejszym sługom to zlecenie i oni przemawiali
jedynie jako Moje narzędzia, jako Moi przedstawiciele na ziemi, którzy w Moim imieniu
powinni ludzi upominać i ostrzegać. Nie powinno wam się wydawać, że jesteście bezpieczni
przed wydarzeniami które o działaniu wyższej mocy świadzczą, powinniście mieć przed nimi
trwogę i wierzyć w to że Moje słowo jest prawdą, że Ja Sam przez nich przemawiam i
przemawiałem, i że wy z całą pewnością kroczycie naprzeciw wyjątkowo trudnym czasom,
jeśli Moja łaska was już wcześniej z tego świata nie odwoła. Wy stoicie przed przełomem
czasów i z tą świadomością powinniście prowadzić odpowiednie do niej życie ... stale ze
spojrzeniem na nagły konieć, który jednak żadnego człowieka przerażać nie powinień jeśli on
świadomie nad sobą pracuje, który więcej o swojej duszy jak o ciele myśli, gdyż on niczego
nie utraci, on będzie jedynie profitował ... Amen

B.D. Nr. 7203

06.11.1958

Odrzucanie Bożego słowa z powodu duchowej zarozumiałości ...

Kto się z jego duchowej zarozumiałości przed Bożym słowem, które Moji słudzy mu na ziemi
oferują zamyka, ten będzie musiał kiedyś ponieść za tą ciężką odpowiedzialność, gdyż
powodem odrzucenia Mego słowa nie był brak umiejętności jego pojmowania, a tylko
odrzucenie go z niskich motywów, które Mój przeciwnik przez swój na niego wpływ stale
wspiera. Duchowa zarozumiałość wyklucza z góry każdą możliwość sprawdzenia prawdy,
ona jest także wyraźnym znakiem, że człowiek ten stoi pod wpływem ciemności, gdyż
duchowa zarozumiałość jest typową cechą tego, który się Mi sprzeciwia, ponieważ nie chce
Mnie on uznać. Duchowa zarozumiałość pierwszej z upadłych istot wzbraniała się przed
przyjęciem Mojego światła, które ją przenikało, ona odsyłałała je z powrotem co
spowodowało, że otoczyła ją głęboka ciemność. Tak więc pozostanie także w duchowej
ciemności człowiek, który od siebie światło odrzuca, kiedy Moja łaska chciała by
spowodować aby mu świeciło, aby przynieść sercu jego iskierkę światłości ... Lecz
motywacja z powodu której je odrzucono mieć będzie bardzo poważne dla niego
konsekwencje, gdyż może ono zostać też z innych powodów odrzucone, które nie są tak
ciężko ważące jak zarozumiałość jakiegoś człowieka.
I o duchowej zarozumiałości można także wtedy mówić, gdy człowiek wierzy w to, że
nie potrzebuje on już żadnych duchowych pouczeń, że posiada on już wystarczająco dużo
duchowej wiedzy i swoją własną wiedzę sobie ponad wszystko ceni. Datego też jest on w
pełni przekonany, że żadnej dalszej wiedzy już nie potrzebuje. Ale i wówczas powinień być
człowiek na to gotowy, aby oferowaną mu duchową wiedzę poddać sprawdzianowi, jeśli
jednak pozostaje on z całym przekonaniem przy jego woli i ponownie taką ofertę odrzuca, to
jego decyzja nie pozostanie bez skutku, gdyż wówczas brakuje mu z powodu jego duchowej
ślepoty siły rozpoznawczej ... Jeśli jednak nie podejmie się człowiek sprawdzenia tej wiedzy,
to odrzuca on od siebie .. swoim zdecydowanym sprzeciwem zaoferowaną mu Moją łaskawą
rękę, odpowiedzialność za takie postępowanie trafi go kiedyś ciężko, gdyż kiedyś rozpozna
on błąd swój, ale wówczas może być już za późno ...
Nikogo nie można do przyjęcia Mojego słowa zmuszać, ale każdy z was ma kiedyś
taką możliwość aby zająć się pytaniami wynikającymi z różnych nasuwających mu się
wątpliwości, bo Ja sam wkładam je w serca tych, którzy nie znajdują się jeszcze na właściej
drodze życia. I do takich pytań powinni się wszyscy ludzie ustosunkować, i każdy jeden
wyciągnął by z nich jedynie pożytek, gdyż otrzymał by wyjaśninie jeśli by takiego za całą
powagą zechciał. Ale teraz okaże się, czy człowiek z całą powagą pragnie poznać prawdę ...
gdyż z całą pewnością zostaje mu ona oferowana. Jego duchowa zrozumiałość odrzuca ją
jednak natychmiast, gdyż jeden tego oczekuje i jego wola z pewnością spełniona zostanie
przez każdego, który jest z nim tego samego ducha.
Właśnie zarozumiałość spowodowała upadek tej istoty która kiedyś pełna była światła,
dlatego też należy zarozumiałość do wyraźnie widocznej cechy charakteru wszystkich jej
zwolenników, ona wyraźnie wskazuje na to, że one do niej należą.
Trzeba uczynić wiele dużych kroków, istota ludzka musi poważnie chcieć się zmienić ...
człowiek musi przejść z zarozumiałości w pokorę ... a więc całkowicie się od Mego
przeciwnika uwolnić i przyjść do Mnie w najgłębszej pokorze ... I dopiero wówczas świeciło
będzie światło do serca człowieka .. i dopiero wówczas będzie on potrafił rozpoznać jakim

drogocennym darem dla każdego człowieka oraz dla zbawienia jego duszy jest Moje słowo. I
dopiero wtedy przyjmie on z wdzięcznością to co Ojcowska miłość dziecku swemu oferuje ...
Wówczas to poczuje on głód i pragnienie .. i będą one stale zaspokojone przez Moją miłość ...
Amen

B.D. Nr. 8691

03.12.1963

Ja Mojemu przeciwnikowi w jego działalności nie przeszkadzam...
Wprawdzie Ja Sam jestem Panem nad niebem i ziemią, i żadna istota nie będzie w stanie
sprzeciwić się Mojej woli, lecz Ja nie staram się odebrać Mojemu przeciwnikowi jego prawa
na obszarze który jest jego królestwem: ten naziemki świat, który mieści w sobie to co
jeszcze do niego należy i na który ma on prawo swój wpływ wywierać ... gdy duchowe istoty
znajdujące się jeszcze na drodze swego rozwoju osiągną stadium, w którym jako człowiek na
ziemi żyją ... wówczas będzie on te duchowe istoty ... tych ludzi nieustannie próbował na
różne sposoby nagabywać, aby za wszelką cenę nie dopuścić do ich duchowego rozwoju i aby
ich na nowo w dół ściągnąć, z którego się oni podczas ich nieskończenie długiej wędrówki
powoli wydostali, wyprocowując sobie mozolnie ich postęp w górę ... I wtedy właśnie jest on
(Luzyfer) panem w swoim świecie ...
I właśnie w tym znajdziecie wyjaśnienie na pytanie: dlaczego Ja dopuszczam tyle
zła? dlaczego nie staram się mu zapobiedz, i nie ingeruję wszędzie tam, gdzie działalność
Mego przeciwnika wyraźnie jest widoczna. On ma do was ludzi prawo, bo wy z własnej
nieprzymuszonej woli poszliście niegdyś za nim upadając w dół, w otchłań ... i on
wykorzystuje teraz swoje prawo, abżeby was pod swoim panowaniem zachować. Ale wy
sami możecie stawiać mu opór, bo wy posiadacie przecierz wolną wolę. Nie brakuje wam też
ku temu siły, jeśli wy Mnie tylko o nią poprosicie. Ja z Mojej jednak strony nie będę Mojemu
przeciwnikowi w jego działalności przeszkadzał, bo ten naziemski świat to jego część ... a
nawet wszystko to co jest materią, nad którą on jednak nie ma władzy, gdyż w niej znajduje
się upadła duchowa energia, której przejściowo zabrana została władza przez uwiązanie jej w
materii. Lecz jak tylko ona jako człowiek przez świat ten kroczy, to on swoją władzę nad nią
na nowo posiadać może, a Ja mu w tym przeszkadzał nie będę ... dlatego też korzysta on z
niej gdzie i jak tylko się da.
Lecz on posiada mocarnego przeciwnika w Jezusie Chrystusie ... w Bożym Zbawicielu
... I do Niego może się każdy człowiek zwrócić, aby móc się uwolnić od wroga wszystkich
dusz. Bo Jezus jest silniejszy od niego i On uwolni każdą duszę z pod jego panowania, która
Go tylko w swojej modlitwie o to poprosi i swoją modlitwą jej wiarę w Niego i Jego dzieło
zbwienia udowadnia, przez to Mnie Samego uznając, Który się w Jezusie człowiekiem
stałem, aby zbawić wszytko to co duchowe upadłe ... Tak więc jest moc Mego przeciwnika na
ziemi wprawdzie bardzo duża, ale pomimo tego znajdzie on swego Mistrza w Jezusie
Chrystusie ... i gdyby on nawet nie wiem jaką moc nad ludźmi posiadał, to oni zawsze jednak
mają w Jezusie Chrystusie ich Ratownika i Wybawiciela z pod jego mocy. Dlatego też
człowiek oczekiwać nie może, że Ja jego Bóg i Stworzyciel od wieków zabiorę Mojemu
przeciwnikowi możliwość jego działania, że Ja będę temu zapobiegał, aby on nie mógł
swoich szkodliwych czynów dokonywać, ponieważ Ja nie odbiorę mu jego prawa
oddziaływnia na człowieka w różnoraki sposób, aby go dla siebie zatrzymać. Lecz sam
człowiek nie musi do tego dopuszczać, gdyż może on w każdej chwili zwrócić się do Jezusa

Chrystusa, aby go On uwolnił od tego który go uwięził, aby Jezus dopomógł mu uwolnić się z
jego przemocy, której on bez pomocy Jezusa ulega.
Jak często wy ludzie wypowiadacie słowa: „Dlaczego Bóg na to pozwala?” ... Ja Mojemu
przeciwnikowi w jego działalności nie przeszkadzam, bo niegdyś wy sami oddaliście się pod
jego panowanie ... i też dlatego, że on jeszcze dzisiaj jest waszym panem, jeśli wy sami się od
niego uwolnić nie zechcecie i nie zwrócicie się do Jezusa Chrystus z prośbą, aby was od niego
uwolnił. Po za tem wiem też co wam i każdemu jednemu z was najlepiej służy ... Ja wiem jak
we wnętrzu każdej jednej duszy wygląda, Ja wiem dzięki czemu ona dojrzewać może, a i
świat ciemności także Mi służyć musi, gdyż Ja potrafię kierować skutkami jego działalności
w taki posób, aby miały one pozytywny wpływ na rozwój ludzkich dusz, które chcą się
jedynie z pod jego wpływów uwolonić i ku Mnie podążać.
I zawsze ludzka wola będzie samodecydująca, gdyż jest ona wolna ... Jak długo
substancje duchowe (partykuły upadłych duchowych istot) uwiązane są w dziełach prze ze
Mnie stworzonych, tak długo Mój przeciwnik nie może wywierać na nie swojego wpyłwu; ale
gdy tylko osiągną one stadium w którym żyją jako człowiek, to on ma znowu do tego prawo,
ponieważ rozchodzi się tutaj o wolną decyzję istoty, którą Mój przeciwnik chciał by dla
siebie pozyskać. Dlatego też korzysta on z każdej sposobności, a człowiek tym bardziej jest
na jego czyny skazny im bardziej się on ode Mnie oddalił, im Mniej on ze Mną w związku
jest, lub też: jak długo on nie uzna Jezusa Chrystusa .. i do niego biegnie kiedy znajduje w
biedzie ... tak długo jest on skazany na moc przeciwnika, o czym jednak zawsze decyduje
jego własna i wolna wola.
Wprawdzie Ja posiadam Moją moc i dla Mnie wszystko jest możliwe, a więc mógł
bym też zapobiedz temu co mój przeciwnik czynić zamierza, ale wtedy ludzka droga po tej
ziemi byłaby bezużyteczna, bo on sam musi się z jego wolnej woli zdecydować na Mnie lub
na Mego przeciwnika. Ale i wy ludzie powinniście zrozumieć że .. i dlaczego wystawia się
was na surowe próby i dlaczego Mój przeciwnik na was często najcięższe opresje sprowadza,
a Ja mu w tym nie przeszkadzam, bo wy sami nie zwracacie się do Mnie z prośbą o pomoc, co
właściwie celem wszystkich trudnych życiowych sytuacji jest ... które Ja dopuszczam, abyście
wy drogę do Mnie znaleźć mogli ...
Ale wy możecie Mi wierzyć, że nie pozostawię was samych i zawsze wam dopomogę,
gdy wy starać się będziecie od niego uwolnić i pełni zaufnia do Mnie się zwrócicie i Mnie
jako waszego Boga i Ojca uznacie ... gdy zawołacie do Jezusa o wybaczenie wam waszej
winy i o uwolnienie was od tego wroga, który też o was walczy aby was nie utracić. Lecz
Moja moc jest zaprawdę więkza i gdy zawołacie do Mnie w duchu i w prawdzie to staniecie
się też od niego wolni i wasze naziemskie życie nie będzie nadaremne ... Amen

B.D. Nr. 7672

12.08.1960
Daleka od Boga odległość .... Koniec świata ....

To, że ludzie tak bardzo się ode Mnie oddalili jest wraźnym znakiem czasu, gdyż oni sami
przyciągją przez to koniec tego świata, gdyż ich nziemskie życie nie spełnia już swego celu
przeznaczenia ... aby człowiek szukał połączenia się ze Mną ... i go też dokonał. Tylko i
jedynie w tym celu zostało ludziom dane ich naziemskie życie: aby uczynili ich ostatni krok

na ich powrotnej do Mnie drodze, aby znieśli tą odległość którą oni sami niegdyś
spowodowali poprzez ich odpad ode Mnie.
Teraz ... w ich naziemkim życiu, otrzymują oni ich ostatnią możliwość aby mogli
rozpoznać, że postąpili niegdyś niewłaściwie, co spowodowało że stoczyli się oni w daleką
bez dna otchłań ... Dzięki Mojej miłości i łasce odległość ta została już w dalekim stopniu
zredukowana ... dzięki leżącej już za wami drodze, która prowadziła was przez dzieła
stworzenia, tak że znajdujecie się już blisko końca waszej powrotnej do Mnie drogi, lecz ona
musi się odbyć z wolnej woli ... i właśnie na to został wszystkim niegdyś upadłym duchowym
istotom podarowany ten krótki naziemski okres czasu, który też w zupełności wystarczyć
powinien, aby można było osiągnąć ten ostatni na drodze cel ... a minowicie wasze
zjednoczenie się ze Mną.
Lecz ludzie nie myślą o tym co oni w ich naziemskim życiu osiągnąć powinni, oni
patrzą na wszystko jedynie z perspektywy tego świata, oni nie pomniejszają odległości
dzielącej ich ode Mnie, a raczej ją jeszcze powiększają, gdyż nie posiadają oni w sobie żadnej
miłości, co zawsze oznacza daleki ode Mnie odstęp. I dlatego nadszedł czas w którym ziemia
nie spełnia już swego właściwego zadania (przeznaczenia) jako stacja szkoleniowa ducha ...
w którym mija się ona z jej przeznaczeniem ... gdzie pobyt człowieka na ziemi w obliczu
obecnej sytuacji nie jest już potrzebny, ponieważ on swój na niej pobyt niewłaściwie
wykorzystuje, co raczej bardziej prowadzi jeszcze do powiększenia jego do Mnie odległości.
A to oznacza największe nebezpieczeństwo dla ludzkiej duszy ... że będzie ona musiała
ponownie zostać uwięziona w materii, że ponownie na wieki głęboko się osunie. Dlatego stoi
przed wami ludźmi czas wielkich przemian ... wielkich przeobrażeń, aby ziemia mogła na
nowo służyć jej właściwemu przeznaczeniu: aby duszę ludzką doprowadzić o stanu
dojrzałości.
Współczesna ludzkość sama więc ściąga na siebie koniec tej starej ziemi, gdyż Ja chcę na
nowo przywrócić stary porządek i spowodować aby ziemia stała się na nowo szkoleniową
stacją dla ducha, co jednak pociąga za sobą konieczność rozwiązania starych stworzonych
dzieł i uformowania ich na nowo, co dotyczy również ludzi, którzy nie rozpoznali i nie
rozpoznają właściwego sensu i przeznaczenia ich nazimskiego życia, i którzy prowadzą
czysto materialny tryb życia, i nawet o ich duszach nie pomyślą. A to co Ja jeszcze uprzednio
spowoduję że się stanie, nie przyniesie już u człowieka przemiany, po za kilkoma wyjątkami
... ludźmi którzy jeszcze w ostatniej godzinie ich drogę do Mnie znajdą i których Ja chcę
przed ich zagładą urtować.
Ludzie nie posiadają żadnej żywej we Mnie wiary, a martwa wira nie jest w stanie przebudzić
duszę do życia. Ludzie prowdzą ich życie bez miłości, oni nie zwracają uwagi na ich bliźnich
znajdujących się w potrzebie, oni odczuwają jedynie silną miłość do samego siebie, a taka
miłość prowadzi ich w ramiona Mojego przeciwnika ... i tak to stale powiększa się odległość
pomiędzy Mną a nimi, bo jednie miłość może spowodować ich złączenie się ze mną, a brak
jej jest dowodem wielkiej ich ode Mnie odległości. I dlatego też czas który was ludzi jeszcze
od końca dzieli będzie coraz to krótszy ... Niezależnie od tego czy wy w to wierzycie, czy też
nie ... A spowoduje to zgodne z prawem oddziaływnie braku miłości pośród ludzkości, które
akurat przemiana w miłość znieść by mogła, której jednak na tej ziemi już oczekiwać nie
można.
W naziemskim życiu rozchodzi się jedynie o dojrzewanie duszy .... lecz żaden
człowiek nie jest sobie tego jemu postawionego zadania świadomym, po za wyjątkiem małej
grupki tych ludzi którzy do Mnie należą, która jednak nie może powstrzymać tej radykalnej

przemiany ziemi, ale oni to będą nową ziemię jako ojcowie nowego rodu zamieszkiwać i
oczekuje ich ponad wszystko wspaniały los, którego osiągnięcie powinno być w tych
ostatnich już dniach dla każdego człowieka najważniejsze .... Lecz nigdy się w to wierzyć
nie będzie ... i żaden człowiek nie może zostać do wiary zmuszony. Ale ciągle na nowo
będzie się wam to do wiadomości podawać, bo do samego końca rozbrzmiewał będzie głos
Mój i ostrzegał i upominał wszystkich ludzi .... i do samego końca każdy jeszcze tą okzję
mieć będzie aby swoje własne przeistoczenie zrealizować .... aby do innego celu podążać jak
tylko do tego naziemskiego świata .... I sczęśliwcem może się nazywać ten, który korzysta
jeszcze z tego krótkiego czasu, który istotę swą na miłość przeistacza; gdyż nie będzie się on
musiał końca tego świata obawiać, gdyż wtedy należy on już do tych, którzy do Mnie należą,
których Moje silne ramie ochroni i uratuje ... Amen

B.D. Nr. 7549

15.03.1960
Brak wiary w koniec świata ....

Do końca świata nie pozostało już wiele czasu ... nawet jeśli wy w to wierzycie, że
przepowiedziany koniec jeszcze w dalekiej przyszłości leży .... Zaskoczy was fakt, jak bardzo
znaki na to wskazujące się potęgować będą i że wyraźnie widoczne będzie w jakich czasch ...
w jakiej godzinie wy żyjecie. Ale wszystko to odbywać się będzie w naturalny spobób, i to
będzie powodem do nadzieji, że koniec ten jeszcze długo na siebie czekać pozwoli. Wola
wasza powinna jednak aż do końca wolną pozostać, gdyż pod przymusem celu swego nie
oiągniecie, który na tym polega aby ze Mną więź stworzyć, z wolnej woli do Mnie unieść
ręce i Mnie przez to uznać .. Którego wy dotychczas uznać nie chcieliście. Dlatego też wasze
naziemskie życie stawiało będzie w stosuknu do was wielkie wymagania, będziecie musieli
znieść wiele trudnych naziemskich sytuacji ... i mieć będziecie zawsze okzję zwrócenia się do
Mnie ... Ale wszystko odbywać się będzie zupełnie naturalnie, co jednak człowiek o
przebudzonym duchu jako ostatni przed końcem znak rozpozna.
I kiedy Ja wam oznajmiam, że znajdujecie się na krótko przed końcem .... że zostało
wam przyznane na tej ziemi już tylko niewiele czasu .. to wy powinniście zapowiedź tą
wziąść bardzo poważnie i nie przekładać tego stale na przyszłość, co ludzkim poglądom
odpowiada ... Wy powinniście słowa te tak zrozumieć, jak one wam przekazane zostały, wy
powinniście wziąść je dosłownie, i to wyjdzie wam tylko na dobre ... Gdyż czas ten bardzo
się już zbliżył, czas w którym ziemia zostanie oczyszczona i z której nowa ziemia powstanie
... I chociarz bym was nie wiem jak poważnie upominał, wy wierzyć w to nie chcecie, a Ja nie
mogę dać wam żadnych innych dowodów na prawdę zawartą w Moich słowach, mogę wam
jedynie oznajmić że już wkrótce zaskoczeni zostaniecie przez wydarzenia spowodowane
przez siły natury i wtedy z całą pewnością z końcem liczyć się możecie. Ale czy wy wiecie ...
czy wy to co się wydarzy przeżyjecie, lub czy może sami staniecie się ofiarą tych wydrzeń?
Dlatego traktujcie je także jako koniec, gdyż wielu ludzi znajdzie w nich koniec swego życia i
ich życie długo już trwać nie będzie. Dlatego też nie bądźcie lekkoduchami i przygotujcie się
na to ... nawet wtedy gdy życie wokół was tak się kształtuje jak gdyby istniały jedynie
odbudowa i rozkwitanie .... Tylko jeden dzień ... i wszystko przeminęło i zostało zniszczone
przez siły natury, a tym co przeżyją będą się prezentować okrutne widoki, bo jest to Moją
wolą abyście się opamiętali i skorzystali z tego ostatniego czasu łaski, który wam jeszcze do
końca pozostał. Bo wszystko to, co Ja wam kazałem przez proroków i jasnowidzów
zakomunikować spełni się co do ostatniego słowa i wkrótce już doświadczycie prawdy

Mojego słowa i błogim kto słowo Moje przyjął i znajdzie w tym czasie drogę prowadzącą do
Mnie, bo on nawet w najtrudniejszej sytucji zawsze jakieś wyjście znajdzie ... on w widoczny
sposób pomoc ode Mnie otrzyma, którą Ja wam wszystkim, którzy Mnie zawołują obiecałem
... Gdyż Ja właśnie dlatego z wami rozmawiam, abyście Mnie już przedtem o siłę prosili i
wtedy, gdy znajdzicie się w największej potrzebie ... kiedy wy tylko i jedynie ode Mnie
będziecie mogli otrzymać pomoc ... I ona zostanie wam udzielona, gdyż Ja tych co do Mnie
należą nie zapominam ... Dlatego starajcie się o ty aby do tych „Moich” należeć ... Wołajcie
do Mnie w potrzebie ... a Ja was chcę wysłuchać .... Amen

Zakończenie okresu zbawienia
B.D. Nr. 8085

22.01.1962

Z góry ustalone okresy czasu dla epok zbawienia ...
Dla Mnie tysiąc lat to tak jak dla was jeden dzień ... dla Mnie nie ma to naprawdę znaczenia
kiedy wy do Mnie powrócicie, jak długo jeszcze z daleka ode Mnie przebywać będziecie,
ponieważ Ja wiem, że wy z całą pewnością pewnewgo razu do Mnie z powrotem wrócicie
się ze Mną zjednoczycie .... Lecz wy sami w czasie waszego ode Mnie się oddalenia
niezmiernie cierpicie, gdyż jedynie połączenie się ze Mną oznacza błogość ducha ... A Ja was
kocham i dlatego chciałbym wam ten nieszczęśliwy okres czasu z waszego powodu skrócić ...
Ja nie chcę abyście cierpieli, ale w Mojej mądrości rozpoznaje w cierpieniu waszym
błogosławieństwo dla was, gdyż może was ono poruszyć i skłonić do tego, abyście wasz
powrót do Mnie przyspieszyli, gdyż może ono zmienić wasze do życia nastawienie oraz
waszą wolę. Lecz co w Mojej mocy leży to Ja też czynię, aby skócić okres trwania waszego
oporu, nie naruszając jednak nietyklności waszej wolnej woli. Bo właśnie ona decyduje o tym
jak długo jeszcze wasze oddalenie się ode Mnie trawło będzie, i Ja jej do niczego nie
zmuszam ... Ale chociarz czas nie ma dla Mnie znaczenia, to jednak w Moim Planie
Uzdrowienia ustalone zostały dla duchowego rozwoju pewne okresy czasu i one zostaną
uwzględnione zgodnie z Moją miłością i mądrością ... Zostały przewidziane zbawienne epoki,
które są czasowo ograniczone, a więc oferują się wam ciągle nowe możliwości rozwojowe ...
w których znajdujen się także mądre przewidywanie, że stawiany ze strony upadłego
duchowego świata ciągle nowy opór także pewnego nowego ustawienia ... pewnej korektury
wymaga ... lub inaczej .. że zgodny z wiekuistym prawem porządek od czasu do czasu na
nowo przyprowadony zostać musi, gdyż to stawiające jeszcze opór duchowe wogóle go nie
przestrzega, uniemożliwiając tym samym swój własny postęp w rozwoju ku górze. Te
konkretnie ustalone okresy czasu to tzw. „Epoki rozwojowe” które nie odwołalnie prze ze
Mnie zachowane będą, a oznacza to zakończenie starej i początek nowej epoki rozwojowej,
one przez was ludzi nie są odczuwalne jako konkretny okres czasu, lecz pomimo tego z całą
pewnością oczekiwane być mogą w czasach w których duchowy postęp ludzkości nie jest już
spostrzegalny. Fakt że wiedza ta nie jest i nie będzie do udowodnienia należy również do
Mojego odwiecznego planu, gdyż te poszczególne epoki leżą w ich początkach i końcach tak
bardzo od siebie oddalone, że ludziom brakuje wszelka o tym wiedza, dlatego też jedynie
ludzie o przebudzonym duchu przyjmą taką wiedzę jako godną wiary ... Dla Mnie tysiąc lat to
jak jeden dzień ... Wy ludzie odczuwacie ten okres czasu jako niesamowicie długi, i wy
możecie go sobie skrócić, jeśli wy tylko z całą powagą starać się będziecie o wasze
wybawienie z materialnej formy waszego bytu, które wy też podczas waszego naziemskiego
życia jako człowiek osiągnąć możecie ... Gdyż wszelkie pomoce stoją wam zaprawdę do
waszej dyspozycji, lecz nie można waszej wolnej woli zmuszać do tego, aby wasza istota

przemieniła się w miłość ... Lecz ta przemiana w miłość musi zostać przez was zrealizowana
a wy potrzebujecie na to jedynie bardzo krótkiego okresu czasu .... Kiedy kończy się teraz
pewna rozwojowa epoka, a wy waszego celu nie osiągnęliśie ... może to dla was oznaczać
ponowne nieskończenie długie przedłużenie waszego stanu w którym wy bardzo daleko od
Boga znajdować się będziecie, który dla was nadzwyczaj bolesny będzie, Mnie ale do tego
skłania, aby dla was, którzy przy waszym oporze obstajecie .. ciągle na nowo nowe
możliwości stwarzać które wspomagły by postęp waszego dojrzewania ... Bo Ja wiem, że
kiedyś cel Moj osiągnę, a pojęcie czasu dla Mnie nie istnieje ... wszystko jest dla Mnie
teraźniejszością ... nawet przeszłość i przyszłość ...
Tego nie zrozumiecie tak długo, jak długo wasze myślnie będzie ograniczone.
Przyjdzie jednak czas, kiedy wy to zrozumiecie i sami się dziwić będziecie, że tak długo
stawialiście Mi opór ... Gdyż nasze połączenie kiedyś się nieodwołalnie odbędzie, co oznacza
też niesamowitą błogość ducha, w obliczu której zblednie całe z przeszłości cierpienie, w
której wy jedynie Mnie wychwalając Moją miłość rozpoznacie, miłość która poszła za wami
w najgłębsze głębie i która wcześniej nie spoczęła aż jej cel osiągnięty został ... Amen

B.D. Nr. 8345

02.12.1962

Nowy odcinek zbawiennej epoki ...
Nie można już oczekiwać na tej ziemi żadnego większego duchowego postępu, tylko niewielu
znajdzie jeszcze ich właściwą drogę i będzie nią kroczyć ... drogą która do Mnie prowadzi, z
powrotem do ojczystego domu. Wprawdzie wszędzie spotka się ludzi którzy starają się dla
Mnie i dla Mego królestwa pracować, którzy z ich wewnętrznym oddaniem dla Mnie się
wstawiają za statusami wiary które obowiązują w różnych kościelnych organizacjach ...
Oni posiadać będą dobrą ku temu wolę, aby nieść ludziom prawdę i oni też to czynić będą ...
gdy Mój Duch przez nich działać potrafi ... jeśli tylko wygłaszają oni ich kazania dla Mnie i
dla Mego królestwa.
Lecz niewielu jest ludzi którzy poważnie biorą pracę nad kształtowaniem ich duszy,
których wiara pozwala im także wierzyć w odpowiedzialność w stosunku do Mnie i którzy
dlatego świadome życie prowadzą. Więszość jest i pozostanie obojętna, nawet gdyby
najwięksi mówcy przed nimi stali ... Wszystko co duchowe zostaje z pełnym wyższości
uśmiechem odrzucane, gdyż wydaje im się, że jest to nierealna fantazja, dlatego nie jest też
ono wstanie wywrzeć na nich najmniejszego wpływu. Lecz właśnie z powodu tych niewielu
ludzi powinna być czyniona pilna praca, gdyż uratowanie choćby tylko jednej duszy przed jej
upadkiem, przed ponowną drogą przez ale dzieła stworzenia jest już tak bardzo dużym
powodzeniem, że nie powinno się szczędzić żadnego trudu, bo każda dusza dziękować będzie
po wieki temu co ją uratował, który ją na właściwą drogę sprowadził.
Wielu ludzi powraca na pozór z powrotem do ich wiary ... Jeszcze większa jest jednak liczba
tych, którzy od niej odpadają i lekkomyślnie z wiary we Mnie rezygnują i którzy także dzieła
zbawienia Jezusa Chrystusa nie uznają .. jako dzieła pokuty za całą ludzkość ... I ponieważ
akurat wiara w Jezusa Chrystusa coraz bardziej zanika, to i duchowa potrzeba będzie pośród
ludzkości coraz to większa i ona doprowadza w efekcie końcowym do rozwiązania dzieła
stworzenia „Ziemia” gdyż zapobiega to jedynie jeszcze głębszemu ich upadkowi w
ciemności, co poprzez zabranie z pod wpływu Mego przeciwnika do niego należących
duchowych istot dokonane zostaje ... poprzez ponowne uwięzienie tych duchowych energi ..

(wcześniej istot) w materialnych dziełach stworzenia. Ciągle wam na nowo to mówię, że na
tej ziemi nie można już oczekiwać duchowej przemiany na lepsze, że rozpoczyna się nowy
rozdział epoki zbawienia który jest jednocześnie duchowym jak i naziemskim przełomem,
gdyż nic nie przetrwa z tego co na, w ziemi, oraz ponad ziemią żyje i obecnym jest, wszystko
to dozna wielkiej przemiany, powstanie nowa ziemia, a ta nowa ziemia rozpocznie jej
istnienie zgodnie z Bożym prawem porządku, aby mógł znowu na niej zostać zapewniony
dalszy duchowy rozwój wszystkich upadłych duchowych istot i aby mógł zostać
kontynuowany prozes sprowadzenia do domu upadłych dzieci zgodnie z prawem wiekuistego
porządku.
Czy wy ludzie w to wierzycie, czy też nie, to nie ma wpływu na Mój plan który
istnieje już od wieków, ale wy którzy Moim Słowom uwierzyć nie chcecie, wy zostaniecie
zaskoczeni tym jak szybko ten dzień nadejdzie w którym się pierwsze z przepowiedni
spełnią: w którym wolno wam jeszcze będzie otrzymać Mój ostatni znak, który wam
prawdziwość tych Moich przepowiedni potwierdzić ma .... Akurat ci ludzie, którzy uważają
się za mądrzejszych od pozostałych zaprzeczają tym zapowiedziom związanym z końcem,
i oni nie wierzą też w prawdziwość Moich słów, które wprost z niebios na ziemię zesłane
zostają ...
Kto mógłby wam jednak tak pewną przepowiedź dać jak nie Ja, Który posiada wszelką moc i
Który jest Panem wszystkich sił panujących w niebie i na ziemi? ...
Jego słowo możecie zaprawdę jako pewne i przekonywujące przyjąć, gdyż Ja nie tylko
mówię, lecz także uzasadniam wszystko co się wydarza, jako przez Moją miłość, mądrość i
moc zarządzone, gdyż jest to konieczne dla tych dusz, które w ostatniej godzinie jeszcze do
Mnie zawołać powinne .. zanim nastąpi koniec. Ja nic innego nie chcę przez Moje
przepowiednie osiągnąć, jak tylko przebudzenie waszej świadomości dotyczącej waszej
odpowiedzialności, abyście się jeszcze przed końcem zastanowili i samych siebie zapytali czy
w ogóle, i jak wy przed oczami waszego Boga i stworzyciela się sprawdzicie ... Wy nie
powinniście wierzyć tym którzy końcowi świata zaprzeczają, którzy w was ludziach chcieli
by obudzić nadzieję że wszystko z czasem dobrze się ułoży ... że nadejdzie jeszcze na tej
ziemi duchowy zwrot, który wymga jednie ludzi o innym do życia nastawieniu, którzy żyli
by zgodnie z Moją wolą ... Wy na tej ziemi takiej ludzkości nigdy już nie spotkacie, gdyż
utrata uduchowienia nadal postępuje ... i ona sama jest właśnie tym, co zakończenie tej
ziemskiej epoki spowoduje. Gdyż ziemia powinna być szkołą ducha, ale jedynie materia
zajmuje ludzkie myśli i dlatego staną się oni sami na nowo materią, której oni ponad
wszystko pragną, zapominając przy tym całkowicie ich Boga, Który dał im to naziemskie
życie z powodu całkiem konkretnego celu ... Tego celu ich przeznaczenia ludzie jednak nie
spełnają, a także i ziemia nie spełnia już jej właściwego przeznaczenia, gdyż został na niej
całkowicie obalony Boży odwieczny porządek, a ziemia stała się królestwem Mojego
przeciwnika który stara się zapobiedz wszelkim ludzkim staraniom mającym na celu duchowy
rozwój ich dusz ...
A wy .. którzy jeszcze w duchową przemianę ludzkości na tej ziemii wierzycie, wy
jesteście duchowo ślepi, wam brakuje wszelkiego wewnętrznego oświecenia, wami kieruje
jedynie was ludzki umysł, którzy dyktuje wam stwierdzenia, zaprzecza Bożym objawieniom
i stawia je jako dzieło Mego przeciwnika ... gdyż w innym przypadku wy sami musielbyście
potrafić rozpoznać na jakim duchowym poziomie obecna ludzkość się znajduje. Dlatego
lepiej by dla was było, gdybyście milczeli kiedy wy sami w przepowiedziany koniec nie
wierzycie, ale nie chcecie z powodu braku właściwego rozpoznania czynić błędnych
wypowiedzi które sprzeczne są z Moimi przepowiedniami ... Gdyż wy również musieli
będziecie ponieść za to odpowiedzialność, gdyż wy przeszkadzacie ludziom w opamiętaniu
się i rozpoznaniu ich błędnego trybu życia i zarazem w tym, aby zawrócili oni i ku Mnie się

skierowali, co jeszcze przed końcem stać się powinno, jeśli dusza ich ma zostać uratowana od
czekającego ją straszliwego losu ... a mianowicie ponownego uwięzienia w materialnych
dziełach stworzenia na ziemi ... Amen

B.D. Nr. 8387

20.01.1963

Wskazówka na wiele nieszczęścia przed końcem ....

Jeszcze wiele nieszczęść przejdzie przez tą ziemię, ale trafią one zawsze jedynie bezpośrednio
tych, którzy czerpać z nich będą korzyści dla swojej duszy, jeśli nie są oni jeszcze całkowicie
zatwardziali ... Lecz na ich bliźnich będzie to wywierało jedynie krótkotrwałe wrażenie,
dlatego i oni zostaną w inny sposób przez los ich nawiedzeni, bo Ja mam do dyspozycji wiele
środków wychowawczych, które Ja muszę zastosować, jeśli nie chcę aby ludzie ci się zgubili
i całkowicie w ręce Mego przeciwnika się dostali. Gdyż jest to już jak jakaś choroba, że oni
prędzej spełnią wolę tego, który chce ich zguby, jak Moją, gdzie Ja chciałbym im tylko
dopomóc .. aby mogli stać się pełni błogości ...
Moje mowy i upomnienia nie przynoszą wielu owoców, a więc muszą zostać
zastosowane boleśniejsze środki, jeśli zawartość ich myśli ma się zmienić i ku Mnie się
zwrócić. Dopiero życiowe położenie z którym oni sami już sobie nie dadzą rady może ich
skłonić do tego aby się oni skierowali do Mnie ... Dopiero sytuacje, w których jakakolwiek
pomoc wydaje się być niemożliwa mogą powodować że zaczną się oni modlić, że do Mnie
zawołają w duchu i w prawdzie. I jeśli nie są oni jeszcze całkiem zatwardziali i jeśli posiadją
oni w sobie jeszcze iskierkę wiary w Boga i Stworzyciela, który jest wszechmogący i pełny
miłości to zawołają do Mnie a Ja ich nie zawiodę, gdyż chodzi Mi jedynie o to, aby ich wiara
we Mnie ... żywą była. Bo jedynie żywa wiara może dać im siłę przetrwania w każdej trudnej
naziemskiej sytuacji. A ponieważ jest to czas końcowy to i czas ciężkich losów się nie
skończy, on będzie ludzi zawsze pod inną postacią dotykał, i wówczas jest żywa wiara
solidną pomocą, bo zaufanie do Mnie pozwala człowiekowi wszystko łatwiej znieść i z
przekonaniem wyczekiwać pomocy.
Ze wszytkich stron docierać do was będą wiadomości o nieszczęściach i różnego
rodzaju katastrofach i zawsze myślcie w takich przypadkach tylko o tym, że Ja chcę przez to
spowodować przemianę ludzkich serc, że nic nie przychodzi na ludzi bez sensu i przyczyny,
obojętnie co by to nie było. Często muszę stosować takie środki które nie zdarzają się z
powodu człowieka, ponieważ jakiś człowiek zawiódł, gdyż nie mają one wskazywać na
niedoskonałość lub grzeszność innych ludzi, a tylko i jedynie na Mnie Samego, za Którego
przyczyną ludzie się w takich trudnych życiowych sytuacjach znaleźli ... Bo oni powinni do
Mnie zawołać, a nie od ludzi pomocy oczekiwać, której oni im udzielić nie mogą. Dla ludzi
istnieje tylko jeszcze jeden jedyny ratunek, że oni sami więź ze Mną stworzą , gdyż koniec
nadejdzie nieodwołalnie, a te trudne czasy, które nadchodzący koniec poprzedzają mogą
zostać jedynie przez ludzi przetrzymane, którzy wewnętrznie się ze Mną połączą i stale na
Moją pomoc liczyć mogą. Ale ja was ludzi kocham i chcę wam pomóc ... Ja posiadam tę moc
i dlatego też mogę wam pomóc, lecz chciałbym tylko, abście wy sami Mnie o pomoc
poprosili, abyście obrali drogę do Mnie prowadzącą, ażebyście mogli też zostć uratowani i nie
musieli się ostatecznego końca obawiać ...Gdyż wiele siły będzie was to kosztować, aby
uchronić się przed wszystkimi atakami Mojego przeciwnika .. a siłę tą powinniście stale ode

Mnie przyjmować. Ale do tego należy wewnętrzna ze Mną więź, która wam też pewien
dopływ energii gwarantuje, tak że wy zwycięsko ze wszystkich jego zaczepek wyjść możecie.
I im bliżej końca tym bardziej skazani będziecie na biedę i nieszczęścia, bo nie
pozostje już wiele czasu i Moja widoczna ingerencja konieczną się staje, dzięki której wy
możecie jeszcze zostać od najgorszego losu uratowani ... od uwięzienia w materii nowych
dzieł stworzenia na nowej ziemi. Los ten jest tak okrutny, że wszystkie naziemskie cierpienia
w stosunku do niego bardzo małe się wydają, jeśli potrfilibyście wymiar tego pierwszego losu
sobie wyobrazić. Nie wolno wam się jednak ze strachu i obaw na waszą przemianę
zdecydować, dlatego nie może wam być dan pełen wgląd w rozmiar tego losu, a jedynie
można wam raz po raz o losie tym przypominać w co wy uwierzyć możecie lub nie ... Ale wy
kiedyś będziecie Mi za to wdzięczni, gdy wam dzięki waszej wielkiej naziemskiej biedzie ten
okrutny los zaoszczędzony zostanie ...
Czas zbliża się nieodwołalnie ku końcowi dla wszystkich ludzi na tej ziemi
zamieszkujących, a to tłumczy także te ciężkie ciosy losu, które ludzi trafiają ... A ponieważ
miłość pomiedzy ludźmi oziębła to i ich współczucie nie ma za dalekiego zasięgu ... Dopiero
gdy ich samych cios losu trafi, dopiero wtedy mają bieda i ciosy losu działanie na nich, tak że
się oni opamiętają i ich myśli duchowo ukierunkują, skierowując je do Tego, Który jest
Panem nad życiem i śmiercią, w niebie i nad ziemią, z Którego woli powstały wszelkie
stworzone dzieła, Któremu wszystko jest możliwe, do Którego wy ludzie tylko w pełni
zaufania zawołać potrzebujecie, aby otrzymać pewną pomoc i przez nią także dowód istnienia
Jego Samego, tak że wasza wiara stanie się żywą ... Wy sami ograniczyć możecie rozmiar
waszych cierpień, jeśli tylko zechcielibyście do wiary powrócić, którą wy ludzie utraciliście,
gdyż to jest powodem wzmożonej biedy ... że najniższy duchowy stan osiągnięty został, że
ludzie nie praktykują ani wiry ani miłości i dlatego kroczą oni w zupełnej ciemności ... Ale
oni muszą nauczyć się rozpoznawania Boga i Stworzyciela, oni muszą uwierzyć w Niego i
Jego nieskończenie wielką miłość a wtedy będą oni mogli jej doświadczyć w każdej
naziemskiej i duchowej potrzebie ...
Lecz nawet najcięższe ciosy losu nie zawsze będą mogły do tego doprowadzić że
człowiek się zmieni, dlatego też oni sami ściągają na siebie ich zagładę, oni sami do tego się
przyczyniają, że ziemia zostanie zniszczona i nowa powstać musi, bo ona powinna służyć
duchowym istotom aby mogły się one duchowo w górę rozwijać. A to jej duchowe zadanie
stało się niemożliwe, gdyż ludzie zawiedli i dlatego wszystko musi zostać od nowa
nastawione, aby wszystko to co po za Bożym porządkiem jest .. na nowo znaleźć się mogło w
zgodzie z Bożym prawem porządku ... tak więc musi odbyć się na ziemi dzieło jej
przeistoczenia zgodnie wiekuistym planem ...
Ale Moje z miłości czynione o was starania dotyczyć będą wszystkich ludzi aż do jej
końca ... Ja jeszcze zastosuję wszystkie środki które obiecują powodzenie, aby zredukowć
liczbę tych którzy musieli będą zostać uwięzieni w materii aby oni na nowo rozpocząć mogli
ich rozwojową drogę z samego dołu ku górze, która związana jest wprawdzie ze strasznymi
mękami, ale zabiera wszystko co upadłe duchowe, na czas pobytu na niej, z pod panowania
Mego przeciwnika, gdyż w przeciwnym przypdku powrót do Mnie nigdy nie byłby możliwy
... Amen

B.D. Nr. 8117

06.01.1964

Ponowna wskazówka na katastrofy i wojnę ...
Zbliżający się czas będzie was nadzwyczajnie obciążał, gdyż światowe wydarzenia wkarczają
w nową fazę ... pomiędzy narodami powiększał się będzie niepokój ... jeden widzi w drugim
swego wroga i nic poważnego nie zostanie przedsięwzięte aby doprowadzić do pokoju,
chociarz wszyscy ludzie go właściwie pragną. Lecz materializm jest siłą napędową
wszystkich planów i zamierzeń i każdy stara się wywalczyć dla siebie największe korzyści,
lecz żaden nie jest w swoim myśleniu i dążeniu sprawiedliwy i inspirowany przez dobre
uczucia, a ciosy losu wzmogą lęk i niepokój, gdyż na wszelki sposób stara się jeszcze Bóg
ludziom zwrócić na Siebie uwagę, ponieważ jedynie wiara w Niego jest przeciwwagą
wszelkich bied i cierpień którym wy ludzie naprzeciw kroczycie.
Dlatego też potęgowć się będą katastrofy spowodowane siłami natury, aby można było
w nich rozpoznać wyższą moc, bo to co od człowieka wychodzi to wmzmacnia jedynie
wzajemną nienawiść, lecz nie prowadzi do duchowego opamiętania się. Brak miłości
przyjmnie w krótce takie postacie, którym nikt nie spora, a stan walki pomiędzy ludzkością
coraz bardziej się umacniał będzie, pomiędzy ludźmi będzie panować wszystko inne .. tylko
nie pokój, chociarz ten największy pożar jeszcze się nie rozpalił, którego się jednak nie
będzie dało uniknąć. Ludzkość idzie z tak wielką obojętnością przez życie, tylko nie wielu się
nad tym zastanawia, że stan taki nie długo będzie mógł się utrzymać. Najczęściej ci którzy
ponoszą w świecie pewną odpowiedzialność są oślepionego ducha .... Wiele się mówi, ale są
to jedynie puste słowa po których nie postępują żadne czyny. Gdyż naziemska bieda nie
zostanie tam zniesiona, gdzie wyraźnie się ją rozpoznaje, a ponieważ przykazanie miłości do
bliźniego z całą widocznością niespełnione zostaje, to i stan duchowy nie może być dobry,
chociarz obracają się oni z naziemskiego punktu widzenia w dobrobycie i na pozór niczego
im nie brakuje ... ich dusze jednak cierpią i głodują, lecz na ludzi tych nie mają duchowe
pouczenia, które byłyby dla ich dusz prawdziwym pokarmem, jakiegokolwiek wpływu.
Ludzie powinni się z otwartymi oczami wokół siebie rozglądać i ich własne życie
poddać poważnej krytyce, gdyż wówczas nauczą się oni zrozumieć to co na nich przyjdzie i z
właściwym rozpoznaniem umieć obserwować wydarzenia, które się wprawdzie ciągle już
zapowiadało, ale właśnie dopiero teraz na znaczeniu przybrały, w obliczu ciężkiego
położenia tych, których ono bezpośrdnio dotknęło ... Ale znajdujemy się w czasie
końcowym, a ponieważ ludzie żadnej wiary już nie posiadają, to nadzwyczaj ciężkie ciosy
losu są konieczne, aby nimi jeszcze ludzkość wstrząsnąć, ażeby paru jeszczę ich wiarę
odzyskało ... wiarę w Boga i Stworzyciela, Któremu zawdzięczają oni ich istnienie ... aby
skłonić ich do zastanowienia się na tym, co Boga mogło do tego skłonić, i jaki miał on w tym
cel aby ich stworzyć ... Dla was ludzi chodzi tutaj o życie lub śmierć, o wielką błogość lub też
cierpienie i rozpacz, o najwyższą światłość lub najgłębszą ciemność ... A kto chce żyć, kto
chce stać się błogą istotą i zawsze się w świetle znajdować, ten musi spełnić wolę swego
Boga i Stworzyciela, on musi starać się dowiedzieć czego ona od niego oczekuje, a wię musi
on prowadzić życie w miłości do Boga i do swego bliźniego ... Jeżeli on jednak w Boga nie
wierzy, to całe jego naziemskie życie nie ma żadnego sensu, on stale wykracza przeciw prawu
Bożego porządku, a wykrczanie przeciw Bożym prawom zawsze pociąga za sobą chaos i
temu chaosowi wy ludzie kroczycie nieodwołalnie naprzeciw ...
I odbije się to na was nie tylko w sensie duchowym, ale i wasz naziemski świat
wypadnie z równowagi, raz po raz docierać do was będą wiadomości o katastrofach,
wypadkach i innych nieszczęściach. Bo świat ten, który pozbawiony jest wszelkiej miłości i
wiary nie znajdzie już ani spokoju ani pokoju ... Kto spośród tych ludzi znalazł jednak swoją

drogę do Boga, kto stara się Jego przykazań o miłości przestrzegać, kto siebie w duchu i w
prawdzie Bogu powierzy, do Niego się modli i o Jego ochronę prosi ten z pewnością jej
doświadczy, gdyż ludzie ci należą do Jego małego „stadka” które aż do końca wytrwa, którzy
nie pozwolą zachwiać swojej wiary, którzy trzymają się razem i głęboko w ich sercu Boga
noszą i dlatego u końca przez Moją niewidzialną rękę z ziemi w górę uniesieni zostaną, jeśli
nie zostaną oni już wcześniej do Jego królestwa zgodnie z Jego wolą z ziemi odwołani,
Raz po raz zwracać się wam będzie uwagę na to co przed wami leży, i coraz bardziej
będzie się to do was zbliżać, nawet gdyby wiara wasza w to słaba była, wy nie będziecie
potrafili tego jedak od was oddalić i z pełnym przekonaniem wstawić się możecie za tym co
wam zostało zapowiedziane, bo o to się właśnie rozchodzi, aby ludzie się dowiedzieć mogli,
że wszystko zostało prze ze Mnie przewidziane w Planie od wieków już istniejącym, że
wyszstko zależne jest od Boga, Który w Swojej mądrości, miłości, działał będzie aby
zrealizować dzieło sprowadzenia do Niego upadłych niegdyś dzieci, i On cel ten też kiedyś
osiągnie ... Amen

Integracja człowieka w „gospodarkę” natury

B.D. Nr. 6855

21 i 23.06.1957
Zanieczyszczenie powietrza , wody oraz żywności ...

Każdy człowiek powinien móc oczekiwać od was tego samego, czego i wy od niego
oczekujecie. Każdego powinniście traktować sprawiedliwie, tak jak i wy tego od każdego z
ludzi oczekujecie. Wy nie powinniście mierzyć różnymi miarkami i w to wierzyć, że wy sami
większe prawa posiadacie jak wasz bliźni, kiedy chodzi o to, że wy korzystać możecie z tego,
co każdemu z was ode Mnie do wolnej dyspozycji podarowane zostało ... czego wy sobie
sami nie zarobiliście, co wszystkim ludziom do dyspozycji stoi ... pod czym duchowe i
naziemskie dobra rozumieć należy, które Moja miłość oraz moja stwórcza wola wam ciągle
do dyspozycji stawia.
Do tego należą wszystkie dary, które wy z Mojej ręki otrzymaliście ... których wy
sobie sami wyprodukować nie mogliście, które powstały bez waszego udziału i które
pozwalają wam przetrwać, od których zależne jest wasze biologiczne życie i których żadnemu
człowiekowi odmawiać nie wolno, aby brak ich nie zagrażał jego istnieniu. Są to dobra
konieczne do życia, na które każdy człowiek ma prawo i których mu jego współludzie
odebrać nie mogą, gdyż w innym przypadku było by to wykroczeniem przeciw Mojemu
odwiecznemu prawu, które by pociągnęło za sobą daleko sięgające skutki, które by nie tylko
winnego człowieka trafiły, lecz także i to co prze ze Mnie stworzone .. i mogły by do zaniku ..
do utarty tych dzieł doprowadzić.
Wy zrozumiecie co Mam na myśli, jeśli tylko się nad tym zastanowicie, jakie
życiodajne elementy wy potrzebujecie i sobie ich różnorodność uzmysłowicie ... kiedy wy na
was samych stwierdzicie odziaływanie powietrza i wody oraz z czego się one składają ... oraz
że potrfią one ludziom zapewnić całkowite zdrowie, ale także do choroby lub zniszczenia
ludzkich organów doprowadzić, kiedy z powodu ludzkiej woli .. działalności, woda i
powietrze zanieczyszczone zostaną, co pociąga za sobą szkody nie do przewidzenia ...
Powietrze i woda .. to dary Boże, których każdy człowiek potrzebuje i dlatego je też z Mojej

ręki otrzymuje. I ta ludzką grzeszność odzwierciedla się już w samym tym, że nie boji się on
te ponad wszystko dla życia ważne elementy w tak dalekim rozmiarze zanieczyścić, że
zagraża to już zdrowiu i życiu ludzkiemu. I tak jak każdy człowiek swoje własne życie ponad
wsztystko kocha, tak też obciąża się grzechem, kto jego konieczne do życia elementy
ogrnicza, kto doproadza do tego, że życie ludzkie znajduje się w niebezpieczeństwie. A o
zagrożeniu ludzkiego życia można mówić też wówczas, kiedy wszystko to co ziemia jako
pożywienie dla człowieka i zwierzęcia daje, okradzione zostaje z naturalnych składników,
kiedy ziemia na której wszystko ma rosnąć poprzez sztuczne związki inną strukturę
otrzymuje i potem rosnące na niej produkty związki zawierają, które w żadnym przypadku nie
mogą być dla ludzkiego organizmu pożyteczne. Ludzie ingerują prawa natury, oni chcą ją
polepszyć, a więc uwżają to co Ja stworzyłem za niedoskonałe, oni chcą aby ziemia większe
plony dawała i posługują się w tym celu niewłaściwymi .. błędnymi środkami. Gdyż
wystarczyło by aby zwrócili sie oni do Mnie z prośbą o błogosławieństwo, aby otrzymać
zaprawdę błogosławione zbiory ...
Kolejnym na tym obszarze grzechem jest zbieranie owoców zanim osiągną one ich
stan pełnej dojrzałości ... kiedy ludzka chciwość oraz mterialistyczne myślenie przerywa
prozes dojrzewania i kiedy z tego powodu ludzkie ciało walczyć musi z niedojrzałymi jeszcze
substncjami, co nie tylko ciało lecz także jego ducha dotyczy, co wam ludziom jest jedank
często nieznane. Lecz wszytko należy do łamania Mojego odwiecznego prawa porządku.
Jeden człowiek szkodzi drugiemu, on nie jest sprawiedliwym w stounku do bliźniego swego i
on przyczynia się też do tego, że chaos na ziemi coraz bardziej się powiększa, gdyż jedynie
życie prowadzone zgodnie z prawem porządku może mieć pozytywny wpływ na ciało oraz
duszę.
I każdy człowiek ma na to prawo, aby w naturze zachowany został porządek, bo Ja wszystko
to co na ziemi powstało nie dla jednego człowieka, a tylko dla wszystkich ludzi stworzyłem;
każdy człowiek potrzebuje świerzego powietrza, czystej wody i dobrego pożywienia dla
swego cielesnego życia, i żaden człowiek nie ma aby wyrządzić bliźniemu swemu szkodę,
której on sam sobie także nie życzy.
Lecz w ostatnim przed końcem czasie nie będzie się na tej ziemi brało jakiegokolwiek
względu na życie współmieszkańców, bez zastanowienia będzie się na wiele sposobów
eksperymentowało, i zawsze jedynie z ambicji, chciwości lub głodu władzy, a życie ludzkie
będzie pod względem zdrowia zagrożone. A więc tryumpfuje tutaj ten, który chciałby
wszystko co zostało stworzone zniszczyć w nadzieji, że zawarte w nim to co duchowe znowu
do niego należeć będzie ... Wszyscy ci ludzie, którzy wykraczają przeciw prawu wiekuistego
porządku i jego podszeptywania realizują udali się całkowicie się pod jego panowanie, a
Moich praw, które wymagają miłości i sprawiedliwości oni nie przestrzegają ...
Każdy człowiek myśli jedynie o sobie oraz o jego korzyściach, a ludzki los zupełnie go nie
wzrusza. I także życie jego bliźniego nie jest dla niego święte, gdyż w innym przypadku nie
mogło by dojść do tego, czego za całą pewnością można oczekiwać: że życie wszystkich
ludzi znajdzie się w niebezpieczeństwie, gdyż prawa ntury pogwałcone ... obalone zostają,
gdyż kiedyś dadzą o sobie znać .. z całą ich mocą wszystkie elementy natury ... do czego sam
człowiek daje im powód, postępując w sprzeczności z Bożym porządkiem oraz Moim
przykazaniem o miłości do Boga oraz do bliźniego swego ... Amen

B.D. Nr.1888

14.04.1941

Zanikanie wegetacji .... Huragany – Niepogoda ...

Nie jest to żadnym przypdkiem że wegetacja na powierzni ziemi uległa istotnej zmianie ... a
dotyczy to przede wszystkim miejsc na których ludzka wola i ludzka działalność miały
miejsce. Dotyczy to szczególnie takich miejsc jak lasy lub obszary zadrzewione które padły
ofiarą wyniszczającej działalności człowieka, co nie pozostnie bez wpływu na klimat oraz na
strukturę gruntu.
Takie rabunkowe wycinania drzew stanowią w pierwszym stopniu wielkie
niebezpieczeństwo dla ludzi, jeśli mają one miejsce przed czasem, co oznacza: zanim to co w
roślinach jako niedojrzałe duchowe się znajduje i jeszcze niezdolne jest do ożywienia jego
następnej formy życia, przed czasem z jego obecnej formy pod wpływem ludzkiej woli
uwolnione zostaje. Bo to uwolnione duchowe nie opuszcza jego stałego miejsca pobytu bez
odpowiednich do jego jeszcze niedojrzałego stanu reakcji, wywierając odpowiedni nacisk ..
negatywny wpływ na duchowe elementy natury na tym obszarze, gdyż zostało ono
przedwcześnie uwolnione z formy w której uwiązane było, czemu Bóg mu też nie zapobiga.
A więc będą ludzie w takich okolicach cierpieć musieli z powodu wielkich sturmów i
zniszczeń które one tam wyrządzą, co będzie też mieć bardzo szkodliwy wpływ na cały świat
roślinny tam się znajdujący. A tam gdzie wegetacja bardzo uboga jest, tam stają się i inne
zakłócenia równowagi spostrzegalne. Ilość wody jest tam bardzo uboga, co oznacza że
powierzchnia ziemi z powodu stałego niedostatku wody zamieni się w piasek. A więc mogą
całe połacie ziemi stać się nieurodzajne, lub też pustynią i chociarz ludzie uważają że nie
mają na to wpływu to jednak oni są tymi którzy proces ten spowodowali ... zapoczątkowali,
oni to spowodowali że całe połacie ziemi stały się nieurodzjne i że zapanowała na nich
nadmierna susza.
Niebezpieczeństwo dla ludzkości polega na tym, że się tego nie rozpoznaje i że ciągle
nowe połacie ziemi padają ofiarą ludzkiej chciwości zysku, gdyż z tego właśnie powodu
wielkie ziemskie połacie stały się nieurodzajne. Jeśli z powodu naziemskich zysków człowiek
Boże dzieła stworzenia niszczy, to jest to działalność zgodna z wolą złych mocy. Z powodu
pieniędzy i ich wartości ingeruje człowiek w Boży plan stworzenia, który każdej stworzonej
rzeczy jej przeznaczenie nadał, także całemu roślinnemu światu znajdującemu się na
powierzchni ziemi. Taka ingerncja w prawa natury musi mieć jedank odpowiednie skutki,
nawet gdy one nie odrazu są one zauważalne, gdyż na to potrzebny jest pewien okres czasu.
Sturmy oraz burze zaczną coraz częściej na ziemi panować, chroniczny brak wody
uniemożliwi roślinności jej wegetację co jednocześnie oznacza ograniczenie możliwości
duchowego rozwoju .. dla wszystkiego duchowego które odpowiednio do stopnia swego
rozwoju chciało by już zająć miejsce w świecie roślin, co mu się jednak uniemożliwia ... Jego
oburzenie objawiać się będzie w ciągle nowych huraganach ... Amen

B.D. Nr. 7423

05.10.1959

Jedynie sam Bóg jest Panem nad wszystkimi stworzeiami ... Gwiazda ...

Od wieków krążą już planety po ich orbitach, które Boży Stworzyciel dla nich wyznaczył i
których zgodnie z planem stworzenia się przestrzega, odpowiednio do Bożej woli.

I niemożliwością byłoby zmienić drogę jakiejś planety ... ją z jej orbity wyprzeć aby ją na
inną drogę naprowadzić. Także niemożliwe jest bieg jej zatrzymać, lub czasowo zwolnić, a
więc w jakiś sposób spowodować zakłócenie jej biegu ... Niechaj będzie to wszystkim tym
powiedziane, którym się wydaje, że przez ich własne wynalazki będą oni mogli wprowadzić
inny porządek w Bożym dziele stworzenia ... Którym wydaje się, że uda im się ludzkie
wyroby zaintegrować w stworzone przez Boga dzieła, którzy zakładają że takie próby mogą
zostać wysyłane w komos bez poważnych dla ludzkości skutków ...
Panem nad kosmosem ciągle Ja jeszcze jestem ... I na każdą próbę wtargnięcia w Moje
dzieło dam im odpowiednią odpowiedź. Będzie się podejmować jedną próbę za drugą i
jeszcze dalsze próby, jak długo ludziom się w tym nie będzie przeszkadzać ... I Ja na to do
pewnego czasu pozwolę, bo Ja udzielę im na to odpowiedzi kiedy to będzie na czasie ...
Gdyż wiele nie może już człowiek w kosmosie napsuć, ponieważ czas na który ludzkość
jeszcze w ogóle może liczyć dobiegł do końca. I wszelkie doświadczenia które człowiek
jeszcze chciałby zbierać nic mu już nie dadzą, gdyż Ja sam go powstrzymam ...
Ale Ja odpowiem w ten sam sposób, gdyż Moja odpowieź przyjdzie także z kosmosu
na teren którego człowiek próbuje wtargnąć ... i wszystkie ludzkie starania aby gwiazdę tą,
która dla nich wielkie niebezpieczeństwo oznacza .. zatrzymać lub na inną orbitę sprowadzić,
okażą się bezowocne. A więc leży to w Mojej mocy, jak długo Ja będę jeszcze znosił
wszystko to co człowiek czyni, lecz Moja cierpliwość jest ograniczona. Gdyż Ja nie mogę
pogodzić się z próbami które nie mają żadnego duchowego celu i które jedynie człowieka w
jego przekonaniu umacniają że jest on panem wszeświata.
Ale już w krótce nastąpi koniec, a w czasie końcowym ludzkość jescze wielu rzeczy
próbować będzie, co jest świadectwem jej duchowej zarozumiałości oraz ubogiego
duchowego stanu. Viele się jeszcze będzie próbować co w znacznym stopniu przyczyni się do
rozkładu planety ziemia, do otatniego zgubiennego ludzkiego dzieła, a więc do zakończenia
zbawiennej epoki, która musi zrobić miejsce nowej, jeśli Moje stworzenia mają zostać
uratowane od zupełnej zagłady.
Lecz wy ludzie, którzy do Mnie należycie nie pozwólcie na to, aby miało to na was
wpływ, obojętne co by się nie wydarzyło ... zawsze pamiętajcie o tym, że Stworzyciel nieba i
ziemi nie da się wyprzeć i że wyraźnie okaże im Swoją moc i żaden z ludzi nie jest w stanie
Mu w tym przeszkodzić ... Ja się tylko przyglądam i odczekuję aż nastąpi dzień dzień który
od wieków już ustalony jest ... Gdyż czas który Mój przeciwnik w taki sposób wykorzystuje,
że ludzie którzy są mu posłuszni wszystko to czynią czego on od nich wymaga, co im się
jednak nie uda ... jest ograniczony ... Amen

B.D. Nr. 8457

03.04.1963

Bóg sam jest Tym, który nad kosmosem panować potrafi ....
To że ludzie ciągle na nowo próbują wgłębić się w tajemnice stworzenia, lecz nigdy nie
czynią tego na drodze duchowej, która jest jedną możliwością aby takie wyjaśnienia otrzymać
... to powinno być dla was wskazówką na bliski już koniec ... Ich rozumem próbują oni dociec
do ukrytej dla nich wiedzy, oni dokonują prób aby odkryć co znajduje się po za ziemią, oni
chcą dotrzeć do sedna praw natury aby wyniki ich dociekań wykorzystać znowu ich dla

naziemskiego profitu ... Oni Mnie, Który jestem Stworzycielem, Panem i energią utrzymującą
cały kosmos z ich poczynań wyłaczają ... im wydaje się że na własną rękę mogą prowadzić
badania i próby dotyczące dzieł stworzenia znajdujących się po za obszarem ziemi ...
I chociarz próby ich raz po raz im się nie udają, to podejmują się oni ciągle dalszych
prób które i tak nie będą mieć powodzenia, gdyż przenigdy nie będzie to możliwe, że ludzie z
ziemi zajmą na jakiejś innej planecie miejsce, bez zapłaty za to ich własnym życiem ... Lecz
nawet wówczas Ja pozostawię im ich wolną wolę postępowania, Ja staram się im w tym nie
przeszkadzać, aby oni sami mogli rozpoznać bezużyteczność ich zamiarów. I chociarz
wydaje im się, że wolno im ingerować w Moje dzieła stworzenia, to zatracają oni
jednocześnie poczucie ograniczenia swego rozumowania ... Bezgraniczne doświadczenia
mogli by oni zbierać na drodze duchowej, lecz z tego mogły by profitować jedynie ich dusze,
ale człowiek szuka profitów w sensie materialnym ... naziemkim, dlatego też nie wybierają
oni drogi która mogła by ich doprowadzić do właściwych rozpoznań ... Lecz wszystkie ich
doświadczenia skazane są już z góry na niepowodzenie i zawsze będą się one szkodliwie
odbijać na ludziach, którzy im jako doświdczalne objekty służyć będą ...
Miejscem pobytu ludzi jest i pozostanie ziemia ... tak jak i inne planety dla siebie
zamknięte pozostaną, a istoty które je zamieszkują ... na ziemi czy też na innej z planet,
podporządkowane są panującym na niej prawom natury, Które prze ze Mnie dla każdej
planety z osobna przeznaczone zostały. I nie uda im się żadnego z tych praw wyłączyć, lub
też połączyć z istotami z jakiejś innej planety, a każdą taką próbę zapłacić będą musieli
swoim życiem, gdyż lekcyważenie Moich praw jest zuchwałością, i już czysto rozumowo
powinni się oni powstrzymać od takich zamiarów. I samo to jest już oznaką zbliżająego się
końca ... oznaką całkowitego braku wiary w Boga i Stworzyciela, gdyż w innym przypadku
nie odważyli by się oni ingerować w Jego światy oraz zakłócać ich porządek, w przekonaniu
że też potrafią stworzyć dzieła które poruszać się będą w kosmosie ... Są to dzieła martwe,
bez celu i przeznaczenia ... które są jedynie dowodem tego, jacy zuchwali są ludzie
zamieszkujący ziemię i jak zaciemniony jest duch ich pomimo fascynujących obliczeń ...
które się jednak nie zgadzają, czego oni stale doświadczyć będą musieli.
Ludzie ingerują już we wszystkie istniejące prawa natury, lecz nigdy z
bogosławieństwem dla innych, a jedynie na ich szkodę, tak cielesą jak i duchową, gdyż przez
ich doświadczenia i próby zmieniają oni ich możliwości życia, oni zatruwają powietrze, wodę
a więc warunki cielesnego życia. Ale przez ich bezbożne postępowanie wyrządzają także
wielką szkodę duszom, które z powodu tak ogromnej odległości ode Mnie, ich Boga i
Stworzyciela, nie będą mogły osiągnąć ich duchowej dojrzałości. Oni dają swymi czynami
dowód ich wielkiej od Boga odległości, gdyż jedynie szatański wpływ skłania ich do takiego
myślenia in postępowania, jedynie szatan daje im takie myśli, gdyż stara się on Mnie Samego
wyłączyć i dlatego stara się on wywierać na ludzi swój negatywny wpływ.
Próba dostania się na planety leżące po za zasięgiem ziemi nigdy nie będzie miała
Mojego błogosławieństwa, lecz jak długo ich dusze nie znajdują się jeszcze zupełnie pod
panowaniem Mego przeciwnika to Ja będę aż do końca okazywał im Moją litość, gdyż w
innym przypadku każda próba szybko skazana była by na niepowodzenie. Ale Ja walczę o
każdą duszę, i kiedy oni w trudnej sytuacji się do Mnie o pomoc w ich wewnętrznej
modlitwie zwrócą, to naturalnie pomogę im i zezwolę na to aby im się udało, ale zawsze tylko
i jedynie ze względu na Mój cel ... sprowadzenia ich do Mnie, aby porzucili oni ich plany,
kiedy rozpoznają że są zależni od Mocy silniejszej od nich, której oni ich rozumem
przenigdy nie będą w stanie pojąć, którą jednak ich serce pojąć potrafi ...

Niejedno jeszcze usłyszycie .. i może nawet podziwiać będziecie te ludzkie
osiągnięcia. Lecz wiedzcie że siłę na to otrzymują oni od Mego przeciwnika, który chciałby
tak ja Ja stworzyć swoje własne dzieła, pomiędzy tym co Ja stworzyłem, do czego on jednak
nie jest w stanie i dlatego posługuje się wolą ludzi, na których on ma łatwy wpływ, gdyż
posiadają oni jedynie niewiele wiary, lub też nie posiadają żadnej ... Ale są to już jego
ostatnie próby, gdyż jego czas dobiegł już do końca i on sam powoduje swój upadek, który
coraz to głębszy jest, bo kiedy spowodowne przez niego pomiędzy ludźmi zamieszanie swój
kulminacyjny punkt osiągnie, to wtedy Ja zrobię koniec z jego działalnością ... a z dzieł które
pod jego wpływem przez ludzi powstały nic nie pozostanie ... Wszystko przeminie, a Ja na
nowo wprowadzę na ziemi porządek, aby nadal mogła ona spełniać jej zadanie jako szkoła
ducha tak jak tego Moja wola sobie życzy ... Amen
Duchowe zubożenie człowieka ...
B.D. Nr. 6588

04.05.07.1956
Logiczne uzasdnienia wydarzeń na tym świecie ...

Ludzkości która pośrodku tego świata stoi trudno jest uwierzyć w to, co wy, Moi słudzy jej na
Moje zlecenie oznajmiacie ... Jej wszystko to wydaje się takie nierzeczywiste, że prędzej
nazwie was ona fantastami, jak przyjmie słowa Moje do swojego serca, licząc się z
możliwością ich prawdopodobieństwa. Bo to, co wy jej ogłaszacie, nie pasuje do jej
programu, który ona sama sobie na jej naziemskie życie ułożyła ... Wiara w to wymaga
zupełnej zmiany objektów jej myśli, z jednego obszaru na drugi ... lecz nie wydaje jej się to
konieczne. Ona żyje i chce rozkoszować się jej życiem. Dlatego też spełnia ona zamierzenia
jej własnej do siebie miłości, czego skutkiem jest jej mroczny stan ducha. W niej staje się
coraz ciemniej, a królestwo Moje coraz bardziej się od niej oddala, chociarz powinna by ona
wziąść go w jej posiadanie.
Ale pomimo tego Ja nie potrafię pozostawić jej na pastwę losu, ciągle na nowo
zbliżam się do niej i każę Moim jasnowidzom i prorokom oznajmić jej co ją oczekuje ... Tak
więc rozbrzmiewają pośrodku tego świata ostrzegające i upominające ich głosy, aby ludzką
uwagę skierować na obszar, na który zazwyczaj ona się nie udaje. Dla jej uratowania nie
można niczego innego uczynić, jak to, że Ja Sam do niej przez tych którzy Mi służą się
zwracam, bo to jest najnaturalnieszym sposobem Mojego objawiania się ... które wprawdzie
do wiary nie zmusza, lecz jednak zawsze pewne powodzenie ma.
Wskazówki na zbliżający się koniec, na katastrofy spowodowane siłami natury, które
koniec ten poprzedzają, ciągle będą ludzkości w różny sposób udzielane, zarówno w
połączeniu z wygłaszaniem Mojej ewangelji, jak i w polączeniu z wydarzeniami na świecie,
które powinne dać tym ludziom do myślenia, którzy wprawdzie tym co Moją ewangelię
wygłaszają z drogi zchodzą, lecz pomimo tego również poinformowani zostać powinni.
Tam gdzie się jeszcze Mojego słowa słucha, tam istnieje połączenie ze Mną, lub nie zostało
ono jeszcze zerwane ... i łatwiej też jest spowodować, że oni w to, co do nich się zbliża
uwierzą, gdyż słowo Moje zawsze już na koniec tego świata wskazywało, i wpominało się
także o znakach na niego wskazujących ...
Trudno jest jednak dotrzeć do tych ludzi, którzy odłączyli się od kościelnych organizacji, dla
których zawartość ich życia stanowi jedynie ten świat, oraz osiągane w nim materialne
powodzenia. Lecz i do tych Ja chciałbym się zwrócić wszędzie tam gdzie tylko jest to
możliwe, a gdzie Mi się do nich dotrzeć nie udaje poprzez Moje naziemkie narzędzia, tam

mogę pozwolić jedynie na to, aby przemawiały do nich różne na tym świecie wydrzenia, takie
jak nieszczęścia, katastrofy i zniszczenia spowodowane żywiołami natury, które mogą
wywierać wpływ na ludzkie myśli ... bo wtedy istnieje też prawdopodobieństwo, że oni
wydarznia te skojarzą z przepowiedzianym zbliżającym się końcem świata, gdyż
wiadomości takie dotrą również i do ich uszu, nawet wtedy gdy oni sami są sługami tego
świata. A w nadchodzącym czasie nie będzie brakowało nawoływujących głosów, które na
Moje zlecenie starać się będą przebudzić „uśpionych” jeszcze ludzi. Ja chciałbym także i tych
dla Siebie pozyskać, którzy całkowicie jeszcze na uboczu stoją, a których kościelne nauki
poruszyć nie potrafią ... Którzy jednak mają chętne i otwarte ucho na przejrzyste i zrozumiałe
przedstawienie im sensu i przeznaczenia prze ze Mnie stworzonych materialnych dzieł, jak
również życiowego zadania każdego jednego człowieka ... I im trzeba dać logiczne
wytłumczenie na to co na świecie się dzieje, jeśli mają oni odnaleźć ich drogę do wiary w
wyższą Moc, która mądrze i w miłości całym wszechświatem zarządza ...
Wiele jest dróg i środków które Mi do dyspozycji stoją i dlatego też potrzebuję na
ziemi usłużnych mi ludzi którzy przeróżnymi zdolnościami dysponują, aby mogli oni zostać
zaangażowani w Moich winnicach do różnych prac. I Ja zaprawdę każdego z nich stawiam
na właściwym miejscu, w którym praca jego miała będzie powodzenie. Lecz praca ich
podlega jednemu przeznaczeniu i celowi ... aby ludzie mogli dowiedzieć się o zbliżającym się
końcu tego świata, bo wierzący jak i niewierzący dowiedzieć się powinni, że żyją w ostatnin
czasie, w którym jeszcze z Bożej łaski skorzystać mogą i który oni dobrze wykorzystać
powinni i wykorzystać mogą, aby nie musieli bać się tego, co ich u końca tego świata czeka. I
wszyscy powinni zostać zaznajomieni z tym, co Ja osiągnąć zamierzam poprzez te różne
wydarzenia na całym świecie, poprzez bolesne wydarzenia, poprzez chorobę i biedę ... Gdyż
jedynie z Mojej do was miłości sprawiam, że wszystko to ludzi spotyka, aby oni jeszcze
przed końcem duchowo dojrzeć mogli lub do Mnie ich drogę odnaleźli ... Amen

B.D. 8026

25.10.1961
Najniższy stan duchowy powodem do rozwiązania tego świata ...

Na całym świecie widzi się wielkie spłaszczenie .. zubożenie duchowe ... gdyż ludzie rzadko
mają udział w tym co się na duchowej płaszczyznie odbywa ... Oni obserwują jedynie to co
się dzieje na tym świecie i jak się to na ich cielesnym życiu odzwierciedla, myśli ich są
wypełnione jedynie naziemskimi sprawami i nie posiadają jakiegokolwiek połączenia z
duchowym światem. Ich myśli rzadko, lub prawie że nigdy nie skierowują się na to królestwo,
które nie jest z tego świata ... Oni wierzą jedynie w to co oni zobaczyć mogą, i są pełni
niewiary w stosunku do duchowych przeżyć. Oni nie wierzą w Mnie, gdyż inaczej szukać by
musieli ze Mną kontaktu, ich Bogiem i Stworzycielem od wieków ... Wszystko co duchowe
jest dla nich nierzeczywiste, a więc się tym nie zajmują, a gdy ich bliźni wciągnie ich w
rozmowę, której zawartością Ja Sam jestem, to wzbraniają się oni przed dialogiem i otwarcie
wyznają ich niewiarę. Nie posidają oni żadnych duchowych powiązań, gdyż naziemska
materia przywiązała ich mocno do siebie a wraz z nią także i Mój przeciwnik, do którego
oni należą i wcale nie dążą oni do uwolnienia się z pod jego panowania.
Dlatego też ten bardzo niski stan duchowy ludzkości jest uzasdnieniem dla
zakończenia epoki zbawienia, w związku z którym konieczne jest również rozwiązanie i
przeistoczenie wszelkich naziemkich dzieł stworzenia. Gdyż ziemia powinna być stacją
szkoleniową dla duchowch istot, które w ludzkim wcieleniu przez ziemię kroczą. Ale na to

co w człowieku duchowej natury nie zwraca się w ogóle uwagi, człowiek widzi jego jedyny
sens i cel w naziemkim życiu i nie spełnia jego właściwego zadania, on nie spełnia tego co
zostało dla niego na ziemi jako cel i zadanie wyznaczone. Do duchowego rozwoju swojej
duszy nie przkłada on żadnej wagi ... On żyje przed siebie z dnia na dzień w zupełnym braku
rozpoznania swojego naziemskiego zadania ... i rozpoznania tego przenigdy nie osiągnie,
gdyż on sam się przed tym wzbrania, aby czegoś się o tym dowiedzieć. Wszelkie wyjaśnienia
lub pouczenia ze strony wierzących odrzuca on od siebie, i nie można go też do rozpoznania
zmuszać, gdyż było by to sprzeczne z Moją mądrością i miłością ...
Dlatego też Ja stosuję jeszcze inne środki, aby tych niewielu, którzy nie znajdują się
jeszcze zupełnie w rękach Mego przeciwnika skłonić jeszcze przed końcem do
zastanowienia się. Środki te są wprawdzie bardzo bolesne, gdyż ludzi napotyka ciężki los,
lecz przez to niektórzy się jeszcze opamiętają i kroki swe ku Mnie skierują. Gdyż spotka ich
największa naziemska bieda w której oni z ich bardzo trudnej sytuacji już żadnego wyjścia
widzieć nie będą ... i właśnie wówczas istnije możliwość że pomślą oni nagle o Mocy która
ich stworzyła i wtedy jest też możliwe że oni z głębi ich serca do Mocy tej zawołają ... i
wtedy Ja zaprawdę zawołania ich wysłucham i objawię im się przez widoczną im pomoc,
przez wyratowanie ich z ich ciężkiej nazimskiej sytuacji. Lecz Ja nie zwracam uwagi na
słowa, które jedynie z ust płyną. Modlitwa która z serca płynie, modlitwa w duchu i w
prawdzie zawsza znajdzie u Mnie posłuchanie, gdyż Ja chciałbym jeszcze zanim nadejdzie
koniec każdą jedną duszę uratować, aby nie została on zgubiona na nieskończenie długie
okresy czasu ...
Duchowe zubożenie jest powodem do bardzo ciężkich ciosów losu, które jeszcze na
ludzkość przyjść muszą, aby przemienić ich myślenie, jak daleko to jest jeszcze możliwe.
Przemijalność naziemkich dóbr sprawi że nie jeden się jeszcze opamięta i poważnie się na
stanem swojej duszy zastanowi. Lecz ludzka wola zawsze wolną pozostnie i ludzie powinni
zawsze skierowywać się do Mnie bez jakigokolwiek wpływu z zewnątrz ... ale gdy oni tą
drogą kroczyć będą to mogą być pewni, że pomoc o de Mnie otrzymają, gdyż rozchodzi się
tutaj jedynie o uzdrowienie dusz waszych nie o cielesny dobrobyt ...
Rozchodzi się tutaj jedynie o to, aby oni Mnie Samego uznali, aby we Mnie wierzyli,
co oni poprzez ich do Mnie zawołnie w duchu i w prawdzie udawadniają ... I oni zostaną od
zagłady uratowani, oni zostną przez Moją rękę uchwyceni i z rąk Mego przeciwnika
wyswobodzeni, który w obliczu wolnej ludzkiej woli żadnej mocy nie posiada i traci swoje do
ludzkiej duszy prawo. I każdy człowiek, który jeszcze przed końcem swoją przynależność do
Mnie wyzna będzie zaprawdę błogosławiony ... kiedy w swojej wielkiej biedzie swoją
przystań u Mnie znajdzie i pozwoli na to, aby Moja miłość go ogarnęła. Gdyż Ja nie
pozostawię go sobie samemu, a on przez wieki dziękował Mi będzie że Ja o jego duszę aż do
końca walczyłem, że Moja miłość wszystkiego próbowała, aby ją dla Siebie na wieki
pozyskać ... Amen

B.D. 8277

20.09.1962

Znaki czasu końcowego ... ostatecznego ....
Możecie być tego pewni, że wszystko się spełni co Ja przez jasnowidzów i proroków wam
oznajmić kazałem, bo koniec tego świata zbliża się coraz bliżej i wy będziecie mogli to po
znakach czasu rozpoznać, w jakim czasie wy obecnie żyjecie. Zawsze już argumentowało się,

że w trudnych czasach stale oczekiwało się końca świata, i że ziemia jednak zawsze nadal
istniała, że nawet Moi uczniowie liczyli się w tamtych czasach z przyjściem końca świata i
także i oni się również pomylili ... Tak wię nie chcą ludzie słuchać i wierzyć w Moje
zapowiedzi. Ja to stale podkreślam, że kiedyś przyszłość stanie się teraźniejszością i że wy
ludzie osiągnęliście najniższy stan duchowy z którego to powodu koniec tego świata stał się
konieczny, co powinno się jednak rozumieć jako totalne przekształcenie powierzchni ziemi,
lecz nie zniszczenie Bożego dzieła stworzenia którym jest Ziemi. Gdyż ziemia nadal spełniała
będzie we wszechświecie jej zadanie ... ona nadal nosiła będzie ludzi, aby mogły na niej ich
dusze osiągnąć stan swej dojrzałości. Lecz najpierw musi ona zostać na nowo uczyniona do
tego zdatną.
Moje słowo jest prawdą, i jeśli Ja zsyłam wam z góry słowo Moje, jeśli Ja wam
ludziom przedstawiam Mój plan uzdrowienia, bo powinniście poznać wszelkie zależności, to
zaprawdę chcę jedynie to osiągnąć, że wy Moje ostrzeżenia i upomnienia w pełni wiary do
siebie przyjmiecie i się odpowiednio do Mnie ustosunkujecie. Bo myśli wasze powinne dalej
sięgać jak tylko na wasze codzienne sprawy. Wy powinniście zastanowić się nad tym co
przed wami leży, gdyż jedno to wy wiecie, że kiedyś każdy z was umrzeć musi, i z własnych
sił swoje życie nawet o jeden dzień przedłużyć nie potrafi, że jesteście zależni od Mocy, która
was do życia powołała ... Takie myśli powinniście z całą powagą w was poruszać, i to wam
nie zaszkodzi, gdyż Ja wam wówczas dopomogę osiągnąć wewnętrzną jasność, oraz zbliżyć
się do myśli o końcu świata .. co ona dla każdego jednego z was oznacza. Jeśli wierzycie w
Boga i Stworzyciela, którego miłość was do życia powołała, to nie będziecie też
zaniepokojeni, gdy się wam o zbliżającym końcu mówić będzie, gdyż wtedy wiedzieć
będziecie, że Bóg i Stwórca także i wasz los w Swoich rękach trzyma i wystarczy tylko, że
wy powierzycie się Jego miłości i miłosierdziu, aby zostać bezpiecznie przeprowadzonym
także i przez te przed wami leżące czasy. A wskazujące na nie informacje nie bądą
powodować w was niepokoju, a tylko spowodują że wy coraz to bardziej przyłączać się
będziecie do waszego Boga i stworzyciela, Którego wy .. jako waszego Ojca od wieków
rozpoznajecie.
Lecz niewierzących oczekuje twardy los .. i dla nich też przeznaczone są Moje stale trwające
Objawienia zapowiadające bliski koniec świata, gdyż podczas tego krótkiego okresu czasu
który im jeszcze pozostał mogą się oni jeszcze zmienić. Zwracajcie uwagę na znaki czasu, bo
Ja już Moim pierwszym uczniom je onzajmiłem. Ale wy znajdujecie się już na początku
tychże smutnych czasów i słyszycie o wojnach i trząsieniach ziemi ... Nieszczęśliwe wypadki
i katastrofy mnożą się ... wy możecie zauważać zmiany w kosmosie i widzicie ludzkie
poczynania które zboczone są, gdyż im wydaje się że wolno im jest ingerować w Moje dzieła
stworzenia i porywają się oni do prób, które w sprzeczności z Bożą wolą stoją i nic dobrego
ludzkości nie przyniosą, po za jej tragicznym końcem ...
Zwracajcie uwagę na usposobienie ludzi, którzy chcieli by się jedynie rozkoszować
tym co świat ten ma im do zaoferowania, i którzy stali się twardzi i pozbawieni miłości tak że
los bliźnich nic już ich nie obchodzi ... Zwracajcie uwagę na brak wiary oraz na nastawienie
do Jezusa Chrystusa oraz do Jego dzieła zbawienia .. a wiedzieć będziecie, że żyjecie już
pośrodku czasu który poprzedza ostateczny koniec. Gdyż rozpęta się także walka
wypowiedziana wierze ludzkiej, a prowadzona będzie ona z surowością, której wy nie
bylibyście sobie w stanie wyobrazić. I ten właśnie niski duchowy stan przyciąga do siebie
koniec tego świata, a osiągnął on już taki stopień, że Moja interwencja byłaby uzasadniona, Ja
nie odstąpię jednak od tego dnia, który w Moim od wieków już istniejącym planie
uzdrowienia jako dzień końca ustalony został. I dnia tego nie będę dalej przesuwał, gdyż w
Mojej mądrości rozpoznałem też kiedy nadejdzie czas, aby Moje dzieło przeistaczania ziemi
rozpocząć ...

Dlatego też sprawiał będę aby głos Mój do samego końca rozbrzmiewał i zbliżający
się koniec zapowiadał ... i chwała temu, który na głos ten uwagę swoją zwracał będzie i
dobrze się przygotuje ... chwała temu, który stworzy ze Mną więź i w swojej wierze we Mnie
i Moją ochronę pozwoli aby przyszło do niego co przyjść musi, chwała temu co do Moich
należeć chce i Mi aż do końca wiernym pozostanie ... Gdyż jego wyposażę w nadzwyczajną
siłę tak że on wszytko przetrzyma i dnia końca nie będzie się obawiać musiał ... Amen
Wielki pożar światów ...
B.D. Nr. 1103

21.09.1939

Obalenie naziemskiej władzy ...
Kto postępowaniem swym powoduje, że świat żyje w stałym zagrożeniu, tego duch nie daje
świadectwa miłości, która w nim zamieszkiwać powinna. Rozsiewa on raczej w okół siebie
zło i powoduje pomiędzy ludzkością kłótnię i niezgodę. Ale ludzkość powinna pielęgnować
miłość i pokój, a pomiędzy sobą wszyscy powinni być jak bracia ... Lecz zamiast tego
roznosi się po domach wrogość tam, gdzie pokojowi ludzie zamieszkiwać powinni; i nie jest
to godne całego narodu, jeśli jego obywatel w swobodzie ducha żyć nie może ... Uciskanie
tych, którzy powinni być traktowani jak bracia jest według Bożej woli niedopuszczalne.
Kto pozwala sobie na to, aby wydawać zarządzenia które ograniczają wolność
osobistą człowieka, a to znowu jedynie dlatego, aby przez niego sformułowane poglądy
przeforsować, ten musiał będzie wkrótce na sobie samym doświadczyć, że łuk, który za
mocno się napina łamie się, i że los potrafi się obrócić i tych trafić, którym wydaje się że oni
go w swoich rękach mają. Najpierw wydawać się będzie że los jest po stronie światowej
władzy, lecz nie trwać to będzie długo, gdyż wszelkie znaki wskazują na koniec takich
czasów w których przemoc zamiast miłosierdzia panuje. I jeśli nie da się zrealizować planów
w których także słabi uznania w tym świecie doświadczą, to dzieje się tak za dopuszczeniem
Bożej mądrości ... aby kiedyś mogła się całkiem jawnie Boża sprawiedliwość, Jego miłość
oraz wszechmoc zamanifestować. Bo Bóg wkroczy wtedy, kiedy przyjdzie na to czas ...
Musicie pozwolić na to aby On Sam mógł panować, a On już ułoży los każdego jednego tak,
aby był on do zniesienia i aby każdy mógł życie swoje dzięki Bożej łasce i pomocy właściwie
zakończyć.
A teraz przygotuj się na objawienie, którego sensu ty dzisiaj jeszcze nie zrozumiesz, lecz
pomimo tego powinien on zostać tobie już dzisiaj wyjaśniony:
Bóg będzie musiał gwałtownie zaingerować w panujący duchowy chaos, a świat już lękliwie
spekuluje jakie rozmiary przyjmie taka Boża interwencja. Dlatego też będzie przez Niego
dopuszczone, aby władca jakiegoś uciskanego narodu wszelkich tych cierpień sam na sobie
zakosztował, zanim go światowe wydarzenia dotkliwie trafią. Jeszcze stoi on na szczycie
sławy, jeszcze mu ludzkość skanduje, lecz kiedy on już padnie, to nikt więcej do niego się już
nie odezwie i nikt już o nim mówić nie będzie, bo w czasach pełnych cierpień i biedy
ludzkość szybko zapomni że ma mu pewne korzyści do zawdzięczenia ... tak więc wydarzy
się kiedy czasy wielkiej biedy na ziemi zapanują, że ludzkość zaplanuje globalne powstanie
przeciw tym którzy stoją na górze (panują) i je też przeprowadzi, tak że nie jeden który siebie
na szczycie jako wodza widział upadnie, a dusza jego wyda wyrok ... a kierować nią będzie
poczucie sprawiedliwości ... ona rozpozna wszelkie błędy i braki, a także usposobienie tych,
któży tęsknią za nadejściem poprawy i którzy zadowolą się ograniczeniem ich władzy, aby

nie przyszło na ludzkość ponowne nieszczęście. Bo zgorzkniała ludzkość rząda ich prawa i
pragnie usunięcia tego, który przyniósł ludzkości tyle bezimiennego nieszczęścia.
I nadejdzie taka godzina, kiedy biedny i bogaty, wysoko i nisko postawiony rozpozna
.. jaka siła przemocy w tym panującym się zamanifestowała ... i jak zdrowy był sposób
myślenia tych, którzy nie dali się omamić pozorami. A kiedy przełom ten nadejdzie, to ziemia
jeszcze tylko bardzo krótki okres czasu w tej postaci istnieć będzie w jakiej obecnie się
znajduje ... i potem na wskutek wielkiej katastrofy zupełnie nowy wygląd otrzyma.
Wprawdzie nie będzie ona wszędzie miała miejsce, ale będzie wszędzie na ziemi
odczuwalna, we wszystkich krajach które globalny pożar połączył i które tylko o tym myślą
jak by się nawzajem wyniszczyć. A dzień ten będzie bardzo starszny ... po którym nastąpi noc
pełna okropności, gdyż Pan wyczekuje z największą cierpliwością, ale jeśli nie będzie się
jednak Bogu żadnej uwagi poświęcać, to przyjdą na ziemię wydarzenia które każdego
jednego trafią ... według jego zasługi ... bo sprawiedliwość Boża na to nie pozwoli, aby na
górze tronowali ci, którzy na to nie zasługują i zostanie także wywyższony ten, który przez
cały ten czas Bogu wierny pozostał, lecz nie z powodu naziemkiego wynagrodzenia, a tylko z
miłości do Bożego Stworzyciela.
Los każdego jest już od wieków z góry ustalony, a Pan sprawia jedynie, że spełnia się to co
już słowem i pismem oznajmione zostało, aby ludzkość rozpoznać mogła zawartą w tych
przepowiedniach prawdę i wziąść ją do swego serca ... Amen

B.D. Nr. 4001

17.03.1947
Przepowiednia ... Wojenny topór ... Ostatnia faza ...

O wydarzeniach na świecie decydują wyższe prawa, chociarz ludzka wola duży ma w tym
udział. Wszystkim zarządza i kieruje Ten, Który jet autorem wiekuistego prawa i Który
oddziaływanie ludzkiej woli dopasowuje do Swojego od wieków planu. Tak więc zostanie na
pozór zakopany wojenny topór, lecz pożar nie został jeszcze ugaszony, on żarzy się nadal,
aby nagle na nowo z niszczącym skutkiem wybuchnąć.
I spełni się to, co zostało przez głos Ducha przepowiedzine. Dla ludzkości rozpocznie
się nowy odcinek życia i dobrze dla tych, którzy ich naziemskie życie nie za wysoko sobie
cenią; dobrze dla tych, którzy obłudę tego świata rozpoznali i nie stali się jego niewolnikami;
dobrze dla tych, którzy wiedzą co jest sensem i celem ich życia na ziemi, którzy wyznaczyli
sobie wyższe cele .. jak jedynie spełnianie ich nziemskich pożądań i uciech ... Oni podejmą
walkę o życie, którą nadchodzący czas ze sobą przyniesie ... Oni staną się zwycięzcami i nimi
na zawsze pozostaną.
Ludzkość wkroczy w nową fazę, każdy jeden będzie się musiał ciężko zmagać, on
będzie musiał przeżyć wielkie naziemskie biedy i duchowo przetrzymać jego największą
walkę, ostatnią walkę o wiarę, która koniec tego świata poprzedzać będzie. A przyjdzie to
nieodwołalnie tak jak zostało przepowiedziane, gdyż czas dobiegł do końca, a panujący
najniższy duchowy stan tego wymaga, ten przepowiedziany dzień przerwie dalszy duchowy
rozwój dla wszystkiego duchowego co się obecnie na ziemi znajduje, aby mogło ono zacząć
go kontynuować na nowej już ziemi.

W tą ostatnią fazę wkroczy ludzkość już w krótce, a to co działo się będzie na świecie,
pozwoli ludziom wtajemniczonym w duchowe sprawy i posiadającym duchową wiedzę,
rozpoznać kiedy się ona rozpocznie. Gdyż najpierw muszą znaleźć miejce wszystkie te
naziemskie wydarzenia, pożar na nowo musi się rozpalić, aby naziemska bieda osiągnęła jej
kulminacyjny punkt, i wkroczenie Pana swe uzasadnienie miało ... aby Bóg mógł osobiście
walczące ze sobą strony upomnieć, aby im broń ich z rąk ich „wytrącił” i dopuścił do
nadejścia na nich wielkiego niszczęścia, tak aby spojrzenia wszystkich ludzi skierowały się na
kraje w których się Bóg wyraźnie wyraził. Bo On Sam da o Sobie znać, on będzie posługiwał
się mową, którą każdy ten zrozumie, który ją zrozumieć zechce. I objawi się On także tym,
którzy wierzą, On będzie w duchu pomiędzy tymi ludźmi obecny, On będzie pośród nich
działał i siłą Swą wypełniał tych którzy wypełnieni są wiarą. Bo oni będą Jego obecności
potrzebowali, gdyż trudna życiowa sytuacja pośród ludzkości także i ich dotknie, a walka
przeciw wierzącym na sile przybierze im bliżej będzie do końca.
Ostatnia faza trwać będzie krótko, ale będzie ona bardzo mocno na ludziach ciążyć,
tak że ona jedynie z Bożą pomocą do zniesienia będzie. Lecz każdy jeden który z Bogiem i w
Bogu żyje ... i który Go kocha i Jego przykazania spełnia, z walki tej zwycięzką ręką wyjdzie,
gdyż nigdy nie będzie on sam. On wyraźnie czuł będzie obecność Boga i zawsze będzie mógł
czerpać siłę z Jego słów, które On w Swojej miłości do ludzi zwraca, aby pozostali Mu wierni
i do końca wytrzymali ... Amen

B.D. Nr. 6970

16.11.2010
Cisza prze burzą ... Pozorowanie pokoju na świecie ...

Nawet gdyby się wam wydawało, że kroczycie naprzeciw pokojowym czasom, to nie wolno
wam się jednak dać zwieść pozorom ... Jest to tylko cisza przed burzą, i szybciej jak się wam
wydaje zmieni się oblicze tych, którzy o pokoju mówią, ale rozpoczynają już rzucać
rozpalone pochodnie pomiędzy narody tej ziemi. Ten spokój jest dla was niebezpiezny, gdyż
przez to staniecie się oziębli, i wasz naziemki byt jedynie materialnie oceniać będziecie ...
Dlatego Ja raz po raz ludzkość z tego spokoju wyrywam, abyście nie usnęli. I dlatego też
wiele jeszcze się na tym świecie wydarzy, i ciągle na nowo ludzka uwaga skierowywana
będzie na wydarzające się nieszczęścia i katastrofy wszelkiego rodzaju. Ludzie będą musieli
obok pozornej odbudowy i naziemskiego dobrobytu mieć także udział w takich
wydarzeniach, w których sama ludzka siła nie wystarczy, aby im zapobiedz, oni muszą sie
nauczyć rozpoznawać, że żaden człowiek nie jest w stanie uchronić się od takich ciosów losu,
nawet gdyby jego naziemskie życie w sensie materialnym dobrze zabezpieczone było.
Nie powinnicie się dać zwieść przez światową sytuację, która robi takie wrażenie jak
gdyby się uspakjała, gdyż są to jedynie oszukańcze machincje które mogą przynieść wam
niedobre przebudzenie jeśli pozwolicie się temu pozornemu spokojowi uwieść i pozostawicie
każde upomnienie wskazujące na koniec bez zwrócenia na nie uwagi. Zmiana nadejdzie nagle
i dlatego też wszyscy musicie być wtedy na nią przygotowani i dlatego wierzyć powinniście
że zmiana nastąpi. Możecie śledzić wiele znaków na koniec wskzujących, lecz przeciwnik
Mój również się o to starał będzie, aby wam piaskiem w oczy sypać ... Bo on nie chce abyście
w koniec uwierzyli, się opamiętali i poczęli się zmieniać na lepsze. Dlatego on również

oddziaływuje na tych którzy mu służą, aby pozwalali oni ludzią uwierzyć w to, że idą oni
naprzeciw wspaniałym czasom które pełne będą pokoju i radości. I nawet im się to uda, gdyż
ludzie prędzej w to uwierzą co oni sami stwierdzić mogą, jak w to co się im z duchowego
królestw oznajmia. Po za tem wolą oni raczej wierzyć w przyszłość która będzie dla nich w
naziemskim sensie piękna i szczęśliwa, jak w koniec tego świata.
Ale Ja nie ustaję w ostrzeganiu i upominaniu was, gdyż nie rozchodzi się tylko o te
krótkie naziemskie lata lecz o wieczność ... I Moje upomnienia będą coraz bardziej
ponaglające, im widoczniej „spokój” rozprzestrzeniać się będzie na ziemi ... Im bardziej
ludzie zaczną wierzyć w ten pozorny pokój i zapomną swoje zamierzenia i postanowienia
które oni przez stale im dawane wskazówki na zbliżający się koniec sobie zaplanowali. Za
pomocą tego świata będzie próbował Moj przecinik jeszcze raz wyciągnąć w kierunku ludzi
jego uchwytujące ramiona, i potrzebna będzie bardzo silna wiara aby nie dostać się pod jego
przemoc.
Dlatego też ciągle na nowo zwracam wam na to uwagę co was oczekuje ... Nie
pozwólcie sie zwodzić ... Moje słowo jest prawdą, i ono się spełni, i słowo Moje oznajmia
wam zbliżający się koniec który poprzedzać będzie Moja wyraźna interwencja .. katastrofa
spowodowana siłami natury o wielkim rozmiarza ... I katastrofa ta zaskoczy wszystkich tych
którzy w pokój uwierzyli, i oni nawet jeszcze wówczas będą mogli zawrócić i tą krótką drogę
do końca pokonać stale dążąc do duchowej doskonałości ...
Ale na wskutek tej katasrofy straci życie niezliczona ilość ludzi ... I cz wy to wiecie,
że nie będziecie też do nich należeć? Czy nie będzie już wtedy dla was za późno, którzy w
obojętności i uśpieni w nadzieji w przyszłość przed siebie wędrujecie i się omamiać
pozwalacie przez pana tego świata. Dlatego też zawsze pamiętajcie o tych Moich słowach,
kiedy dotrze do was wiadomość o nagłym „odwołaniu” ludzi z tego świata o ciosach losu
oraz pełnych cierpienia wydarzeniach różnego rodzaju. Ja chcę was wszystkich przez to
ostrzec przed nagłym końcem, Ja chcę, aby oczy wasze skierowane zostały na Moją moc,
która wszystko to zniszczyć może co wy sobie zbudujecie, i która wszystkie wasze plany
zniweczyć może ... Łączcie się coraz bardziej z tą Mocą ... odnajdźcie drogę prowadzącą do
Mnie, zaufajcie Mi i proście Mnie o właściwe prowadzenie, o ochronę i o zmiłowanie Moje i
uwierzcie w to że pokój może istnieć jedynie w połączeniu ze Mną, że będzie się was
oszukiwać gdy się wam istnienie naziemskiego pokoju zapewniać będzie. Bo ludzie już tak
nie żyją, aby ich życie w spokoju przebiegać mogło, gdyż nie dążą już oni do żadnego
duchowego rozwoju i dlatego zatracili też prawo przebywania na tej ziemi ... Amen

B.D. Nr. 4493

23.11.1948
Odejście ze świata pewnego naziemskiego władcy ... Zwrot ...

Kiedy dotrze do was wiadomość o odejściu z tego świata pewnego naziemskiego władcy, to
wiedzcie, że dotarlście już do czasowego punktu, którego nazwać możecie początkiem końca.
Gdyż wtedy świat ten stanie się punktem zapalnym ... wybuchną płomienie ... niewawić
panować będzie bez jakichkolwiek wewnętrzych oporów, a ludzkość opanuje przerażenie,
gdyż widzieć ona nie będzie żadnego wyjścia z niebezpieczeństwa którego nie da się
odwrócić.

A wtedy Ja będę was naglił do zabiernia głosu, bo gdy wszystko pełne będzie
wzburzenia, to w was będzie panował wielki spokój, gdyż jasno rozpoznacie, że czas już
bliski w którym Ja Sam wam się ukażę ... i oznajmać to będziecie ludziom, którzy was
wysłuchać zechcą. Ludzie będą się widzieli ze wszystkich stron przez wrogów otoczeni i
dlatego nie będą już mieć żadnej nadzieji na pokojowe rozwiązanie konfliktu. Dlatego też lęk
pomiędzy ludźmi będzie bardzo duży i wszędzie tam panował, gdzie nie ma wiary w Tego
Jednego, który jedynie pomóc może.
W napięciu obserwować będzie się wydarzenia na świecie, ludzkość żyjąca w lęku
starała się będzie zaopatrzyć na przyszłość, gdyż widzieć ona będzie zbliżającą się wielką
globalną biedę, ona starać się będzie ze strachu przed utratą zabezpieczyć jej dobro i
próbować będzie uciekać, chociarz ucieczka rokować nie będzie żadnych nadzieji na wyjście
z ich sytuacji. I jedynie wierzący pozostaną spokojni i nimi Ja się posłużę aby oddziałowywać
na ludzi, którzy są nieszczęśliwi i zrozpaczeni. I jeszcze raz próbował będę się do nich
zbliżyć, Ja sprawię, że Moi słudzy do nich przemwiać będą ... i nawet Ja Sam ofiaruję im
poprzez nich Moje słowa miłości i pocieszenia. Ja ostrzegę ich przed próbą ucieczki i przed
myśleniem jedynie o dobrze ich ciała, ja przedstawię im jak beznadziejne są ich obecne plany
i upomnę ich do wytrwania i do złożenia swego losu w Moje ręce, a więc wszystko potoczy
się swoją drogą ...
„Pożar” rozpalił się ... i nie uda się już go ludziom ugasić, lecz Ja Sam go ugaszę
stosując przeciw niemu inne elementy, Ja Sam postawię się naprzeciw tym, którzy się
nawzajem masakrują ... I z góry dotrze do nich głos Mój ... wielka katastrofa spowodowana
przez siły natury nawiedzi ziemię i tych co walczą ... ona spowoduje że zostaną oni od siebie
oderwani; gdyż spotkają się oni oko w oko z mocą, której żaden z walczących nie dorósł.
Będzie to trwało zaledwie parę godzin, ale spowoduje na tym świecie zupełnie nową sytuację,
zupełnie inne stosunki, oraz na początku nieprzejżysty chaos, oraz wielką naziemską biedę i
niesamowicie dużo smutku, oraz biedy pomiędzy ludźmi.
Lecz wy będziecie musieli wszystko to znieść, bo zbliżacie się do końca .. i musi
jeszcze zostać stworzonych wiele możliwości oczyszczenia, gdyż ludziom nie pozostaje już
wiele czasu do życia na ziemi, a oni powinni jeszcze dojrzeć i to w najkrótszym czasie ...
Koniec jest już bliski ... i kiedy czas ten się rozpocznie, to z całą pewnością możecie już w
krótce oczekiwać ostatniego dnia, oraz sądu ostatecznego, aby mogło spełnić się, co wam
oznajmione zostało przez słowo i pismo ... Amen

Sytuacja przed katastrofą spowodowaną siłami natury

B.D. Nr. 8104

17.02.1962
Uzasadnienie dlaczego ta katastrofa ...

Ja w ostatnim czasie ... na krótko przed końcem, wylewam na ludzkość wielką ilość Mojej
łaski ... Gdyż wiem o jej słabości oraz duchowej ciemności, oraz o jej przywiązaniu do
naziemskiego świata, o jej pożądaniu w stosunku do materialnych, naziemskich dóbr, do
zaszczytów i sławy ... Wiem, że Mój przeciwnik trzyma ich w uwięzieniu i że oni, w swojej
słabości nie są w stanie o własnych siłach uwolnić się z jego przemocy. I Ja szukam
przeróżnych możliwości, aby ludziom tym przynieść pomoc, gdyż każdy potrzebuje wsparcia

w swojej duchowej potrzebie. I Ja również wiem, co każdy jeden z nich potrzebuje, i dlatego
traktuję każdego jednego według jego indywidualnego nastawienia do życia oraz do Mnie,
gdyż Ja chcę każdego z nich dla Mnie pozyskać.
Ludzie nie wiedzą jednak o tym że są więźniami Mojego przeciwnika kiedy
naziemskich dóbr pożądają, bo nie jest im świadomy ich właściwy cel ich naziemskiego
życia. Dlatego też nawet nie próbują wydostć się z jego przemocy. I tym ludziom, którzy są
bardzo do materi przywiązani Ja udzielić muszę szczególnej pomocy, której oni ale jako
pomocy nie rozpoznają. Ja muszę im zabrać to co posiadają, Ja muszę przenieść ich w takie
położenie, w którym oni mogą rozpoznać przemijalność wszystkiego tego co naziemskie. Ja
muszę przyczynić się do tego, aby nauczyli się oni rozpoznawać ich własną bezsilność, aby
oni w tej biedzie i bezsilności o Mnie sobie przypomną i Mnie świadomie o pomoc poproszą
... Gdyż Ja chcę aby oni znaleźli Mnie ... Tego .. Którego oni w świecie tym znaleźć nie
mogli i trudno im Go znaleźć będzie ... Jest to z Mojej strony objwienie, które ludzi boleśnie
dotyka, lecz inaczej nie można ich wyrwać z ich obojętności.
Ale i to objawienie jest łaską czasu końcowego, gdyż jedna uwewnętrzniona .. i do Mnie
skierowana modlitwa oraz jej spełneinie może człowieka ku Mnie skierować i spowodoać, że
on już więcej ode Mnie się nie oddali, że od tego momentu poprosi Mnie on o prowadzenie i
Mi się odda ... A wtedy Ja go już pozyskałem, i wyrwałem z pod władzy Mojego przeciwnika,
który władzę swoją nad nim utracił.
Wy ludzie widzieć będziecie w różnego rodzaju wydarzeniach spowodowanych siłami
natury jedynie spowodone zniszczenie i szybko i łatwo wydawać wasze opinie tak długo jak
one was samych nie dotkną ... Lecz nic nie wydarzy się bez Mojej woli lub dopuszczenia z
Mojej strony; i o tym zawsze powinniście pmiętać, kiedy usłszycie o nadzwyczajnych
wydarzeniach, gdzie ludzkie życie oraz ich posiadłość zagrożone są, gdzie ludzie są bezsilni i
sami jedynie według ich słabych sił pomóc potrfią ... Lecz Ja wiem o woli każdego jednego, i
także o możliwościch jak błądzącym duszom wskazać właściwą ich życia drogę do Mnie
prowadzącą ... I Ja zaprawdę zajmę się każdym jednym z was, który w duchu prawdy do
Mnie się modli i Mnie o pomoc prosi ...
A czas końcowy uzasadnia takie wydarzenia, których ludzka wola nie potrafi powstrzymać,
jeśli Moja wola je przewidziała ... I wy ludzie jeszcze często skazani będziecie na szalejące
siły natury, i tylko bardzo rzadko będziecie mogli w nich Moją pełną miłości troskę o was
rozpoznać ... o was, których błogosłwieństwo duszy jej zagrożone ... Ja chcę wam jedynie
dopomóc, abyście się mogli od Mojego przeciwnika uwolnić, co kiedyś wydarzy się przez
zawołanie do Mnie o pomoc, przez które wy Mnie jako waszego Boga i Stworzyciela
uznajecie ... a z drugiej strony przez rozpoznanie przemijalności wszystkiego tego, co jeszcze
do Mojego przeciwnika należy. Starajcie się uwolnić od pragnień i życzeń związanych z
materią i jej różnego rodzaju dobrami ... Bo co wy naprawdę do życia potrzebujecie, to
zawsze też otrzymacie, jeśli się ze Mną połączycie i wasze właściwe naziemskie zadanie
rozpoznacie ... i starać się będziecie je spełnić ...
Lecz nie pozwólcie się przez Mojego przeciwnika zakuć w kajdany, który wam skarby
tego świata na wasze pożądanie przed oczy wasze stawia ... tak że Ja Sam wtedy
interweniować muszę, że muszę wam pokazać, że wy je w każdej chwili stracić możecie jeśli
tylko Moja wola tego zechce. Interwencje te są dla was bolesne, ale one mogą stać się dla
was prawdziwym błogosławieństwem ... I Ten który wam zabiera, Ten może wam w każdej
chwili znowu dać. I On będzie też każdemu strał się pomóc w jego potrzebie jeśli on tylko w
głębi swojej wiary do Niego się zwróci i o pomoc poprosi ... Ale rozpoznajcie w każdym
wydarzeniu spowodowaynym siłą natury Moją wolę, która jej podyktowana miłością i

mądrością ... i dlatego też podana wam na wasze błogosławieństwo ... jeśli tylko wasze do
Mnie ustosunkowanie właściwe będzie i wy prawdziwy cel życia rozpoznacie ... Bo wtedy wy
będziecie się coraz bardziej do Mnie zbliżać i wyszystko, co Ja na ludzkość zsyłam jako dary
Mojej łaski rozpoznawać ... bo jest to czas końca ... Amen

B.D. Nr. 2340

19.05.1942

Boża sprawiedliwość ... Interwencja Boża ... Katastrofa ...

Boża sprawiedliwość objawi się przez skutki pewnego wydarzenia, które jest ludzkości czasu
końcowego pisane, gdyż dotknie ono dotkliwie regentów tych państw, którzy spowodowali
„pożar” który przeniósł się na całą ziemię. Wina tych krajów stanie się widoczna przez
wydarzenia które kraje te spotka i któremu ludzka wola zapobiedz, lub go osłabić nie jest w
stanie. Ludzie całego świata powinni dzięki temu wydarzeniu rozpoznać, że Boża
sprawiedliwość nie pozostawi nic bez kary, jeśli miarka sprawiedliwości się przebierze.
Bóg każdemu człowiekowi dał wolną wolę, która zostaje nadużyta w takim stopniu, który
wymaga odsieczy, aby ci którzy prawie myślą i postępują rozpoznać mogli Bożą rękę i
poczuli odrazę do tego co inni za dobre uważają. Zmagania tych narodów zataczają duże
kręgi, tak że pożar ten nie będzie łatwy do ugaszenia. Dlatego też Sam Bóg pożar ten ugasić
będzie musiał zabierając ludziom wszelką możliwość kontynucji ich walki, a uczyni On to za
pomocą wydarzenia spowodowanego siłami natury, którego oddziaływanie będzie
niesamowite, ono będzie czynić bezsilnym wszystko to, co dotychczas silne i potężne było ...
i on pokaże im, że Jego wola i Jego moc są o wiele silniejsze. I kto jeszcze nie znajduje się
całkowicie pod wpływem Jego przeciwnika, ten będzie też mógł rozpoznać gdzie miało
miejsce jego działanie ... i starał się będzie prowadzić właście życie ... Amen
B.D. Nr. 8781

16.03.1964

Zmiany zachodzące w kosmosie ...
Wydarzenie które wam zapowiadam jest nadzwyczajnym wydarzeniem ... Wam będzie się
wydawać, że może się mylicie, lecz ciągle na nowo to samo przeżywać będziecie ... trzęsienia
ziemi, które nie związane są z erupcjami, lecz takie które zawsze wtedy występują, gdy
ziemia w pewnej konkretnej konstelacji w odniesieniu do gwiazd się znajduje ... tak że można
będzie tych wstrząsów regularnie oczekiwać i zawsze wtedy będą one miały miejsce. One
będą ledwo odczuwalne, i dlatego niepokoić będą jedynie niewielką ilość ludzi, lecz rezultaty
naukowych dociekań będą powodem do obawy przed najgorszym, po za tym zjawiska te
zaczną się z czasem wzmacniać, tak że i obojętnym ludziom zabiorą one ich spokój, bo
rozpoznają oni, że planeta ziemia znajduje się w zagrożeniu, a powodem tego są inne planety,
gdyż planety te opściły ich dotychczasowe orbity i poruszają się w kierunku ziemi, one raz po
raz znajdują się w konstelacji, która te właśnie zjawiska co jakiś czas powoduje.
W obliczu bliskiego już końca ludzie powinni jeszcze wyrwani zostać z ich stoickiego
spokoju, oni powinni przypomnieć sobie ich Stworzyciela i zająć się myślami o
przemijalności, oraz faktem, że oni żadnej gwarancji na to nie mają, że po ich naziemskiej
śmierci przeminą na zawsze i bezpowrotnie, powinno się ich ostrzec przed końcem ich życia

oraz o losie który ich potem oczekuje, jeśli wierzą oni w dalsze życie ich duszy ... Czas
końcowy przyniesie tyle sprzecznego z naturą, bo przecierz nawet myślenie i działanie
człowieka jest często przeciw naturze, co przyciąga na niego najgorsze skutki. Ludzie
pozwalają sobie na naukowe badania dotyczące kosmosu, oni ignorują prawa natury lecz
pomimo tego nie przeszkadza im się w ich działalności, lecz skutki tego co czynią spadną na
nich z powrotem ... A koniec coraz bardziej się zbliża, i jeśli chce się jeszcze człowiekowi
pomóc, aby się jeszcze opamiętał i sobie swoją wielką odpowiedzialność uświadomił, to musi
być spostrzegalna nadzwyczajna aktywność ze strony Boga, i wtedy pozostaje jeszcze zawsze
w wolnej gesti człowieka zwrócić na nią swoją uwagę i odpowiednio swoje nastawienie
zmienić. I takiej nadzwyczajnej aktywności ludzkość będzie mogła w nadchodzącym czasie
doświadczyć ... aktywności, która nie jest spowodowana ludzką ręką i będzie miała miejsce w
kosmosie na obszarze który podlega jedynie Bogu, która pozornie wyglądać będzie jakby była
ona w sprzeczności z prawami natury, ale i to zdarzenie zaplanowane było w Bożym planie
sprowadzenia do domu upadłych duchowych istot, gdyż może ona spowodować pewną
zmianę nastawienia u wielu ludzi, bo jest to nadzwyczajne wydarznie ... nie ma jednak przy
tym przymusu w stosunku do ludzkiej wiary, gdyż człowiek niewierzący nie zadaje sobie
nawet tego trudu aby znaleźć na to jakieś wyjaśninie, gdyż żyje on poprostu przed siebie bez
jakiegokolwiek poczucia odpowiedzialności.
A ludzka wiara w czasach końcowych tak już nisko upadła, że nawet nadzwyczajne
wydarzenia w naturze nie są w stanie go do wiary skłonić, i dlatego można będzie zastosować
jedynie takie środki które mogły by jeszcze przynieść korzyść ludziom niezdecydowanym,
które mocnych bodźców potrzebują aby zacząć się zastanawiać i swoją wolę jeszcze
prawidłowo ukierunkować. Gdyż wszystko co można jeszcze uczynić, aby dusze od
ponownego uwięzienia w materi uchronić, to zostanie jeszcze ze strony Boga uczynione,
Boga, Który kocha ludzi i nie chce na to pozwolić, aby poszli na zgubę. Lecz za każdym
razem, kiedy się On nam w oznajmiony sposób objawi, trzeba się będzie liczyć z ofiarami
pomiędzy ludzkością, gdyż inaczej nie wywarło by to na ludzkość żadnego większego
wrażenia i posądzaliby się oni nawzajem o przewidzenia ... Bo skutki takich działań będą w
różnych miejscach różne i będzie to też potrzebować pewnego okresu czasu zanim naukowcy
znajdą na te wydarzenia jakieś wyjaśnienie, i wtedy oznaki te często też się powtarzać będą u
dawać ludziom dowody na to, że w kosmosie coś się dzieje, przeciwko czemu oni sami nic
zrobić nie są w stanie. Tak więc skazani będą oni na ich skutki które stale okresowo
występować będą, aż to oznajmmione wielkie wydarzenie nastąpi które ludziom, którzy w
Boga wierzą i też przez Niego w każdej krytycznej sytuacji chronieni będą, udowodni moc i
wielkość Boga. Lecz chociarz stale się ludziom o bliskim już końcu mówi, i stale daje się
wskazówki na zbliżające się katastrofy które koniec ten poprzedzają, to oni poprostu nie
wierzą ... i nawet w najmniejszym stopniu nie zmienią oni swego pstępowania, oni nic nie
czynią aby się przygotować, oni żyją w tym świecie ... oni kochają go i widzą w nim swego
Boga ... Dlatego też pozostaną oni do materi przywiązani kiedy nadejdzie koniec, lecz
wszystko to już ustalone zostało w Bożym planie uzdrowienia dusz, i nic się nie wydarzy, co
by już przed wiekami nie zostało przewidziane ... Tak więc i to sprzeczne z naturą wydarzenie
odegra się według Bożej woli, i na to został również przewidziany dzień kiedy ono wystąpić
ma ... i dzień ten zgodnie z Bożym planem nastąpi ... Lecz wy powinniście uprzednio zostać z
tym zaznajomieni, aby wasza wiara wzmocnić się mogła, bo wszystko tak się wydarzy jak
uprzednio już przepowiedziane zostało, i ponieważ wy też coraz bardziej prawdziwość tego
rozpoznawać będziecie, co wam bezpośrednio z góry zsyłane zostaje ... Bo wy powinniście
stworzyć połączenie pomiędzy Bogiem a tym światem ... z waszymi bliźnimi, którzy bez
wiary i bezmyślnie przed siebie idą ... Wy wprawdzie dopiero wtedy o tym będziecie mogli
mówić, kiedy pierwsze z zapowiedzianych wydarzeń miały już miejsce, bo wcześniej żaden
człowiek waszych mów nie będzie chciał usłyszeć ... Wy dopiero wtedy znajdziecie otwarte

uszy i serca, kiedy nastąpi trzęsienie ziemi które spowoduje że ludzie pytać zaczną ... i
dopiero wtedy wy mówić powinniście, a od ludzkiej dobrej woli i chęci zależeć będzie, jaką
korzyść on/ona z tego wydarzenia dla siebie odniesie ... Amen

B.D. Nr. 4359

01.07.1948
Zjawiska świetlne poprzedzające katastrofę ....

Przed Moją interwencją będzie jeszcze miała miejsce pewna wielka duchowa akcja, która
powinna wzmocnić wiarę tych co są ze Mną, i być jednocześnie wskazówką na nadchodzące
wydarzenie spowodowane siłami natury. Moi niebiańscy posłańcy dostali zlecenie, aby stali
się dla tych Moich na ziemi spostrzegalni w postaci świetlnych zjawisk, które oni wyraźnie
wiedzieć będą na firmamencie, tak że każde możliwe złudzenie wykluczone zostanie, i ci Moi
będą wszyscy to samo wiedzieć, podczas gdy ci co niewierzący nic widzieć nie będą, a
wskazówki na to zjawisko zdergradują oni do produktu ludzkiej fantazji. I właśnie to będzie
ostatnim już znakiem ... a wtedy możecie się z całą pewnością przygotować na godzinę
Mojego objawienia za pomocą elementów natury. Pozwólcie wtedy wszystkiemu co
naziemskie pójść swoją drogą, i troszcie się tylko o wasze dusze ... I wtedy pełni skupienia
przyjmijcie w sobie słowo Moje, pozwólcie Mi w słowach do was przemawiać i połączcie się
głęboko we wnętrzu waszym ze Mną tak, abym Ja mógł być przy was obecnym kiedy
znajdziecie się w największej biedzie która już wkrótce na was wszystkich przyjdzie. I wtedy
zajmijcie się także tymi, którzy się wokół was znajdują i ze strachem obserwują zmiany w
naturze zachodzące, dajcie im krótkie wyjaśnienie i skierujcie ich do Mnie, mówcie o Mnie
jako o Bogu miłości, Który każdym człowiekim się zajmie i nikogo bez pomocy nie
pozostawi, jeśli się do Niego o pomoc zawoła. I potem wyczekujcie Mnie i nie bójcie się
kiedy zabrzmi głos Mój z mocą która u ludzi wstrząs spowoduje ... Pozostańcie spokojni i
zrównoważeni i wiedzcie że nic się wam nie stanie, jeśli Ja Sam tego nie zechcę i że Ja wam
Moją ochronę obiecałem, jeśli wy się w modlitwie ze Mną połączycie. A wtedy będę przy
was obecnym, a wy wyraźnie odczuwać będziecie Moją bliskość ... A wówczas spełni się to,
co Ja wam przez słowo Moje oznajmiłem ... gdyż Moje słowo jest i pozostanie wiekuistą
prawdą ... Amen

B.D. Nr. 1153

30.10.1939

Zjawiska występujące w naturze ... Temperatura ... Gwiazda ... Przepowiednie ...
Czas pędzi, a ludzkie usposobienie nic się nie zmienia ... niezliczona ilość dusz skazana jest
na zgubę, jeśli Pan nasz nie okaże im jeszcze w ostatniej godzinie Swoją miłość ... i
przerażającą zagładę wszystkiego co naziemskie przed ich oczami zademonstruje ... I dlatego
zwracajcie uwagę na dni które się znacząco różnić będą od dni które typowe dla jakiejś pory
roku są. Im niżej słońce będzie stało, tym jaśniejszy będzie strumień jego światła i pewna
nienaturalna temperatura spowoduje u ludzi wielkie zdziwienie ... A to stanie się powodem
do różnego rodzaju przypuszczeń ... Częściowo będzie się pełnym dobrej nadzieji w
przyszłość patrzyć, częściowo będzie się miało pełne lęków wątpliwości, a człowiek będzie
nawet skłonny aby widzieć w tym siłę ponad naturą stojącą.

Pomimo to jedynie niewielu przypomni sobie o ich stosunku do Boga ... Oni nie
rozpoznają w tym faktu, że Sam Bóg chciałby za pomocą tego ich myślnie na Siebie
skierować, oni nie starają się też o to, aby znaleźć pewne związki z tymi nadzwyczajnymi w
naturze zjawiskami ... Oni się nawet bardzo szybko do tego przezwyczają, nie czerpiąc z tego
nawet najmniejszej dla ich duszy korzyści. Bo gdyby oni chcieli jedynie stać się uważnym, to
musiało by dla nich to „zawołanie z góry” być zrozumiałym. Jeśli jednak nie pomyślą oni o
ich stosunku do Stworzyciela, to zmysły ich pozostaną jedynie na ziemię skierowane i nie
przyjmą oni do siebie niczego z tego co Duch im oferuje. A wszystkie te nadzwyczajne
zjawiska natury są oznakami duchowego działania sił, które podporządkowane są Bogu i
które chętnie Mu służą. Ponownie dadzą znać o sobie pewne duchowe prądy ... i będą się one
ludziom na wszelkie sposoby objawiać, lecz myślnie ludzkości bardzo mało się tym
zajmować będzie, gdyż bardzo silnie oddziaływuje na nią ma także władza ciemności, a ona
walczy przeciw wszystkiemu, co mogło by człowiekowi przynieść duchowe rozpoznanie ...
Ona stara się osłabić wszystko to co Boskie, tak że ludzkość zwracać będzie swą uwagę
jednie na to co naziemkiej natury, a oddziaływaniu Boskich sił w naturze będzie się obojętnie
naprzeciw stało, nawet gdy ona odczuwalnie dobrze ludziom czyni. Tylko niewielka ilość
rozpoznaje wyciągniętą ku nim Boską rękę i stara się ludzi uświadomić, lecz jednie to co
ludziom cielesne przyjemności przynosi spotyka się z ludzkim uznaniem, wskazówkom z
góry mającym na celu zmianę ludzkiego myślenia nie poświęca się żadnej uwagi. I podczas
tego czasu w którym ludzie na wskutek nadzwyczajnej działalości słońca, w nietypowym dla
takich temperatur czasie dobrze czuć się będą, nastąpi wydarzenie które nawet ślepego skłoni
do zastanowienia się nad nim ...
Z firmamentu „obluzuje” się gwiazda i zmieni swoją drogę ... Gwiazda ta będzie
miała tak silne światło, że będzie ono znacznie silniejsze od wszystkich innych gwiazd na
niebie. Ona będzie nocą bardzo silnie świecić i się w kierunku ziemi zbliżać, tak że i to
zjawisko będzie dla ludzi znowuż czymś nadzwyczajnym, i będzie ono zarazem dowodem na
to, że Stworzyciel nieba i ziemi wszelką moc posiada a więc i gwiazdom nakazuje po jakiej
drodze się one według Jego woli poruszać mają. Kiedy gwiazda ta widoczną się stanie, to
ludzkość coraz brdziej zbliżać się będzie do jej duchowego punktu zwrotnego ... Ona otrzyma
w sensie duchowym tyle różnorodnej pomocy, że konieczna będzie jedynie jej dobra ku temu
wola, aby sobie pomoc tą przyswoić, lecz zmysł jej będzie coraz bardziej zatwardziały i
uparty a jej myślenie coraz pełniejsze fanatyzmu ... I wtedy blisko już do czasu o którym Pan
na ziemi wspomniał: „że drzwi zostaną wywarzone z zawiasów, jeśli człowiek serce swoje
przed wszelkimi duchowymi prądami zamknie. Światło to świecić będzie także i tam gdzie
się go unika, bo promień światła będzie tak silny że wszystko przeniknie, i będzie go także
widzieć musiał ten który jest duchowo ślepym, tylko że jego wola będzie pomimo to
negująca, a koniec jego będzie taki, że światłość ta zupełnie go pochłonie ... gdyż wszystko co
jasne, światłe i przejrzyste wiąże ciemność ... I światło pokona w tym sensie ciemność, że
ciemność wszędzie tam musiała będzie ustąpić, gdzie już raz światło prawdy drogę sobie
przetarło, a kłamstwo i obłuda w samym sobie się zapadną ... lecz prawda pozostanie na wieki
wieków ... Amen

B.D. Nr. 4371

11.07.1941

Oznaki zapowiadającej się katastrofy ....
Niepokój pośród ludzi i zwierząt ....

Ludzkość opanuje wielki niepokój na krótko przed tem zanim Ja się jej poprzez elementy
natury objawię, gdyż to wydarzenie samo się zapowie i to w taki sposób że człowiek i zwierze
w sobie niespokojni będą i w swym wnętrzu odczuwać będą, że coś się w naturze
przygotowuje. Zachowanie zwierząt będzie bardzo dziwne, tak że będą one próbować uciekać
w pewnym konkretnym kierunku i nagle znowu wracać ... tak jakby poganiała je jakaś
niewidzialna ręka. I to zachowanie zwierząt będzie się niepokojąco odbijać na ludziach, gdyż
rozpoznają oni po tym, że się coś szykuje, przeciw czemu oni nic uczynić nie mogą.
Tak że ludzie pełni obaw oczekiwać będą tego co nastąpi. A czas ten wy, którzy Mi
służycie powinniście pilnie wykorzystać, gdyż jest to jeszcze jeden krótki okres łaski, podczas
którego waszym mowom będzie się jeszcz poświęcać uwagę, gdyż szukać się będzie
wyjaśnienia na to nadzwyczjne odczucie w człowieku i zwierzęciu. I wtedy zwracajcie im
uwagę na słowo Moje, przygotujcie ich na Moje pojawienie się, i skierowujcie ich do Mnie,
aby mogli oni znaleźć u Mnie ich schronienie, kiedy ta godzina wybije w której Ja się
wyrażę. I wtedy i wy połączcie się myślowo ze Mną, abyście byli silni i mogli stać się
podporą dla tych którzy nie wierzą lub słabej wiary są.
Wy sami musicie sią sprawdzić i będzie to dla was możliwe, jeśli wy już przedtem do
Mnie zawołacie oraz podczas godzin w której znajdować się będziecie w wielkiej potrzebie
(biedzie). Wam już wcześniej zwracam uwagę na te zwiastuny, wam dam też możliwość
obserwacji waszego otoczenia ... i wy widzieć będziecie że wszystko tak się odbywa, jak Ja
wam to przepowiedziałem, że przygnębienie i niepokój na ludziach ciążyć będą, których
przyczynę wy znacie i dlatego możecie z powodzeniem do nich wszędzie tam przemawiać
gdzie to potrzebne będzie. I znowu robić będziecie doświadczenie, że ten człowiek który w
miłości żyje waszym słowom wierzyć będzie, podczas gdy pozbawiony miłości was
wprawdzie wysłucha, lecz żadnej dla siebie korzyści w tym nie rozpozna. Aż nadejdzie
godzina, w której Ja rozbrzmiewać pozwolę Mojemu z góry płynącemu głosowi ... I rozpęta
się tak ogromne huczenie i dudnienie że jeden nie będzie zwracał uwagi na drugiego, a tylko
troszczył się o swoje własne życie. Każdy jeden starał się będzie uciec, lecz z każdej strony
docierać do niego będzie to samo huczenie i dudnienie ... i w zależności od jego do Mnie
nastawienia będzie też skutek jego zabiegań ... on przeżyje ... lub też zostanie przez siły
natury porwany tracąc swe życie, tak jak to Moja od wieków mądrość rozpoznała i zarządziła
...
I chociarz jeszcze jest pozornie cicho i nie można jeszcze żadnych oznak rozpoznać ...
to nie czujcie się przed tym bezpieczni, gdyż dzień ten przyjdzie nieodwołalnie, dzień który
wam to spowodowane siłami natury wydarzenie przyniesie i ten który jeszcze dzisiaj wątpi
będzie mógł się osobiście przekonać ... jeśli mu jeszcze wogóle możliwość (czas) do
zastanowienia się pozostanie ... Ja przemawiałem do was prze Ducha Mojego i wa to
zapowiedziałem ... i Ja przemawiał będę przez naturę głosem który wszyscy usłyszeć potrafią.
Kto temu pierwszemu głosowi nie da wiary, ten będzie musiał wysłuchać Mojego głosu z
góry ... Ale i wtedy jeszcze ma on wolną wolę aby go jako grę natury widzieć, albo w Moje
zapowiedzi przemyśleć i uwierzyć że Ja Sam chcę mu się objawić, abyście Mnie usłyszeć
powinni ... ci którzy nie chcecie uznać głosu Ducha. I szczęśliwi, którzy pozostaną jeszcze
przy życiu, gdyż oni będą mogli jeszcze skorzystać z krótkiego okresu Bożej łaski aby
nadrobić wszytko to co dotychczas zaniedbane zostało, aby się poważnie przygotować na
koniec który wkrótce po tym wielkim wydarzeniu nastąpi ... Amen

Katastrofa spowodowana siłami natury

B.D. Nr. 6405

18.11.1955
Zmiana obrazu gwiazdozbioru ....

W krótkich odstępach czasu przeżyjecie powtarzające się wydarzenia, które was ludzi mocno
zaniepokoją, gdyż nie będziecie w stanie ich sobie wytłumaczyć i obawiać się będziecie sił,
przed którymi nie potraficie się bronić. Wy nie znajdziecie też żadnego na to wytłumaczenia,
bo jest to Moją wolą, abyście się ze wszystkim liczyli i aby każdy jeden z was się
odpowiednio do tego nastawił ... Bo Ja chcę, aby każdy z was wyciągnął z tego korzyści dla
swojej duszy. Gdzie brakuje wiary, tam niepokój szczególnie silny będzie, podczas gdy
wierzący mniej lub więcej Mnie się trzymają i czują się pod Moją opieką bezpieczni.
Skutkiem ich będzie wielka publiczna dyskusja, gdyż są tą zjawiska w kosmosie
występujące, tak że każdy jeden sam nad tym porozmyślać może i odpowiednią opinię
wyrazić. Miejscami nawet światowe interesy znajdą się na marginesie publicznej uwagi, lecz
gdy tylko zjawiska te się uspokoją, to ludzie znowu poświęcą się całkowicie ich naziemskim
uciechom i tylko u niewielu pozostaną trwałe wrażenia które spowodują że zaczną oni
rozmyślać i się zastanawiać ... co nawet może spowodować zmianę ich myślenia ... aż się te
zjawiska ponownie powtórzą i ponowne przerażenie wywołają ... Gdyż strona naukowa
obawiać się będzie poważnego zagrożenia dla ciała kosmicznego ziemi ... ponieważ
obserwuje się w systemie planetarnym pełne zagadek zmiany, które nigdy dotychczas
obserwowane nie były i które mogą onaczać poważne dla ziemi zagrożenie. A poglądy
poszczególnych ludzi co do oceny możliwych skutków tych zjawisk bardzo będą od siebie
odbiegały ... Ludzie lekkodusznie przejdą do porządku dziennego i będą nadal bezmyślnie
rozkoszować się ich naziemskim życiem; ludzie będą podejmować różne środki
zapobiegawcze które zupełnie bezsensowne będą, inni znowuż udadzą się do swego wnętrza
aby porozmyślać o ich Bogu i Stworzycielu ... A Ja każdemu pozostawię jego wolną wolę,
lecz stale staram się wywierać wpływ na jego myśli, aby właściwie myślał i zajął się jego
właściwym na ziemi celem, aby oni we Mnie swój spokój znaleźli i potem prze ze Mnie
prowadzeni byli do uzdrowienia ich duszy ...
Ale co się właściwie wydarzy? ... Dotychczas nam znany obraz gwiezdnego nieba
zmieni się ... Gwiazdy (planety) zostaną naprowadzone na nowe ... inne orbity, one stać będą
w stosunku do ziemi w zupełnie innym stosunku jak dotychczas ... Przez to staną się
widoczne gwiazdy, których dotychczas nikt nie widział, a jedna z nich zostanie rozpoznana
jako bezpośrednie dla ziemi zagrożenie, gdyż jej droga poruszania się wzbudza obawy, że
skrzyżuje się ona z drogą naszej ziemi. Żaden człowiek nie będzie chciał w to uwierzyć, że
coś takiego wydarzyć się może, żaden człowiek nie będzie chciał wierzyć że prawa natury
mogą się zmienić ... Ale wy ludzie znajdujecie się blisko końca ... Wy sami przygotowujecie
coś, co jeszcze straszniejsze dla was skutki mieć będzie, bo to czego wy się podejmujecie to
zagraża całej ziemi ...
Co z Mojej woli się wydarzy, to jest jedynie oznaką zbliżającego się końca, i jest dla
was poważnym upomnieniem, i ja daję wam jedynie wyraźne znaki istnienia wyższej mocy,
abyście się wszyscy do Niej zwrócić mogli i przez to bezpośrednie dla was niebezpieczeństwo
zażegnać mogli, jeśli wy ... tzn. wasza dusza prawdziwą korzyść z tego wyniesie. Co jednak
potem nastąpi, to dotyczy całej ziemi i wszystkiego co na niej żyje ...

Dlatego też pojawiam się wam jeszcze przed tem w sposób nadzwyczajny, nie
zmuszając was jednak do tego, abyście Mnie w tych zjawiskach jako Tego który je
spowodował rozpoznali i uznali ... zjawiska które mieć będą potężne oddziaływanie, ale nie
będą one całej ziemi dotyczyć. Gdyż Ja wiem o wszystkich prawach natury oraz o tym jakie
one mają oddziaływanie, Ja wiem także jak można każdemu wydarzeniu zapobiedz, lub je w
oddziaływaniu osłabić ... Co Ja jednak dopuszczę aby się wydarzyło, to służyć powinno
uratowaniu was, powinno was w Moim kierunku popędzać, powinno spowodować że wy
ludzie rozpoznacie jednego Boga, do którego powinniście skierować waszą ucieczkę, bo On
jest Ojcem waszym ... Jest to ostatni znak zanim nadejdzie koniec ... Jest to ostatnia próba
Mojej miłości oraz litości aby uratować to, co jeszcze uratować można ... Amen

B.D. Nr. 6324

03.08.1955
Podążanie w kierunku ziemi pewnej gwiazdy ...

Otworzcie na ościerz serca wasze, przygotujcie się na promień Mojej miłości, który do was z
góry płynie i posłuchajcie co Ja wam chcę powiedzieć: Pewną oznaką bliskiego już końca jest
stanie się widoczną pewnej gwiazdy, która porusza się w kierunku na ziemię wskazującym,
lecz pomimo tego taką dziwną drogę zakreśli, że często z pola waszego widzenia zniknie, aby
potem nagle znowu się pojawić, gdyż będzie jej towarzyszyć mgła przez którą nic nie
przenika ... która od czasu do czasu się rozejdzie aby ciągle na nowo się zagęszczać ...
Wy ludzie przeżyjecie coś, co wam dotychczas nieznane było, bo oddziaływanie tej gwiazdy
na waszą ziemię jest takiego rodzaju, że was on w lęk wprowadza i będziecie się obawiać że
ziemia może stać się ofiarą tejże gwiazdy, która zauważalne zakłócenia na powierzchni ziemi
powoduje, które jednak dla was nie do wyjaśnienia będą. Są także na ziemi ludzie których nic
nie poruszy, obojętne co by na nich nie spadło, ale teraz utracą oni ich spokój, gdyż czują się
oni w obliczu tych wydarzeń bezsilni i skazani na łaskę natury.
I właśnie z powodu tych ludzi siły niebiańskie są w ruchu, gdyż Ja chciałbym tych
ludzi w szczególny sposób poruszyć, aby spowodować żeby oni się Mi, ich Bogu i
Stworzycielowi powierzyli, gdy tylko oni sami poczują się bezsilni ... Co z ludzkiej woli
spowodowane zostaje, nawet gdyby niewiem jak straszne było, to nimi nie wstrząsa, lecz mali
i słabi widzą się oni w obliczu sił natury i wówczas istnieje taka możliwość że znajdą oni
swoje schronienie u Tego, Który jest Panem wszystkiego co stworzone zostało ... wtedy jest
też możliwe, że oni w największej ich potrzebie do Mnie znajdą. I te wydarzenia
odgrywające się w naturze spowodują pomiędzy ludźmi wielkie wzburzenie, a lęk będzie
miał swoje uzasadnienie, bo chociarz gwiezdzie tej towarzyszą dziwne wydarzenia, to ona
jednak coraz bardziej się do ziemi zbliża, a zderzenie z ziemią wydaje się być według
obliczeń tych którzy gwiazdę tą odkryli bieg jej śledzą nie do uniknięcia. Lecz Ja
przepowiedziałem to już na długo przed tem „że wyślę wam wroga który nadejdzie z
powietrza” że wielkiego rozmiaru katastrofa spowodowana siłami natury was ludzi jeszcze
oczekuje, która ostatnią końcową fazę tzn. totalną przemianę powierzchni ziemi poprzedzać
będzie ... i wiele ona ludzkich ofiar za sobą pociągnie ... Ciągle zwracam wam na to uwagę a
Moje słowo to prawda która z pewnością się spełni ... Lecz powinniście już uprzednio zostać
o tym poinformowani, bo wy ludzie powinniście rozpoznać Moją wolę i Moją władzę ...
abyście się dowidzieli, że nic nie może się bez Mojej woli wydarzyć, i nic z tego co się
wydarza nie jest bez sensu i przeznaczenia, i że Ja przy tym zawsze o tych myślę którzy
zupełnie pozbawieni są wiary, i których Ja pomimo tego nie chę utracić na korzyść Mego
przeciwnika ...

Dlatego wy ludzie wiedzieć powinniście co was oczekuje, aby łatwiej wam było
dotrzeć do wiary gdy podczas wielkiej biedy o Tym pomyślicie, który Jest Panem w niebie i
na ziemi, nad wszystkimi gwiazdami i znajdującymi się na nich światami ... Powinniście już
wcześniej o tym wiedzieć, co wam wam poźniej w odnalezieniu wiary pomocne będzie, jeśli
wy tylko posiadać będziecie dobrą ku temu wolę. Na was przyjdą wprawdzie nieszczęścia,
lecz dla każdego jednego z was mogą się one okazać błogosławieństwem, jeśli on dzięki nim
życie swojej duszy odzyska, nawet gdyby w naziemskim sensie musiał on nawet utracić swe
ludzkie życie ... gdy on w swojej biedzie do Mnie zawoła ... Amen
B.D. Nr. 1081

04.09.1939

Widzialny na niebie wytwór (obraz) z obłoków ... Obraz Jezusowego cierpienia i śmierci
....
Bóg ... Pan nieba i ziemi ześle wam widoczny znak, który ma świadczyć o Jego mocy i
wspaniałości ...
Od wieków już ustalone, powinno się teraz oczom waszym objawić, abyście pełni podziwu
oglądać mogli stworzenie Bożej wszechmocy i miłości.
Ten obłoczek mógł by się wam wydawać jak martwa istota, lecz pomimo tego ukrywa się w
nim życie, które także do waszego jestestwa się przyczynia. A Bóg i tego rodzaju życiem
według Swojej kieruje woli i formuje w pełnym mądrości zamiarze dzieło z obłoków takiego
rodzaju który pozwoli w nim wyraźnie rozpoznać cierpienie i śmierć Jezusa na krzyżu i wy
rozpoznacie na krzyżu Tego, którego istnieniu świat ten zaprzeczyć by chciał ... i albo
zamrzecie z przerażenia ... albo też z radości wkrzykiwać będziecie ... W zależności od tego
czy wy Jezusa od siebie odrzucacie, lub też Go w sercu waszym nosicie ... Modląc się ..
wpatrywać się w niego będzie ten drugi, a odepchnąć chciał go będzie kto z dala od Jezusa
Chrystusa stoi. A Pan tego chce ... On chce dać ludziom jeszcze jeden znak Swojej łaski i
miłości, gdyż ułatwi to ludziom wierzyć ... pozwolić wierze w Jezusa Chrystusa jako
Zbawiciela tego świata na nowo powstać, jeśli ją oni utracili, lub też aby wiara mogła tak się
wzmocnić aby stała się wiarą nie do zachwiania. I ludzkość znowuż starać się będzie zjawisko
to w sile jego oddziaływania osłabić ... Ona będzie je sobie tłumaczyła jako zjawisko, które
jedynie przypadek uformował i które nie ma żadnego szczególnego znaczenia ... ona starać
się będzie zniweczyć to co wola Boża sprawiła.
Lecz na przekór wszelkim ludzkim wyjaśnieniom pozostanie to zjawisko na niebie bez
jakichkolwiek zmian nadal widoczne, tak że cały świat je oglądać może ... Na wskutek tego
zaczną się zastanawiać nawet ci, których świadomość im na to nie pozwala, aby wszelkie
nadzwyczajne wydarzenia jako coś mistycznego traktować. Nadszedł czas w którym można
zaoferować ludziom nadzwyczajne zjawiska, nie zmuszając ich przy tym do wiary, bo
ludzkość zaczęła tak racjonalnie rozumować, że wszelkie zjawiska stara się zawsze sobie
jedynie naukowo wytłumaczyć, odrzucając wszelki wpływ duchowch sił ...
Tak więc nie zagrażają już takie zjawiska wolnej ludzkiej woli człowieka ... gdyż
bardziej prawdopodobne jest że te naukowe wyjaśnienia u ludzi prędzej uznanie znajdą, jak
wiara w to, że są to znaki pochodzące z góry. I znowu jedynie tylko ci którzy Boga szukają,
którzy przez ziemię w miłości wędrują rozpoznają w nich widoczną działalność wiekuistego
Boga ... dlatego ponownie zostaje ludzkości zaoferowany dowód Bożej łaski, który tylko
niewielu jako takowy rozpozna.

Pan wyłacza na krótki okres czasu prawa natury ... i akurat ten fakt musiałby
właściwie naukowcom dać do myślenia, lecz gdzie brak jest dobrej woli do rozpoznmania
czystej prawdy, tam mogą nawet gwiazdy ich drogę zmienić, słońca ich blask utracić ... to nie
ugięło by jednak upartej i zatwardziałej ludzkiej woli, lecz z jeszcze większym zawzięciem
starała się ona będzie rozszyfrować prawa natury ... I w końcu oddali się ona coraz dalej od
jej właściwego rozpoznania.
Dlatego też znak ten jest tak nadzwyczajny w swoim rodzaju i z pewnością także
przychylnością bezpośredniej łaski, lecz jedynie dla tego, którego usposobienie to wspaniałe
zjawisko rozpoznać potrafi, lub też rozpocznie nad nim rozmyślać.
Ale kto bez uduchowienia ten obraz na niebie ogląda, ten nie korzysta z płynącej do niego
łaski i żadnych wniosków z tego nie wyciąga, gdyż dla niego pozostanie ono jedynie z ręki
przypadku uformowanym dziwnym wytworem, gdyż rozum jego niczego nie pojmuje, bo
serce nie potrafi jeszcze kochać, a więc nie potrafi umysł jego ogarnąć głębszych prawd ...
Amen

B.D. Nr. 3571

08.10.1945

Mój głos zabrzmi do was z góry ...
I głos mój zabrzmi z góry ... a będzie on potężny i ludzie będą musieli go usłyszeć, nawet,
gdy zazwyczaj nie zwracają na Mnie swej uwagi. Oni Będą musieli wzrok ich do góry
zwrócić ... w zależności od stanu ich duszy chętnie lub też niechętnie. Gdyż widzą oni że są
skazani na władzę z pod której nie są się w stanie wymknąć. Wprawdzie Moja mowa tylko
niektóre serca poruszy, lecz tym będzie można pomóc, nawet gdyby dla ich ciała było już za
późno. Lecz najczęściej panować będzie jedynie troska i obawa o życie cielesne i głos Mój
nie wystarczy aby oni za jego radą poszli i do Mnie powrócili pomimo wielkiej biedy i bardzo
trudnego położenia. Że głos mój do tych jest skierowany, którzy z dala ode Mnie stoją, tego
nie chcą oni rozpoznać i z zatwardziałym sercem będą oni próbować się uratować, lecz
wobec sił natury będą bezsilni.
Oni stracą wszelkie oparcie, gdyż ziemia zacznie się kiwać, a powietrze wypełnione
będzie huczącym sturmem, i każdy skazany będzie na siebie samego, ponieważ nikt nikomu
nie może być pomocnym. A Mój głos zabrzmi z góry ... i zabrzmi on jak grzmot, a wszelkie
elementy natury będą Mojej woli posłuszne, one przemówią za Mnie i poświadczą Moją siłę.
Ja w widoczny sposób występuję w obliczu ludzkości, lecz nie zmuszam jej do wiary we
Mnie, gdyż ciągle mają oni jeszcze tą możliwość aby uznać jedynie działanie sił natury, a
Mojej mocy zaprzeczyć, Mocy która wszelkie siły natury kieruje według Swojej woli.
Dlatego i Mój ostatni środek wychowawczy przed końcem tego świata nie będzie żadnego
przymusu wiary dla ludzi oznaczał, chociarzby właściwie bardzo wyraźnie w Moim interesie
przemwiać musiał i być do rozpoznania dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nie są
jeszcze w zupełności połuszni Mojemu przeciwnikowi, który chciałby ich ode Mnie na
wieczność oddzielić.
I spełni się co Ja przez Mojego Ducha ogłosiłem ... Ziemia będzie drżała a elementy natury
wyrządzą szkody nie do pojęcia, i niezliczoną ilość ludzkich żyć zabiorą. Lecz to jest już od
wieków ustalone, gdyż i to wydarzenie jest jednym ze środków pomocniczych, które Ja
stosuję aby pozyskać jeszcze dla Siebie ludzi, gdyż bieda i różnego rodzaju trudne sytuacje
życiowe okazują się ku temu nie wystarczające aby ludzie do Mnie zpowrotem znaleźli ... A
więc muszę ostrzejszą wybrać rózgę dla mocno już zatwardziałej ludzkości. I to jest za całą

pewnością prawdą, że Ja doputy nie spocznę, dopuki nie pozyskam na powrót wszystkie
Moje stworzenia. Tak więc miłość Moja, która ich od zguby uratować chce przenigdy nie
ustanie, nawet wówczas gdy miłość w Mojej działalności nie zawswze jest do rozpoznania.
Ale kto zwraca uwagę na głos Mój, ten będzie także odczuwał miłość Moją i będzie Mi na
wieki wieków wdzięczny ... Amen

B.D. Nr. 1538

25.07.1940
Przebieg katastrofy ...

Siły nauczające z zaświatów stale w ten sam sposób o ciebie się troszczą ... że starają się
uczynić cię zdolnym do przyjmowania, lecz nie zawsze jest serce twoje skłonne do
przyjmowania i powstają wtedy przeszkody które przyjmowanie utrudniają. Siłom nieba
poświęcona zostać musi cała uwaga i należy unikać wszelkich związanych z ziemią myśli, a
wtedy myśli przyjaciół z drugiej strony znajdą do was łatwy dostęp. Miłość Boża wysyła
tobie naprzeciw Swoich posłańców, którzy cię wzmocnić powinni w twojej woli
przyjmownia. Oni przynoszą ci objawienie które w zrozumiały sposób przebieg tej katstrofy
opisuje, która ma zadecydować o śmierci lub życiu każdego jedngo z was.
Tylko niewielu ludzi zwraca uwagę na oznaki nadchodzącego czasu. Wprawdzie
dziwią się oni z powodu częstych zmian i braku regularności które coraz częściej w naturze
występują, lecz też szybko znowu o nich zapominają. Oni nie widzą w nich żadnej oznaki
Bożej woli a tylko i jedynie przypadkowość. Dlatego też na początku nie będą oni poświęcać
tym zjawiskom żadnej szczególnej uwagi ... że nadciąga pewne wydarzenie, które będzie
miało miejsce na łonie natury. Najpierw ludzka uwaga ściągnięta zostanie poprzez trąbę
powietrzną na nadchodzącą niepogodę. A wydarzy się to w tak ogromnym tempie, że
człowiek i zwierze znajdą się w wielkich tarapatach, gdyż tylko z wielką trudnością będą sie
oni mogli temu szturmowi oprzeć ... i to będzie początkiem ...
W krótkich odstępach czasu będą dawały się odczuć silne wstrząsy ziemi ... i niebo
mocno się zaciemni, słychać będzie grzmot za grzmotem ... a będzie to tak straszne, że pośród
ludzi i zwierząt wybuchnie panika, i będą oni szukać ich ratunku w ucieczce. Lecz będzie im
w tym przeszkadzać ciemność, a sytuacja będzie coraz to groźniejsza, huczenie będzie się w
głośności potęgowało, wstrząsy ziemi będą coraz silniejsze, ziemia otworzy się .. i ogromne
masy wody wytrysną z jej wnętrza. I gdzieby się nie obejrzeć woda, ciemność oraz chaos
niedoopisania pośród ludzkości która rozpoznała jej przerażającą sytuację, która wydaje się
być bez wyjścia. Dni poprzedzające to wydarzenie będą tak jasne i pogodne, że pewna
beztroska ogarnie ludzi, a więc nadejdzie ta zmiana tak nagle, że nikt nie będzie w stanie się
na nią w naziemskim sensie przygotować, co by też było całkowicie bezużyteczne, gdyż
żadna naziemska siła nie byłaby się w stanie tym elementom oprzeć. Jedynie ten kto wierzy
odczuwa teraz Boską wszechmoc ... i poleca Się opiece swego Stworzyciela ... I chociarz i
jego serce także odczuwa lęk widząc co się wokół niego dzieje, to wyczekuje on jednak
cierpliwie aż pomoc nadejdzie i wysyła swoje Myśli w górę do swego Pana.
Kto pojął cel i sens swojgo życia, ten wie że nadeszła godzina w której każdy jeden
podjąć będzie musiał decyzję ... i będzie on starał się przynieść duchową pomoc wszędzie
tam, gdzie tylko będzie to możliwe, będzie pocieszał nieszczęśliwych i wskazywał im na
Boga; on będzie pomagał zapalając w ciemności „światełko” ... Bo Bóg da możliwość
działalności tym którzy Go rozpoznali i którzy się Jemu na służbę oferują, oni mieć będą

bogate pole do działania, a nasiona padać będą na dobrą ziemię, gdyż Bóg zaoszczędzi
wszystkich tych, którzy Go szanują i w wielkiej potrzebie do Niego się udadzą ... Amen

B.D. Nr. 8549

05.07.1963
Zbieranie sił zanim nadejdzie wielki chaos ...

Wzmacniajcie się ciągle na nowo Moim słowem, gdyż w nadchodzącym czasie będziecie tego
wzmocnienia potrzebować, i dlatego teraz już siłę zbierać powinniście, gdyż potem, kiedy
Moja już od dawna zapowiedzina interwencja będzie mała miejsce, to nie będziecie w stanie
pozbierać myśli aby się do Mnie pomodlić ... Co Moja mądrość i miłość zadecydowały, to
zostanie też zrealizowne i każda przepowiedź się spełni ... którą Ja wam zesłałem, aby was to
wydarzenie nie zaskoczyło bez uprzedniego ostrzeżenia...
Stale powinniście myśleć o tym i starać się serce wasze uczynić wolnym od wszelkich
porządań związanych z naziemskimi dobrami ... Wy powinniście starać się od materi uwolnić,
Gdyż kiedyś będziecie musieli ją opuścić i im mniej serce wasze do niej jest przywiązane,
tym łatwiej się wam będzie z jej utratą pogodzić i tym mniej będziecie też przez Moją
interwencję obciążeni ... Ciągle na nowo mówię wam że powinniście się na czas ten
przygotować ... w którym zapanuje chaos z niczym nie do porównania ... i w którym to
jedynie wasz wewnętrzny ze mną związek pozwoli wam podołać wszelkim trudnościom. Bo
kto nie zostanie bezpośrednio przez katastrofę trafiony, tak że utraci on podczas niej swe
życie, ten musiał będzie prowadzić bardzo ciężkie życie, gdyż uporządkowane życiowe
warunki nie będą już po niej istniały, a naziemska bieda tak bardzo na was ciążyć będzie, że
bez Mojej pomocy nie dacie sobie z tym wszystkim rady.
Ciągle na nowo powinniście w sercu waszym przyjmować słowo Moje ... i czerpać z niego
siłę ... powinniście dzięki Moim słowom zdobyć tak silną wiarę, aby wami w nadchodzącym
czasie nic nie było w stanie wstrząsnąć, abyście mogli wówczas całkowicie Mi się zawierzyć i
zawsze tylko Mojej pomocy wyczekiwać ... I wierzcie w to że Ja wam też pomogę, i że
jedynie wewnętrzna ze Mną więz stworzona zostać musi, którą tylko ten człowiek potrafił
będzie stworzyć, który Mi całkiem oddanym jest ... i który w tym wielkim wydarzeniu
jedynie spełnienie Moich przepowiedni rozpoznaje i z tym większą wiarą Mojej pomocy
wyczekuje, którą on też otrzyma. Ja sprawię że zrealizuje się to, co wydaje się być
niemożliwym, jeśli tylko będzie się miało do Mnie bezgraniczne zaufanie. I każdy człowiek
sam powinien się do tej myśli przyzwyczaić, że panujący wokół nas porządek długo już takim
nie pozostanie, on powinien w to uwierzyć, że wielki wstrząs całą ziemię spotka, którego
wymiarów wy nie jesteście w stanie sobie wyobrazić ... i że niezliczona ilość ludzi stanie się
ofiarami tego siłami natury spowodowanego wydarzenia ... i że ci, co to przeżyją w tak trudne
życiowe warunki się dostaną, że będą one od nich wymagać dużo siły oraz zaufania w Moją
pomoc, aby dać sobie z nimi radę. A wtedy okaże się gdzie się miłość do bliźniego
praktykuje, gdyż jedynie tam będzie Moja pomoc widoczna ... I każdy który z lękiem o swoje
dobro tylko o sobie myślał będzie, ten sam będzie sobie musiał dać radę i nie będzie on w
stanie opanować tej sytuacji. Bo wy ludzie musicie doświadczyć, że miłość jest siłą i że wy
wiele zdziałać będziecie mogli, kiedy czynić coś będziecie z miłości do bliźniego.
Ciągle na nowo zwracam wam na te czasy uwagę, kiedy wielki chaos na was spadnie,
którego przyczyną będzie wielki kataklizm, gdyż chciałbym wam ludziom dać jeszcze ostatni
znak o istnieniu Mocy, której wy ludzie podlegcie. Wy z koleji ... którzy Moje słowo

otrzymujecie ... bezpośrednio lub za pomocą Moich posłańców, wy powinniście stale słyszeć
Moje ostrzeżenie, siebie tak często jak to tylko jest możliwe w słowie Moim pogrążyć a siła
wasza będzie rosła, tak że nawet w najwięszej biedzie, najwiękzych tarpatach nie utracicie ze
Mną powiązania, a wtedy zawsze pewni być możecie Mojej pomocy, gdyż tym, którzy się na
Mnie zdecydowali zawsze będę w widoczny sposób pomagał, aby ich wiara, oraz wiara ich
współludzi wzmacniania była i aby mogli oni stworzyć ze Mną żywe .. aktywne połączenie i
już nigdy z niego nie zrezygnować.
I nie liczcie na to że was to ominie, że innych obszarów ziemi dotyczyć to będzie,
które z dala od was leżą ... Bo wydarzenie to będzie tak ogromne że dotknie ono wielkie
naziemskie obszary, chociarz nie całą zimię ... Dlatego też nie będzie miejsca na ziemi,
gdzieby ta wielka bieda nie pozostwiła swego śladu, co wy dopiero wówczas zrozumiecie,
gdy kataklizm ten będzie miał miejsce, kiedy Głos Mój w świecie tym zabrzmi i wy te
straszliwe rozmiary tego kataklizmu wiedzieć będziecie ... co z koleji długo trwać będzie,
zanim wy je w całym ich rozmiarze rozpoznacie.
Jeszcze żyjecie w spokoju i nie potraficie sobie takiego wielkiego chaosu wyobrazić ...
Ja chciałbym wam jednak zwrócić na to uwagę, że wszystko nadejdzie co już uprzednio
przepowiedziane zostało ... i Ja chciałbym osiągnąć jedynie to, abyście uczynili wszystko co
w waszej mocy, aby potem posiadać taką siłę żeby przetrwać ... Gdyż Ja was, którzy Mi się
oddajecie i do Mnie należeć chcecie, nigdy nie opuszczę ... I zawsze będę was w siłę
zaopatrywał ... Pozwólcie ciągle na nowo abym do was przemawiał i czerpcie siłę z Moich
słów i doprawdy będziecie w stanie nawet w największym cierpieniu znaleźć ze Mną
kontakt, a Ja zawsze gotów będę wam pomóc, zawsze was będę wspierał ... i przez was
przynosił pomoc tym, którym wy w miłości starali się będziecie pomóc ... Amen

Skutki kataklizmu
B.D. Nr. 4633

10.05.1949
Strach ludzkości ... Kataklizm oraz jego skutki ...

W niesamowitą biedę popadną ludzie którzy nie wierzą ... kiedy Ja im się we znaki dam za
pomocą sił natury, gdyż przed ich oczami odegra się wydarzenie które wyzwoli niesamowite
siły .. w stosunku do których człowiek zupełnie bezradny i bezsilny będzie. Ludzkość opanuje
śmiertlny strach i dotknie on nawet tych którzy do Mnie należą, lecz oni będą w cudowny
sposób przez Moją pomoc wzmacniani, jak tylko ich Myśli ku Mnie wzniosą. Nie wierzący z
koleji nie posiadają żadnego wsparcia i oni skazani są w zupełności na łaskę i niełaskę
oddziaływujących na nich elementów natury. Niewielu z nich w obliczu śmierci zawoła do
Mnie, ale ich zawołanie dotrze do Mojego ucha i oznaczać dla nich będzie pomoc w sensie
naziemskim jak i duchoym, kiedy nadejdzie ich godzina. Ale im udało się jeszcze uratować
ich życie i to na wieki.
Lecz najczęściej ludzie ci potracą ich zmysły tzn. że nie będą w stanie wysłać ku górze
swej myśli, oni próbować będą się uratować, lecz wszędzie znajdą się w tych samych
opresjach, gdyż elementy natury są w zmowie przeciw nim, wszystkie elementy są w pełni
swoich sił aktywne .. woda, ogień, huragan, i światło znajdą się po za porządkiem, spowodują
ogromne, niewyobrażalne szkody, niezliczona ilość ludzi straci przy tym życie. Będzie to
stosunkowo krótki akt lecz bardzo poważny w skutkach dla wszystkich ludzi którzy go

przeżyją, bo teraz zacznie się wielka naziemska bieda, która jest o wiele większa od
wszystkich co przed nią już były. Ludzie będą musieli się na zupełnie inne warunki życia
przestawić, oni będą musieli się wszystkim tym zadowolić co im jeszcze do dyspozycji
pozostało, oni będą skazani na własną pomoc, gdyż z zewnątrz przez dłuższy okres czasu nie
miożna będzie żadnej pomocy oczekiwać, gdyż będą oni odcięci od reszty świata, a
połączenia z nią nie będzie się dało tak szybko zrealizować. Wielkość tego nieszczęścia
będzie nie do pojęcia, lecz Ja wam stale uwagę na to zwracam, abyście się nie pogubili w
naziemskich dobrach i posiadłościach, aby nie były one dla was ważniejsze od waszej duszy,
której stan dojrzałości będzie decydował o tym jak wy to co na was przyjdzie zniesiecie.
Objawienia tego rodzaju znajdują pośród ludzkości tylko niewiele wiary, chociarz
powinne być one jako sczególnie ważne traktowane, ponieważ spełnią się one co do joty. I
każdy dzień jest jeszcze darem łaski, z którego wy powinniście skorzystać, ale nie w sensie
naziemskim lecz duchowym, gdyż jedynie to ma rację przetrwania, czego wy się w
duchowym sensie dorobicie. Pomimo tego obiecuję wam wszystkim którzy jesteście wierzący
i Mi służyć chcecie, Moją ochronę i Moją pomoc. Nie pozwólcie się zasmucić Moimi
słowami, wiedzcie że wszystko, nawet to najcięższe jest do zniesienia, jeśli Mi to przekażecie,
jeśli Mnie o to poprosicie abym pomógł wam w niesieniu waszego ciężaru ... Ja was nie
opuszczę i pomogę wam, abyście mogli wytrwać do końca ... Amen

B.D. Nr. 8619

17.09.1963

Chaos po Mojej interwencji ...
Stale na nowo obwieszczam wam, że dostaniecie się pod niesłychany chaos spowodowany
Moją interwencją ... Gwałtowne siły natury wyzwolą się, a wy nie będziecie w stanie zebrać
myśli i tylko Moi będą potrafili się do Mnie modlić, będą to wprawdzie tylko ich krótkie
westchnienia, lub błagające myśli, ale Ja ich wysłucham i ochronię ich od najgorszego. Lecz
wszystko wypadnie z ładu i spowoduje pośród ludzkości gorzką biedę ... A dla wielu będzie
to już ich koniec, gdyż utracą oni swe życie, chociarz nie będzie to jeszcze oznaczać końca tej
ziemi. Lecz Ja staram się jeszcze przed ostatecznym końcem uratować, co się jeszcze
uratować da ... Ja chciałbym, aby Mnie wszyscy ci, którzy mają jeszcze słabą wiarę
rozopznać mogli, aby w ich wielkiej potrzebie do Mnie się zwrócili i aby mogli otrzymać
widoczną dla nich pomoc, aby ich wiara mogła się przez to wzmocnić, i aby stali się oni dla
Mnie pomocni. I Ja wam mówię: będzie to prawie ponad siły dla każdego jednego, i tylko
Jeden będzie mógł wam ofiarować siłę i wam wysłać pomoc ... jeśli wy w waszej wielkiej
biedzie do tego Jednego się zwrócicie ...
Ale ta interwencja nie może wam ludziom zostać zaoszczędzona ... gdyż jest to
ostatnia próba uratowania dusz, które bez wiary są, lub które jedynie bardzo słabą wiarę
posiadają. I kiedy znajdą się oni w trudnej bez wyjścia sytuacj, to jest możliwe że sobie oni
jednak jeszcze o Bogu i Stworzycielu przypomną .. o mocy która ponad nimi panuje i która
im jedynie pomóc może. I kiedy już się to wielkie wydarzenie, ten kataklizm zakończy, to
ludzka bieda z nim się nie skończy, a chaos będzie coraz to większy. A wtedy okaże się też

gdzie jeszcze żywa wiara panuje, gdyż jedynie ona potrafić będzie dać sobie radę z tą
nadzwyczaj trudną dla ludzi sytuacją.
Kto w sobie żywą wiarę posiada, ten zaufa Mi się bez ograniczenia i doprawdy Ja jego
wiary nie zawiodę. On zawsze otrzyma pomoc i będzie on zawsze starał się swoich
współludzi do wiary doprowadzić i zgodnie z ich wolą oraz chęcią do niesienia pomocy,
otrzymają także i oni pomoc, bo bieda skłaniać będzie ludzi do niesienia z miłości pomocy i
wtedy katastrofa ta spełni swoje przeznaczenie, a mianowicie aby przebudzić w człowieku
wolną od osobistych interesów miłość do bliźniego jego, co z koleji jest gwarancją na to, że
Ja Moją miłość na ludzi tych skieruję, im siłę ofiaruję na to aby mogli oni zapanować nad ich
systuacją.
Zaprawdę, wy nie musicie obawiać się tego trudnego okresu czasu, gdyż należycie do
tych Moich, którzy Moją wolę spełniają i którzy chcą Mi służyć, bo stała wasza ze Mną więź
zapewnia wam Moją ochronę oraz stały dopływ nowej siły w wysokim stopniu. Po za tem Ja
potrzebuję was znowuż do rozpowszechniania Mojej ewangelji miłości, która wówczas
bardzo konieczna będzie, gdyż na nowo pozwolą ludzie poznać ich prawdziwą istotę .. i
tylko niewielu okaże gotowość niesienia bliźniemu pomocy i można im będzie raz po raz
udzielić pomocy .. Ja wam to zapewniam ... Ale najczęściej widzieć się będzie znowu miłość
egoistyczną do samego siebie ... i bezwzględnie będą sobie ludzie przywłaszczać co do nich
nie należy, aby poprawiać sobie ich życiową sytuację ... Człowiek który używał będzie
przemocy zawsze będzie górą i starać się on będzie tego który od niego słabszy jest poprostu
zniszczyć. I będzie to dla tego okresu biedy bardzo charakterystyczne i pozwoli rozpoznać, że
ludzkość dojrzała już do jej upadku .. zagłady. Pomimo tego powinni ci którzy ze Mną są
zawsze na tym polegać, że Ja wiem o wszystkim czego oni potrzebują, i zawsze potrafił będę
oddalić od nich ich biedę, gdyż dla Mnie wszystko jest możliwe, i Ja was utrzymam także w
sensie naziemskim, czasem nawet w bardzo nadzwyczajny sposób otrzymacie pomoc ode
Mnie wiara wasza będzie dzięki temu coraz bardziej żywa, a dzięki jej sile uda się wam
wszystko pokonać i pomimo tego nie zostać pokonanym przez waszych wrogów ...
A że czasy te już do was się zbliżają w to możecie spokojnie uwierzyć, gdyż korzystam ze
wszystkich możliwych środków, aby pozyskać jeszcze sobie te dusze, które nie są jeszcze w
całości pod panowaniem Mego przeciwnika ... Gdyż im także Ja chciałbym się w mojej
miłości i mocy objawić, jeśli tylko wiara ich jest jeszcze żywa, bo z wiary formalnej będzie
się musiało całkowicie zrezygnować, gdyż nie była to wiara z przekonania, która była by w
wtanie stawić czoła tak wielkiej nziemskiej biedzie. A bieda ta wszystkich tych gorzko
dotknie, którzy w nadmiarze opływali naziemskich dobrociach, którym przemijalność
naziemskich dóbr na ich oczach się zademonstruje. A oddziaływanie tego na nich będzie
zależne od dojrzałości ich duszy, że albo szukać będą oni swego ratunku u Boga, prosząc Go
o pomoc, lub też będą z własnych sił je pokonać, co czynić oni będą na koszty ich bliźnich,
gdyż pozbawieni są oni miłości, bo w innym przypadku do Mnie by się zwrócili.
Te czasy wielkiej biedy będą na was ludzi stawiać wielkie wymagania, ale wy podołacie im z
Moją pomocą ... Dlatego poproście o nią dla was, i proście Mnie o siłę już przed tem, abyście
wszystko przetrwać mogli, kiedy ten chaos się rozpocznie. Gdyż wy będąc w związku ze Mną
będziecie mogli wiele zdziałać, lecz pozostaniecie słabi i bezradni kiedy się jedynie na wasze
własne siły zdacie, wierząc w to, że żadnej Bożej pomocy nie potrzebujecie ... Bo Ja Sam
będę przy każdym jednym z was, który do Mnie w swojej biedzie zawoła ... Amen

B.D. Nr. 3709

10.03.1946

Misja sług Moich na ziemi po katakliźmie ...
Co wam wasz wewnętrzny głos podyktuje, to oznajmiacie głośno waszym bliźnim kiedy czas
nadejdzie. Bo należy to do waszej misji, którą wy spełnić musicie, aby dać ludziom
wyjaśninie, kiedy oni nie będą mogli pojąć tego co się na świecie dziać będzie i na wskutek
Mojej interwncji nie będą potrafili wierzyć w Stworzyciela nieb i ziemi, w kochającego Ojca,
który kieruje losem swoich dzieci znajdujących się mna ziemi. Wówczas to wystąpcie i
pouczajcie ich, i przedstawcie im Moją wielką miłość ... Nie starszcie ich Bogiem gniewu i
sądu, gdyż nie są to jeszcze kary, a jedynie środki wychowawcze, które Ja stosuję, aby
uratować ludzkie dusze. Jeszcze nie wypowiadam otatecznego słowa, lecz nie pozostwie
żadngo środka nie wypróbownym, aby nie musieć dusz w dniu sądu ostatecznego skazać na
wieczne potępienie ...
I to spróbujcie im wytłumaczyć ... że okres przeznaczony na zbawienie dusz dobiegł
do końca i że tylko jeszcze krótki odcinek czasu do końca pozostał ... i że czas ten musi zostać
dobrze wykorzystany na powrót do Mnie. Ludzie będą wątpić w Moją miłość, oni będą
wątpić w Moją wszechmoc, kiedy zobaczą tą wielką nędzę która z ludzkiej woli ... i na końcu
z Mojej woli przez ziemię kroczy ... I kto nie stoi mocno w wierze, a poprzez swoje życie w
rozpoznaniu ... ten znajdował się będzie w niebezpiczeństwie odpadnięcia ode Mnie, tzn.
całkowitej ze Mnie rezygnacji.
Lecz rozmiar tej nędzy otworzy też ich serca i oni was wysłuchają, a słowa wasze nie
ucichną bez pozostawienia na nich wrażenia, dlatego też czas ten w szczególnie intensywny
sposób wykorzystanym zostać musi ... a wy przemawiać musicie gdy tylko poczujecie w
waszym wnętrzu jak potrzeba ta na was nacisk wywiera, gdyż wtedy jest to zawsze Mój duch
który was do tego popędza ... abyście stali się aktywni dla Mnie i dla Mojego królestwa. I
przedstawcie im rozmiar biedy w jakiej oni się znajdują oraz zwróćcie im uwagę na to, że
ciałom ich nie pozostło już wiele czasu, ale dusze ich wieczne są i dlatego właśnie ich los jest
tutaj najważniejszy, upomnijcie ich do działalności w miłości ... upomnijcie ich do tego, aby
oni mniej zważali uwagę na ich własne położenie i więcej starali się pomogać ich bliźnim;
przedstawcie im siłę i błogosławieństwo płynące z miłości do bliźniego, oraz Moją stałą
gotowość do udzielenia im pomocy i starajcie się obudzić w nich wiarę lub istniejącą już
wzmocnić. I będziecie się o to martwić musieli co wy powinniście im powiedzieć, bo Ja wam
wszystkie słowa na usta położę, jeśli wy tylko być dla Mnie aktywni zechcecie, jeśli sami
wzbraniać się nie będziecie przed spełnieniem tego zlecenia, które Ja wam poprzez słowo
Moje daję.
Wyraźniej niż kiedykolwiek usłyszycie w waszym wnętrzu głos Mój i nie lękajcie się
wówczas żadnej przeciwnej mocy, gdyż Ja sobie tego życzę abyście dla Mnie pracowali, i
wiem jak was uchronić przed tymi, którzy chcieliby wam w wykonywanej dla mnie pracy
przeszkadzać. Przemawiajcie bez obaw, i nie dopuszczajcie do was wątpliwości, czy to co wy
czynicie Mojej woli odpowiada, bo gdy nadejdzie czas na waszą dla Mnie działalność, to
wówczas ja zawładnę wami i bez oporu powinniście pójść za Mną, tzn. czynić co wam serce
wasze dyktuje. I wyraźnie w sercu waszym to odczuwać będziecie ... i będzie to dla was
wewnętrzną potrzebą aby przemówić do wszystkich tych, których na waszej drodze
napotkacie, aby wskazać im na bliski już koniec, który z taką samą pewnością nadejdzie jak ta
Moja interwencja poprzez siły natury ... ponieważ spełni się co Ja wam przez Ducha Mojego
oznajmiłem ... Amen

B.D. Nr. 7331

10.04.1959

Nadzwyczajna Boża pomoc po katakliźmie ...

Kiedy Ja do was przemówię poprzez siły natury, to zapanuje pośród ludzkości chaos nie do
opisania, gdyż wszyscy oni obawiać się będą że wydarzenie to może się powtórzyć i dlatego
też będą oni żyli pośród zniszczeń które elementy natury na ziemi wyrządziły, pozbawieni
spokoju i pełni lęków, co było wyrażeniem Mojej woli. Na ludzi przyjdzie bardzo niedobry
okres czasu, czasu którego jeszcze żadna na tej ziemi żyjąca ludzkość nie doznała.
Ale jest to też czas końca, podczas którego wszystko nabierze nadzwyczajnych
rozmiarów, aby jeszcze ludzkość przebudzić. Ale i ten kataklizm spowodowany siłami natury
tylko niewielu do zastanowienia się nad swoim życiem skłoni, podczas gdy większość pełna
oburzenia wszelką wiarę w Boga porzuci, w Boga, Który takie zniszczenia dopuszcza, które
dla wszystkich są widoczne. Lecz żaden z nich nie pomyśli o tym jak on sam się w
odniesieniu do Boga zachowuje lub zachowywał, którego Imię wprawdzie na ustach miał lecz
bez udziału jego żywej we Mnie wiary, lub bez nawiązania ze Mną kontaktu. I jedynie
niewielu z nich zwróci się do Mnie w okresie ich największej biedy, ale tych niewielu
otrzyma ode Mnie widoczną i odczuwalną pomoc, im będę w tak widoczny sposób pomocny,
że wzmnocni się ich wiara w Moc Która los ich w Swoich rękch trzyma ... Wszystko to
wydarza się jedynie po to, aby ludzie ich więź ze Mną odnaleźć mogli, lecz zawsze będzie
tylko niewielu, którym to co nadejdzie błogosławieństwo przyniesie, bo ludzie są już za
bardzo przez Mojego przeciwnika opanowani, aby mogli się jeszcze do Mnie zwrócić i u
Mnie pomoc dla siebie wyprosić. Dlatego też Ja nie mogę im się objawić, co jednak z całą
pewnością uczynię w stosunku do tych, którzy się do Mnie w ich biedzie uciekną. Ciężar
cierpienia spowoduje, że wielu zacznie modlić się bardziej gorąco, a więc będzie dla Mnie
spełnienie ich modlitw łatwe, ponieważ widoczna jest w nich wiara w Boga który pomóc
potrafi i ponieważ oni tak do Mnie prą, że Ja zaprawdy udzielę im pomocy w ich potrzebie.
I wtedy istnieć też będzie wiele okazji dla Moich sług, aby przynieść ludziom słowo Moje,
które przyjęte zostanie z tak wielkim głodem, jaki tylko rzadko będzie można spotkać. Lecz
niewierzący okazwywać będą z tego względu jeszcze mocniejszą nienawiść w stosunku do
tych którzy głoszą Moje słowo i którzy otrzymują widoczną ode Mnie pomoc. Lecz oni nie
pozwolą dać się nawrócić, a przez brak miłości potwierdzają oni jedynie ich przynleżność do
Mojego przeciwnika, oraz opór w stosunku do Mnie i do Mojej miłości, która by ich również
pozyskać chciała lecz nie może znaleźć do nich dotępu.
Panująca bieda będzie wprawdzie duża, ale pomimo to sytuacja nie będzie całkiem
beznadziejna, gdyż zawsze będzie można się do Mnie zwrócić w modlitwie o pomoc ... i
ponieważ ja każdej właściwej modlitwy wysłucham, abym Ja Sam mógł się tym objawić,
którzy nie znajdują się jeszcze całkiem pod panowaniem Mego przeciwnika. Ale musi to dla
ludzi pozostać zawsze aktem wolnej woli, czy zechcą Mnie oni zawołać czy też nie. Dlatego
też wszystko odbyć się musi w granicach zgodnych z prawami natury, lecz łatwe do
rozpoznania dla człowieka który w sobie jeszcze iskierkę wiary posiada i któremu Ja pozwolę
Mnie rozpoznać, aby jego wiara nie zaginęła, a tylko doznała wzmocnienia. Czas ten leży
przed wami, a wy nie możecie go odżegnać, bo wy sami nie staracie się o to aby wybrać inną
drogę ... i ponieważ wy sami poprzez waszą mentalność i wasze uczynki powodujecie
dojrzewanie tego czasu, ponieważ wy sami waszym zachowaniem przyspieszacie nadejście
jego końca, i ponieważ czas ten zużyty został, czas który wam przyznany został na
dojrzewanie waszych dusz ... Amen

B.D. Nr. 3964

29.01.1947

Zapowiedź zbliżającego się już końca .... Słaba w to wiara ...
Wy wiecie że nie możecie już oczekiwać długiego na ziemi życia ... i że każdy nowy dzień to
łaska dla was, abyście jeszcze mogli dojrzeć, jeśli dobrze z niego skorzystacie. Wy wiecie
o tym dzięki Mojemu słowu, lecz wasza wiara nie jest jeszcze wystarczająco głęboka, aby
was słowo Moje zachęcić mogło do pilnego dążenia, wy macie wątpliwości odnośnie prawdy
zawartej w Moim słowie jeśli tylko dotyczy on bliskości końca. Lecz pomimo tego z całą
zapartością powinniście nad sobą samym pracować gdyż koniec jest już bliski ... Ja raz po raz
zwracam się do was i ostrzegam was przed letnim nastawieniem do życia, ciągle na nowo
upominam was: traktujcie Moje słowa poważnie, zagłębiajcie się w nie i żyjcie według nich.
Wy nie wiecie kiedy nadejdzie wasza ostatnia godzina ... wy nie wiecie też ile czasu wam
jeszcze do końca pozostało i dlatego powinniście żyć tak jak gdyby każdy nowy dzień był
waszym ostatnim dniem. Ja stale wysyłam do was istoty duchowe, które są na Moich
usługach, które przekazują wam myśli pełne światła, które zmysły wasze skierowują na
duchowe królestwo, Ja wysyłam do was na ziemi Moich posłańców, którzy powinni
zaznajomić was z bliskim już się końcem, którzy zwracają wam uwagę na znaki wskazujące
na dobiegający do końca czas i którzy powinni przebudzić w was silną wiarę, którzy powinni
przekazać wam Moje bezpośrednio na ziemię skierowane słowo. A więc Ja staram się
uświadomić wam powagę waszego położenia, aby umożliwić wam szczęśliwy konieć, lecz
wy wszyscy nie traktujecie słów Moich z całą powagą, wasza wiara jest jeszcze za słaba,
abyście potrafili żyć odpowiednio do tego co wam słowo Moje oznajmiło, chociarz wola
wasza ku Mnie jest skierowana. Dlatego też ciągle na nowo upominam was: ... zagłębcie się
w słowo Moje i pozwólcie aby myśl o zbliżającym się końcu w was ożyła, przygotujcie się na
to, w obliczu bliskiego już końca i wielkiej duchowej biedy .. traktujcie wszystko to co
naziemskie jako mniej istotne, gdyż będzie ona tym większa, im bliżej będzie do końca.
Korzystajcie w pełni z waszej energi aby się duchowo do przodu rozwijać a Mi
pozostawcie pełni wiary i zaufania całą troskę o ciało wasze. Wykorzystajcie jeszcze dobrze
ten czas przed końcem, bądźcie bezustannie czynni w miłości, i zawsze czerpcie siłę z
Mojego słowa, upominajcie i pouczajcie waszych bliźnich, aby to samo czynili, a więc
pomagajcie sobie nawzajem aby na ziemi osiągnąć cel, który Ja wam wyznaczyłem,
pomagajcie sobie nawzajem w osiągnięciu duchowej doskonałości, bo czas do końca jest już
krótki ... Amen

Objawienie 8,6-12
I siedmiu aniołów z siedmioma puzonami przygotowło się do trąbienia.
I pierwszy anioł dmuchnoł w puzona: i grad z ogniem i z krwią wymieszany spadł na ziemię i
jedna trzecia wszystkich drzew spłonęła i cała zielona trawa się spaliła.
Drugi anioł dmuchnoł w puzona: i do morza spadło coś jak góra potężnego i płonącego
ogniem i jedna trzecia morza stała się krwią, i jedna trzecia żyjących w morzu kreatur umarła,
a jedna trzecia część znajdujących się na nim okrętów uległa zniszczeniu.

I zatrąbił trzeci anioł: i znieba spadła na ziemię wielka gwiazda, która płonęła jak pochodnia i
spadła ona na trzecią część prądów wodnych oraz zródeł na gwiazda ta nazywa się Wermut i
trzecia część wód stała się jak wermut .. i wielu ludzi umarło od tych wód, gdyż były one tak
gorzkie jak wermut.
I zatrąbił czwarty anioł: in została pobita trzecia część słońca, trzecia część księżyca, i trzecia
część gwiazd, tak że ich trzecia część się zaciemniła i dzień był jego trzecią część ciemny i
podobnie było z nocą.

Wyciąg z Bibli Tekst z 1912
Wydanie Stuttgart 1985

B.D. Nr. 2388a

28 i 29.06.1942

Nadchodzące wydarzenie ... Boża interwencja ... Czas biedy ...

Bezlitośnie walczą ze sobą narody wyrządzając sobie nawzajem niezliczoną ilość szkód.
Ludzi trafi cały ten ciężar tych poczynań, cierpienie i zmartwienia będą ich codziennymi
towarzyszami. Brak miłości pośród ludzkości jest bardzo duży i stale będzie się on jeszcze
powiększał, tak że coraz bardziej przyciągać oni będą do siebie konieczną interwencję Boga.
Bardzo już mało czasu zostało do dni w których spełni się to co Bóg poprzez Swego Ducha
ludzkości oznajmił, i pomimo to ludzie zostaną zaskoczeni, gdyż w ich braku wiary nie
potrafią oni sobie wyobrazić, że oni sami będą ofiarami. Oni nie wierzą w to, że znajdują się
w wielkiej duchowej ubogości, która wymaga ze strony Boga Jego interwencji i że czas na nią
już nadszedł. Gdyż oni nie szukają pomiędzy sobą porozumienia, każdy chciałyby osiągnąć
jedynie własne korzyści na szkodę swego bliźniego. I to jest początkiem bardzo nędznych
czasów, których wy nie potraficie sobie wyobrazić ... Zaginą bezpowrotnie wartości których
nie będzie się dało niczym zastąpić ... Nadszedł czas o którym Pan będąc na ziemi wspominał,
a interwencja ta przyniesie ze sobą niesamowite cierpienia, a ludziom będzie się wydawało że
nie będą potrafili tego wszystkiego znieść.
Lecz nikt nie potrafił będzie uciec, a tylko z obawą o swe życie usłyszy on głos Boży,
który głośno i wyraźnie do ludzkości przemawiać będzie. Nastąpią potem zniszczenia które
wszystkich ludzi uczynią tak samo biednym, i wielkie wymagania zostaną postawione
odnośnie ludzkiej miłości ... gdyż jedynie aktywna miłość do bliźniego będzie wstanie tą
wielką biedą sterować i jednocześnie znieść ten najniższy duchowy stan ludzkości. Bo każdy
zdolny do kochania człowiek nie pozostawi swoich bliźnich bez pomocy ... i ta z miłości do
bliźniego działalność oznaczać już będzie duchowy postęp. Każdy dzień poprzedzający
jeszcze ten czas powinno się dobrze w sensie duchowym wykorzystać, a wiele ich już nie
będzie ... Niespodzianie szybko nadejdzie dzień który zapoczątkuje te ogromne turbulenzje na
różne sposoby. I jedynie ludzie wierzący pozostaną spokojni pomiomo wewnętrznego
wstrząsu i właściwie rozpoznają sytuację w której się znajdują. I w rozpoznaniu panującej
pomiędzy ludźmi duchowej biedy starać się oni będą doprowadzć ludzi do wiary. Gdyż
właśnie z powodu ich dusz spadnie na nich to zdarzenie ... i jeśli człowiek tylko zacznie
troszczyć się o swoją duszę, to ta Boża interwencja przyniosła mu prawdziwy sukces. Lecz
będzie ich znowu jedynie niewielu, gdyż duchowa ślepota przeszkadzać będzie ludziom aby
mogli oni dotrzeć do właściwego rozpoznania ... Amen

B.D. Nr. 2388b

29.06.1942

Nadchodzące wydarzenie ... Boża interwencja ... Czas biedy ...
Tylko niewielu ludzi potrafiło będzie odnieść dla ich dusz korzyść z wydarzenia które się w
krótkich odstępach czasu trzy razy powtórzy. Ono odbierze luziom zdolność logicznego
myślenia, gdyż będzie ono tak potężne, że każde rozważanie zagubi się wirze myśl. Jedynie
Swoje dzieci chronić będzie Bóg widocznie, gdyż będzie On je potem potrzebował do pracy
dla Niego ... dzieci które już przedtem się do Niego z pełnią zaufania modlą o siłę i
wzmocnienie i które one też otrzymają kiedy ich potrzebować będą. I nawet gdy nieraz na to
już wyglądać będzie że wszystko stracone, to On wszystkim kieruje, i wie dlaczego sprawia
że takie nieszczęście na ludzi spada ... i On je też zakończy kiedy przyjdzie na to czas. A siła
wiary ma się potem sprawdzić, bo dla tych co wierzą oznacza to wydarzenie jedynie
potwierdzenie Bożego słowa i z całym przekonaniem i całą pewnościa wstawią się oni za
wiarą i będą nie do pokonania.
Im mniej człowieka będą obciążać jego naziemkie posiadłości, tym bardziej będzie on dla
bożego słowa otwarty ... i dlatego też zniszczy Bóg to co im przeszkodą jest na drodze
prowadzącej do góry. Potem zapanuje pośród ludzkości niesamowita nędza, lecz ona może ją
dla siebie sama zredukować dzięki jej chęci do niesienia sobie wzajemnej pomocy. I każdą
miłość do bliźniego wyrażającą się czynami Bóg błogosławił będzie i pomagał ludziom w
zniesieniu ich naziemskiej nędzy. Bo co Bóg zabierze to może też znowu dać, jeśli człowiek
tego potrzebuje. Lecz serce człowieka powinno się od tego uwolnić, on nie powinien w tym
co na ziemi posiada widzieć czegoś najważniejszego, a tylko rozpoznać że jest to nieznaczące
i przemijające, a połączenie z Bogiem jest jedynym co daje nam siłę i pocieszenie aby
przetrzymać nawet najcięższe cierpienie. Wydarzenie to było już od wieków zaplanowane, i
powinno być ono ostatnią deską ratunku dla niezliczonej ilości ludzi wędrujących po
niewłaściwej drodze, którzy widzą jednie ich naziemskie życie i dlatego też muszą oni
doznać tego wstrząsu, aby z całą powagą się nad przeznaczeniem i celem ich naziemskiego
życia zastanowić. Lecz jedynie niewielka ich część odniesie z tego duchową korzyść, reszta
będzie z wzmożonym zapałem pracować nad stworzeniem sobie dawnych warunków życia i
nie będą oni przebierać w środkach do zdobycia ich naziemskich dóbr i posiadłości. I to jest
ten czas kiedy naprzeciw tym poczynaniom słowo Boże wystąpić powinno i tutaj dzielić się
będą ludzie na tych którzy wszystko porzucą i pozostaną Bogu wierni ... oraz na tych którzy
wszystko co duchowe odrzucą porządając ze wzmożoną siłą darów tego materialnego świata.
I wyraźnie widoczna będzie walka pomiędzy siłami światła oraz ciemności ... Amen
B.D. Nr. 6590

08.07.1956

Wydarzenia o światowym rozmiarze ... Kataklizmy ... Walka o wiarę ...
„Znoście cierpliwie wszystko i nie dopuście do zachwiania waszej wiary” ... To zawołanie
będę musiał jeszcze bardzo często do was skierowywać, gdyż z powodu waszej wiary
będziecie musieli cierpieć ... co jest dla was jeszcze niezrozumiałe. Lecz znajdujecie się
jeszcze w pewnej wolności myślenia, jeszcze nie spostrzegają ludzie duchowego życia tych,
którzy chcą Mi wiernymi pozostać. Jeszcze wam wasi naziemscy władcy w waszej duchowej
działalności nie przeszkadzają...

Lecz nadejdzie też czas, kiedy nie będziecie już mieć wolności w sprawach
duchowych, nadejdzie czas kiedy akurat tych ludzi wrogo traktować się będzie ze strony
współludzi oraz naziemkich mocy, którzy właściwie myślą, którzy poważnie traktować będą
ich duchowe dojrzewanie, i którzy zgodnie z prawdą przemawiają, aby im bliźnim dopomóc
w uleczeniu ich dusz ... I akurat na tych wywierało się będzie szczególny nacisk, podczas gdy
przedstawicieli błędnych nauk ciągle jeszcze się tolerować będzie ... i raczej będzie się ich
działalność raczej wspierać, jak starać się jej zapobiedz. I wówczas wy często pytać się
samego siebie będziecie: dlaczego Ja na to pozwalam, w was powstaną ciche wątpliwości i
wy staniecie się słabi, gdyż musicie cierpieć ... I dltego ciągle na nowo wołam do was:
„znoście wszystko i bądźcie silni w wierze, gdyż wyniesiecie z tego koronę zwycięstwa” ...
Ale akurat te słowa nie są dla was jeszcze wystarczająco przekonywujące, gdyż nie widać
jeszcze oznak tych twardych czasów. Lecz nagle nadejdzie przemiana, bo wydarzenie na
światową skalę które wstrząśnie ludzkością, spowoduje otwarty opór przeciw Temu, Który
jako Bóg i Stworzyciel sprawił że stało się coś, co ludzkości przyniosło szkodę ... I dlatego
będzie się ludzkość wzbarnać przed uznaniem Boga, i każda w Niego wiara będzie bez
zastanowienia się odrzucana, a ci którzy się tym poglądom sprzeciwiać będą i o utrzymanie
wiary walczyć i starać się przez odpowiednie pouczenia ludzkość z błędu wyprowadzać, ci
będą spotykać się z wrogim do nich nastawieniem.
Ciągle na nowo wam to zapowiadałem, że Ja do was za pośrednictwem sił natury
„przemówię” aby was ... tych co śpią i stali się ociężali potrząsnąć ... I pewna niewielka ilość
ludzi też się przebudzi, ale z drugiej strony wielu utraci całkowicie pod wpływem tych
wielkich zniszczeń, i wielkiej ilości ofiar pośród ludzkości .. ich już bardzo słabą wiarę.
I wtedy słyszeć się będzie najróżniejsze na ten temat poglądy, i wielu negować będzie z
nienawiścią istnienie Boga i Stworzyciela i każdy który ich poglądów nie podziela spotka się
z ich wrogim do niego nastawieniem. A wtedy Mój przeciwnik będzie podstępnie rozpalał u
ludzi nienawiść, co mu też się powiedzie, gdyż naziemskie straty, które ludzie na wskutek
tego wydarzenia odniosą spowodują zgorzkniałość i skłaniać ludzi będą do
niesprawiedliwych rządań, oraz do wykorzystywania bliźnich którzy nie potrafią się bronić ...
Brak miłości pośród ludzkości będzie stawał się coraz to większy, a co oni czynić będą to
zdradzać będzie udział Mego przeciwnika ... Antychrysta, któremu są oni posłuszni. I zostaną
wydane zarządzenia które Moich wielbicieli bardzo dotkliwie trafią i którzy z powodu ich
wiary musieli będą cierpieć i nie będą w stanie pojąć surowości ich losu. A wtedy Ja ukrócę
dni ze względu na Moich, aby oni nie utracili chęci wiary, aby nie upadli, ażeby mogli stać się
pełni błogości ...
Trzymajcie się tylko Mojego słowa oznajmiającego wam pomoc kiedy wy znajdziecie
się w wielkiej potrzebie i wyczekujcie jego spełnienia się, bo Ja Sam przyjdę aby was
uwolnić ... kiedy zagrażać wam będzie rezygnacja ... Niczego się obawiać nie potrzebujecie
jak długo macie do Mnie zaufanie i jak długo będziecie ze Mną w modlitwie połączeni, gdyż
wówczas ciągle na nowo otrzymacie ode Mnie siłę do stawiania oporu. I zawsze myślcie
tylko że wasi wrogowie wprawdzie mogli by zabić wasze ciało, lecz nigdy waszą duszę ...
Myślcie o tym, że istnieje wieczne życie ... i że życie na ziemi już w krótce dla każdego
człowieka dobiegnie do końca. A wówczas zniknie wasz lęk, wówczas ogarnie was taka siła
wiary że wytrzymacie i zawsze dawać będziecie jednie świadectwo dla Mnie i dla Mojego
imienia ...
Utrwalcie sobie te Moje słowa dobrze w waszej pamięci ... a wtedy będą one dla was
pocieszeniem i posileniem w nadchodzącym czasie ... Zapewnijcie sobie już przed tem siłę,
zbierajcie ją sobie, gdyż upłynie jeszcze pewien okres czasu zanim Ja Sam się do was za
pomocą sił natury zwrócę ... I jeśli wy czas ten jeszcze dobrze wykorzystacie aby umocnić

waszą wiarę, to walka z wiarą która potem nastąpi już was nie przestraszy, ona zastanie was
uzbrojonymi, a naziemska bieda tylko nieznacznie was dotknie, bo wy wtedy z przekonaniem
oczekiwać będziecie Mojego przyjścia, bo wiara wasza stanie się tak silna, że żadne pogróżki
czy też skierowane przeciw wam przedsięwzięcia wami wstrząsnąć nie potrafią ... A wówczas
będziecie dobrymi bojownikami którzy walczą dla Mnie i o imię Moje, i żadna piekielna siła
nie będzie wstanie was pokonać, bo Ja Sam wraz z wami walczę ... i Ja zaprawdę poprowadzę
was do zwycięstwa ... Amen

Antychryst
B.D. Nr. 3672

30 i 31.01.1946
Antychryst ... Koniec ...

Duch Antychrysta jest w świecie tym obecny od czasu kiedy Jezus Chrystus Swe dzieło
zbawienia spełnił. Zawsze i bez ustanku starał się on Jego dzieło osłabić, zawsze i bez
ustanku walczył on przeciw zwolennikom Jezusa, zawsze i stale nakłaniał on ludzi do
pozbawionych miłości uczynków, a więc działał on przeciwko nauce i woli Jezusa ... po
części poprzez ludzkie myśli, po części przez ludzką postać w szatach wiedzy i mądrości.
Stale stała naprzeciw Jezusowej nauce, nauka człowiecza która starała się ją osłabić, a więc
była ona skonstruowana po myśli Antychrysta i zawsze działnie szatana było działniem sił z
dołu pochodzących, aby osiągnąć cel, który polegał na odciągnięciu ludzi od Boga, lub też na
zabarykadowaniu drogi do Boga prowadzącej. I ta antychrystowska działalność stale
przybiera na intensywności i stanie się ona jawnie widoczna przed końcem tego świata. Sam
szatan będzie na ziemi działał w zewnętrznej ludzkiej postaci, Antychryst jako osoba ...
którego działalność nadzwyczaj złowieszcza będzie dla całej ludzkości. Gdyż od niego
wywodzić się będą prawa, które będą mieć na celu całkowite wyniszczenie duchowo
ukierunkowanego myślenia, które wszelkie duchowe dążenia człowieka zupełnie zahamują
aby stał się on zupełnie przez świat ten opanowany.
I to będzie ostatnim dziełem tego, który zwalcza Boga, gdyż oznacza ono
przekroczenie granic jego kompetencji, które Bóg bezwzględnie karze ... W światowych
wydarzeniach nastąpi szybka przemiana ... w krótkich po sobie następujących okresach czasu
nastąpią wielkie światowe przemiany, a do przodu wybije się siła przemocy która starać się
będzie kierować losami wszystkich narodów ... a zamiast porządku wprowadzi ona zupełny
nieład, gdyż zarządzenia jej odnoszą się przede wyszystkim do tych którzy uciskają ludzi
wszelkiej wiary. I znajdzie on na ziemi wielu zwolenników ... a to będzie oznaką końca. Bo
ludzie się przed tym nie bronią a tylko jednogłośnie się do niego przynależni oznajmiają, i
któremu oni jako bohaterowi i zwycięzcy hołd swój oddają i którego cel oni uznają a więc
wspierają. I teraz rozpoczyna się dla wierzących najcięższy okres czasu. Im wydawać się
będzie to co świat czyni nie do pojęcia, oni nie potrafili będą pojąć cierpliwości i miłości
Bożej, która coś takiego w ogóle dopuszcza, że Jego przenajświętsze Imie z całą
szyrderczością wyśmiewane zostaje ... i że ci co do Jezusa Chrystusa przynależą
prześladowani i piętnowni będą w najbrutalniejszy sposób. Lecz oni coraz głębiej wdrążają
się w Bożą prawdę która im wszystko to przepowiedziała, a więc oddają się oni pełni zufania
Bożemu prowadzeniu. Antychryst grasuje w sposób przerażający i omamia on ludzkość
swoimi czynami, które czyni on ze wsparciem z dołu ... Sam szatan oddziaływuje przez
niego jako przeciwny biegun Tego Który odziaływuje w stworzeniach miłości i wiary ... w

ludziach którzy Boga ponad wszystko miłują i mocno w Niego wierzą i dlatego też wielkie
trudności zność muszą za przyczyną Jego przeciwnika. Będzie się mu oddawało cześć, będzie
się dla niego budowało ołtarze, będzie się go mianować mesjaszem, od którego ma
emanować siła uzdrawiania, gdyż będzie on czynił rzeczy które będą na ludziach wywierać
wielkie wrażenie, lecz nie jest to działanie z Miłości a tylko z zarozumiałości i chęci
panowania. On będzie działał jako człowiek, i na ludzkiej (materialnej) drodze swoją siłę
tłumaczył i zwalczał wszystko i wszystkiemu co boskie zaprzeczał, lub co na Boga wskazuje i
o istnieniu Boga świadczy. A wola jego będzie ponad wszystko silna ... On będzie miał
władzę, a kto się mu sprzeciwi tego on zniszczy ... On będzie starał się zapobiedz
rozpowszechnianiu Jezusowych nauk, oraz wszelkiej o Nim wiedzy oraz o Jego dziele
zbawienia, on starał się będzie wszystko to skalać i z błotem zdeptać ... i po królewsku będzie
wynagradzał tych którzy mu w tym pomagać będą ... W jego działalności skierowanej
przeciw Chrystusowi, będzie on pełen nienawiści i prześladował będzie tych co do Chrystusa
należą ...
Postać antychrysta rozpoznawalna będzie po jego sczególnie pięknej zewnętrznej
urodzie, oraz po jego cielesnej sile ... bo szatan przebiera się aby go jako tego kim on
naprawdę jest nie rozpoznano. I jego nadzwyczajne uzdolnienie i umiejętności ściągają na
siebie ludzką uwagę, a w podziwianiu go nie będzie końca. W zewnętrznym bogactwie i
zewnętrznej wspaniałości panuje on na ziemi ... w przeciwieństwie do Jezusa Chrystusa,
Który niepozornie pośród Swoich braci wędruje, pozbawiony wszelkich naziemskich dóbr i
bogactw ... z sercem pełnym miłości do Jego współludzi. Serce antychrysta z koleji jest
bardzo surowe i pozbawione współczucia w stosunku do wszelkiej naziemskiej biedy, lecz
pomimo to ludzkość mu hołduje, gdyż oślepiona jest ona jego zewnętrzną wspaniałością.
Występował on będzie nagle i nieoczekiwanie, on występował będzie w czasach największej
naziemkiej biedy ... i silnymi rękami władzę i przemoc pod siebie zgarniał, on będzie się
ogłaszał jako ten, co ratunek przynosi, i nie spotka on żadnego oporu, bo ludzie zwracać będą
uwagę na ich naziemską biedę, a nie na to jakiego ducha jest ten bohater, on będzie starał
wynieść się ponad innych przy wsparciu ludzi którzy są tego samego ducha co on. I wtedy
jest koniec już blisko. Gdyż rozpoczynająca się przeciw wierze walka będzie sygnałem do
rozpoczęcia dzieła które przyniesie tej ziemi całkowite zniszczenie. Ono trwać będzie bardzo
krótko, ale z taką siłą że konieczna będzie ponad wszystko silna wiara, aby przetrwać nie
poddając się.
Lecz znowu Sam Bóg postawi się Swemu przeciwnikowi naprzeciw, gdyż będzie On
w Duchu pomiędzy tymi którzy walczą dla Niego i Antychryst atakuje nadaremnie Jego
warownię zbudowaną z wiary ... I ze swego tronu stoczy się on do morza przekleństwa ...
Jego panowanie długo trwać nie będzie, ale przyniesie ono całej ludzkości niesmowitą nędzę,
która w większości jako do niego przynależną się uznaje, która z wszelkiej wiary w Boga
zrezygnuje, która ofiaruje swoją wiarę jego naziemskim czynom i na wskutek tego też będzie
mieć udział w przekleństwie które na niego spadło, bo jest ona posłuszna przeciwnikowi
Boga i dlatego też dzielić będzie z nim jego los ... i to jest już koniec ... Jezus Chrystus
pozostanie Zwycięzcą, a Jego kościół przertwa na wieki wieków ... Amen

B.D. Nr. 4947

06.08.1950

Antychryst ... Wiara jest w niebezpieczeństwie ...
W sposób pozbawiony wszelkiej odpowiedzialności obchodził się będzie Antychryst ze
wszystkimi, którzy jeszcze wierzą w Boga nieba i ziemi. Gdyż zmusza on ludzi do
wyrzeczenia się swojej wiary, która z Mojej strony należy do zupełnie wolnej decyzji ich
woli. On zmusza ich do tego pod groźbą użycia środków które wydają się być dla człowieka
nie do zniesienia, i dlatego są oni za słabi aby się bronić. Wiara pośród ludzi znajduje się w
niebezpieczeństwie ... To powinno dać wszystkim tym do myślenia, do których Ja się przez
Moich posłańców zbliżę, którym przekazane zostanie słowo Moje, które Moi posłańcy ode
Mnie otrzymali. Wiara znajduje się w niebezpieczeństwie .... Czy wy wiecie co to oznacza
musieć się otwarcie się do niej ustosunkować i jednocześnie udać się naprzeciw największej
naziemskiej nędzy? ... Czy wy wiecie jak ludzie przed wami każdą naukę o wierze na
czynniki pierwsze rozłożą aby udowodnić wam ich bezsensowność ... i jak niewiele wy
przeciwko temu będziecie mogli powiedzieć? Czy wy wiecie jak się wam będzie utrudniać
wytrwanie w wierze we Mnie, waszego Boga i Ojca od wieków? .. jak oni wam wszystko
zabiorą i zniszczą co wam się dotychczas jako nietykalne, nienruszalne być wydawało?
Brutalnie będą oni traktować tych, którzy zdecydowanie wzbraniać się będą zrzeczenia się
wiary we Mnie i w obliczu tej brutalności wielu osłabnie i Mnie bez oporu zdradzi, bo im
brak jest siły wiary, która z czystej prawdy wypływa. Chcę wam zwrócić uwagę na ten
właśnie czas i wam już uprzednio udzielić wyjaśnienia, gdyż Ja wiem jak w każdym
człowieku wygląda i o duchowej biedzie w której wy się znajdziecie pod wpływem
działalności Mojego przeciwnika, który poprzez jego przdsięwzięcia wyraźnie pozwoli
rozpoznać w nich Antychrysta. I Ja chciałbym was zaznajomić z jego powodzniem, że będzie
on miał wielu zwolenników, bo będzie on walczył przy użyciu podstępu i przemocy ... Jemu
uda się, co się przed nim wielom nie udało. On to spowoduje, że wiara która wydawała się nie
do poważenia dozna jej zachwiania ... On z łatwością obali nauki wiary, gdyż potrafi on
wybitnie operować słowem i udowodni ludziom że się mylą ... a ci, którzy Mnie w sercu
swym nie noszą będą mu skandować i przyznawać rację i jego pozycję znacznie jeszcze
umacniać.
On osiągnie to, czego jeszcze nikt przed nim osiągnąć nie potrfił ... obalić moc która
wydawała się być nie do pokonania. Lecz jednego muru nie uda mu się zburzyć, on znajdzie
opór tam, gdzie Moi „wojownicy” stać będą pod Moim prowadzeniem ... Tam nadaremnie
będzie się on trudził, gdyż Moi wojownicy są nie do pokonania, gdyż chroni ich tarcza
wiary, który jest tak żywotną że sama w sobie jest ona siłą którą nikt wstrząsnąć nie potrafi.
Ci Moi bojownicy czerpią tą siłę bezpośrednio ze Mnie, gdyż oni będą Mnie słyszeć i także
widzieć ... dlatego też nie podadją się oni żadnej pokusie ... oni będą wiedzący i dlatego też
potrafili oni będą rozpoznać jaka godzina wybiła i jak blisko jest już do końca ... Prawidłowa
w nich wiedza da Moim siłę do wytrwania aż do końca; większości ludzi brak jest jednak
właściwej wiedzy i kiedy im się ją do nich przyniesie to nie będą chcieli jej przyjąć.
Ale Ja wiem co przyjdzie i chciałbym wam pomóc, a mogę to uczynić jedynie na
drodze uświadomienia was na czym polegać będzie walka pomiędzy światłem i ciemnością w
czasach krótko przed końcem, o dużej mocy Mojego przeciwnika i o jescze większej mocy
waszego niebiańskiego Ojca, oraz o Jego łasce która skierowana jest na wszystkich tych,
którzy Jego dziećmi chcą pozostać i którzy z całą powagą okazują wolę, aby należeć do Jego
małego „stada” którego Pasterzem Ja jestem ... i których Ja dlatego podczas najgorszej walki
z wiarą nie opuszczę, walki którą ludzie tej ziemi jeszcze przed końcem przeżyją ... Amen

B.D. Nr. 8365

29.12.1962
Ataki Mego przeciwnika w czasach ostatecznych ....

Wy często jeszcze będziecie się sprawdzić musieli, bo Mój przeciwnik będzie was wszędzie
tam atakował gdzie tylko będzie to możliwe ... I siał on będzie niezgodę, on będzie ludzi
przeciw sobie buntował, on uczyni wszystko, aby tylko zapanował w was niepokój, abyście
nie mogli znaleźć spokoju, abyście upadli ... I ciągle na nowo będziecie musieli Mnie prosić o
siłę, aby móc oprzyć się jego pokusom. I dlatego też stale powinniście uciekać się do Mnie,
zanim uda się mu was zaatakować, powinniście Mnie każdego dnia i o każdej godzinie o
ochronę przed nim prosić, abym Ja mógł wtedy po waszej stronie stać i Jego odpędzić. Wasza
z nim walka trwać będzie aż do końca, bo on nikogo bez walki Mnie waszemu Bogu i Ojcu
nie pozostawi. Ale i Ja mam do was prawo, i dlatego musicie się jedynie do Mnie zwrócić i Ja
zawsze będę gotowy wam pomóc, bo Ja was kocham i wroga waszej duszy odpędzić chcę,
abyście nie ulegli jego pokusie ...
Gdzie tylko Mój przeciwnik rozpozna że ktoś stara się aby czynić duchowe postępy,
tam jest on ze szczególnie wielką siłą aktywny aby wam to uniemożliwić ... A wtedy wy
musicie się sprawdzić i stawić mu poważny opór, nie możecie dać mu żadnych możliwości do
zaatakowania was, sami stając się niecierpliwymi, lękliwymi lub też pozbawieni miłości,
chociarz Ja stale gotów Jestem wam dopomóc. Lecz wasze myśli nie znajdą wówczas tak
szybko do Mnie drogi ... I jedynie wasza wewnętrzna ze Mną więź może was ochonić przed
jego atakami oraz pokusami. I jak długo jeszcze potrafi on was doprowadzić do
zdenerwowania, i spowodować że staniecie się niecierpliwi i gniewni, tak długo będziecie
jeszcze słabi a on będzie ze swojej mocy korzystał ... Dlatego stale powinniście pracować nad
duszą swoją i starać się odłożyć wszystkie wasze błędy i słabości ... i zawsze powinniście
Mnie prosić o konieczną do tego siłę ... i zaprawdę już sama wasza dobra wola przyniesie
wam odpowiednią siłę i wy wyjdziecie z tego jako zwycięzca ... Berdzo widoczne będzie jego
działanie w czasie bliskim końca, a on sam nie znosi pokoju i harmoni ... żadnej zgody
pomiędzy ludźmi ... on stale stara się przeszkadzać ... i od was samych zależeć będzie czy
będzie on miał w tym powodzenie, czy też nie ... bo już samo wasze zawołanie do Jezusa i
Zbawiciela wzmocni was i wy będzicie w stanie oprzeć się jego pokusie ... Gdyż Jezus go
pokonał przez Swoją śmierć na krzyżu ... i Jeśli wy do Mnie w Jezusie Chrystusie zawołacie
to musi on was zostawić w spokoju. Lecz wy często akurat w takich sytucjach zapominacie
o waszym Ratowniku i Zbawicielu, gdyż należy to do działalności Mego przeciwnika, aby
zamącić myśli wasze, tak że wy reagujecie wtedy na jego ataki i się sami jako człowiek
przebić próbujecie, gdzie właściwie tylko Ja Sam wam dopomóc mogę, gdyż wy macie na to
za mało siły ...
A więc powinniście się sprawdzić w każdej pokusie tzn. obrać drogę do Mnie w
Jezusie, gdyż wówczas musi się on wycofać, bo Moja siła doprawdy większa jest od niego, a
Ja żadnego człowieka w potrzebie, który szuka u Mnie schronienia bez pomocy nie
pozostawię. Lecz wy sami z własnych sił niczego nie osiągniecie, ale z Moją siłą wszystko
jest wam możliwe, i tą siłę raz po raz wam ofiarowuję, kiedy Mnie o nią poprosicie, bo
wówczas wasze myśli ku Mnie są skierowane, a wtedy Ja skorzystać mogę z Mojego do was
prawa i was w każdej potrzebie i przed każdym niebezpieczeństwem ochronić ... Lecz nie
zapomnijcie o tym, gdyż jeszcze często będzie on was napastował, jeszcze często się
pomiędzy was wpychał i dlatego jeszcze często zagrażać wam będzie niebezpieczeństwo że

wy jego pokusom ulegniecie ... Lecz wystarczy tylko jedno wasze do Mnie zawołanie w
duchu prawdy, a Ja go odeprę ... Ja was jemu nie pozostawię, bo zawsze wam w każdej
duchowej potrzebie udzielę pomocy ... Amen

Walka o wiarę .... poprzednik Chrystusa ...
B.D. Nr. 6758

08. – 10.1957

Walka przeciw wierze – Antychryst ...
Im bliżej końca, tym bardziej rozpalać się będzie walka pomiędzy światłem a ciemnością ...
Lecz przerażająca stanie się ona dla was dopiero wtedy, gdy zacznie się ona skierowywać
przeciwko Moim zwolennikom, kiedy wiara we Mnie .. Jezusa Chrystusa będzie miała zostać
wyparta, kiedy Moje dzieło zbawienia stanie się celem ataków Mego przeciwnika ... kiedy
ludzie zmuszeni zostaną do otwartego przyznania się do ich wiary i kiedy zrzeczenie się go
najbrutalniejszymi metodami na ludziach wymuszane będzie. Dopiero wtedy zapanuje
beznadziejność i bieda ... czas którego ukrócenie Ja Moim zwolennikom obiecałem ... I
wówczas stanie się widoczne jak Moj przeciwnik się miota, bo ludzie nie posiadają już
żadnych oporów, przed niczym nie ustąpią, gdyż będą oni popędzani przez szatana i się jego
woli całkowicie poddadzą. Pozwólcie dać sobie powiedzieć że już nie wiele czasu do tej
walki z wiarą upłynie, ale najpierw spadnie jeszcze na ziemię wielka bieda, która jednak inny
koniec przybierze, który z Mojej woli ludzkość spotka, aby ich wiara mogła się w tej biedzie
sprawdzić, lub też umocnić. Lecz najpierw jeszcze wielu ludzi akurat ten kataklizm brało
będzie jako powód, aby występować przeciw tej wierze, gdyż dopiero wtedy zaczną oni
naprawdę wątpić w Boga i Stworzyciela, Który niszczy to, co sam kiedyś stworzył. Kto
jednak dobre ma w prawdzie rozeznanie, ten posiadał też będzie na wszystko właście
wyjaśnienie, i on będzie mógł tą prawdę także i innym ludziom przekzywać, a wtedy walka
przeciw wierze która po tem nastąpi, będzie nawet mogła spowodować u ludzi silną wolę,
która potem oprze się wszelkim atakom skierowanym przeciw wierzącym.
Ponieważ jednak większość ludzkości żadnej żywej wiary nie posiada, to dzieło Mego
przeciwnika które też nigdy nie przestanie przeciwko Mnie i Mojej prawdzie walczyć, więcej
powodzenia mieć będzie jak prawdziwi przedstawiciele czystej prawdy ... ci właściwi
przedstwiciele nauk Chrystusowych, gdyż im rzadko będzie się wierzyć, a Mój przciwnik
może ludziom oferować co tylko zechce ... a wszystko zostanie przez ludzi przyjęte. I dlatego
już uprzednio musi dotrzeć do was wyjaśnienie, każdy musi otwarcie wyznać czy jest on za
Mną, czy też przeciw Mnie ... Przed sobą samym każdy musiał będzie w nadchodzącym
trudnym czasie który z Mojej woli na was przyjdzie tą decyzję podjąć, bo gdy Ja przemawiał
do was będę za pomocą sił natury, to wtedy każdy stał będzie przed tą decyzją ... aby do Mnie
o pomoc zawołać, lub też się zupełnie odev Mnie odizolować ... co oznacza jednoczesne
udanie się do Mego przeciwnika ... A potem trzeba się będzie jeszcze raz zdecydować i to
publicznie, kiedy to w ostatniej na tej ziemi walce z wiarą wymagać się od was ludzi będzie
abyście oddali świadectwo dla Mnie w Jezusie Chrystusie lub się Mnie wyparli ... Wtedy
uświadomcie sobie, że Ja sam was w prawdę wprowadziłem, że nadszedł już koniec. I wtedy
wiedzcie, że Ja ilość tych dni z powodu tych co do Mnie należą skrócę i że Ja Sam do nich
przyjdę aby ich wesprzeć ... i ich z ich biedy wybawić, że Ja zabiorę ich z tej ziemi w miejsce
gdzie panuje pokój, zanim Ja Moje dzieło zniszczenia do ostatecznego końca doprowadzę, co
oznaczać będzie koniec wszystkiego co na tej ziemi stworzone zostało ...

Gdybyście tylko w to co Ja wam ciągle na nowo zapowiadam wierzyć chcieli ...
Sytuacja na ziemi panująca musiała by już dla was być wystarczającym na to dowodem, że
muj przeciwnik wścieka się i szaleje, gdyż wie on o tym że nie wiele czasu mu już pozostało.
A że Mój przeciwnik szaleje i że ziemia zaludniona jest podobnymi do niego to wy wszyscy
rozpoznać będziecie mogli i powinno wam to dać do myślenia. Każdy nowy dzień będzie
jednak jeszcze łaską dla ludzkości, bo nawet najbardziej zdeprawowany człowiek będzie miał
jeszcze możliwość zmienienia się i jeszcze przed końcem odznaleźć wiarę we Mnie ... gdyż Ja
próbuję wszystkiego aby jeszcze przed końcem wyrwać dusze z rąk Mego przeciwnika. A kto
we Mnie wierzy ten dozna błogości ... lecz ci co niewierzą będą musieli dzielić los swój z
tym, za którym dobrowolnie postępowali ... I niczego wam brakować nie będzie, nawet gdy
się wam w naziemkim sensie zabierze, co wy do życia potrzbujecie ... Gdy wy tylko w to
uwierzycie że Ja osobiście wami się zajmę, którzy z Mojego powodu prześladowani
będziecie, to nie musicie też obawiać się przedsięwzięć waszych przeciwników ... Bo to co
wam oni zabiorą, to wy otrzymacie ode Mnie z powrotem, jeśli nawet w innej postaci; lecz
nie będzicie musieli w sensie naziemskim cierpieć niedostatku, bo Ja Sam głód wasz
zaspokoję ... „Bo spójrzcie tylko na te ptaki na niebie, one nie zbierają, one nie sieją i nie
zbierają do stodół, ale wasz niebianki Ojciec pomimo to je wszystki żywi” ... Pamiętajcie o
tych słowach i myślcie o nich, że Ten, Który wszystko stworzył zaprawdę potrafił też będzie
utrzymać to co przez Niego stworzone zostało ... I że z całą pewnością to też uczyni gdy ci co
do Niego należą w potrzebie się znajdą. Ale nadejdą też czasy w których próbować się będzie
zmusić was za pomocą brutalnych środków do rezygnacji z waszej wiary ... I kto będzie
słabej wiary, ten nie wytrwa pod ich presją. Próby które na was nałożone zostaną, będą
mocnymi próbami waszej wiary, ale akurat na te właśnie czasy Ja was chcę przygotować ... i
wy wtedy będziecie dla waszych bliźnich świecącym przykładem, wy będziecie w stanie im
udowodnić co silna wiara potrafi: że żyjecie, chociarz wam odebrano wszystko to co do życia
konieczne ...
Zawsze szuakjcie tylko Niebiańskiego Królestwa oraz jego prawiedliwości .. a
wswzystko inne zostanie wam do tego dodane. I ta obietnica spełni się wtedy w widoczny
sposób na tych którzy Mi wierni pozostaną, na tych, którzy wystąpią przed światem za Mną i
za Moim Imieniem, nie bojąc się naziemskiej przemocy, bo czują się oni pod Moją ochroną
bezpieczni. I wtedy dopiero się okaże kto żywą wiarę posiada ... a będzie ich niwielu. I
wówczas zapadną się też wszystkie te budowle, które zostały tylko na „piasku” zbudowane ...
które nie stoją na skale wiary na której Ja Mój kościół buduję. Bądą to bardzo ciężkie czasy,
których żaden człowiek nie byłby w stanie przetrzymać, gdybym Ja jeszcze przed tem nie
zasłał wam na ziemię całej prawdy, która na wszystko jest wytłumaczeniem, i która potrafi
przynieść silną wiarę ... Lecz błędna wiara nie da żadnemu człowiekowi siły do przetrwania, i
tylko tam gdzie jest miłość można też znaleźć siłę wiary.
Pewien nadzwyczjny człowiek zaoferuje się Mojemu przeciwnikowi jako jego
widoczna naziemska powłoka, i ten właśnie człowiek zapoczątkuje ostatnią na ziemi walkę.
Zwracajcie na to waszą uwagę i wy wiedzieć będzicie że godzina końca jest już bardzo blisko
... Ale zwróćcie również uwagę na Moich z góry posłańców którzy w tym samym czasie
wystąpią, aby kroczyć ze światłem przed wami ludźmi, za którym wy postępować
powinniście ... Uzwracjcie waszą uwagę na wszystkich tych, którzy żywo słowo Moje
wygłaszać będą i przyłączcie się do nich, ażeby ta mała grupka wspólnie wędrować mogła,
aby mogli oni sobie ciągle na nowo zaczerpnąć światła i aby ich wiara stale rosła ... I im
wszystkim Ja obiecuję Moją ochronę, Moją Ojcowską troskę i Moje błogosłaieństwo ... I oni
nie potrzebują się obawiać, że mogą się stać ofiarami tej brutalnej przemocy, gdyż Ja Sam
Osobiście przyjdę do nich aby ich ze Sobą zabrać kiedy miarka Mojego przeciwnika
przebierze ... kiedy najgorsze niebezpieczństwo zagrażało by też tym którzy Moi są ...

Dlatego ukrócę też ten okres czasu, aby ci Moi byli w stanie wytrzymać i nie osłabli w
obliczu grożącego im niebezpieczeństwa. Ponieważ Ja jednak jeszcze widzę ostatnią szansę
uratowania pojednczych dusz, to trzymam jeszcze Moją ochronną rękę nad tymi, którzy Mnie
reprezentują przed tym światem, aby pod wpływem ich silnej wiary ci inni wzmocnić ..
wyprostować się mogli, aby mogła zostać rozpoznana potęga, która silniejsza jest od tej
nziemskiej ... I dlatego też Ja tych Moich w nadzwyczajny sposób wyposażę ... i oni pomimo
wrogich przeciw nim przedsięwzięć będą mogli przetrwać cieleśnie i duchowo ... A wszystko
to odegra się w krótkim czasie ... Czego wy dzisiaj jeszcze nie przpuszczacie to się wówczas
spełni, ale Ja już dziasiaj zwracam wam na to uwagę, i wy, którzy jesteście przeze Mnie
pouczani, wy wiecie też czemu to wszystko się wydarzy ...
Wy widzicie też jaka wielka duchowa bieda na świecie tym panuje ... i wy potrafić też
będziecie na podstawie znaków czasu rozpoznać jaki czas wskazuje zegar tego świata ...
Kiedy więc ta walka z wiarą się już rozpęta, to możecie się wówczas liczyć z bardzo już
krótkim okresem czasu, ponieważ wszystko to odegra się w szczególnym pośpiechu ... Gdyż
ten męszczyzna, którego sobie Mój przeciwnik jako naziemską powłokę (przebranie) obierze
nie ma długiego okresu życia i jego rząd nie będzie długo na tej ziemi panował. A jego
ponadnaturalne uzdolnienia pozwolą wam go po nich rozpoznać, gdyż Mój przeciwnik
wyposaży go w sposób nadzwyczajny, i dlatego też pracuje on dla niego i dla swoich planów.
I pomimo tego że cały świat swój hołd mu oddawać będzie, to wy go jednak rozpoznacie i
przejrzycie jego zamiary.
Ale wówczas musicie być też bardzo ostrożni i nie wolno wam się lekkomyślnie
narażać na niebezpieczeństwo z powodu waszej nadgorliwości ... Wy musiecie wówczas być
tak mądrzy jak węże i tak łagodni jak gołębie ... Ale gdy się od was wymagało będzie
podjęcia decyzji to musicie być wówczas silni i mocno ufać we Mnie i w Moją pomoc ... Bo
ludzie mogą być nawet nie wiem jak potężni to jednak wobec Mojej Mocy potęga ich się nie
liczy, gdyż jedno Moje lekkie dmuchnięcie wystarczyłoby, aby ich zniszczyć. A więc stawię
im też czoła kiedy godzina ta nadejdzie ... Tych którzy się pod ich presją znajdują Ja zabiorę
do Siebie, a ich cięmierzycieli zakuję w łańcuchy, bo prze ze Mnie wyznaczony czas dobiegł
do końca ... pewien odcinek w dziele zbawienia dusz dobiegł do końca, a nowa epoka się
rozpoczyna, aby zbawienie wszystkich duchowych istot mogło zostać kontynuowane ... Amen

B.D. Nr. 4878

13.04.1950

Poprzednicy Jezu przed końcem ...
Z waszych szeregów zostanie wybrany jeden, który ma oddawać dla Mnie świadectwo zanim
Ja sam w obłokach do was przyjdę. I kiedy go usłyszycie, to wiedzcie że koniec jest już
blisko. On jest jednym z tych najczyściejszych, on jest pełen miłości i dobroci i dlatego też
wewnętrznie ze Mną połączony, on jest dla was ludzi pocieszycielem, przyjcielem i
wyzwolicielem z potrzeb duchowych. Duch jego jest bardzo oświetlony i on wie o sądzie
ostatecznym i dlatego ostrzega i upomonina on ludzkość w Moim imieniu, on należy do tych
którzy walczą dla Mnie o Moje królestwo i posiada pełne rozpoznanie prawdy. A więc wie on
także o tym, gdzie się czystą prawdę oznajmia, a więc pochodził on będzie z szeregów tych,
którzy Moje nauki bezpośrednio z góry otrzymują i poprzez swoją przemianę, poprzez swoje
życie w miłości do bliźniego sami z góry pouczani są, gdyż będzie on musiał na końcu wziąść
na siebie wielki urząd ... stać się Moim poprzednikiem .. przed Moim ponownym przyjściem

na ten świat. Gdyż spełni się ten czas i spełnią się przepowiednie proroków, a więc musi też i
on przyjść, który zstąpi do was z Mojej woli z królestwa światła, aby Mnie zapowiedzieć
ludzkości, która się w największej biedzie i pod największym uciskiem znajduje. On będzie
dawał Moje świdectwo, gdyż jego głos to Mój głos, a kto go słuchał będzie, ten będzie Mnie
słuchał, ale nie będzie on długo pośrod was ludzi, zanim wy go rozpoznacie znajdował się on
będzie pośród was, lecz Mój przeciwnik będzie go prześladował i starł się ludzi wrogo
przeciw niemu nastawić. On będzie wygłaszał kazania o miłości, ale ludzkość wysłuchiwać
go będzie z nienawiścią. Oni będą go prześladować i będą usiłowali pozbawić go życia. Lecz
Ja będę wiedział jak go przed nimi uchronić, aż do dnia kiedy nadejdzie jego godzina, gdyż
musi on swoją misję doprowadzić do końca, on musi Mi przygotować drogę, on musi tych co
do Mnie należą wewnętrznie umocnić, i ich poinstruować o bliskim już dniu nadejścia Pana. I
kiedy on pomiędzy wami wystąpi, to nie będziecie już mieć wiele czasu. Jego słowa będą
trafiały do niezdecydowanych i duchowo ociężałych i przebudzą ich ze snu, gdyż on jest
głosem wygłaszającym Moje słowo i przez niego Ja chcę jeszcze raz publicznie do ludzi
przemówić. I znowu okaże się, że jest on nawołującym na pustyni, który tylko po to
przychodzi, bo Ja u końca potrzebuję dużą siłę, która do was z góry przychodzi, aby wam
ludziom udzielić pomocy. Lecz świat ten będzie go nienawidził i wszelkich środków używał,
aby tylko go unieszkodliwić, chociarz on czyni jedynie dobro i dobrze mówi. Lecz świat ten
utonoł w mroku nocy ... i zgasły wszelkie światła ... Dlatego też zapłonie na ziemi jasne
światło ... a wszyscy nosiciele światła zaopatrzą się u niego w „olej” aby ich światło, które
ludzie ugasić się starają znowu jaśniej świecić mogło. A wszyscy ludzie którzy którzy we
właściwej wierze żyją, rozpoznają go jako istotę poprzedzającą Moje ponowne przyjście i
będą wiedzieli, że czas się spełnił ... że należy Minie oczekiwać ... a wraz ze Mną sądu
ostatecznego ... I oni wezmą sobie jego słowa do serca, bo czują że to Ja jestem, Który przez
niego przemawia, i że Ja Sam Swój powrót przez niego zapowiadam ... który jest Moim
posłańcem jak to już przed wiekami zadecydowane zostało.
Lecz on nie będzie miał łatwo pośród ludzkości która jedynie temu światu hołduje i o
jego ostrzeżeniach i upomnieniach nic słyszeć nie będzie chciała, lecz nie będzie oni mieć
jakichkolwiek oporów aby starać się go zgładzić .. ale pomimo to okaże się on w stosuku do
ludzkości jako istota niosąca pomoc i wielu też z jego pomocy skorzysta. Oni będą starali się
temu zapobiedz, aby on misję swą zakończył, a Ja zabiorę go z powrotem do Mojego
królestwa dopiero wówczas, gdy on gotów będzie z przygotowywniem dla Mnie drogi, gdy
on już wszystkim tym Moje przyjście zapowie, którzy tak bardzo pragną Mnie zobaczyć i
których wiarę on umocni, gdyż wymawia on jedynie to, co on ode Mnie odbiera przez
wewnętrzne w nim słowo, poprzez Ducha świętego, który w sposób nadzwyczajny w nim
działa ... Amen

B.D. Nr. 8815

19.06.1964

Poprzednik ...

Także i na to zapytanie chcę dać tobie odpowiedź, gdyż jest ono wielkiej wagi, abyście wy ..
którzy Moje słowo otrzymujecie nie popadli w błędne rozumowanie, gdyż wielu ludzi wierzy
w to że jest tym od dawna zpowiedzianym Moim poprzednikiem, który zapowiadał będzie
Moje nadejście ... Ale Ja powtarzam wam to ciągle na nowo, że on pojawi się w czasie
panowania Antychrysta i że jego pojawienie się z jego panowaniem się zbiegnie, i że wy go
też wtedy rozpoznacie. On wystąpi tylko na bardzo krótki okres czasu .. i pojawi się on

wówczas, kiedy ludzie go najbrdziej potrzebować będą, kiedy chcieli będą zaczerpnąć
pocieszenia i siły ... A więc będziecie mogli go dopiero wtedy oczekiwać, gdy rozpocznie się
otatnia faza ... gdy wielka katastrofa spowodowana siłami natury już przeminie, gdy na
tronie zasiądzie władca którego wy wyraźnie jako Antychrsta rozpoznać będziecie mogli i
kiedy on rozpali ogień walki z wiarą. Wówczas pojawi się ten który wyraźnie dla Mnie i w
interesie Mojego Króletwa do ludzkości przemawiał będzie ...
Lecz nie przypuszczajcie (oczekujcie) go już dzisiaj, gdyż on nie jest sobie jeszcze
swojej Misji świadomym ... Ale kiedy on się już pojawi, to każdy człowiek rozpozna go po
mocy jego głosu i jego mowy. On nie będzie też tego pragnął, aby został on uznany jako
„nawoływujący na pustyni głos” ... Lecz on nim właśnie będzie ... I on będzie przemawiał
gdyż Duch w nim stale go do tego popędzał będzie, bo jego pragnienie oddawania dla Mnie
świadectwa, przepowiadania Mojego przyjścia, jest w nim tak wielkie, że nawet na to nie
będzie on zważał że przemwia pośród wrogów, którzy starają się go unieszkodliwić ... Lecz
pamiętajcie o tym, że czas ostatecznego końca jeszcze nie nadszedł, że wy ciągle jeszcze
możecie się swobodnie wypowiadać, co jednak już wkrótce się zmieni, kiedy Moja
interwencja będzie miała miejsce, kiedy bieda pośród ludzkości tak wielka będzie, że się
„jeden” wam zaoferuje aby nią pokierować ... Wtedy wiedzcie że już nadszedł ten czas, gdyż
on jest ostatnim z proroków, a kto go wysłuchiwać będzie ten otrzymywał przy tym będzie
dużą siłę. Ciągle na nowo zostało wam zakomunikowane, że będzie on na codzień raczej
niepozornym człowiekiem, którego siły mowy wy w nim tak długo przypuszczać nie
będziecie, jak długo on sam w pełni pokory jeszcze się ku temu się zbliża. Lecz to nagle w
nim wybuchnie ... nagle rozpozna on swoją misję i stanie się z niego mówca, który z wielką
mocą dla Boga przemwia ... Który przed całym światem wygłasza imię Moje ... się nie żenuje
dla Niego występować. O przedstawiał Mnie będzie jako zbawiciela ludzkości, on walczył
będzie dla Mnie i dla Mojego królestwa ... I rozpoznacie go po tym, że on Mnie samego jako
słowo które ciałem się stało uznawać będzie ... że on Moje stanie się człowiekiem w Jezusie
Chrystusie wyraźnie podkreślał będzie, że nie będzie on akzeptował żadnego robienia różnicy
pomiędzy Mną a Chrystusem, i że On Jezusa jako Boga uznawał będzie ...
A jego mowy zgadzać się będą z nauką którą Ja do was z góry zesłałem. I to będzie
znakiem tego, że jest on „Janem Chrzcicielem .. Głosem który nawoływuje na pustyni”
Moim poprzednikiem który ponownie na ziemię przyszedł, aby Mnie zapowiedzieć, Mnie
Który Sam niedługo po tym przyjdzie, aby zabrać z ziemi tych Swoich kiedy znajdą się oni w
największej duchowej potrzebie ... Raz po raz pojawiać się będą ludzie, którzy w to wierzyć
będą, że są oni Janem Chrzcicielem ... Stale będę im tłumaczył, że on da się im rozpoznać w
szczególny sposób i że nie można go będzie znaleźć w kołach tych, którzy uważają się do
tego powołani ... On nadejdzie z tamtąd, z kąd wy się go spodziewać nie będziecie. I to
powinno wam wystarczyć, którzy go za wcześnie oczekujecie, gdyż czas ten jeszcze nie
nadszedł, lecz nie będzie on wam kazał już długo na siebie czekać, a wtedy spełni się
wszystko, jedno za drugim ... bardzo szybko, gdyż jemu nie jest pisane długie życie, on swoją
działalność na ziemi zapłacić będzie musiał swoją śmiercią, jak przepowiedziane zostało
słowem i pismem ... Amen

B.D. Nr. 4635

11.05.1949

Walka o wiarę ... Wyznanie jej przed tym światem ... „Ja dni te ukrócę” ...

Czeka was jeszcze twarda walka, którą będziecie musieli znieść, kiedy musieli będziecie
przed tym światem wyznać waszą do Mnie przynależność. I żądać się od was będzie zupełnej
rezygnacji z naziemskich dóbr, wy zostaniecie wywłaszczeni i będziecie musieli wykonywać
czynności które wydwać się wam będą ponad wasze siły, nie wolno wam będzie czynić tego
co wy uważacie za właściwe, bez powodu będzie się was prześldować i uciskać i nie
znajdziecie spokoju od fałszywych posądzeń ze strony waszych wrogów, którzy są
jednocześnie i Moimi wrogami i którzy się żadnej mszczącej ręki nad ich głowami nie
obawiają. A wy dziwić się będziecie, że Ja do tego wszystkiego dopuszczam, nie pociągając
ich do odpowiedzialności, wy też dziwić się będzicie, że wszystko to was nie tak głęboko
dotyka, jak to na zewnątrz dla świata wygląda, tak że wy pomimo wszystkiego pozostaniecie
pogodni, zadowoleni i pełni optymizmu i nadzieji że te prześladowania wkrótce ich koniec
znajdą. I dlatego będziecie coraz głośniej i coraz bardziej przekonani dla Mojego imienia się
wstawiać i do Mnie się przed całym światem przyznawać. A Ja skrócę dla was dni te, abyście
mogli stać się błogimi ...
Stale pamiętajcie o Mojej obietnicy, że będzie to tylko krótki odcinek czasu zanim
wy wybawieni zostaniecie z rąk waszych oprawców, pomyślcie też o tym, że należycie
przecież do Moich wybrańców, którym całe ich cierpienie za ich wierność wynagrodzone
zostanie; i pomyślcie także o tym, że przez wasze wyznanie Ja Mogę jeszcze wiele dusz dla
Mnie i dla Mego królestwa pozyskać, które jako ostatnie, jeszcze na krótko przed zupełną
zagładą tego świata uratowane zostaną. I ze względu na te właśnie dusze weźcie na siebie
wasz krzyż, który będzie was wprawdzie uciskał, ale ciężar jego będzie dla was znośny, gdyż
Ja wam pomagać będę i wam szczególnie dużo sił dostarczę. Walka o wiarę będzie ciężka,
dlatego musicie się już uprzednio na nią przygotować, przez to że dostarczacie waszym
duszom odpowiedni pokarm .. przyjmując do siebie słowo Moje a wraz z nim siłę z którą Ja
Moje słowo pobłogosławiłem. Bo podczas przyjmowania Mojego słowa, jesteście ze Mną
połączeni i musicie według tego zostać wypełnieni siłą Moją ... a więc stać sie odpornymi na
waszych wrogów i takimi pozostać aż do końca ... aż Ja przyjdę aby was z wszelkiej biedy
wybawić ... Amen

B.D. Nr. 6619

11 i 12.08.1956

Odpowiedzialność przed sądem ... Otwarte wyznanie wiary ...

Wystąpcie wy ... słudzy Moi, kiedy trzeba będzie bronić Mnie i Moje nauki, bo wy w takie
położenie kiedyś się dostaniecie, że będziecie musieli otwarcie wyznać waszą do Mnie
przynależność. Z co raz to większą otwartością będzie się o tym dyskusje prowadzić, jakie
znaczenie ma dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa. Jezusa ówczesną egzystencję, oraz Jego
tragiczny los będzie się wprawdzie za prawdopodobne uważać, alle Jego Boskie posłannictwo
przenigdy uznane nie zostanie i dlatego też wiara w Niego jako zbawiciela ludzkości
odrzucona zostanie i pod każdym względem wyśmiewana będzie, aby skłonić ludzkość do
racjonalnego rozumowania, które nie bazuje na religijnym podłożu. I to będzie ten czas, kiedy
wy powinniście wystąpić ... A kto przeniknięty Duchem Moim będzie, ten inaczej nie będzie
mógł postępować ... jak tylko zabrać głos i przemówić dla Mnie i dla Mego Imienia, gdyż
jego wewnętrzne przekonanie pozwoli mu przemawiać z całym zapałem i się poglądom tym
sprzeciwić i je obalić ... i on też starał się będzie swoich bliźnich do tego przekonania
nakłonić. Dlatego też Ja przygotowuję Sobie zdatne do tego „narzędzia” i w tym celu

zaopatruję ich w prawdę a równocześnie z nią w siłę rozpoznania, bo wówczas konieczne
stanie się wystąpienie ze swoją wiedzą, aby stoczyć z przeciwnikami walkę, która odbędzie
się za pomocą miecza ust.
Gdzie tylko usiłować się będzie zdegradować rangę Jezusa Chrystusa, gdzie się w
Jego misję wątpić będzie i będzie się te wątpliwości otwarcie wypowiadać, tam wy ... Moi na
ziemi przedstawiciele .. powinniście zadanie wasze rozpoznać i je spełnić ... Bo wy to
potrafić będziecie, gdyż zostaliście wtajemniczeni w Mój plan uzdrowienia, i znacie dobrze
wszelkie związki i zależności które dla was są jasne i zrozumiałe, ponieważ wy sami mocno i
z całym przekonaniem w Niego wierzycie, i który was też uwolnił od wszelkiego
przywiązania ... Tylko tak przekonywujące przeciwne argumenty, które wy jako wiedzący
(oświeceni) wyłożyć potraficie, są w stanie zmusić waszych przeciwników do milczenia, lub
też do zastanowienia się. I chociarz nie będziecie ich mogli dla was pozyskać, to uda wam się
jednak poruszyć paru waszych bliźnich, których wasze słowa prawdy również dotkną i oni
zaczną się nad tym zastanawiać.
Wy musicie wtedy mówić z pewnością z odwagą, bo Ja Sam wam te słowa do ust
waszych wkładał będę ... a dzięki mądrości która ze słów waszych rozpoznawana będzie
wzbudzać będziecie pośród ludzi podziw ... u tych którzy nie znajdują się jeszcze całkowicie
pod panowaniem Mojego przeciwnika ... bo pozostali obdarzą was szyrderstwem i będą się z
was wyśmiewać .. lecz to musicie już na siebie wziąć, ze względu na Moje Imię, tak jak to już
przepowiedziane zostało, że oni będą was sądzić, ponieważ wy jesteście Moimi
przedstawicielami na ziemi. A czas ten nadejdzie z taką pewnością ... jak jeden dzień po
drugim nadchodzi ... Nawet gdyby wam się dzisiaj wydawało że liczba wierzących się raczej
jeszcze powiększa ... Lecz tutaj rozchodzi się o żywe uznanie Jezusa Chrystusa, a właśnie to
stara się mój przeciwnik coraz bardziej uniemożliwiać ... Jego wpływ idzie w tym kierunku,
aby ludzkość wszystko .. a więc także i życie religijne kojarzyła jedynie z tym światem na
którym obecnie żyje, aby uczyniły z niego coś światowego (jedynie na materię
ukierunkowanego) i aby wewnętrzne ze Mną połączenie w ogóle do skutku nie dochodziło,
lub jedynie bardzo rzadko miejsce miało, w zależności od tego jaki ma on wpływ na każdego
jednego z ludzi.
Jedynie rzadko da się jeszcze rozpoznać prawdzie i żywe chrześcijaństwo, które na
tym polega, że pielęgnuje się miłość w stosunkach międzyludzkich, i że żyją oni w duchu
Mojej nauki miłości, i że wszelkim ich myśleniem i postępowaniem jedynie miłość kieruje ...
a więc żyje się w zgodzie z Moją wolą. Dlatego też wyznanie przed światem wiary coraz
bardziej konieczne się staje, ponieważ każdy człowiek swoje ustosunkowanie do życia
lękliwie ukryć się stara, a przede wszystkim wówczas, gdy jest ono dobre tzn. na Mnie
ukierunkowane ... a w przciwieństwie do tego jawnie występuje się tam, gdzie przeciw Mnie i
Mojej nauce się z zapałem aguje .. Zawsze otwarcie będzie się oznajmiało, że się Mnie i
Moje słowo nie akceptuje, a fakt że się po ziemi potajemnie ze Mną wędruje ze strachem
ukrywać się będzie. Dlatego wszyscy współmieszkańcy ziemi, którzy są jeszcze słabi nie
będą mogli otrzymać pokrzepienia, którego by potrzebowali i też otrzymać powinni, przez
zapalonych wyznawców Mnie Samego ... Dlatego też stawiam wam to wymaganie, abyście
jawnie i otwarcie występowali dla Mnie i dla królestwa Mojego, kiedy takiego oświadczenia
od was wymagać się będzie ... Gdyż jedynie dzięki otwartemu wyznaniu możecie działać
przeciw Mojemu przeciwnikowi i jego na ludzkość wpływ zniweczyć. Kto otwarcie się przed
światem do Mnie przyznaje, ten czyni to z wewnętrznego przekonania i on będzie miał
pośród swoich bliźnich powodzenie i potrafił też będzie umocnić ich wiarę. Ale jeśli się
lękliwie milczeć będzie, to i słabo wierzący nie zbiorą w sobie odwagi, aby wyznać wiarę
swoją. Lecz otwarte wyznanie wiary uwolni was ze wszelkich oporów oraz ze strachu, bo

wówczas Ja Sam napełnię was siłą, jeśli tylko gotowi będziecie otwarcie świadectwo dla
Mnie oddać. A wtedy wystąpienie wasze miało będzie pewny charakter w obliczu tych którzy
by was sądzić chcieli. Z ich ust popłyną wprawdzie w waszym kierunku trucizna i żółć, które
jednak was mało obchodzić będą, gdyż teraz ukaże się w was siła wiary oraz siła słowa, które
Ja osobiście przez was do nich skierowuje ... Oni nie będą w stanie na nie odpowiedzieć, i w
omdleli ze złości starać się będą was prześladować, lecz nie będą oni w stanie niczego
przeciw Mojej władzy i sile uczynić. Kto jednak lękliwie stara się swoje do Mnie
ustosunkowanie ukryć, ten będzie coraz to słabszy, gdyż Ja jemu pomóc nie mogę, dopóki on
się do Mnie nie przyzna. Dlatego też raz po raz was upominam i przypominam wam Moje
słowa: „Kto do Mnie się przed światem przyznaje, do tego Ja się też przed Moim Ojcem
przyznam” ...
Pomyślcie o tym, kiedy nadejdzie czas w którym się od was decyzji wymagać będzie,
i pamiętajcie też o tym, że to nie wasza szkoda, gdyż jedynie Ja sam mogę wam dać lub też
zabrać ... i dlatego też powinniście zawsze najpierw pomyśleć o Mojej woli, o Moich
wymaganiach, zanim spełnicie to czego naziemskie władze od was oczekują ... jeśli to czego
się od was oczekuje przeciw Mnie, przeciw Mojemy imieniu skierowane jest. Jeśli chcecie
pozostać Mi wierni, to weźcie spokojnie na siebie to co wam zagraża, gdyż Ja potrafię i też
zabiorę od was wszystko to co by wam zagrażać mogło, jeśli tylko wy otwarcie i szczerze do
Mnie się przyznacie, a wówczas objawi się wam Moja siła i Moja wspaniałość ... I wówczas
doświadczycie też, co siła wiary potrafi ... Amen

B.D. Nr. 3947

29.12.1946

Połączenie się różnych kierunków wiary w walce w walce o nią ...

Wszelkie duchowe kierunki będą się wprawdzie z powodu istniejących pomiędzy nimi
przekonaniowych różnic stale w cichej walce znajdować, bo każde z nich chciałoby jako te
posiadające absolutną prawdę uznanym zostać, lecz w czasach ostatecznych będą one jednak
ramie przy ramieniu kroczyć, jeśli tylko podstawą ich wiary będzie nauka Jezusa Chrystusa
i jeśli będą się oni do Jego Imienia przyznawać będą, a wówczas wszelkie inne duchowe
różnice staną się mniej istotne, gdyż wszystkie duchowe dążenia będą zwalczane, a każdy
człowiek znajdujący się na duchowej drodze szukał będzie kontaktu z bliźnim o podobnym
ukierunkowaniu. Tak więc z każdego duchowego kierunku wykrystalizuje się się
Chrystusowa nauka, a jej zwolennicy należeć będą do Bożej wspólnoty ... do Jego kościoła,
który On Sam założył. Oni będą dzięki ich wierze w Jezusa Chrystusa do kościoła tego
należeć, pomimo tego że w różnych duchowych kierunkach (zgrupowaniach) się znajdują.
Każde jedno z nich odrzucać będzie zewnętrzne praktyki i rytuały ... one będą jedynie
podążać do wewnętrznego związku z Jezusem Chrystusem, każda z nich pielęgnować będzie
miłość, miłości nauczać i w miłość w codziennym życiu praktykować.
Walka która ze strony świata prowadzona będzie przeciw wszystkim duchowym kierunkom,
będzie walką szczególnie brutalną, tak że odpadną ludzie, którzy będą letniego ducha ... a
więc słabi w ich wierze, gdyż nie posiadają oni głębokiej żywej wiary. Oni nie będą potrafili
stawić tej walce prawdziwie silnego oporu. Oni załamią się pod ciężarem który na nich ze
strony świata narzucony zostanie. A przyczyną wszelkich tych załamań będą błędne ...
niezgodne z Bożą prawdą noszone przez nich w stosunku do wiary poglądy i przekonania, z
powodu których poniosą oni porażkę, kiedy poprzez poważne przeciw nim ze strony świata

skierowane kroki, oni sami do poważnego się zastanowienia nad tym w co wierzą nakłonieni
zostaną.
Kto poprzez życie w miłości oraz właściwe pouczenia ze strony Bożych sług w prawdzie się
znajduje, ten posiadał także będzie siłę wiary, i w żadnej trudnej życiowej sytuacji nie zacznie
się on wachać, bo prawda daje mu siłę, prawda daje mu rozpoznanie. On wie o bliskim już
końcu, oraz o tym że czeka go ratunek z jego bardzo trudnej życiowej sytuacji ze strony
Samego Boga. Z błędnych nauk on jednak takiego rozpoznania nie będzie mógł doznać, jego
słaba wiara się zachwieje i odpadnie on kiedy tylko postawi się go przed poważną decyzją;
aby to on przed światem wyznał, że należy do Jezusa Chrystusa, lub aby się Go wyrzekł. W
takiej sytuacji mocnym będzie, kto dzięki swej działalności z miłości, zdolnym stał się do
przyjęcia prawdy od Boga pochodzącej, on potrafi takim sytuacjom stawić czoła, i nie będzie
się musiał obawiać sankcji ze strony światowej władzy, gdyż zawsze liczył on będzie na Bożą
pomoc i ona zostanie mu udzielona w każdej potrzebie czy to duchowej, czy też cielesnej
natury. A wówczas istnieć będzie mały Chrystusowy „kościół” ... a zwolennicy różnych
kierunków wiary znajdą w niej swoje miejsce i wszelkie spory zostaną pogrzbane, jak
również wszelkie zewnętrzne rytuały lub ceremonie odpadną w obliczu wielkiego
prześldowania jej zwolenników, z którym każdy do tego kościoła należący liczyć się bądzie
musiał.
A więc i to będzie dobre dla duchowego rozwoju każdego jednego, że uwzględniał on
będzie jedynie to wewnętrzne jądro wiary, i że on jedynie Chrystusową naukę miłości jako
jądro tej wiary rozpozna co umocni jego wiarę tym bardziej im pilniej o tą naukę w swym
życiu urzeczywistniał będzie. Grupka tych co wierzą zeszczupleje, będzie to jedynie małe
„stadko” ... ale znajdować się ono będzie w prawdzie, we właściwym rozpoznaniu, i
przetrzymają oni te ostatnie dni najcięższych prób wychodząc z nich jako zwycięzcy, bo
kościół Chrystusowy zwycięży, a zaliczają się do niego wszyscy ci, którzy znajdują się w
miłości i wierze, którzy Chrystusa w obliczu świata uznają, i którzy wpełnini są Jego Duchem
na wskutek nieustannego działania z miłości ... I ze wszystkich kierunków wiary zejdą się ci
którzy dla Chrystusa walczyć będą i postawią się do ostatniej już walki, a Sam Bóg będzie
stał na czele jako ich Przywódzca i tarcza ich wiary będzie ich osłaniać i uniemożliwi
zranienie ich ... Oni walczyć będą za Chrystusowe Imię, a zwycięstwo stać będzie po ich
stronie ... Amen

B.D. Nr. 7954

01.08.1961

Boża ochrona podczas walki związanej z wiarą ...

Tak więc mocno stójcie na nogach i nie pozwólcie na to aby wiara wasza poczęła się chwiać,
bo Ja .. wasz Bóg i Ojciec od wieków jestem i pozostanę przy was kiedy rozpocznie się
wielka walka z wiarą, przez którą Mój przeciwnik będzie starał się doprowadzić do upadku
was którzy Moi jesteście. Wszystko co się przeciwko Mnie czyniło będzie, będzie miało na
celu przedstawienie wam dzieła zbawienia Jezusa Chrystusa jako czegoś w co uwierzyć nie
można ... I to powinno być dla was oznaką bliskiego już końca świata ... że zaprzeczać się
będzie istnieniu Jezusa Chrystusa, że usiłować się będzie odebrać ludzkości wszelką w Niego
wiarę, aby ludzie nie mieli żadnej możliwości aby odejść z tej ziemi jako zbawiona dusza ...
Gdyż mój przeciwnik otwarcie przeciwko Mnie wystąpi występując przeciw Chrystusowi w
Którym to Ja stałem się dla ludzkości widzialnym Bogiem.

I im bardziej walka ta rozpalać się, tym bardziej wy możecie być pewni Mojej przy was
obecności, bo Ja tych co do Mnie należą nie opuszczę, nie pozwolę Mojemu przeciwnikowi
zwyciężyć nad tymi, którzy Moi są i Moimi chcą pozostać. I kiedy was postawią w trudnej
sytuacji, bo zmuszać się was będzie do wyrzeczenia się Mnie Jezusa Chrystusa jako Bożego
Zbawiciela ... kiedy wy będziecie się musieli zdecydować za Mną lub za Moim
przeciwnikiem, to wtedy miejcie do Mnie pełne nie zachwiane zaufanie, gdyż właśnie wtedy
Ja będę bliżej was niż kiedykolwiek; Ja Sam po waszej stronie walczył będę i dlatego nie
musicie się obawiać Mego przeciwnika, bo Moja Moc jest ogromna .. i ona będzie was
ochraniać ... nawet gdyby wszystko to co się przeciwko wam czyniło będzie się wam jako
zagrożenie dla was wydawać. Ale wtedy możecie już w każdej godzinie liczyć się z
nadejściem Mojej pomocy, wy możecie w każdej godzinie liczyć się z Moim przyjścien i z
końcem tej ziemi, z której Ja was jak na dłoni do góry uniosę gdy znajdować się będziecie w
największej potrzebie i największym zagrożeniu ...
Niech wasza wiara nie stanie się wówczas słabą, a tylko pomyślcie o tym że Ja wam to
przepowiedziałem że sytuacja którą wy z powodu waszej we Mnie wiary znieść musieli
będziecie jeszcze bardzo ciężką będzie ... Ale im mocniejsza będzie wtedy wasza wiara, i im
silniejsza będzie wasza ze Mną więź tym łatwiejsza będzie dla was wasza walka o wiarę,
gdyż leży to zaprawdę w Mojej Mocy, aby to co dla was najcięższe od was odsunąć. I ci co do
Mnie należą doświadczyć będą mogli Mojej mocy i miłości, i dlatego mogą oni pełni dobrej
nadzieji i wolni od wszelkich obaw w przyszłość spojrzeć. Ale ona jednak nadejdzie, gdyż
wierzący atakowani będą ze strony naziemskich władz i tych którzy posłuszni są Mojemu
przeciwnikowi ... Ci Moi będą musieli złożyć otwarte oświadczenie, i oni nie powinni się
wtedy niczego obawiać, bo Bóg którego oni wyznają okaże też Swoją moc i pomoże im On w
ich naziemskiej biedzie ratując ich z opresji ...
Liczcie się jednak wszyscy z tym że stosować się będzie brutalne środki w stosunku do was,
którzy chcą Mi wiernymi pozostać ... Lecz nigdy nie zapomnijcie że to Ja jestem Panem nad
życiem i śmiercią ... nad niebem i ziemią, i że Ja doprawdy środkami dysponuję, aby Moich
wyprowadzić z naziemskich opresji, nawet wówczas gdy wydawać się będzie że z jakiejś
sytuacji nie ma żadnego wyjścia. I nawet gdyby wam w naziemskim sensie wszystkiego
odmówiono, to Ja was napoję i nakarmię w cudowny sposób, bo i to leży w Mojej mocy, gdyż
Ja stworzyłem przecierz niebo i ziemię i dałem wam według Mojej woli wszystkie prawa ...
prawa które Ja znieść mogę aby was w ponadnaturalny sposób żywić ... Ja mogę was też
otoczyć chroniącym murem, Ja mogę nakazać Moim aniłom, aby taki mur wokół was
utworzyły ... Wy musicie się jedynie Mi, jako waszemu Ojcu pełni zaufania i wiary
powieżyć, Ojcu który nie pozostawia Swoje dzieci na łasce losu i Który będzie was chronił
przed wrogiem duszy, przed naziemskimi i duchowymi przeciwnikami ... Bo Moja moc i
miłość są wielkie ... I wszystko to się już nie długo wydarzy ...
Lecz przedtem wiara wasza zostanie jeszcze poddana próbom, ale one was jedynie
wzmocnią i uczynią zdolnymi wytrwania w ostatniej na tej ziemi walce. I gdy tylko walka ta
się rozpali, to wiedzcie że koniec już nie daleko, gdyż prowadzona przez Mojego przeciwnika
walka trwać będzie jedynie bardzo krótko, bo Ja ze względu na tych prze ze Mnie wybranych
czas ten urkrócę. Ja Mego przeciwnika, oraz jego zwolenników „zakuję w kajdany” Bo
spełnił się czas który był na jego naziemską działalność wyznaczony, i także koniec tej ziemi
jest już blisko, jak to zostało słowem i pismem obwieszczone ... Amen

Niski duchowy stan na krótko przed końcem ...

B.D. Nr. 3805

19.06.1946

Niski duchowy stan ludzkości ... Koniec zbawiennej epoki ...

Kiedy ludzkość osiągnie już ten najniższy duchowy poziom, to przez wieki nie było by już
żadnego postępu w tym względzie, ona nie będzie już Boga rozpoznawać i uznawać. A
wówczas jest już ona całkowicie od Boga oddzielona, a więc pozbawiona jakiegokolwiek
dopływu energi, ale jedynie ona ludziom ich duchowy wzrost gwarantuje. Niewielka od Boga
odległość zawsze jeszcze może zostać usunięta, gdyż wówczas znajduje się jeszcze wszystko
duchowe (duchowe istoty jako człowiek na ziemi) w obwodzie prądu Bożej miłości i jej to
miłość powoduje wznoszenie się do góry. Jeśli jednak odległość ta stała się tak duża, że
duchowe znajduje po za tym obwodem prądu, to wówczas jest ono zupełnie pozbawione
energii i zbliżenie się do Boga jest dla niego już nie możliwe, gdyż w tym przypadku siła
przeciwna ma na niego silniejszy wpływ i sciągnie je (upadłe duchowe) do siebie. Jeśli jednak
ludzkość ten stopień rozwoju osiągnie, tzn. jeśli się ona już tak daleko do tyłu rozwinęła, to
wszystko co duchowe upadłe jest utraciło tym samym prawo aby nadal jako człowiek
prowadzić na tej ziemi swoje życie, ponieważ jego jedynym celem i przeznaczeniem był jego
do góry duchowy rozwój, który ono zupełnie ignoruje nie biorąc go zupełnie pod uwagę. I
wtedy też kończy się dla ludzkości okres jej duchowego rozwoju. Ziemia odrzuca wtedy
wszystko od siebie, co się na wyższym rozwojowym stopniu znajduje, jeśli nie żyje ono
zgodnie z nią i odpowiednio do niej nie postępuje. A wówczas zgodnie z Bożą wolą kończy
się pewień zbawienny odcinek ... I każdy jeden człowiek może ten punkt czasowy rozpoznać
jeśli tylko zwróci on uwagę na duchowy rozwój całej ludzkości.
Został najniższy stan osiągnięty, gdy wyraźnie widoczny jest brak miłości, gdy
rozpoznawalne jest działanie siły Bogu przeciwnej, gdzie zamiast stałej odbudowy widać
wszędzie jedynie zniszczenie ... jeśli poczynania ludzkości są zupełnie sprzeczne z tym co
Boskie, a więc przeciw Bożemu porządkowi skierowane, to nie można już więcej oczekiwać,
że ludzkość z jej nieprzymuszonej woli się na nowo Bożemu porządkowi podporządkuje ... a
wówczas zgodnie z odwiecznym porządkiem musi nastąpić rozwiązanie wszystkiego tego co
zawiera w sobie duchowe partykuły w celu ponownego uwiązania ich w materii, aby podczas
nieskończenie długiego okresu czasu nareszcie znowu cel swój osiągneły, aby ponownie móc
przebywać posiadając wolną wolę w bliskości Bożej. Dla tak zboczonej płci ludzkiej nie
istnieje już żadna inna możliwość robienia duchowych postępów, jeśli osiągnęła ona już tak
niski duchowy stan, że wszelka miłość w niej oziębła, bo wtedy prąd siły Bożej miłości nie
może już być skuteczny, co oznacza całkowitą utratę ich na korzyść strony przeciwnej Bogu.
Ale Bóg jest litościwy i zabiera z pod panowania Swego przecinwika wszystko to co stało mu
się posłuszne, a czyni to ten sposób że na nowo zostaje ono w materi uwięzione ... na
niezliczoną ilość duchowych partykółów rozproszone, z których to stwarza nowe światy ...
nową ziemię, a kiedy znajdują się on w takiej postaci, to przeciwnik Jego nie ma już na nie
żadnego wpływu. A więc jest to ponowne przeniesienie (uwiązanie) ich w twardej materii
jedynie aktem wielkiego miłosierdzia Bożego, bo dla tych którzy znaleźli się w największej
od Boga odległości zostaje na nowo stworzona możliość kroczenia drogą prowadzącą w górę
w kierunku Boga, która dla nich jako ludzi ze względu na ich duchowy poziom już istnieć
przestała.
Pewnego razu także i dla nich wybije godzina zbawienia, chociarz nieskończenie długe
okresy czasu trwać to będzie musiało. Lecz nie będzie to dla nich niesprawiedliwe, gdy zostną
oni zpowrotem przeistoczeni w twardą materię, gdyż ich wola stała się tak zatwardziała, że

ona sama jest do tego powodem, że Bóg ją uwiązuje na nieskończenie długi okres czasu, gdyż
człowiek się już więcej nie przemienia, kiedy tak niski duchowy stan osiągnięty został, że
ludzie Boga już więcej rozpoznać nie potrafią. Amen

B.D. Nr. 4374

13.07.1948
Potop ... Czas ostateczny ... Postęp w sensie światowym ...

Jak za czasów potopu, tak też będzie krótko przed końcem tego świata. Ludzie będą sie
rozkoszować wszelkim dobrami które świat ten ma im do zaoferowania, będą pielęgnować
ich cielesne porządania i słabości, będą prowadzić niemoralne życie, pozbawione wszelkich
zasad przyzwoitości i nie skierują do góry nawet jednej myśli, do Tego Jednego, który jest
Panem ponad niebem i ziemią. Bo oni nie będą posiadać już żadnej wiary. Wszędzie panować
będzie tak niski stan (poziom) duchowy, którego dotychczas jeszcze nigdy nie osiągnięto od
początku trawania tego okresu zbawienia. Tych niewielu, którzy jeszcze ich wiarę zachowali
będzie się wyśmiewać i kpić sobie z nich, będzie się miało wrogie do nich nastwienie, będzie
się ich prześladować i im wszystkiego odmawiać co im do życia potrzebne będzie. Oni sami
jednak żyć będą w przesycie i opływać w dostatku, będą żyć i kochać, lecz miłość ich będzie
miłością odwrotną, a przebieg ich życia błędny, niewłaściwy, gdyż są oni sługami diabła,
którzy u kresu wszystkich czasów na ziemi żyć będą ... a samo rozwiązanie tej ziemi
zakończy jedynie panujący na niej stan, który już żadnego postępu do góry ludzkości nie
umożliwia. Będzie to czas grzechu i rozpusty i gorszego sobie już człowiek nie jest w stanie
wyobrazić. Boga się zupełnie wypierać będzie, i nastawać na życie tych, którzy w Niego
wierzą. I ten czas Bóg Sam zakończy, a ostatni dzień nadejdzie nagle i zupełnie
nieoczekiwanie pośrodku wielkich zabaw, którymi ludzkość w końcowym czasie stale żyć
będzie. Dlatego wydawać się ludziom będzie że żyją w pewnym pozytywnym postępie, lecz
będzie on jedynie pozorny (iluzją). Ludziom oferować się będzie wszystko co tylko świat ten
do zaoferoania ma, porządanie tego świata będzie nadzwyczaj wielkie i bez skrupułów każdy
jeden sobie będzie na to pozwalał, czego jego zmysły akurat zapragną; będzie to walka tego
co silne z tym co słabe, a zwycięzcą będzie ten, który pozbawiony jest wszelkiej miłości, on
będzie sobie przywłaszczał to co do niego nie należy, gdyż sam szatan jest tym który mu tego
życzy, który sprawia jego materialną sytuację korzystną i popędza go do intensywnego
korzystania z życiowych dóbr. Panujący grzech będzie coraz to większy, a sąd ostateczny
nadejdzie wtedy gdy nikt się go nie będzie spodziewał, gdyż ludzkość będzie musiała zostać z
ziemi usunięta kiedy już osiągnie odpowiedni stopień takiego rozwoju, gdyż wówczas stała
się ona prawdziwym sługą diabła który stanowczo zaprzecza istnieniu Boga. A wówczas
nastąpi godzina w której wszyscy grzesznicy pociągnięci zostaną do odpowiedzialności, gdy
nadejdzie dzień Bożej sprawiedliwości, nadejdzie dzień sądu dla wszystkich tych, którzy
należą do przeciwnika Boga, oraz dzień nagrody dla tych niewielu, którzy pozostali silni i
stali się ofiarami pokus tego świata ... zgodnie z tym, co słowem i pismem oznajmione
zostało. Pewna zbawienna epoka znajdzie wówczas swój koniec, gdyż ludzkość osiągnęła już
taki stopień, który kwalifikuje ją na zagładę ... Amen

B.D. Nr. 6629

27.08.1956

Ostanie próby uratowania ludzkości ... Niski duchowy stan człowieka ....

Nawet gdyby anioł zstąpił z niebios aby przynieść ludziom ewangelję to oni by mu nie
uwierzyli. Bo wola do negowania będzie w tym okresie czasu bardzo silna, gdyż Mój
przeciwnik dużą będzie miał nad nimi władzę i ponieważ ich do Mnie odległość już tak
wielką się stała, że oni niczego co Boskie nie potrafią już odczuć lub też pojąć, bo ta ziemia
tak ich mocno trzyma, że nie potrafią się oni przenieść w sfery duchowe, dlatego też odrzuca
się wszystko co duchowej natury, lub się temu zaprzecza. Jest to wyraźna oznaka bliskiego
już końca, gdyż takie właśnie ludzkie usposobienie skłania Mnie do zakończenia tego
wszystkiego, gdyż nie może być już na ziemi mowy o jakichkolwiek duchowych postępach,
bo ludzie się nie zmieniają, a raczej stają się coraz bardziej światowi i coraz mniej podatni na
duchowe nurty. I dlatego też jest coraz trudniej oznajmiać tym ludziom Moją ewangelję;
coraz trudniej jest spowodować zmianę ich myślenia i uczynić ich serca zdolnymi do
przyjęcia Mojego słowa, gdyż oni go jako Moje słowo nie rozpoznają i dlatego też zamykają
przed nim uszy swoje odrzucając tym samym środek, który mógłby im pomóc i unieść się z
tej głębi. A gdy jeszcze jakieś ucho się otworzy, to są to pojedyncze przypadki, i również
bardzo rzadko słowo Moje zostanie do serca przyjęte i rozpoznane jako dar Boży ...
I tylko z powodu tych pojedynczych osób Ja jeszcze nie ingeruję, a tylko pozwalam na
to, aby dzień który został już przed wiekami ustalony sam nadszedł, chociarz ten tak niski
duchowy stan ludzkości spełnia już wszelkie warunki ku temu, aby wszystko dobiegło do
końca. Lecz każda jedna dusza, którą Mi się jeszce uda pozyskać jest Mni tej zwłoki warta,
każdej jednej duszy która posiada jeszcze dobrą wolę Ja stoję pomocnie u jej boku, i
sprawiam że odnajdzie ona drogę do tych, którzy słowo Moje oznajmiają. Lecz tych jest
niewiele, a czas wyznaczony wkrótce spełni się, wkrótce zaczną się mnożyć oznaki które na
koniec wskazują, i wkrótce dla wszystkich ludzi wybije godzina ich ostatecznego sądu. W
czasie podczas którego Mój przeciwnik pułk swój posiada, bo ludzie się do niego przyłączyli,
będzie praca Moich sług na ziemi sczególnie ciężka i często też bez powodzenia, lecz
pomimo to musi się ją czynić, by nikt nie mógł powiedzieć że nie mógł doświadczyć Moich
łask ...
Ja do każdego człowieka kiedyś się zwrócę, i droga każdego człowieka skrzyżuje się kiedyś z
drogą Mego posłańca, lecz wolono jest nie poświęcać mu żadnego zainteresowania, lub
wzbraniać się przed przyjęciem jego darów ... co jednak zawsze ludzka wola sama
zadecyduje. I ta właśnie ludzka wola musi zostać poddana różnym próbom dlatego też
musi ona otrzymać do tego wiele możliwości, do których także oferta przyjęcia Mego słowa
należy, które nigdy nie może być człowiekowi przekazywane pod przymusem. Również
przerażające wydarzenia często dotykać będą akurat serca tych ludzi, których serce jest
mocno zatwardziałe, i mają oni szansę się jeszcze z ich zatwardziałości wyzwolić, bo Ja do
ostatniego dnia próbował będę jeszcze przynieść ludziom ratunek. Żadnego z nich nie porzucę
przed końcem, lecz nie mogę też tego ostatecznego dnia już dłużej opóźniać, gdyż jest on w
Moim planie od wieków przewidziany, dusze tych co się zagubili jeszcze niżej nie upadły,
aby móc im zaoszczędzić jeszcze bardziej bolesnego losu, jak ponowne uwięzienie w
dziełach stworzenia, które tworzyć będą nową ziemię i które z tego właśnie względu w
odpowiednim czasie powstać muszą. I Ja wiem zaprawdę, co służy ludzkim duszom, i Ja też
wiem, jak je mogę od najgorszego uchronić. Moim sługom na ziemi dam dużo siły, aby oni
pomimo pozornie brakującego powodzenia z całym zapałem w Moich winnicach nadal
pracowali, bo żadna praca nie została wykonana nadaremnie, i kiedyś oni sami też będą mogli
to rozpoznać i będą szczęśliwi, że mogli się ich pracą przyczynić do zbawienia tego co
duchowo upadłe, gdyż błogosławieństwo Moje spoczywa na każdej pracy która z chęcią i z
radością wykonywana zostaje dla Mnie i dla Mojego królestwa. Amen

Widoczne pojawienie się Jezusa i lewitacja (zabranie z ziemi) wierzących

B.D. Nr. 7944

18.07.1961

Przyjście Pana w obłokach ....
Wam wszystkim przepowiedziane zostało, że Ja ponownie przyjdę w obłokach ... że Ja tak
samo na ziemię zstąpię, jak się niegdyś do nieba wzniosłem ... I że ci co do Mnie należą,
oglądać Mnie będą w blasku i wspaniałości, tak jak kiedyś Mnie widzieli Moi uczniowie, i że
Ja tych Moich z ziemi tej zabiorę, ponieważ nadszedł dzień ostateczny ... Naturalnie
wcześniej już zstąpię na ziemię w postaci słowa, bo Ja Sam słowem tym jestem, i Ja Sam
wam to obiecałem że przy was pozostanę aż do dnia ostatecznego ... Lecz Moje widoczne
(jawne) przyjście jest jeszcze przed wami, gdyż stanowi ono zakończenie pewnego na ziemi
okresu i zarazem zapoczątkowanie nowego ...
Moje przyjście w obłokach powinno się rozumieć dosłownie, lecz jedynie niewielu
będzie Mnie mogło ujrzeć, bo Moje stadko jest małe, i tylko ci, którzy są Moi będą mogli
znieść Mój widok, tylko dla Moich będę widzialnym, i pozwolę im oglądać Moją potęgę i
Moją wspaniałość ... I to jest waszą nadzieją na godzinę biedy i zagrożenia ze strony wrogich
Bogu mocy, bo na końcu wszystko będzie do Boga wrogo nastawione ... Ci co posiadają
władzę oraz ich zwolennicy, ludzie którzy w walce z wiarą na ich stronę przejdą. Oni wszyscy
będą przeciw wam, którzy Mi pozostaniecie wierni i wytrwacie aż do końca ... I oni będą dla
was bardzo surowi, a wówczas powinniście żyć nadzieją na Moje przyjście, gdyż Ja nie
opuszczę was w duchowej i cielesnej potrzebie, Ja was uratuję i zabiorę do miejsca w którym
panuje pokój a wasza wiara będzie tak silna, że Ja Sam wam się pokazać mogę, kiedy nadejdę
w obłokach aby sądzić żywych i umarłych ... A wówczas spełni się wielki duchowy podział, a
Mój przeciwnik nie będzie miał już nad wami żadnej władzy, ponieważ zostanie on na bardzo
długi okres czasu wraz ze swoimi zwolennikami uwięziony w materii. Tylko niewielu ludzi
poważnie w to wierzy, że Moje przyjście jest już bliskie.
Lecz czas ten już się spełnił, i Ja już nie mówię: „Nadejdę gdy czas się spełni” , a
tylko: „ Czas się spełnił” ... a więc możecie się liczyć z jedynie krótkim okresem czasu, z
niewieloma już „dniami” w porównaniu do niezmiernie długiego okresu czasu który już
przeminoł, od czasów w których „koniec” świata przepowiedziany został. Wy już żyjecie w
czasach ostatecznych, nawet jeśli nie chcecie w to uwierzyć ...
Dzień Mojego nadejścia jest już bardzo bliski ... dlatego czyńcie wszystko, abyście
zaliczali się do tych wybranych, którzy przyjście Moje w ludzkim ciele przeżywać będą,
którym wolno będzie Mnie oglądać w całej potędze i wspaniałości, których Ja z tej ziemi na
krótko przed końcem zabiorę. Oakżcie tylko chęć należenia do nich, a Ja zaprawdę dam
wam na to siłę, aby za waszym życzeniem nastąpiły czyny. Pozwólcie na to, abym Ja ciągle
na nowo mógł do was przemawiać i dążcie stale do tego aby wstąpić pod Moją wolę, a
stworzycie ze Mną związek, wy przyłączycie się do Mnie, aby teraz także do „Moich” się
zaliczać których Ja uratuję zanim nadejdzie dzień ostateczny. Bo to że Ja Sam do was przyjdę,
to jest pewne ... i powinniście też wierzyć w to, że wszyscy ci którzy posiadają żywą we mnie

wiarę i Mi swoją miłość okazują będą mogli Mnie oglądać ... w to powinniście bez wątpienia
wierzyć, bo Moje słowo to prawda, która się spełni.
Ludzie którzy o Moim przyjściu jedynie mówią, którzy je jedynie obrazowo widzą i tłumaczą,
nie znajdują się w ich wierze jeszcze tak głęboko, aby byli ze Mną związani, ale wielka bieda
która przed końcem na ludzkość spadnie jeszcze ich wiarę wzmocni, jeśli posiadać oni będą
dobrą wolę. I oni sami wyproszą u Mnie Moje przyjście, gdyż będą jedynie we Mnie widzieć
ich ratunek, który im z innej strony już nadejść nie może. Ja wyratuję was z najgłębszej biedy
i w to wierzyć powinniście i oczekiwać godziny w której się Moja obietnica spełni. A wtedy
Mój przeciwnik będzie już pokonany, a z nim wszyscy co do niego należą, gdyż ich przejmie
na nowo ziemia ... Dlatego żyjcie nadzieją i wytrwajcie, wy którzy do Mnie należeć chcecie,
bo nadejdzie dla was godzina wyzwolenia, nadejdzie dzień, kiedy nastąpi podział według
duchowego ukierunkowania ... Nadejdzie duchowa i naziemska zmiana, którą wy przeżyjecie
i która wam stale ztostała zapowiadana za pośrednictwem słowa i pisma ... Amen

B.D. Nr. 8743

03.02.1964

Uświadomienie dotyczące przyjścia Pana ...

Ja chciałbym wam udzielić wielkiego duchowego objaśnienia, które powinno służyć
uzdrowieniu waszej duszy: Ja chciałbym wam udostępnić teren, na który wy bez działania
Mego ducha nigdy byście wkroczyć nie potrafili, gdyż Ja chciałbym was wprowadzić w
świat, do którego wgląd może mieć jedynie osoba duchowo przebudzona, gdyż konieczna
jest do tego już pewna znajomość rzeczy, które dla ludzi są raczej zupełnie nieznane. Ja wam
oznajmiłem, że znowu na ziemię przyjdę gdy nadejdzie dzień ostateczny. Lecz ta obietnica
obudziła w was ludziach różnorodne o tym wyobrażenia, lecz wytłumaczenia zgodnego z
prawdą nie znaleźliście, bo akurat przebieg Mojego ponownego na ziemię przyjścia na tyle
różnych sposobów przedstawiony wam zostaje, także zabranie z ziemi wiernych Mi ludzi
czasowo tak różnie interpretowane jest, że powstało na te tematy wiele błędnych twierdzeń,
które Ja chciałbym sprostować:
Moje ponowne przyjście na ziemię nie będzie cielesne ... tak żeby Moja stopa tej ziemi
dotknęła, w przeciwieństwie do tego Ja ukażę się wam ze świtą składającą się z istot światła
najwyższej rangi i widoczny będę tylko przed tymi którzy Moi są, gdyż przenigdy nie ujrzy
Mnie w całej wspaniałości ten, który przeszedł na stronę Mego przeciwnika, bo ciemność
światła oglądać nie może, gdyż ludzie by zupełnie istnieć przestali ponieważ nie byli by w
stanie znieść światłości, która ze Mnie promieniuje. A więc zstąpię na ziemię, także dla tych
co Moi, jeszcze przesłonięty obłokami, lecz oni będą potrafili już pewną intensywność światła
znieść i w pełni sczęścia będą Mi skandować, kiedy Mnie pośród gromady aniołów
spostrzegą ... Bo na to Ja otworzę im oczy ... Błędem było by więc stwierdzenie, że wszyscy
Mnie oglądać będą, kiedy nadejdę, aby sądzić żywych i umarłych, gdyż „sąd” ten odbędzie
się w inny sposób, jak ten, w którym każdy jeden musiałby przede Mną ponieść
odpowiedzialność. Bo Ja dobrze znam każdą jedną duszę, Ja wiem do kogo ona należy, i że
ostateczny sąd na tej ziemi na tym polegać będzie, że cała ziemia zostanie rozwiązana i
przeistoczona w jej poszczególnych elementach z jakich została ona stworzona, aby wszystko
co duchowe wolne być mogło, w celu nadania mu nowej formy, co oznacza też śmierć tych
ludzi, którzy w ich ostatecznej na ziemi próbie zawiedli, i oddali się w ręce Mojego
przeciwnika ... Oni więc widzieć będą ich śmierć przed swoimi oczyma i nie będą potrafili

przed nią uciec, a to wywoła pośród ludzkości ogromne przerażenie. Lecz zanim to wielkie
dzieło znisczenia się rozpocznie, zabrani zostaną z ziemi wszyscy ci co do Mnie należą ...
Ja Sam przyjdę aby ich z tąd zabrać, a oni będą mogli Mnie zobaczyć jak Ja z
wysokości powoli w ich kierunku się opuszczam, oni wyciągną w Moim kierunku ich
pragnące Mnie ręce radośnie skandując i pełni gorącej do Mnie miłości, a Ja przyciągnę ich
do Siebie, Ja ich z tąd zabiorę, Ja uniosę ich w górę a oni przeżyją pewien przebieg zupełnie
od praw natury odbiegający ... Ich radosne Mi skandowanie dotrze też do innych ludzi i
najpierw nie będą oni potrafili sobie jego przyczyny wyjaśnić, ponieważ oni sami nic
zobaczyć nie potrafią, co wzbudzi w nich pewien lęk z którego się później silna bojaźń
rozwinie która osiągnie w końcu stopień przerażenia, gdy spostrzegą oni, że ci Moji nagle
zniknęli i nie będą mogli znaleźć na to żadnego wyjaśnienia, że ci których oni pełni
nienawiści prześladowali nie znajdują się już w ich zasięgu. Że nie ma ich nagle pośród nich
i że nigdzie ich znaleźć nie można.
Wprawdzie widoczna będzie promieniująca jasność, ale ludzie oddczuwać ją będą
jako dla nich nie do zniesienia. Lecz wiele czasu im już do zastanowienia się nie pozostanie,
bo wkrótce nastąpi to co ostateczne. Ta niesamowita jasność powoli się wycofa robiąc
miejsce ciemności która będzie wzrokiem nie do przeniknięcia i która wprowadzi ludzkość w
stan rozpaczy. A potem rozpoczną sie erupcje ... wybuchy ognia, ziemia zacznie się
rozstępować, tak że żaden człowiek nie będzie mógł się uratować i przez ziemię pochłonięty
zostanie. Okres czasu pomiędzy uniesieniu z ziemi tych Moich i ostatecznym zniszczeniem
będzie bardzo krótki, bo uniesinie z ziemi tych co pozostali, oznaczało by przymuszanie ich
do wiary, a to z koleji nie posiadało by jakiejkolwiek wartości, gdyż została by tym samym
ominięta możliwość podjęcia wolnej decyzji. A ludzie ci mieli przed tem wystarczająco dużo
ku temu czasu i bez ustanku byli upominani i ostrzegani, i każdy z nich, który się jeszcze
przed tem opamiętał został jeszcze przed tem przyjęty i jeszcze przed zagładą ziemi z niej
zabrany, aby można mu było w zaświatach udzielić dalszej pomocy. Dlatego też akt
uniesienia z ziemi ludzi jest aktem który zupełnie sprzecznym jest z prawami natury. Lecz Ja
potrafię znieść też prawa natury, gdyż nie ma to już żadnych niekorzystnych wpływów na
duszę poszczególnych ludzi ... Ale i samo Moje przyjście w obłokach nikogo do wiary nie
zmusza, ponieważ ludzie, którzy Mnie zobaczą osiągnęli już odpowiednią dojrzałość ich dusz
i doświadczą jedynie spełnienia tego, w co oni mocno wierzyli i dlatego też każdego dnia
Mnie wyczekiwali. Rzadko udaje się przekazać tym ludziom, dać wyjaśnienie dotyczące
wydarzeń ostatnich dni, gdyż stworzyli oni już sobie odpowiednie o tym wyobrażenie i od
swoich własnych wybobrażeń odstąpić nie chcą ... Nie można też będzie tych co do Mnie
należą zabrać z ziemi już dużo wcześniej, gdyż takie odbiegające od praw natury przebiegi
wydarzeń zmusiły by ludzkość do innego myślenia ... I to oznacza koniec tej ziemi a dla
żyjących na niej ludzi również i ich koniec, bo i ci Moi to przeżyją, lecz w stanie, w którym
im jakiekolwiek cierpienie zaoszczędzone zostanie, chociarz będą oni mogli ten przebieg
obserwować, gdyż taka jest Moja wola ... Bo jeśli oni są już całkowicie wierzący, to powinni
oni także doświdczyć Mojej potęgi i wspaniałości, i dlatego też oglądać będą mogli
niezliczoną ilość wokół Mnie zgromadzonych Moich aniołów i dlatego też będą oni zdolni
do tego aby jako rodzicielskie drzewo rodowe zaludnić nową ziemie, której stworzenie będzie
dla Mnie sprawą jednej chwili, kiedy zechcę wszystkiemu co duchowe i co uwolnione zostało
nadać nowe zewnętrzne formy (postacie) aby mogły one dalej duchowo dojrzewać ...
Lecz tym wybranym ludziom zabrane zostanie wszelkie poczucie czasu, a to tak
długo, aż zostaną oni przeniesieni na nową ziemię. Oni będą wprawdzie nadal posiadać ich
starą cielesną powłokę, lecz będzie już ona bardzo uduchowiona, i dlatego i to musi wam
zostać przekazane, aby sprostować błędne wyobrażenie, że nową ziemię zamieszkiwać będą

całkowicie uduchowione istoty ... Ponieważ nowa ziemia znowu stanie się stacją dla dalszego
duchowego rozwoju, a stare prawa będą obowiązywały także i na tej nowej ziemi. Znowu
mieć będzie miejsce wędrówka tego co duchowo upadłe przez wszelkie naziemskie formy
stworzenia, w górę, aż do fazy w której staną się one człowiekiem, a człowiek jak takowy
znowu swoją ostatnią próbę jego woli przejść musi ... co też na początku istnienia nowej
ziemi dość wielkim powodzeniem ukoronowane będzie, gdyż nie będzie wtedy jeszcze
żadnych pokus ze strony Mego przeciwnika, bo został on uwiązany na długi okres czasu, i
ponieważ ludzie wypełnieni są miłością, a więc w bezpośrednim ze Mną połączeniu żyją,
dlatego też bardzo szybko dotrą oni do stanu całkowitej duchowej dojrzałości ... Wy nie
powinniście się dać zwieść poprzez błędne interpretacje, zaniedbać, lub na później przekładać
pracę nad waszą duszą, bo dzień w którym Ja do was przyjdę pozostanie bez zmian tak jak to
ustalone zostało ... dzień w którym Ja przyjdę w obłokach, a wraz z nim sąd ostateczny na tej
ziemi ... Amen

B.D. Nr. 3557

24.09.1945

Przyjście Pana w obłokach ... Uniesienie z ziemi wybranych ludzi ...

Dziwny szum wypełniał będzie całe powietrze kiedy nadejdzie dzień ostatecznego sądu. I
będzie to już ostatni znak dla ludzkości, lecz jedynie przez tych co wierzą jako znak
rozpoznany, i wypełni on ich serca wielką radością. Gdyż teraz oczekują już oni nadejścia ich
Pana ... Do tego należy jednak silna wiara, aby oczekiwać Boga nadchodzącego z nieba w
obłokach, gdyż jest to wydarzenie tak nadzwyczajne, że bezbożnicy jedynie sobie z tego kpią
i ich wyśmiewają, jeśli im się o tym mówi. Oni wprawdzie też słyszeć będą ten szum, lecz
Pana w obłokach widzieć nie będą, dlatego też nie poświęcają oni temu dziwnemu w
powietrzu tonowi żadnej szczególnej uwagi i nie pozwalają na to, aby się im w prowadzeniu
ich życia przeszkadzało. Oni pełni są nadmiernej wesołości i bez jakichkolwiek skrupułów
nadal zajmują się ich uciechami. A z koleji ci którzy wierzą będą się w gromadzić i z
radosnym sercem przygotowywać na przyjęcie Pana. Oni są już u kresu ich naziemskich sił i
wiedzą że okres ich cierpień się zakończył, oni jednogłośnie wyznają ich przynależność do
Boga, chociarz może to dla nich oznaczać utratę ich naziemskiego życia, bo świat ten
bezlitośnie z nimi walczy.
Lecz nadejście Pana krzyżuje wszelkie zamiary tych bezbożnych prześladowców ...
Bo nagle widzą oni, jak chmara wierzących ludzi opuszcza ziemię i unosząc się w górę ... a
jednocześnie słychać już przerażające grzmoty i ludzie są jak sparaliżowani ze strachu, oni
przeczuwają że coś okropnego nadchodzi, to co przed chwilą widzieli nie pozwala im na
logiczne myślenie, oni próbują uciekać ale wszędzie widzą to samo ... a mianowicie z wnętrza
ziemi wystrzeliwujące płomienie ognia przed którymi nie ma ucieczki. I znajdą oni swój
koniec w najstraszliwszy sposób, gdyż dla ludzi, którzy na ziemi tak jak diabeł grasują i pełni
grzechu są nie ma żadnego ratunku.
Chmara tych, którzy do końca Bogu wierni pozostali obserwuje teraz koniec tej starej
ziemi, przed ich oczyma odgrywa się teraz boże dzieło zniszczenia, podczas gdy oni sami go
uniknęli i spoczywają w poczuciu bezpieczeństwa w miejscu gdzie panuje pokój, tak jak sam
Bóg to wcześniej oznajmił. Jest to koniec pewnego zbawiennego okresu a zarazem początek
nowego ... następnego, kiedy tylko ta stara ziemia przyjmie z woli Boga jej nowe szaty. A
wtedy ci, którzy Bogu wierni pozostali staną się drzewem rodowym dla nowego ludzkiego

pokolenia z którym ta nowa epoka się rozpocznie. Przebieg zabrania i uniesienia z ziemi ku
górze wiernej Bogu ludzkości jest tylko dla wiedzącej i znajdującej się w głębokim
rozpoznaniu osobie zrozumiały i dlatego też wiarygodny. Lecz on koronuje sobą czasy biedy i
obaw, on jest ich zakończeniem i zarazem dowodem Bożej wspaniałości, Który tym co Jego
przygotowuje los, który jest świadectwem Jego wspaniałości ... Jest to akt najgłębszej Bożej
miłości do Jego stworzeń, które w Nim swego Ojca od wieków rozpoznają, które na powrót
do Niego znalazły i z Nim dzięki ich miłości jednością się stały ... pośród których On Sam
teraz przebywać może, bo nie ma już dla Bożej miłości żadnej przeszkody, gdy tylko sam
człowiek miłością się stał ... Amen.

Ludzkie eksperymenty ...

B.D. Nr. 4708

09.08.1949

Nieodpowiedzialne eksperymenty powodem zniszczenia ziemi ...
Bożego porządku na tym świecie obalić nie można, lecz pomimo to ludzka wola może
przeciw niemu występować, ale jedynie na własną szkodę. Istnieją prawa, których ludzki
rozum przenigdy nie będzie potrafił zgłębić, gdyż dotyczą one nie tylko istoty naziemskiej
natury, lecz warunkują również istnienie innych dzieł przez Boga stworzonych i dlatego też są
one dla ludzkiego rozumu nie do zgłębienia, ale muszą być przez niego akzeptowane, tzn. nie
można ich nie uwzględniać, jeśli chcemy uniknąć przeciwnych skutków, które również dane
zostały przez Bożą mądrość, a więc mają na celu utrzymanie wiekuistego porządku.
Człowiek ma ze strony Boga przyznany pewien stopień działalności i może on też
prowadzić do pewnego stopnia naukowe prace we wszystkich kierunkach. Lecz jak długo
człowiek jeszcze nie jest w posiadaniu pełni duchowych sił, to są mu postawione granice
zarówno w wiedzy o naziemskich siłach jak i w korzystaniu z nich, które stale z zachowaniem
pewnych praw ... pewnego porządku się rozwijają i wykorzystane być mogą. Jeśli się praw
tych nie przestrzega, jeśli więc sprzecznie z prawem się siły te wyzwoli, to ich oddziaływanie
może być katastrofalne i zupełne zniszczenie wszelkiej materii będzie skutkiem który na
siebie czekać nie da, gdyż ludzka wola sił tych powstrzymać potrafić już nie będzie. Gdyż
teraz współoddziaływują także i inne dzieła Boskie, inne planety które stoją w związku z tymi
siłami i poszkodowane zostaną. Ludzie nie będą mogli dowiedzieć się o rozmiarze ich
działania, gdyż sami staną się oni bez wyjątku ofiarami takich poczynań, po za tymi, którzy są
już w posiadaniu tych duchowych sił, i z tego zagrożonego naziemskiego kręgu za przyczyną
Bożej woli ewakuowani (zabrani) zostaną.
Takie wydarzenie będzie miało na ziemi miejsce i będzie ono oznaczało już jej koniec.
Ludzka wola będzie taki zarozumiała i wyniosła, że próbować ona będzie oddziaływania
różnych sił i przez eksperymenty doprowadzi do wyzwolenia sił które niesamowite
oddziaływanie w wyniszczający sposób posiadają. Gdyż motywy z jakich się te eksperymenty
prowadzi i które taki, niewyobrażalny koniec mieć będą nie są szlachetne, dlatego też nie
otrzymają one Bożego błogosławieństwa, które spoczywa jedynie na tych pracach które
ludzkości na dobre wychodzą. Po za tem wykraczają one przeciw Bożym prawom natury
gdyż te naukowe doświadczenia prowadzone są z udziałem ludzkiego życia, tzn. ludzie będą
wykorzystani jako objekty doświadczeń, oni będą musieli poświęcić swoje życie w celu

przeprowadzenia tych doświadczeń, a to jest wykroczeniem, grzechem przeciw Bożemu
porządkowi, przeciwko Bożej miłości oraz miłości do bliźniego i do tego jeszcze wykroczenie
w stosunku do całej ludzkości która z tego powodu jest skazana na zagładę. Znajomości praw
natury tych którzy takie doświdczenia prowadzą są w dalekim stopniu niewystarczające, tzn.
że oni do tego bez wątpienia skuszeni zostali.
A takich nieodpowiedzialnych eksperymentów Bóg tolerować nie będzie, a więc
obrócą się one przeciw eksperymentującym, którzy nic nie osiągną, po za totalnym
zniszczeniem wszelkich materialnych dzieł na tej ziemi stworzonych, a więc totalne rozbicie
materii, które w sensie duchowym oznacza rozwiązanie wszelkich materialnych form i
wyzwolenie znajdujących się (uwięzionych) w nich duchowych partykółów. Ostatni na ziemi
akt zniszczenia będzie więc dziełem ludzi, a skutek jego okrótny, gdyż cała ludzkość utraci
przez niego swoje życie. Ludzka próżność, rządza władzy, popularności, oraz wielka
chciwość w odniesieniu do materialnych dóbr czynią z człowieka lekkomyślnego spekulanta,
ale nie jest on bez wiedzy, gdyż wie on doskonale że swym postępowaniem naraża on na
śmierć swoich bliźnich, lecz pomimo to dalej prowadzi swoje ryzykanckie eksperymenty.
Doświadczenia które człowiek z tą energią (siłą) miał już okazje mieć są dla niego
wystarczającym ostrzeżeniem, aby odstąpił on od swych szaleńczych zamierzeń, dlatego też
takie ludzkie postępowanie jest dla Boga przestępstwem i musi się on liczyć z karą ... Amen

B.D. 3950

02.01.1947

Przyczyna oraz siły powodujące zniszczenie ziemi ... ( Energia atomowa) ...

Muszą istnieć wszelkie warunki dla stworzenia nowej ziemi zanim ta stara ziemia rozwiązana
zostanie tzn. aby mogła zostać przeprowadzona totalna zmiana jej zewnętrznego wyglądu. A
więc musi ona doznać tzw. procesu rozkładu, który wyzwoli z niej wszystko to (duchowe) co
dotychczas w materi związane było, aby się ono w nowych dziełach stworzenia na nowo
ukształtować mogło, pod postacią których dalszy duchowy rozwój znowu był możliwy. A
więc musi być przebieg ostatniego zniszczenia tak gwałtowny, aby mogła być mowa o
totalnym rozkładzie materji. Nie może się tutaj rozchodzić o pojedyncze obszary, a więc
muszą mieć miejsce we wnętrzu ziemi erupcje które oddziaływać będą we wszystkich
kierunkach, tak aby dotknięta nim została cała powierzchnia ziemi, tzn. aby nic już z tego co
się przedtem na niej jeszcze znajdowało na niej istnieć nie mogło, a więc musi wszystko
nawet to co najdrobniejsze zostać rozłożone na czynniki pierwsze.
I ludzie sami do tego powód dostarczą, oni gorąco zaangażują się w dziedziny nauki,
które przekraczały będą ich zdolności rozumowania. Oni nie posiadają znajomości praw
natury oraz ich oddziaływania, i wyzwolą przy tym siły których nię będą potem w stanie
opanować. Lecz Ja im w tym przeszkadzał nie będę, bo i taki rodzaj ludzkiej woli Ja w Moim
wiekuistym planie uleczenia dusz przewidziałem, gdyż wtedy to zakończy się też czas, który
został przyznany na zbawienie tego co duchowo upadło.
A więc z ludzkiej woli wyzwolony zostanie proces ostatecznego zniszczenia ziemi,
lecz odpowiada to także i Mojej woli, gdyż zapewnia on dalszy duchowy rozwój wszystkiego
tego, co jeszcze w materialnych formach uwiązane jest i pragnie otrzymać nowe
przeznaczenie (zadanie), gdyż w innym przypadku mógłbym też spowodować, że
eksperyment tym ludziom by się nie udał, aby zniechęcić ich do dalszych prac w tym

kierunku. Doświadczenia te będą wprawdzie lokalnie przeprowadzane, lecz ich nie będzie ich
można do tego miejsca ograniczyć, bo nie można będzie już zdławić tej wyzwolonej siły i
dlatego też w sposób elementarny na wszystkie strony aktywna będzie. Bo ziemia posiada
pewną ograniczoną przestrzeń, podczas gdy wyzwolona siła żadnych ograniczeń nie zna, i
wszystko czego ona dotknie padnie jej ofiarą. Siła i zakres jej oddziaływania pozostanie dla
was ludzi niewyobrażalny, po za tym przebiegać to będzie w takim przedziale czasowym,
który wam wszelką zdolność myślenia odbierze, chyba że przynależycie do tej małej chmary
ludzi, która należy do Mnie i na której oczach się to ostatnie dzieło zniszczenia odegra, gdyż
jest to Moją wolą aby byli oni świadkami końca tego świata. Wy możecie to sobie jedynie w
małym formacie wyobrazić jeśli przedstawicie sobie ogromną eksplozję po której na ziemi
nic całego (nawet kruszynka) nie pozostanie, która więc wszystko bez reszty zniszczy i na
najmniejsze atomy rozłoży. Ale tą reakcję sił, która tylko krótką chwilę potrzebować będzie
poprzedzać będą wstrząsy oraz wybuchy z ziemi ognia które w zupełności wystarczą aby
spowodować pośród ludzkości ogromną panikę, gdyż będzie ona ich pewną śmierć przed
oczami miała. A więc musiało by już teraz być zrozumiałe, że nic pozostać nie może, że nic
co na ziemi istniało już nie przetrwa, pozostanie jedynie materia rozłożona na najdrobniejsze
atomy, która ponownie prze ze Mnie uformowana zostanie przez siłę Mojej woli Mojej mocy,
z niej to powstaną nowe, dla was niewyobrażalne dzieła stworzenia w których będzie mógł
być kontynuowany dalszy rózwój upadłych duchowych substancji.
I powstaną na nowo stworzone dzieła w najróżniejszych stopniach twardości materii,
lecz w najtwardszej formie materii znajdować się będą duchowe partykóły, które przed tem
jako człowiek na ziemi żyły i swemu duchowemu rozwojowi najmniejszej uwagi nie
poświęcały. Gdyż dusze ich nie mogą już oczekiwać dalszego rozwoju w królestwie ducha,
one muszą odbyć ich wędrówkę poprzez wszystkie stworzone dzieła znajdujące się na ziemi,
a więc rozpocznie się kolejna epoka przeznaczona na dalszy duchowy rozwój, gdy tylko czas
się spełni, kiedy ludzka wola taka zacięta będzie, aby wyzwolić siły których opanowanie
innego duchowego stopnia wymaga, jak ten który ludzkość posiada u końca tej epoki
zbawienia i dlatego też siły te nie będą budujące, lecz siejące tylko zniszczenie ... Amen

B.D. Nr 4731

01.09.1949

Eksperymenty przeprowadzane na krótko przed końcem ziemi ...
Wyzwolenie sił ...

Ludziom postawione zostały w odniesieniu do ich zachowania się pewne granice w stosunku
do tego, co z woli Mojego Ducha stworzone zostało. Jeśli im się jednak wydaje, że potrafią
zmienić to co w naturze stworzone zostało, i w której każdy jej element ode Mnie swoje
przeznaczenie otrzymał, to wówczas ich nastawienie do Mnie niezgodne jest z rozsądkiem,
gdyż oni niedoceniają Mojej mądrości oraz Mojej mocy, uważając że porafią je wyłączyć i
grzeszą tym samym w stosunku do Mnie, oraz do tego co Ja stworzyłem. I wówczas
przekroczono już granicę, którą ja człowiekowi wyznaczyłem i ludzkość się przez to z
własnej woli na samounicestwienie skazuje, gdyż jej „mędrcy” wyciągają błędne wnioski, a
skutki ich eksperymentów są katastrofalne. Człowiekowi wydaje się że jest w stanie dociec
wszystkiego, co Ja przed nim w ukryciu przechowywałem rozpoznając jego duchową
niedojrzałość dla zrozumienia tego rodzaju wiedzy.

Istota ... tajemnica jądra ziemi jest przez człowieka nie do zgłębienia, i taką już do końca
istnienia ziemi pozostanie. Do tego w głębi ziemi uwięzione zostały siły o ogromnej mocy,
które Ja sam tam uwiązane trzymam, aby nie zagrażały one istnieniu ziemi, jedynie od czasu
do czasu dopuszczone są erupcje (wybuchy wulkanu) kiedy tym siłom zezwala się na krótki
wybuch, aby już na tyle dojrzałym ... w nich zawartym duchowym elementom umożliwić
przyjęcie nowej formy (postaci bytu) na powierzchi ziemi, aby mogły one rozpocząć ich
drogę duchowego, w górę prowadzącego rozwoju. Lecz te siły wyzwalają się za Moją zgodą
i dlatego też zakres ich oddziaływania w Moim planie uleczenia dusz przewidziany został.
A więc taka erupcja, która według Mojej woli się odbywa, zawsze będzie w jej
wielkości obliczona, lecz przenigdy wola ludzka nie może jej zapobiec, przenigdy też nie
wolo jej jest taką erupcję spwodować, ponieważ żaden człowiek nie jest w stanie rozpoznać
jej przyczyny jak i siły oddziaływania. Lecz pomimo tego, zarozumiali ludzie czasu
ostatecznego uważają że na drodze naukowych prób i poszukiwań tak daleko w głąb ziemi
dotrą, że będzie im możliwe wyzwolenie zamieszkujących tam sił, aby mogli je dla
pomnażania swych materialnych zysków wykorzystać, i nawet się nad tym nie zastanowią, że
ich rozum oraz wiedza dla takich eksperymentów są niewystarczające.
Nie posiadają więc oni żadnego szacunku dla dzieł prze ze Mnie stworzonych, oni wkraczają
na obszar, który dla nich w sposób naturlny zamknięty jest, a dociekanie jego zawartości
można określić w zrozumieniu naziemskim jako zuchwałość. Z duchowego punktu widzenia
jest takie poczynanie gwałtownym wtargnięciem do świata podziemnych duchów, których
uwięzienie zostało prze ze Mnie rozpoznane jako konieczne, i które wbrew Mojej woli
przez człowieka teraz zniesione zostaje i dlatego też skutki jego oddziaływania są
niewyobrażalne, gdyż zostaje tutaj obalone Moje odwieczne prawo porządku.
Manipualcje te wychodzą z tego założenia, że uda się oszacować siły ziemi, które
wszelki opór złamać potrafią i że będzie je można z tego względu zastosować do wszystkich
doświadczeń. Żaden z nich nawet o tym nie pomyśli, że są one w stanie zniszczyć
doszczętnie wszystko co one na swojej drodze spotkają. Oni nie liczą się z ich gwałtem w
stosunku do którego ludzka wola oraz rozum są bezsilne. Oni otworzą „śluzy” których już
nigdy nie będą w stanie zamknąć, jeśli one już raz przełamane zostały, bo obszar na który
człowiek usiłuje wkroczyć jest mu zupełnie obcy i obce są mu także jego prawa. Istoty jądra
ziemi nie da się na tej drodze naukowo rozszyfrować i każda taka próba zakończy się
odwrotnym skutkiem, i to nie tylko w stosunku do eksperymentujących, lecz także i do całej
naziemskiej ludzkości ... Bo granic które Ja człowiekowi zgodnie z odwiecznym porządkiem
postawiłem, jemu przekraczać nie wolno, gdyż zawsze ma on na celu odbudowę, lecz
przenigdy zniszczenie, dlatego też występowanie przeciw niemu musi się w tego skutkach
przeciw człowiekowi obrócić!
Sam szatan włoży w człowieka czasu ostatecznego taką właśnie myśl, on skłania go
do tego planu, gdyż on dobrze o tym wie, że zniszczenie stworzonej prze ze Mnie ziemi
przerwie dlaszy duchowy rozwój duchowych istot, do czego on właśnie dąży, pełen ślepej
nienawiści do Mnie oraz do tego wszystkiego co ku Mnie podąża. Lecz i ten jego plan,
chociarz diabelski, jest zarazem niechcącym Mi służeniem, gdyż jest on też częścią Mojego
planu zbawienia dusz który od wieków już istnieje ... Bo powstanie nowa ziemia na której
duchowy rozwój dalej kontynuowany będzie, podczas gdy wszystko to co diabelskie,
ponownie w jej nowo powstałych dziełach stworzenia uwięzione zostanie ... Amen

Sąd ostateczny
Ziemia przejdzie przez proces całkowitego rozkładu i zuełnej przemiany ...

B.D. Nr. 8219

21.07.1962

„Sąd” nad stanem duchowym u końca tej ziemi ...

Nadejdzie godzina rozliczenia, godzina w której każdy jeden człowiek przed swoim sędzią
pociągnięty zostanie do odpowiedzialności ... Bo kiedyś musi w końcu przywrócony zostać
porządek, i każdy jeden, który przeciw temu wiekuistemu porządkowi wykroczył będzie
musiał ponieść za siebie odpowiedzialność ... Sędziowska decyzja nastąpi zgdodnie ze
sprawiedliwością, każda dusza doświadczy losu, który sama sobie zgotowała. Duchowe
substancje które przeszły już przez wszystkie materialne formy, zostaną z powrotem
przeniesione do tych miejsc (form materii/przyrody) do których one według ich stopnia
duchowej dojrzałości należą. Stare dzieła stworzenia na ziemi zostaną rozwiązane, tzn.
rozłożone na najdrobniejsze elementy tzw. partykuły a więc wszystkie na niej istniejące
formy natury doznają przemiany, co znacza, że powstaną z nich dzieła stworzenia nowego
rodzaju, a wszystko to co duchowe i jeszcze nie zbawione zostanie umieszczone w tych
formach (dziełach) ... otrzyma swą nową postać, aby móc znowu rozpocząć drogę
prowadzącą do zbawienia, lub też dalej ją kontynuować, w zależności od posiadanego stopnia
duchowej dojrzałości. Jeszcze możecie jako człowiek robić to na co macie ochotę, i nikt wam
w tym nie przeszkadza, nawet gdy wasze czyny sprzeczne są z Bożą wolą ... Lecz wkrótce już
nastąpi koniec, i wy ludzie nię będziecie już mogli tego robić co się wam podoba, według
waszej woli, ponieważ przeminął już czas podczas którego wy ludzie mogliście być czynni w
celu uzdrowienia duszy waszej. Ponieważ wy nie korzystaliście z tego czasu zgodnie z Bożą
wolą, a tylko powiększyliście jeszcze powłokę otaczającą waszą duszę i tym samym sami
sobie taki los stworzyliście, przez to że coraz bardziej pogrążaliście się w materji i dlatego
też wy sami staniecie się na nowo materią, którą wy już dawno pokonaliście (przed staniem
się człowiekiem).
Lecz kiedyś musi jednak zostać spełnione prawo wiekuistego porządku, wszystko
duchowe, co jako człowiek po ziemi chodzi musi zostać na nowo przeformowane, ponieważ
rozwój w górę musi zostać kontynuowany i to od tego miejsca w którym on przerwany został.
A więc trzeba temu duchowemu, co jako człowiek na ziemi zawiodło, dać nową szansę aby
mogło się ono przyłączyć do procesu sprowadzenia upadłych duchowych istot do wiekuistej
ojczyzny, można by to wprawdzie nazwać szczególnie surowym sądem, lecz odpowiada on
jednak zawsze tylko skutkom poczynania wolnej woli człowieka, którą on na ziemi ponownie
nadużył, co jego duszy ponowne uwięzienie w twardej materii przyniesie, która na nowo na
pierwotne czynniki rozłożona zostanie i w której on umieszczony, nieskńczenie długą drogę
ponownie pokonać musi, aż do czasu kiedy wkroczy on znowu w stadium w którym jako
człowiek żyć będzie ...
Ale kiedyś osiągnie ona w końcu jej cel ostateczny opuszcazjąc wszelką zewnętrzną
postać (powłokę) ... lecz to zawsze tylko ona sama, skraca lub też przedłuża sobie ten okres
czasu aż do dnia w którym będzie ona mogła nareszcie wkroczyć do królestwa światłości. I
chociarz Bóg nieskończenie wytrwały i cierpliwy jest, i w Jego miłości ciągle na nowo stara
się skłonić człowieka do włściwego ukierunkowania jego woli, to kiedyś w końcu wystąpić
musi Jego sprawiedliwość, i przywróci On na nowo stary porządek, co oznacza jednak także
„Sąd dla dusz” ... przeniesienie i umieszczenie w zewnętrznej postaci, która odpowiednia jest
do jej duchowego stopnia dojrzałości. I sąd ten oznacza zarazem zakończenie pewnego
naziemskiego okresu, oraz okresu zbawiennego ... co wymaga zniszczenia wszelkich na

ziemi stworzonych dzieł (form istnienia) które mieszczą w sobie to co jeszcze nie zbawione,
które w tzw. stanie przymusu muszą swą rozwojową drogą przejść, jak i ciał ludzi którzy ich
pobyt na ziemi w żaden sposób nie wykorzystali, aby kroczyć do przodu w ich duchowym
rozwoju. A więc i oni będą „sądzeni” tzn. zgodnie z ich duchową dojrzałością użyci do
stworzenia twardych materialnych naziemskich form ... I przed takim właśnie końcem tej
starej ziemi wy ludzie teraz stoicie, czy się wam to dowierzalne wydaje czy też nie. I ciągle
zwraca się wam na to uwagę abyście mogli jeszcze przed końcem się zmienić i wkroczyć w
prawo wiekuistego porządku, czego jedynym warunkiem jest prowadzenie życia w miłości,
bo miłość jest odpowiednia Bożym zasadom, które i wy jako Boże dzieci sobie przyswoić
powinniście, jeśli ma być zachowany Boży porządek.
Ciągle się was upominać będzie przez proroków i jasnowidzów, którzy wam ten już bliski
koniec oznajmiają, abyście się nad waszym właściwym celem naziemskiego życia
zastanowili, aby was ten koniec nie zaskoczył, i abyście nie musieli wystąpić przed waszym
sędzią pełni win, jeśli wy podczas waszego naziemskiego życia nic nie uczyniliście, aby w
ludzkiej szacie osiągnąć waszą dojrzałość, i jeśli nie uwolniliście się jeszcze od waszej
prawiny, niosąc ją pod Jezusowy krzyż i prosząc Jezusa Chrystusa aby On was od niej
uwolnił ... zbawił. Jedynie On Sam potrafi zdjąć z was całą waszą winę i dopiero wówczas
możecie stanąć przed Bożym sędziowskim stołem, wolni od tej winy. I wy się wówczas
ostatecznego sądu obawiać nie musicie. Wy zamienicie wasz naziemski pobyt na królestwo
ducha, które jest waszą prawdziwą ojczyzną. Wy będziecie mogli wstąpić do króletwa istot
pełnych błogości i nie będziecie musieli się już obawiać końca ziemi, ani też ponownego
uwięzienia was w twardej materi, bo Bóg nie jest surowym, ale sprawiedliwym sędzią, który
obdarzy was odpowiednio do waszej własnej woli... Amen

B.D. Nr. 8112

28.02.1962

Oczyszczenie ziemi ...

Ja chcę tą ziemię oczyścić i uczynić z niej znowu miejsce na którym panuje pokój, gdzie
rządzi miłość, gdzie Ja Sam pośród tych Moich przebywać mogę, ponieważ ich miłość do
Mnie na to pozwoli ... Lecz uprzednio musi mieć miejsce wielkie oczyszczenie, musi zostać
Mojemu przeciwnikowi zabrana możliwość działania i dlatego też on sam wraz ze wszystkimi
jego zwolennikami musi zostać zakuty w łańcuchy ... tzn. że wszystkie posłuszne mu
duchowe istoty muszą zostać na nowo uwięzione w twardej materi, że wszystko to co
duchowe i co się na drodze swego duchowego rozwoju znajduje, musi otrzymać formę
odpowiednią do jego duchowej dojrzałości, i w ten to sposób utracił Mój przeciwnik wszelką
władzę/moc, gdyż wszystko co duchowe z pod jego panowania zabrane zostało i teraz w
stanie przymusu znowu swą naziemską wędrówkę kontynuje, a ludzie na których miał on
wpływ od niego się odwrócili i ostatecznie do Mnie powrócili, tak że on ich, jako drzewa
rodowego dla nowego ludzkiego pokolenia już więcej napastować nie może. Jemu została
odebrana wszelka moc którą on w przynależącej do niego duchowości widział, bo nad tym co
w materi uwięzione zostało, w nowych dziełach tworzenia na tej ziemi, on już nie posiada
żadnej mocy ... I na ziemi znowu zapanuje na długi okres czasu pokój.
Ale ziemia najpierw przejść musi przez proces oczyszczania, a ono odbędzie się poprzez
dzieło zniszczenia o niewyobrażalnych rozmiarach, ponieważ całkowita powierzchnia ziemi

totalnie zostanie przekształcona, wszelkie znajdujące się na powierzchni ziemi przez Boga
kiedyś stworzone dzieła, zostaną rozłożone na czynniki pierwsze i potem nadane im zostaną
nowe formy istnienia (nowe postacie) co oznacza także zagłade całej ludzkości i wszelkich
żywych istot ... przeminięcie wszystkiego tego, co zawiera w sobie duchowe substancje ...
Boże dzieło „Ziemia” będzie wprawdzie nadal istnieć, lecz daleko w głąb ziemi sięgnie moc
sił natury, rozłoży/rozpuści twardą materię i wszystkiemu co się w niej znajdowało, co w niej
uwiązane było da możliwość przyjęcia nowych form bytu. Gdyż wszystko to wykroczyło z
porządku, bo ludzie już od wieków w sprzeczności z Moim porządkiem żyją i postępują ... I
dlatego też wszystko doznać musi nowego porządku, co wymaga uprzedniego rozwiązania
wszelkich dzieł stworzenia, co dla was ludzi jednoznaczne jest z totalną zagładą, bo po za
tymi, których Ja jeszcze przed końcem z ziemi ewakuuję, nikt jej końca nie przeżyje ...
Lecz jedynie dla człowieka jest to ostatnie wydarzenie tak bardzo przerażające,
ponieważ dusza jego na nowo uwiązana zostanie w twardej materi, podczas gdy pozostałe
formy duchowej na ziemi egzystencji doznają jedynie postępu w ich rozwoju, bo dla
wszystkiego co duchowe stworzne zostaną nowe formy które je do siebie przyjmą ... A nowe,
stworzone na ziemi dzieła posiadać będą szczególny urok ... i znowu będzie miał dla nich
pobyt na ziemi szczególny urok i znowu otrzymają one okazję do czynności polegających na
służeniu, dzięki którym wszystko duchwe może czynić postępy, aby coraz wyżej się wspinać i
otrzymać dalsze możliwości do zmiany ich aktualnej formy bytu.
To wielkie dzieło przeistoczenia tej starej ziemi jest już dla was ludzi bardzo blisko ...
I chociarz wy jego dnia i godziny nie znacie, to jednak powinniście się na ten koniec
przygotować, jeśli nie chcecie popaść w zepsucie, jeśli do Mnie należeć chcecie, a nie pod ten
straszliwy sąd ponownego uwięzienia dostać się chcecie. Uwierzcie w to, że żyjecie w
czasach ostatecznych i zajmijcie się tymi myślami, że wy sami sobie los wasz
przygotowujecie, że możliwe jest dla was najszczęśliwsze życie w raju na nowej ziemi ... że
ale możecie się też obsunąć i utonąć w najgłębszych ciemnościach, jeśli nie posiadać
będziecie tej łaski, aby jeszcze uprzednio zostać z ziemi odwołanym, aby otrzymać jeszcze w
zaświatach możliwość do dalszego duchowego rozwoju. Lecz traktujcie pracę nad waszymi
duszami z całą powagą, tzn. prowadźcie życie w miłości do bliźniego które wolne jest od
myślenia tylko o własnym proficie, i przez to będziecie mogli stworzyć ze Mną więź i zostać
dzięki niej uratowanym od zepsucia. Raz po raz będę zsyłał wam ludziom tych, którzy was
upominać i ostrzegać będą, raz po raz słyszeć będziecie o ciosach losu lub katastrofach, a
czasem nawet sami przez nie nawiedzani będziecie, gdyż wszystko to są upomnienia do was
skierowane, abyście pomyśleli o tym, że możecie w każdej chwili zostać nagle z tej ziemi
„odwołani” i abyście pomyśleli też o losie waszej duszy, co się z nią wtedy stanie, jeśli nie
jest ona jeszcze w takim stanie, aby mogła po śmierci wstąpić do królestwa światła i życia w
wielkiej błogości ...
Ja waszej zguby nie chę, Ja chcę abyście sobie zasłużyli na wieczne życie, lecz wy
ludzie żyjecie przed siebie, pozbawieni odpowiedzialności i nawet o Mnie nie pomyślicie i
wy nie pomyślicie także o losie waszej duszy po śmierci waszego ciała. I ciągle powinno się
wam zwracać na to uwagę, że podążacie w kierunku okrutnego losu ... że ponownie uwięzieni
zostaniecie w najtwardszych materialnych formach, że będziecie musieli waszą rozwojową
drogę jeszcze raz od początku zaczynać, w niesamowitych cierpieniach oraz w ciężkim
położeniu, pomyślcie ale też o tym że wy sami możecie taki los od was odsunąć, jeśli Mnie
usłuchacie, jeśli uwierzycie tym, którzy wam to wszystko w Moim imieniu oznajmiają ... że
stoicie już bardzo blisko od końca tej ziemi ... Bo czas już się spełnił, i wszystko odbędzie się
tak, jak oznajmione zostało słowem i pismem ... Amen

B.D. Nr. 3519

21. i 22.08.1945
Koniec świata ... Dzień sądu ostatecznego ...

Koniec tego świata nastąpi wtedy, gdy nikt się go spodziewał nie będzie ... Będzie to czas w
którym wszyscy ci, którzy się od Boga oddalili całkowicie oddawać się będą rozkoszom i
uciechom życia, podczas gdy ci którzy Bogu wierni pozostaną, w ciągłej trwodze żyć będą
oczekując przyjścia Pana. Ci pierwsi nie skierują nawet jednej myśli na oczekujący ich
koniec, oni żyją bez skrupułów, po prostu z dnia na dzień i nie znają oni umiaru w
naziemskich rozkoszach, oni żyją w przepychu, grzeszą i znajdują się w zupełności pod
wpływem szatana. Będzie to czas pozornej poprawy warunków ludzkiego życia, w których to
bieda zniesiona zostanie dla tych, którzy podporządkowali się oczekiwaniom i wymaganiom
tych którzy światem tym rządzą, i w których to jedynie ci cierpieć muszą, których potępia się
z powodu ich wiary. I pośrodku tej rozpusty nadejdzie sąd ostateczny ... niespodziewanie
nawet dla tych co Bogu wierni pozostali, gdyż nic przedtem na to wskazywać nie będzie, że
nastąpi jakaś poprawa ich trudnej i smutnej sytuacji. Na ludzkości ciąży wielka wina
grzechu, ona się zupełnie od Boga odłączyła i udała się do Jego przeciwnika, ona otrzymała
w nadmiarze to co do niego na ziemi należy, a to za czym ludzie gonią i czego pragną będzie
coraz gorsze i będzie się to odzwierciedlać w zachowaniu w stosunku do tych co wierzą, na
których będzie się wywierać bezlitosny nacisk i którzy bezbronni będą w stosunku do ich
brutalnej przemocy. Oni wykonują dla szatana dobrą robotę i ludzkość jest już dojrzała na jej
zagładę. I nadejdzie koniec tak jak to przepowiedziane zostało słowem i pismem ... Będzie to
dla ludzkości dzień pełen zgrozy, ziemia rozstąpi się a z jej wnętrza wybuchnie ogień i
wszystkie elementy natury ogromnie będą wzburzone ... A ludzie starać się będą uciec pełni
paniki nie do opisania, lecz dokąd by się oni nie udali, wszędzie to samo ... pewna zagłada ...
Nadszedł więc koniec dla tych wszystkich których zmysły się od Boga odwróciły ... i zarazem
zbawienie z największych opresji dla tych którzy do Boga należą, którzy ewakuowani
zostaną i w ten sposób unikną ich cielesnego końca. Bóg już na długo przed tem czas ten
przepowiedział, lecz na Jego przepowiednie nie zwracano żadnej uwagi, tak więc ludzie nagle
znajdą się w przerażającym położeniu, z którego nie będzie już żadnego ratunku. Zagłada
tej starej ziemi została już od wieków ustalona, jednak to kiedy ona będzie miała miejsce, to
pozostanie przed ludźmi ukryte, tak więc przeżyją go oni w czasie kiedy będą się oni mocni,
jako panowie tego świata wiedzieli, kiedy próbują oni rozkoszować się wszelkimi uciechami,
które im tylko ich naziemskie życie zaoferować może, tak że świat ten całkowicie ma ich w
swoich szponach i dlatego też wykluczają oni ze swego myślenia Boga.
Tak więc sprawi Bóg aby sobie oni o Nim przypomnieli ... On pociągnie do
odpowiedzialności wszystko to co w stosunku do Niego zgrzeszyło, ponieważ Go nie uznało
... On sądził będzie wszystkich ludzi i oddzieli ich od siebie zabierając tych Swoich do Swego
królestwa, a tych pozostałych na nowo w twardej materi uwiązując i pozwalając im znaleźć
ich cielesny koniec w sposób przerażający ... i zabierając ich dusze ponownie do „niewoli” Co
oznacza że musi ona pozbawiona jej wolnej woli ponownie pokonać jej drogę duchowego
rozwoju na nowej ziemi. Wydarzenie to jest wprawdzie okrutne, lecz jest zarazem aktem
Bożej sprawiedliwości, gdyż grzeszność ludzka osiągnęła jej szczytowy punkt. Oni są na
usługach szatana i sami stali się prawdziwymi diabłami, dla których już nic istnieć nie może
jak tylko cielesna zagłada oraz duchowa niewola, aby ci którzy Bogu wierni pozostali ich się
pozbyć mogli, i aby mogli oni prowadzić nowe życie w pokoju i jedności na nowej ziemi.

I chociarz Bóg wybacza i stale jest cierpliwy, to jednak kiedy grzesność zaczyna
przybierać na intesywności, i tu koniec jest już nieodwołalny nastąpi on wtedy, gdy nikt się
go nie spodziewa. Bo także i ci co wierzą będą zaniepokojeni, gdyż wszystko co na świat ten
ukierunkowane jest dominować zacznie, gdyż rosnąć zaczyna moc tych którzy są
przedstawicielami tego świata, a wierzący stali się przez nich pozbawieni władzy i prawa. A
więc pozornie mogła by się wydawać, że świat ten mocno na swych nogach stoi, chociarz tak
bliski jest on już swojej zagłady, bliski nadejścia tego dnia, który już z góry przez Boga przed
wiekami ustalony został, i który zgodnie z Bożym planem oznacza ostateczne zniszczenie
wszystkiego tego co na ziemi jest. Jedynie Sam Bóg wie kiedy dzień ten nastąpi, a ludzie
ciągle się z jego nadejściem liczyć powinni ... i się odpowiednio na niego przygotować, aby
należeć wówczas do tych którzy przez Boga z tej ziemi ewakuowani zostaną, i aby nie
należeli do tych którzy tego dnia potępieni zostaną ... w dniu sądu ostatecznego ... jak to
ludzkości oznajmione zostało za pośrednictwem słowa i pisma ... Amen

B.D. Nr. 7297

02.03.1959

Przeistoczenie oblicza ziemi ...

Ziemia nadal istnieć będzie gdyż jej totalne zniszczenie nie zostało prze Mnie przewidziane
.... Ale wszystko co na niej żyje i wszystkie prze ze Mnie stworzone światy natury muszą
przeminąć, aby ziemia mogła zostać gruntownie oczyszczona, gdyż w obecnym stanie nie
może ona już służyć dalszemu duchowemu rozwojowi upadłych duchowych istot. Wszystko
co stworzone zostało w ziemi i na ziemi utraci więc swoje życie ... zostanie uwolnione z
otaczającej go materialnej formy (powłoki) i może wtedy swoją drogę rozwoju dalej
kontynuować, której powodzenie w chwili obecnej dla wszystkich istot zagrożone jest. Gdyż
Mój przeciwnik rozrabia z wściekłością na różne sposoby i stara się zakłócić każdy duchowy
postęp lub go całkowicie przerwać. Ziemia powinna jednak jeszcze przez nieskończenie długi
okres czasu jej zadanie (przeznaczenie) spełniać, gdyż na niej powinne wszystkie jeszcze
niedojrzałe istoty dojrzeć stanu do Bożego dziecięctwa. ... I dlatego też ziemia na nowo
powstanie, kiedy się jej gruntowne oczyszczanie zakończy, kiedy wszystko co duchowe już
odpowiednio „nastawione” zostało tzn. wcielone w formy odpowiadające jego duchowej
dojrzałości, począwszy od twardej materi aż do człowieka, któremu muszą zostać
zaoferowane łatwiejsze możliwości dojrzewania, aby mógł on osiągnąć swój cel, a minowicie
aby mógł stać się prawdziwym Bożym dzieckiem.
Końcowe zniszczenie jest więc jednoznaczne z końcem tej starej ziemi, chociarz sama
planeta jako taka przetrwa, ona przeżyje jedynie totalną przemianę jej zewnętrznej
powłoki. Dlatego też można i musi się zwrócić na „koniec” uwagę, który nie tylko koniec
wszelkiej cywilizacji oznacza, lecz także koniec wszystkiego co się na niej znajduje. I znowu
rozpocznie się nowa epoka, gdyż cała powierzchnia ziemi znowu zostanie prze ze Mnie
ożywiona dziełami stworzenia najcudowniejszego rodzaju, na których ludzkie oko znowu
będzie mogło się rozkoszować, gdyż Ja nadam tym nowym formom różne cudowne postacie,
i najróżniejsze żywe stworzenia będą towarzyszyć człowiekowi który tą nową ziemię znowu
zamieszkiwał będzie, i które Ja Sam na ziemi umieszczę w miłości, mądrości i wszechmocy.
Bo Ja wyszkolę Sobie praojców nowego ludzkiego pokolenia z ludzi których Ja przed tem ze
starej ziemi do Mnie zabrałem, i którzy Mi wierni aż do samgo końca pozostali i których Ja
dlatego wybiorę na zapoczątkowanie nowej generacji z której powinni wywodzić się ludzie,

którzy żyją według Mojej woli i pośród których Ja Sam przebywać mogę dzięki sile ich wiary
oraz ich miłości ...
Na ziemi panować będą rajskie warunki, bo wszystkie nowo stworzone dzieła będą
czyniły ludzi tak szczęśliwymi jakimi oni dotychczas nigdy nie byli. Ludzie na nowej ziemi
żyć będą zaprawdę w rajskich warunkach ... na ziemi która nie ma odpowiedników ze starą
ziemią, gdyż zamieszkiwać ją będą ludzie duchowo dojrzali, którzy będą już potrafili
odczuwać pewną dozę błogości, która na starej ziemi nieznaną była, ponieważ ludzkość już
do szatana należała, co było też powodem do gruntownego oczyszczenia ziemi. Und czas ten
leży bezpośrednio przed wami i każdy z was mógłby siebie i swą istotę tak przekształcić, aby
przyniosło mu to wielkie szczęście ... a mianowicie że zostanie on wybrany do tych którzy
zostaną ewakuowani. Lecz mocną w to wiarę rzadko człowiek jest w stanie wnieść, i tylko
niewielu ludzi posiada tyle miłości aby należeć to tej małej gromadki którą Ja nagle i
nieoczekiwanie z ziemi odwołam ... Ale uprzednio nastanie jeszcze na ziemi czas wielkiej
biedy, który powinien być dla was bardzo pewną oznaką tego, że dzień ten już nie daleko
jest. Gdy w widoczny sposób śledzić będziecie mogli działanie Mego przeciwnika, gdy wy
sami odczujecie złe postępowanie jego wasali, kiedy bieda zacznie się potęgować, i gdy wy
nie będziecie mogli znaleźć żadnego z niej wyjścia, wtedy właśnie ten koniec jest już bliski,
wtedy Ja Moją mocą zniszczę wszystko to co złe i uratuję tych Moich od pewnej zagłady ... I
ci przeze Mnie ewakuowani przeżyją ten przebieg zagłady ziemi, chociarz ich samych
wydarzenia te już nie dotkną, gdyż kiedyś będą oni świadkami sprawiedliwego Bożego sądu
... oni powinni ten akt zniszczenia śledzić i pomimo tego chwalić Tego, Który ich przed tym
uratował sądem.
I Ja znowu przeprowadzę akt stworzenia, gdyż sama Moja wola spowoduje znowu powstanie
nowej ziemi, miejsca zamieszkania dla Mojej małej gromadki, dla Moich wybranych, którzy
wreszcie prowadzić będą mogli nowe życie w wolności, szczęściu i błogości, w świetle i sile,
w raju ... gdzie nie ma żadnego cierpienia i żadnego bólu, gdyż źródło wszelkiego zła zakute
zostało w łańcuchy i przez długi okres czasu nie będzie mogło ludzi napastwować ... Pewien
naziemski okres (cykl) spełnił się, i znowu rozpoczyna się nowy, który jeszcze niezliczoną
ilość w materi uwiązanych duchowych substancji w górę prowadzić będzie, aby i one kiedyś
ich ostateczny cel: „połączenie się ze Mną jako Moje dziecko” osiągnąć mogły.
I blisko przed tym wydarzeniem cała ludzkość obecnie się znajduje, bo spełnił się czas, który
był wam dany na ostateczne uwolnienie się z (materialnej) formy ... Amen

B.D. Nr. 5983

23.06.1954

Sąd ostateczny jest aktem Bożej Miłości ...

Sąd ostateczny powinno się widzieć jako akt Bożego miłosierdzia, gdyż i w nim znajdują się
już podłoża dla dalszego rozwoju wszystkiego duchowego, które niestety zawiodło podczas
ich ostatniej próby życia na ziemi, i które teraz musi zostać wcielone w nowy proces
dojrzewania, aby kiedyś swój ostateczny cel osiągnąć mogło. Ostateczny sąd to jednocześnie
uporządkowanie tego co się nieporządkiem stało, polega to na korygowaniu i wcielaniu w
różne odpowiednie do stopnia dojrzałości formy bytu ... Jest to zakończeniem pewnego
okresu rozwojowego i zarazem początkiem nowego ... według Mego od wieków już
istniejącego planu, który skonstruowany został na fundamentach głębokiej miłości i mądrości.
Bo nawet sądzący Bóg pozostanie Bogiem miłości, gdyż Moja sprawiedliwość może tylko
według tego działać, co Moja miłość widzi jako pożyteczne i wyrównujące na błędne

myślenie tych ludzi, którzy na sąd ten się skazali. Nawet największe przewinienie musi jakoś
zostać odpokutowane, jeśli wina nie została przekazana Temu Jedynemu, Który Sam siebie
jako ofiarę za grzechy zaoferował ... Potrzebne jest wyrównanie, aby ten wielki grzech
pomniejszyć i to wyrównanie umożliwia właśnie ten ostateczny sąd ... poprzez przeniesienie
tego co zawiniło w stan, w którym wina ta odpokutowana zostać musi, gdyż z dobrej woli nie
został przyjęty prezent, oferta uwolnienia go od winy.
Sąd ostateczny, nie jest w żadnym wypadku aktem Bożego gniewu, tutaj ma miejsce
akt miłości, w którym ujawnia się Moja sprawiedliwość, gdyż nie można jej wyłączyć u istoty
która jest ponad wszystko doskonała. Ja mógłym Moją sprawiedliwość dać odczuć każdemu z
osobna, mógłbym każdego grzesznika natychmiast karać. Lecz nie odpowiadało by to Mojej
mądrości i trudno było by także rozpoznać wtedy Moją miłość. Gdyż Ja jestem ponad
wszystko cierpliwym i wytrwałym, Ja przesuwam dzień sądu, jak ten który będzie miał
miejsce na zakończenie okresu rozwojowego tak długo, jak to tylko możliwe jest, aby
przedtem pozyskać jeszcze dla Mnie ludzi, i Ja trzymam Moją chroniącą rękę ponad
niesprawiedliwym i złym, ponieważ chciałbym je Moją miłością przezwyciężyć, aby się oni
Mnie obawiać nie musieli jako karzącego karzącego Boga ... Kiedy nadejdzie jednak czas, w
którym Ja muszę stworzyć porządek, ponieważ na dobrowolny do Mnie powrót nie ma już
żadnych widoków, to wtedy Moja miłość musi się pozornie wycofać, lecz pomimo to
pozostaje ona tą napędzającą energią.
Moja miłość zakończy szatański stan, i uniemożliwi Mojemu przeciwnikowi jego
dalszą niszczącą działalność ... Ja ratuje dusze od ich upadku w najgłębszą głębię ... Ja
uwiązuje je na nowo w twardej materi i zaszeregowuje je znowu w proces rozwoju. Jest to sąd
który znowu ma na celu zbawienie a nie wieczną śmierć ... i dlatego też udowadnia bardziej
Moją miłość do wszystkiego, co Ja stworzyłem, co martwym jest i do wiekuistego życia
dotrzeć powinno ... Amen

Ponowne uwięzienie w materi ...

B.D. 6828

12.05.1957

Uzasadnienie konieczności zniszczenia i ponownego stworzenia ...
Piekło – Uwięzienie ...

To co najniżej upadło budzi we Mnie litość i dlatego raz po raz rzucam w jego kierunku
ratującą kotwicę, aby znowu mogło wspiąć się w górę, i każda dusza która się jej trzyma
będzie w górę wyciągana, gdyż okazuje tym swoją wolę .. że chce się z tej głębi wydostać, a
więc mogła będzie ona doświadczyć miłosierdzia jej odwiecznego Ojca. Istnieje jednak
także pośród tego co najniżej upadłe w stosunku do Mnie taki stopień oporu, który już żadnej
możliwości ratunku nie dopuszcza, gdzie wola nawet w najmniejszym stopniu się nie
zmieniła i gdzie utwardzenie duchowych substancji się już prawie odbyło, gdzie nie ma już
żadnych innych możliwości po za ponownym uwięzieniem tego duchowego w materi.
Lecz także to ponowne uwięzienie jest aktem miłosierdzia z Mojej strony, gdyż bez
niego dusza ta przenigdy nie osiągnęła by tej wysokości gdzie jej wola na ostatnią próbę

wystawiona zostanie, która ale może jej przynieść wieczne życie. Dalsza droga rozwoju w
królestwie ducha musi odbyć się w Moim Bożym porządku, żadnej fazy przeskoczyć nie
można, i obywa się ona na ziemi jak i zaświatach w pełnej świadomości swego istnienia ...
Zawsze decyduje tutaj sama wola danej istoty, jeśli się jej jednak całkowicie nadużywa, to Ja
muszę tą duchową istotę ponownie uwięzić i musi ona w stanie przymusu odbyć jej drogę
przez różne na tej ziemi stworzone materialne formy istnienia, ponieważ Ja nie chciałbym,
aby ona na wieki w takim stanie pozostała, który pełen jest niezmiernie wielkich cierpień, i
pozbawiony wszelkiej błogości. Ciągle na nowo powstające dzieła stworzenia ciągłe stawanie
się i przemijanie, jest równoznaczne z ze stałą zmianą zewnętrznej powłoki u podąrzających
do przodu w swym duchowym rozwoju istot, które coraz bliżej są ich ostatniego
przeistoczenia (ich formy) ... od przyjęcia jako człowiek na tej ziemi ludzkiej szaty. Lecz to
co w najgłębszych głębiach utonęło, lub co się tam już od wieków znajduje, musi na początku
swego rozwoju w górę najpierw w najtwardszej materi uwięzione zostać. Nie może zostać
ono wcielone w istniejące już dzieła, które już bardziej rozwiniętym duszom jako miejsce ich
przebywania służą ... Pierwsza faza uwiązania w twardej materi nie może zostać
przeskoczona, a tylko musi droga rozwoju zostać zapoczątkowana w zewnętrznej formie
(powłoce) która odpowiada aktualnemu, niezłomnemu oporowi w stosunkun do Mnie i którą
to właśnie twarda materia jest, gdyż w innym wypadku było by to wbrew Mojemu prawu
porządku.
Dlatego też muszą po długich okresach czasu powstawać ciągle na nowo nowe dzieła
stworzenia, które to duchowe w sobie przyjmą, lecz także dzieła z twardej materi, które od
niepamiętnych czasów już egzystują kiedyś rozwiązane zostać muszą, aby uwolnić znajdujące
się w nich duchowe elementy dla dalszej drogi w już nieco luźniejszych formach bytowania.
Są to bardzo długie okresy czasu, po których takie totalne zniszczenia oraz nowe
uformowania naziemskiej powierzchni zawsze mają miejsce. A człowiek nie jest w stanie
długości tego okresu określić, gdyż brak mu na to pewnych dowodów. Po za tem brakuje mu
też odpowiedniej wiedzy dotyczącej tej rozwojowej drogi, oraz o właściwym przeznaczeniu
(celu) wszelkiej materi, oraz o przerażająco bolesnych i pełnych cierpienia warunkach w
pewnych duchowych sferach, chociarz słowo „piekło” wszystkim ludziom znane jest ...
Co się pod tym pojęciem tak naprawdę ukrywa, tego oni jednak nie wiedzą, gdyż w
innym przypadku byłoby im łatwiej uwierzyć w totalną przemianę ziemi, oraz wszelkich na
niej istniejących dzieł. Kochający i miłosierny Bóg starać się będzie ratować Swoje
stworzenia, On nie pozostawi ich na wieki w ciemnościach, a Moja miłość i litościwość to
Moja Praistota która przez wieczności się nie zmieni. Moja Miłość i Litościwość w stosunku
do istot które w dół się obsunęły zawsze będzie istnieć i stale środków i dróg szukać aby je z
rąk tej głębi wyrwać. Lecz zanim rozpocznie się nowe uwiązywanie w materialnych dziełach
stworzenia, to Ja i duchowy świat próbował będziemy wszelkich możliwości, aby dusze
mogły w zaświatach ich drogę prowadzącą w górę dalej kontynuować, aby mógł im zostać
zaoszczędzony okrutny los ponownego uwiązania w materi. Lecz o tym decyduje sama
ludzka wola, i jaka jest danej istoty wola, taki też będzie jej los. Ale Mój plan uzdrowienia
zostanie wykonany i nie pozostanie on bez powodzenia ... bo kiedyś cel ten osiągnę i kiedyś
ciemność wszystko mi odda, bo Moja miłość nigdy nie ustanie, a żadna istota nie jest wstanie
się jej przez dłuższy okres czasu oprzeć ... Amen

B.D. Nr. 8430

05.03.1963

Ponowne uwiązanie w materi jest dla zwolenników Mego przeciwnika
nie do uniknięcia ...

Oko Moje spoczywa pełne miłosierdzia na zwyrodniałej ludzkości, która znajduje się
pod panowaniem Mego przeciwnika i sama nie posiada chęci uwolnienia się od niego. Ona
oddała mu się dobrowolnie i przez to odebrała Mi prawo do energicznej interwencji, bo Ja nie
mogę wbrew jego woli działać, ponieważ wy sami mu się jako jego własne istoty oddajecie.
Lecz on ściąga was coraz bardziej w dół i przygotowuje już waszą zgubę, gdyż wy obsuwacie
się w głębie w których wy niegdyś waszą rozwojową drogę przez ziemię rozpoczęliście i
przez wszystkie na niej stworzone dzieła przechodzić musieliście, aby w końcu kiedyś dotrzeć
do formy egzystencji jako człowiek. I ten sam los wam znowu przydzielony zostanie,
ponieważ wy sami tego chcecie i nic nie czynicie, aby jako człowiek uciec z pod jego
panowania. I nawet gdyby się wam tą wiedzę przekazało, wy nie chcielibyście w to uwierzyć,
i nie ma już żadnego środka, aby zmienić wasze myślenie, jeśli nie uda się to jeszcze podczas
ciężkich czasów, które nawiedzą całą ziemię zanim nadejdzie jej koniec. Ja długo wy
potraficie myśleć, to zawsze istnieje jeszcze ta możliwość że wy kiedyś nad sobą samym
porozmyślacie, że się umieralnością waszego ciała zainteresujecie i sami sobie zadacie
pytanie ... co będzie potem? ... Lecz takie myśli to wy najczęściej od siebie odsyłacie, wy w
ogóle w nic nie wierzycie, i widzicie się jako coś co z momentem śmierci waszego ciała na
zawsze istnieć przestanie.
Lecz wy się tutaj bardzo mylicie, i błąd ten będziecie musieli kiedyś ciężko
odpokutować, ale wy nawet zgodnego z prawdą wyjaśnienia przyjąć nie chcecie, lecz nie
może być na was wywierany żaden przymus. A gdy was spotka wielka bieda, to buntujecie
się przeciw Mocy która ją na was zsyła, bo kiedy się w trudnościach znajdujecie to zawsze
chcecie uczynić kogoś za to odpowiedzialnym, nawet gdy zaprzeczacie istnieniu Boga i
Stworzyciela ... Bo odnośnie ciosów losu wy nic uczynić nie będziecie mogli i wówczas też
pewną moc uznać będziecie musieli, która silniejsza jest od was ... I dlatego też są takie ciosy
losu i nadzwyczaj wielka bieda jeszcze jedynymi środkami, które mogłyby was w waszym
myśleniu zmienić ... i Ja muszę je zastosować w obliczu zbliżającego się końca i
oczekującego was potem losu, który Ja jeszcze chciałbym od was odsunąć ... Nie żałujcie
więc ludzi, którzy nagle z ich naziemskiego życia „odwołane” zostaną, bo oni mogą jeszcze w
zświatach dotrzeć do światłości, jeśli już całkiem nie należą do Mego przeciwnika, i potem w
głębię się obsuną, aby zostać ponownie w materi uwięzionym. Lecz biada tym, którzy dożyją
do końca nie zmieniając z powodu braku wiary trybu ich życia oraz ich myślenia. Dla nich
nie ma już żadnego ratunku, i nawet największe z Mojej strony miłosierdzie, Moja
nieskończenie wielka miłość dla wszystkich Moich stworzeń nie może ich losu .. ponownego
uwiązania ich w materi .. od nich odwrócić, gdyż jest to jedyną możliwością aby dusza kiedyś
dotrzeć mogła do jej spełnienia ... doskonałości ... aby po niewyobrażalnie długim okresie
czasu znowu mogła jako człowiek swoją naziemską drogę odbyć, idąc już świadomnie jej
drogą do Mnie prowadzącą, aby się uwolnić od wszelkiej formy (otaczającej ją powłoki).
I to ponowne jej uwiązanie oznacza z Mojej strony akt miłości, ponieważ Ja te dusze
z pod panowania Mego przeciwnika zabiorę i pod Moją wolę podporządkuję. I ona może się
jako człowiek tylko wtedy od niego uwolnić, gdy świadomie zawoła do Jezusa Chrystusa
prosząc Go o zbawienie ... A ponieważ ludzie na ziemi już w Niego nie wierzą i Go o pomoc
nie proszą, to nie mogą też zostać uwolnieni od jego panowania nad nimi i on ciągnie ich
nieodwołalnie ze sobą na jego obszar ... Lecz wy ludzie posiadacie wolną wolę i dlatego też
możecie się tak samo zwrócić do waszego zbawiciela jak i do jego przeciwnika, i bylibyście

uratowani na czas i na wieczność ... Wy jednak tego nie czynicie, więc musicie też wziąć na
was skutki waszej w stosunku do Mnie opornej woli.
Ale raz po raz będę doprowadzał do was o tym wiedzę, do każdego jednego z was
przemawiał będę przez głos sumienia, ja pozwolę mu rozpoznać przemijalność wszelkich
naziemskich przyjemności i dóbr, Ja sprawię że będzie on musiał przjść cierpienia i biedę. I
na końcu zezwolę jeszcze na to aby elementy natury do niego przemówiły ... Lecz jego woli
Ja do nieczego nie zmuszam, dlatego też los jaki go spotka zawdzięcza on jedynie sobie
samemu, los któremu on naprzeciw podąża. Ja chciałbym mu podarować bezgraniczne
błogości, lecz on sam wybiera jednak stan który pozbawiony jest wszelkiej błogości, stan
największych cierpień stan uwiązania. A więc spotka go to, czego on sam pragnie, bo jego
przywiązanie do naziemskiej materi przyniesie mu znowu uwięzienie w najtwardszej formie
materi. Bo chociarz Ja mam całą moc do dyspozycji, to jednak nię będę wywierał gwałtu na
wolę istoty która jest sobie swego Ja świadoma, gdyż wtedy Ja wykroczył bym przciw Memu
prawu porządku, co nigdy nie może mieć miejsca. Lecz do samego końca przemawiał będę do
człowieka, i kto słowa Moje uszanuje ten zostanie uratowany przed losem ponownego
uwięzienia w twardej materi, i będzie on Mi przez wieki za to dziękował, że Moja miłość tak
długo go „prześladowała” aż on się zmienił ... Amen

B.D. Nr. 6317

21.07.1955

Ponowne uwięzienie

Co was ludzi oczekuje jeśli się nie zmienicie, tego się wam opisać nie da, gdyż przekracza to
całą waszą wyobraźnię ... gdyż jest to coś najokrutniejszego co by się wam kiedkolwiek
wydarzyć mogło, bo wy ten już przez was odzyskany wymiar wolności znowu oddać musicie,
gdyż ponownie zostaniecie uwięzieni ... i przez nieskończenie długie okresy czasu znowu się
w niewoli znajdować będziecie, aż do czasu gdy wam znowu przyznany zostanie taki sam los
jak dzisiaj ... że możecie jako człowiek na ziemi wędrować. Ale nawet gdyby wam wasz
przyszły los jako nie wiem jak okrutny przedstawiono, to was to i tak nie poruszy, a przecierz
moglibyście go jeszcze uniknąć, gdyście sobie to tylko do serca wziąć chcieli i się zmienili
... Lecz Ja żądam od was jedynie zmiany usposobienia waszej istoty, Ja żądam, abyście wy
ludzie wasze wzajemne do siebie nastawienie zmienili, abyście sobie pomagali, zamiast się
nawzajem zwalczać i widzieć jako wrogów, aby jeden drugiemu sprawiał radość i miłość swą
ofiarowywał, zamiast sobie wzajmnie zło wyrządzać i nienawiść w was potęgować. Ja
wymagam jedynie, aby każdy z was pilny był w ofiarnej do bliźniego miłości, a wtedy cała
jego istota się przemieni i wówczas wejdzie człowiek w kontakt ze Mną i niezbezpieczeństwo
ponownego uwięzienia go po końcu tego świata zostało już pogrzebane ...
I wy nawet jeśli uwierzyć nie chcecie, to pomimo to powinniście się jednak starać
aby się zmienić, bo i w naziemskim sensie będzie wasza przeprowadzona w miłości zmiana
dla was z pożytkiem, ponieważ wasze naziemskie życie stanie się o wiele łatwiejsze, bo
wówczas dysponować będziecie siłą, której brakuje człowiekowi żyjącemu bez miłości do
bliźniego. I zawsze to co was oczekuje można jedynie jako coś przerażającego, straszliwego
wam przedstawić, czego wy sami ofiarą będziecie. I zawsze możecie zostać zachęcani do
życia w miłości, jeśli chcecie tego strasznego wydarznia uniknąć ... Jeśli trudno wam jest w to
uwierzyć, to możecie pomimo to prowadzić życie w miłości, i wkrótce już to, w co wy
wierzyć nie chcieliście stanie się waszym przekonaniem, gdyż duch was zostanie wówczas

przez miłość oświecony i wy wtedy w jasnym świetle rozpoznacie nieodwracalne skutki
waszego wykroczenia przeciw prawu porządku, bo wy wtedy we wszystkim co wokół was się
wydarzy obserwować możcie oddziaływanie przyczyny i skutku ...
Lecz kogo upomnienia i ostrzeżenia nie poruszą, ten doświadczy na własnej skórze to
co on by jeszcze odwócić mógł ... i on sam stanie się ofiarą swego życiowego przeobrażenia
bez miłości. Gdyż wszelka siła zostanie mu odebrana, a jego dusza jako pozbawiona siły
substancja na nowo się utwardzi, istota ta przyswoi sobie na nowo najbardziej utwardzoną
materię, z której uwolnienie się będzie znowu nieskończenie długi okres czasu potrzebować
... aby w końcu dotrzeć do tego samego stopnia świadomości na której wy się teraz już
znajdujecie ... Nie posiadający końca przebieg, który tak długo powtarzać się będzie, aż wy
sami się z niego uwolnicie ... dzięki świadomemu podążaniu do celu i świadomym połączeniu
się ze Mną. Dopiero wówczas droga wasza przez materię dobignie do końca, a droga do
duchowego królestwa jest wam już zapewniona ...
I wy to już teraz osiągnąć możecie, gdybyście tylko chcieli to czynić czego sobie
Moja wola życzy: „Abyście przez wasze życie prowadzone w miłości uwolnić się mogli od
wszystkiego co was z wolności waszej okrada, abyście we Mnie wierzyli i szukali ze Mną
połączenia, i abyście połączenie to zrealizowali przez wasze działanie z miłości ... Wy
możecie to czynić jak długo się jeszcze na ziemi znajdujecie i jak długo macie jeszcze do
dyspozycji waszą życiową siłę, lecz wy macie na to już bardzo niewiele czasu ! ... Dobrze z
niego korzystajcie, uwierzcie Moim słowom, uwierzcie w to że oczekuje was okrutny los i
świadomie zejdźcie mu z drogi starając się właściwie żyć i być sprawiedliwym, oraz ćwiczyć
się w uczynkach dokonywanych z ofiarnej, bezinteresownej miłości. Jest to bardzo gorące
ostrzeżenie, które Ja z Mego wypełnionego miłością serca do was skierowuję, zmieńcie się
zanim nie będzie za późno ... Pomyślcie o Mnie i o waszym bliźnim w miłości, abyście stali
się wolnymi, a to co nadchodzi was przerażać nie musiało ... Amen

Nowa ziemia
B.D. Nr. 8440

16.03.1963

Stworzenie nowej ziemi w oka mgnieniu ...

Dla Mnie jest możliwe stworzenie wszystkiego w jednej chwili, gdyż wystarczy jedynie Moja
myśl, którą Moja wola i Moja siła wystawiają jako dzieło ... Tak więc Mogę dokonać
stworzenia w jednej chwili, nie potrzebując na to żadnego czasu ... Jeśli Ja jednak działam
przed oczami ludzi, czego dowodzi każde wokół was znajdujące się dzieło ... to wszystko
odbywa się w ramach zgodnego z prawem porządku, abyście wy ludzie mogli przebiegi te
śledzić i rozpoznać w nich Moją miłość, mądrość i moc. Gdyż Ja włożyłem w was tą samą
zdolność, chciarz tylko w minimalnym stopniu, abyście mogli tworzyć i kształtować i na to
potrzebujcie też pewnego okresu czasu, ponieważ w niedoskonałym stanie w którym wy
ludzie się na ziemi znajdujecie obowiązuje także prawo czasu i przestrzeni, które odpada
jedynie wprzypadku istot doskonałych, gdyż wtedy nie istnieje już żadne ograniczenie ... ani
czasowe ani przesztrzenne ...Zawsze jest Moje panowanie i działanie dopasowane do stanu
dojrzałości danych istot, którym wolno jest tego panowania i działania na sobie doświadczyć,
co nie wyklucza jednak faktu, że Ja mam do dyspozycji nieograniczoną władzę, aby wszystko

co zechcę w mgnieniu oka ze Mnie „wystawić” ponieważ Ja nie potrzebuję na to żadnego
czasu, bo Ja znajduję się po za prawem czasu i przestrzeni.
Kiedy dzieło stworzenia już w toku było, to Ja wraz z jego powstawaniem śledziłem już także
jego przeznaczenie oraz cel: aby upadłym duchowym istotom dać możliwość, powolnego
dojrzewania, powoli pokonać swą drogę z głębi prowadzącą, stworzyć im stale nowe okazje
aby w jakiś sposób mogły one służyć ... A więc plan każdego ze stworzonych dzieł zawsze
był kierowany przez Moją wolę, tak że ciągle większe dzieła powstawły i każde z nich
posiadało konkretne przeznaczenie i cel ... tak że powolny rozwój w górę stale mógł mieć
miejsce. I z tego też względu potrzebowało stworzenie tych dzieł pewnego okresu czasu, gdyż
akurat ten okres czasu powinien był umożliwić temu rozwojowi jego postęp w górę ... Gdyż
upadek tych istot osiągnął nieskończenie głębokie otchłanie, i ta sama droga, tylko w
odwrotnym kierunku teraz musi zostać pokonana, aby wszystko odbywało się w zgodzie z
prawem porządku, czego wszystko co doskonałe wymaga.
Jeśli teraz u końca rozwojowego okresu jakieś dzieło przekształcone zostać musi, aby
znowu stworzyć nowe możliwości rozwoju w górę, to mogą powstać znowu dzieła
stworzenia które w przeciągu jednej chwili zostaną prze ze Mnie do życia powołane. Bo i to
zostało w Moim odwiecznym planie uzdrowienia przewidziane, nie obalając jednak przy tym
odwiecznego prawa porządku, gdyż to duchowe, które znajduje się aktualnie na swej
powrotnej drodze posiada wszystkie stopnie dojrzałości, które rezultują właśnie z tej
nieskończenie długiej rozwojowej drogi, która przez upadłe geistige już przed tem .. jeszcze
na starej ziemi pokonana została ...
Wszystko do tego konieczne już jest, zostanie ono jedynie przekształcone, czy
to twarda materia, czy też już lżejsze formy bytu w świecie zwierząt i roślin. Na skutek
gwałtownego zniszczenia wszystko będzie wolne, ale w stanie niedoskonałości nie można go
wolnym pozostawić, a więc musi ono zostać ponownie wcielone w odpowiednią materialną
formę (postać), która znowu jego aktualnemu duchowemu stanowi odpowiada. I ciągle na
nowo będzie też mogła istniejąca aż do tego momentu stwardniała duchowa substancja swoją
rozwojową drogę we wnętrzu ziemi rozpocząć, która całkowicie się wzburzy i zawarte w niej
duchowe substancje uwolni, robiąc tym samym miejsce dla tej stwardniałej duchowej
substancji ... jeśli w tym przypadku wogóle o przestrzeni może być mowa. Ale są też wszelkie
stworzone dzieła do dyspozycji aby przyjąć do siebie najniżej upadłe duchowe, które właśnie
swą rozwojową drogę rozpoczyna. Ono potrzebować będzie znowu dla swego rozwoju
nieskończenie długich wieczności trwających okresów czasu, zanim się kiedyś na
powierzchnię ziemi dostanie, aby kroczyć naprzód.
A więc nawet gdy dzieło przeistoczenia będzie dziełem trwającym jedną
chwilę, to jednak wszystko kontynować będzie swoją drogę zgodnie z prawem porządku. I
ponieważ takie dzieło chwili nie może mieć miejsce na ludzkich oczach, ponieważ nie
osiągneli oni jeszcze ich najwyższego stopnia doskonałości, aby mogli taki wyraz Mojej
władzy i siły pojąć, i wierni Mi ludzie, którzy przed tem z ziemi ewakuowani zostaną będą
mogli wprawdzie oglądać przed siebie postępujące dzieło całkowitego zniszczenia gdyż Ja im
to umożliwię, ale procesu powstawania nowej ziemi widzieć oni nie będą. Im zostanie
zabrane wszelkie pojęcie czasu, aż do czasu, kiedy zostaną oni zesłani na nową ziemię, kiedy
będą oni mogli tą nową ziemię oglądać w całej jej wspaniałości jako ukończone dzieło i gdy
wolno im ją będzie wziąć w ich posiadanie. Dlatego też nie ma to żadnego znaczenia w jakim
czasie ta nowa ziemia powstanie, ale ponieważ Ja was ludzi w Mój plan uzdrowienia
wprowadzić chcę to podaję to do waszej wiadomości, że Ja na to żadnego czasu nie
potrzebuję, bo Moja wola potrafi każdą we Mnie powstałą myśl natychmiast jako gotowe
dzieło wystawić, a Moja miłość i mądrość rozpozna także, co jest dobre i najlepiej się

nadające do ostatecznego powrotu, duchowego, które niegdyś w posiadaniu wolnej woli ode
Mnie odpadło.
Zawsze będzie to jednie niewielka grupka ludzi przebudzonego ducha, którzy będą
potrafili pojąć te Moje wyjaśnienia, ale im chciałbym podarować światło dotyczące tajemnic
stworzenia, aby ich do Mnie miłość gorąco zapłonęła, bo akurat Mój od wieków istniejący
plan dotyczący uleczenia dusz jest najbardziej uszczęśliwiający dla wszystkich istot, bo
zawarte są w nim Moja miłość, Moja mądrość i Moja siła, i kto tego rozpoznania już za życia
na ziemi dozna, tego można zaprawdę nazywać błogim, gdyż znajduje się on już blisko swego
spełnienia, on stoi na krótko przed jego ostatecznym do Mnie powrotem, do jego Boga i
Stworzyciela od wieczności, Który się jemu jako Ojciec objawia i Którego miłość jest
nieskończenie wielką ... Amen

B.D. Nr. 5235

14.10.1951

Spójrzcie ... Ja czynię wszystko nowym ...
Ja czynię wszystko nowym ... Wy, którzy nie posiadacie jeszcze światła rozpoznania, którzy
nie przebudziliście jeszcze zamieszkującego w was ducha, wy nie wiecie co te Moja słowa
oznaczają, bo wy w przeistoczenie ziemi nie wierzycie, wy nie wierzycie w sąd ostateczny, w
zakończenie pewnego rozwojowego okresu oraz w początek nowego ...
Wy nic o Moim odwiecznym planie uzdrowienia nie wiecie i dlatego też nie możecie Moich
słów zrozumieć: „Spójrzcie ja czynię wszystko nowym” Każde Moje słowo ma wielokrotne
znaczenie, o którym nawet Moje przebudzone dzieci nie wiedzą, gdyż to rozpoznanie jest
jeszcze za wysokie dla ludzi tej ziemi, lecz dla nich jasne jest proste znaczenie tych słów, a
mianowicie, że Ja chce odnowić to co znalazło się po za Moim od wieków porządkiem ...
Ja chciałbym spowodować przemianę, gdyż ludzie na ziemi już do niej nie dążą i z tego
powodu mijają się oni z ich naziemskim celem. Oni zawiedli, nie korzystając z ich życia aby
zasłużyć sobie na wieczne życie. Lecz Ja pomimo tego nie chcę ich utracić i z tego też
powodu chciałbym dać im okazję aby mogli oni ich rozwojową drogę jeszcze raz powtórzyć,
lecz nie jako powtórkę, a tylko w zupełnie nowy sposób. Bo powtórna droga rozwojowa, to
jeszcze intensywniejsze miłosierdzie, dlatego musi ono zostać uzyskane przez spełnienie
zwiększonych wymagań, dla których spełnienia nowe dzieła stworzenia wiele możliwości
oferują. Ja odnawiam wię po raz pierwszy, duchową szkołę ... Moją ziemię, która znowu
wspierać będzie postępujący w górę rozwój aż do fazy człowiek. Ja przewidziałem na niej
dzieła stworzenia zupełnie nowego rodzaju, tak różnorodne w ich rodzaju i formie, że oferują
one niezliczonej ilości duchowych istot zupełnie nowe możliwości aby się w nich sprawdzić,
a Ja sprawię że powstanie nowe ludzkie pokolenie, które wywodzić się będzie z
pobłogosławionych prze ze Mnie ludzi, którzy z miłości do Mnie i wierności ich duchowy
rozwój pomyślnie zrealizowali, i którzy osiągnęli już taki stopień dojrzałości, że pozwala on
na duchową opiekę wyższej rangi, tak że to nowe ludzkie pokolenie psiadać będzie wszelkie
gwarancje do osiągnięcia tak wysokiego stopnia duchowej dojrzałości, jaki tylko jest on do
osiągnięcia możliwy, a uwięzione jeszcze duchowe substancje będą szybciej mogły dotrzeć
do ich duchowej dojrzałości, dzięki nadzwyczaj pozytywnemu wpływowi którzy ludzie ci na
wszystko co ich otacza wywierać będą.
Ja czynie wszystko nowym; Ja sprawię także że warunki na uwolnienie się duchowego
lżejsze się staną, lecz nie będą one od Mojego odwiecznego prawa porządku odbiegać, Ja tym

którzy się jeszcze w „niewoli” znajdują ofiaruję jedynie głębszą miłość i większą litość w
Mojej o nich trosce. Wszystko co człowieka dręczy odpadnie od tych ludzi, oni będą w pełni
sił piąć się górę, gdyż Ja Sam będę tym, czego oni jedynie pragnąć będą, a Mój przeciwnik
nie będzie ich już w dół ściągał, gdyż zakuty on został w łańcuchu na bardzo długi okres
czasu ... Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię, tzn. że Ja duchowo jak i w sensie
naziemskim uszczęśliwie tych którzy teraz do Mnie należą, i którzy mają też przygotować
drogę dla tych, którzy po nich przyjdą.
Kto z was ludzi jest w stanie wszystko to pojąć? I kto z was ludzi mocno i bez
powątpiewania w to wierzy, że to stare istnieć przestnie, że nię będzie już tych ludzi, którzy
są jeszcze daleko ode Mnie, że jedynie niewielka grupka, małe „stadko” za Mną, Który jest
ich pasterzem wiernie postępuje, i ich życia nie utraci, bo Ja to małe stadko pobłogosławiłem
... i przeznaczyłem do życia w raju na nowej ziemi ... że rozpoczyna się, zgodnie z Moim
odwiecznym planem nowy odcinek zbawiennej drogi, który Moja miłość i mądrość ustaliły,
aby upadłemu duchowemu zapewnić wieczne życie? ... „Spójrzcie Ja czynię wszystko
nowym” ... Wy, którzy we Mnie wierzycie, przypomnijcie sobie te słowa, poruszajcie je w
głębi waszego serca i wiedzcie, że nadszedł czas, w którym spełni się słowo Moje ...
Mocno w to wierzcie, miejcie nadzieję, i dzielnie znoście wszystko co ciężkie, i co was
jeszcze przed końcem spotka ... z cierpliwością, w oddaniu, w Mojej woli. Bo dzień tej już
wkrótce nadejdzie, kiedy Ja tych co Moi odebrać przyjdę, aby odsłonić przed nimi raj, o
którym zapisane stoi: „Nowe Niebo chcę stworzyć i nową ziemię” i Ja Sam chcę w środku,
pośród tych Moich przebywać, ich prowadzić i nauczać tak jak wam to niegdyś zwiastowałem
... Amen

B.D. Nr. 8429

04.03.1963
Pełne harmoni życie na nowej ziemi ...

Jakie byście sobie wyobrażenia o nowej ziemi nie robili, one zostaną w dalekim stopniu
przekroczone, gdyż z nią rozpocznie się czas pełny błogości ... dla Moich, dla ludzi którzy do
końca wytrwają, i którzy z tej ziemi przemieszczeni zostaną na nową ziemię. Ludzkość żyć
na niej będzie w najpełniejszej harmoni i w pokoju, otoczona dziełami stworzenia
niespotykanego rodzaju ... I także świat zwierzęcy żył będzie pomiędzy sobą w pokoju, nie
będzie już walk pomiędzy kreaturami, gdyż także i ich duchowe substancje znajdować się
będą na krótko przed ich następnym wcieleniem już jako człowiek, a wszystko duchowe, co
jeszcze w dziełach stworznia się jako w nich uwiązane znajduje, odczuwa wokół siebie
duchową harmonię, a jego opór doznaje wyraźnej zmiany, co z wielkiej chęci służenia
wszelkich dzieł stworzenia widoczne jest, gdyż i te duchowe substancje chciały by szybko
dotrzeć do ich ostatniego odcinka ich naziemskiej drogi. A ludzie będą się mogli nacieszyć
wieloma wspaniałościami, gdyż są już dojrzali na życie w błogości, i oni korzystali by już z
nich w duchowych sferach, ale ich życie na ziemi powinni oni dlatego prowadzić, aby z nich
wyjść mogło nowe ludzkie pokolenie.
I znowu wolno będzie się wcielić duszom, które dzięki ich dużej przemianie
osiągniętej podczas przejścia przez cierpienia czasu ostatecznego, oraz przez wielkie
zniszczenie, także wyższy duchowy stopień dojrzałości osiągnęły i które teraz na wskutek
życia w miłości ludzi żyjących na nowej ziemi, okazują większy zapał, do spełnienia
ostatnich służebnych funkcji w materialnej formie, i które dlatego podczas ich wcielenia jako
człowiek nie są już zupełnie bez miłości, i które z tego właśnie powodu się szybciej do góry

rozwijają, gdyż nie są też napastowane ze strony Mojego przeciwnika, bo ich miłość
gwarantuje im także ochronę ze strony istot światła, tak że tkwiące w nich jeszcze popędy i
pożądania szybciej odtrącone zostać mogą, ponieważ ich wola na Mnie jest skierowana, a
więc zdadzą oni w pełnej świadomości próbę z ich woli podczas ich bytu na ziemi jako
człowiek, ponieważ Mój przeciwnik ich już irytować nie może, a istniejąca w człowieku
miłość sprawawia że jest on ze Mną kontakcie. Na te ułatwienia naziemkiej wędrówki dla ich
następców zsłużyli sobie ci Moi dzieki ich zwycięskiej walce przed końcem, która od nich
zaprawdę silnej woli oraz wielkiej do Mnie miłości wymagała, i dlatego też Ja postaram się
im to na różne sposoby wynagrodzić, do tego wiem także o przemianie woli znajdującego się
w jeszcze formie duchowego, tak że odpowiednio do jego dojrzałości mogę go znowu
umieścić w różnych zewnętrznych formach nowej ziemi, które zagwarantują jemu dużą chęć
służenia.
Na nowej ziemi panowały będą takie warunki życia, że ludzi nie będą już uciskały
cierpienia i zmartwienia, bo nie będą oni odczuwać ani materialnej ani też duchowej biedy,
dlatego też bez cienia zmartwienia czy smutku nacieszyć będą się mogli tymi wspaniałami
dziełami stworzenia, gdzie jeden drugiemu w miłości oddanym będzie, tak że starał się będzie
usunąć z jego drogi wszystko to, co by go obciążać mogło ... I ta właśnie miłość spowoduje,
że Ja Sam pośród nich przebywał będę, aby ich nauczać i ucieszyć Moją Obecnością.
Zaprawdę Boski pokój rozpościerać się będzie ponad wszystkim stworzeniami, i on długo
trwać będzie, gdyż zawsze miłość o wszystkim tym decydować będzie co uczynione zostanie,
tak że i po nich następujące pokolenie sprawią że Ja nadal pośród nich będę mógł przebywać,
a Mój przeciwnik zupełnie wyłączony pozostanie ... Bo on nie może tam być, gdzie Ja się
znajduję, i wszyscy ci ludzie zostaną zbawieni, gdyż wędrują oni po ziemi pod znakiem
krzyża, oni zostali o dziele zbawienia Jezusa Chrystusa w najwyższej jasności pouczeni i
kochają Mnie w Nim całym żarem ich serca. Jest to zaprawdę rajski stan, który przez
dłuższy okres czasu na ziemi trwał będzie, ale nie będzie on trawł nieskończenie długo,
ponieważ tych, którzy już przez wszelkie dzieła stworznia przeszli, i do ostatniego etapu ich
wędrówki dotarli będzie z czasem coraz więcej, ale ich duchowy opór nie został jeszcze
doszczętnie złamany i dlatego zacznie znowu przeważać pożądanie materi które znowu
uwolni z łańcuchów Mojego przeciwnika, ponieważ ludzie zaczną znowu tego pożądać co do
niego należy, i się samych jako jego własność przez to uznają i dlatego też się znowu pod
jego panowanie dostaną ... I znowu będzie miał Mój przeciwnik prawo wywierać wpływ na
ludzką wolę i on będzie z niego korzystał i nakłaniał ludzi do czynów, które Mi nie
odpowiadają, które znowu wykraczać będą przeciw przykazaniom miłości i wyprą Mnie z
przed oblicza tego, który podda się Mojemu przeciwnikowi.
I znowu rozpocznie się walka pomiędzy światłem i ciemnością i ziemia znowu służyć
będzie jako stacja dojrzewania, gdyż jeszcze nieskończenie wielka liczba uwięzionego
duchowego swoją drogą rozwoju w górę wędrować będzie ... i na wszystko został ustalony
pewien okres czasu, i ciągle znowu opuszczać będą ziemię dusze całkowicie zbawione
udając się do duchowego królestwa, gdyż dzieło zbawienne Jezusa nigdy nie pozostanie bez
oddziaływania, a Ja zawsze z Mojej strony o to troszczył się będę, aby wiedza o tym do ludzi
dotarła, bo Jezus zawsze będzie przeciwnikiem księcia ciemności, i który wcześniej lub
później z walki tej zwycięsko wyjdzie, w zależności od zapału ludzkiej woli, która jest wolna
i wolną pozostanie i która kiedyś jej zupełną duchową doskonałość podczas naziemkigo życia
osiągnie, gdyż on kiedyś Mi się odda i całkowicie pod Moją wolą ustawi ... Amen

B.D. Nr. 5743

09.08.1953

Świadkowie końca świata na nowej ziemi dla następnych pokoleń ...
I wy będziecie Moimi świadkami na nowej ziemi, wy świadczyć będziecie o Mojej
wspaniałości, o Mojej potędze i miłości, gdyż wy doświadczycie jej u końca tej ziemi ... wy
ujrzycie Mnie nachodzącego w obłokach w promieniującym błysku Mojej wspniałości ... Wy
doświadczycie Mojej miłości gdy Ja was z najwięszej biedy wyratuję, kiedy was na oczach
waszych współmieszańców ziemi z ziemi uniosę, współmieszkańców którzy są zaprawdę
diabelskiego uspposobienia i nastają na wasze życie. Wy doświadczycie dowodów Mojej
mocy, bo ostatnie już na ziemi dzieło zniszczenia odegra się na waszych oczach, tak więc
odejdziecie z ziemi do królestwa pokoju z przeżyciem, które powinniście w waszej pamięci
zachować, aby tym ludziom co po was przyjdą oddać Moje świadectwo, ludziom, którzy
jedynie na drodze ustnego przekazu dowiedzą się o tym co wydarzyło się na starej ziemi, aby
oni wiedzę tą znowu dalej przekazali, aby wiedza ta w ten sposób przez długie czasy na nowej
ziemi pozostać mogła. Wy powinniście oddać świadectwo o Mnie i o Mojej wspaniałości.
Wprawdzie zamieszkujące nową ziemię pokolenie będzie wierzące i wiernie Mi oddane, i nie
będzie ono miało żadnych wątpliwości co do Mojej siły i potęgi, Mojej miłości i
doskonałości. I jak długo Ja Sam pośród nich przebywać mogę, bo ich wiara i miłość do
Mnie Mi na to pozwala, to poświadczenie tego co wy przeżyjcie konieczne nie będzie, ale
kiedy wyjdą z nich nowe, następne pokolenia, to trzeba ich z tym znowu zapoznać będzie, a
przebieg końca starej ziemi szczególnie podkreślony zostać powinień, aby i ci na ziemi żyjący
ludzie się w ich wnętrzu ze Mną połączyli i Moimi dziećmi byli i pozostali ... To żywe
świadectwo mieć będzie szczególny wpływ na ich serca ... i oni także powinni w czasach
które nastąpią oznajmiać ludziom to co od was przekazane otrzymali ... Przed długi okres
czasu będą się mogły ich wiara i miłość do Mnie zachować, długi okres czasu ludzka płeć
żyć będzie w pokoju i jedności, w Harmoni z nieskończonością, w stałym ze Mną polączeniu,
a Duch Mój będzie mógł się do ich serc rozlać ... i oni słyszeć będą słowo Moje i pełni będą
błogości.
Ale i ten stan się kiedyś zmieni, wpływ sił Mi przeciwnych będzie najpierw dość
słaby, ale później coraz wyraźniejszy do rozpoznania ... gdyż dotychczas w dziełach
stworzenia uwiązane jeszcze duchowe dotrze do stanu, kiedy mogło się ono będzie jako
człowiek wcielić, a stopień osiągnietej przez te dusze dorzałości będzie naturalnie bardzo
różny, tak że podczas stadium „człowiek” wyłonią się jeszcze popędy i skłonności, które
większej przemiany wymagać będą, które ciągle jeszcze pewien cień oporu w stosunku do
Mnie przejawiają, i dlatego będą znowu na ziemi żyć ludzie, którzy wymagać będą
szczególnie skutecznych środków wychowawczych, i dlatego też konieczne będzie
zapoznanie ich konsekwencjami życia prowadzonego niezgodnie z Moją wolą. I wtedy
zacznie się znowu walka pomiędzy światłem a ciemnością, gdyż pożądanie materi (jej dóbr)
zacznie znowu w ludzkich sercach wzrastać, Mojego słowa nie będzie już można
bezpośrednio odbierać, i znowu będą Moi słudzy na Moje zlecenie oznajmiać ludzkości Moje
słowo i aby je ożywić mówić się będzie ... dawać świadectwo o końcu starej i początku nowej
ziemi ...
I dlatego też macie wy, ludzie tej ziemi, którzy jej koniec przeżyjcie, którzy Mi do jej
końca wierni pozostaniecie, na nowej ziemi do spełnienia pewne zadanie, a mianowicie
troszczyć się o to, aby wiedza ta przetrwała, aby ci co po was przyjdą przedstawić sobie mogli
przebiegi które miały na tej ziemi miejsce, aby przez to zachęceni zostali do tego, aby żyć w
zgodzie z Moją wolą, i abym Ja mógł stać się żywym w ich sercach, i oni zawsze tylko do
Mnie podążali ... Amen

B.D. Nr. 4125

16.09.1947

Sąd ostatczny ... Uduchowienie ziemi ...
U końca wszystkich czasów odbędzie się srogi sąd tzn. że stan w jakim się ziemia znajdzie
nie będzie już można określić jako naziemską materię, gdyż wszelkie substancje się
uduchowiły, tak że ziemia już bardziej duchowym dziełem się stała, takim jakich się już wiele
w kosmosie się znajduje i z których każda posiada rangę kształcącej ducha planety. I ziemia
pozostanie również taką kształcącą ducha planetą, i zarówno stworzone na niej dzieła jak i ich
mieszakańców można będzie określić jako uduchowionych, a życie wszelkich żyjących na
niej stwożeń przebiegać będzie w zupełnie innych warunkach, i także jej zadanie nie można
będzie porównać z zadaniem obecnej ziemi. Taką epokę przeżywać będzie musiała, po
nieskończenie długim okresie czasu również i teraźniejsza ziemia i o tej epoce mówił na
ziemi Jezus Chrystus.
Każde materialne dzieło stworzenia musi taką drogą swego rozwoju przejść, tzn. że
jest ono na początku ukształtowaną materią, i wzniesie się po nieskończenie długim okresie
czasu, którego długości człowiek ocenić nie jest w stanie na zupełnie inny stopień, ono
uduchawia się coraz bardziej i w końcu można jedynie mówić o duchowym dziele stworzenia.
Lecz czas na to potrzebny ma niezmiernie wielkie rozmiary, gdyż najpierw musi wszystko to
duchowe co w materi uwięzione jest swoją naziemko-materialną drogą przejść, aby potem
można było materie jako zupełnie przezwyciężoną uważać. Dlatego będzie musiał jeszcze
nieskończenie długi okres czasu upłynąć, aż całkowite uduchowienie ziemi osiągnięte
zostanie. A czas do tego momentu pozostający, zawiera znowu pojedyncze rozwojowe fazy, z
których każda w sobie ze strony człowieka musi być widziana jako „wieczność” ponieważ
wiele generacji przez nią przejść musi celem dojrzewania, aby mógł zostać osiągnięty pewien
stopień dojrzałości, który odpowiedni jest do stanu uduchowienia ziemi. Każda nowa faza
rozpoczyna się z ludźmi którzy posiadają wysoką duchową dojrzałość a kończy się z ludźmi,
których skłonności i porządania tak bardzo w dół tendują, że zostaną im one spełnione tzn. że
zostaną oni na nowo uwięzieni w dziełach na nowej ziemi stworzonych. Dla ludzkiego
wyobrażenia wydają się być te fazy nieskończenie długie, lecz zawsze znajdą one kiedyś ich
koniec i ciągle od nowa rozpoczyna się epoka rozwojowa. Lecz u końca czasów będzie
uduchowienie tego co kiedyś materialne było postępowało coraz szybciej, a próby woli które
do każdego okresu należą będą coraz rzadsze, gdyż wszystkie stworzenia odczuwać będą to
samo ... one wszystke pragną ujrzeć oblicze Boga i dążą w kierungu Boga coraz żarliwiej, lub
też zostały one przez Mego przeciwnika za daleko uwiedzione, aby mogły one jeszcze ich
powrotną do Boga drogę odnaleźć. I dlatego będą one później musiały w duchowych dziełach
jako duch w miejscach przbywać do których ich ciągnie i to jest najsurowszą karą, która
spotkać może duchowe istoty którze się Bogu sprzeciwiają, bo jest to stan zupełnej ślepoty,
stan niewoli w którym służenie w sprzeczności z wolą służącego jest, człowiek jednak żadną
inną drogą pójść nie może, jak drogą na której służenie kontynowane dalej będzie aż
zrezygnuje on zupłnie ze swojego oporu.
Jest to mianowicie Bożym prawem, aby każdy przebieg jako drobny się rozpoczynał, a
potem w nieskończenie wielu poprawkach się powtarzał ... Jezus widział już naprzód
nadchodzący koniec tego czasu, wy ludzie możecie wzrok was skierować jedynie na czasy
które człowiek ogarnąć potrafi ... Wy ludzie liczycie się z tylko jednym sądem ostatecznym

... To będzie się jednak ciągle powtarzać, jak długo epoki zbawienne zgodnie z Bożą wolą ich
zakończenie znajdą. Każdy sąd ostateczny kończy się wyrokiem dla tego co należy do Mego
przeciwnika, oraz zabraniem tych do sfer światłości, którzy Bogu wierni pozostali nawet w
największej biedzie. Tak więc będzie sąd ostateczny totalnym zakłóceniem tzn. zniszczeniem
wszystkiego tego, co jeszcze materialne, a powstanie zupełnie nowa duchowa ziemia, ale
dopiero po upływie nieskończenie długiego czasu, dlatego nie ma sensu jeszcze o tym mówić,
aby ludzie nie trzymać w poczuciu bzpieczeństwa i im nowy okres rozwoju oznajmiać
podczas którego mogli by według ich zdania to co zaniedbali jeszcze nadrobić. Sąd
ostateczny już wkrótce i niedodwołalnie nadejdzie, który jedną zbawienną epokę od następnej
dzieli ... To obwieszczać powinni jasnowidzowie i prorocy których Bóg do tego powołał,
którym On Sam poprzez Swego Ducha oznajmia, gdyż jest to konieczne dla całej ludzkości,
aby miała on przed swoimi oczami bliski już koniec, aby się w jej prowadzeniu zmieniła i nad
duszą swą pracowała, gdyż już za niedługo przemine czas, który jeszcze ludzkości pozostaje
jako ostatni dar łaski ... Wkrótce nadejdzie ostatnia godzina a z wraz z nią sąd ostateczny,
który czyste od nieczystego bez reszty oddzieli ... Amen

B.D. Nr. 6882

30.07.1957

Przepowiednie czasu końcowego ... Czy należycie do tych którzy są Moji ...
Kto zalicza się do tych Moich, ten wie też że czas końcowy (ostateczny) już się rozpoczął, że
lzdzkość stoi przed wielkim przełomem w sensie duchowym jak i nzimskim, gdyż tym Moim
mówi o tym Duch, do tych Moich może Duch w ich wnętrzu przemówić i oni odbiorą głos
Mój albo bezpośrednio lub też myślowo. Po za tem przyjmują oni też w wierze Moje słowo,
które im Moi posłańcy przynoszą i które ze Mnie się wywodzi ... Cie Moi wiedzą więc w
jakich czasach oni żyją, oni też wiedzą że ostatnia godzina na zegarza tego świata wkrótce
wybije, że na niezliczoną ilość ludzi na tej ziemi ciemna noc się opuści i że nowy dzień
zabłyśnie dla tych pozostałych, dla tych niewielu, którzy Mi do końca wierni pozostali, którzy
do Mojego małego „stadka” należą ... i których Ja jako tych „Moich” nazywam. A oni mają
na ziemi jeszcze jedno zadanie do spełnienia: aby także ich współludzi z tym zapoznać co
ziemię oczekuje ... Nie będzie to wcale takie łatwe, bo chociarz ci Moi są co do prawdy
Moich słów przkonani, a więc także do Moich zapowiedzi dotyczących końca świata i sądu
ostatecznego ... to jednak ich wspóludzie nie będą chcieli im uwierzyć i zniechęceni od nich
się odwracać będą, kiedy się w ich obecności o końcu tego świata wspominać będzie.
Lecz pomimo tego powinni oni ciągle na nowo próbować o tym mówić, że ten przeze
Mnie zapowiedziany koniec nie będzie już długo na siebie kazał czekać, a jako tego dowód
powinno się zwracać ludzką uwagę na wydarzenia spowodowane elementami natury które
jeszcze przed tem na całym świecie wielkie zamieszanie spowodują ... I wy im powiedzieć
możecie że tak samo pewny jest ten koniec który zaraz po nich nastąpi, gdyż przez katastrofy
spowodowane przez naturę chcę dać ludzkości ostatnie ostrzeżenie, ostatnią wskazówkę, aby
nie było im trudno uwierzyć w to co wy im waszymi słowami przekazujecie ... Kto sam w
świetle stoi, ten powinien też dbać o to aby jego promienie docierały do ciemności ... I kto
sam we Mnie i w Moje słowo wierzy, ten powinien też próbować ludzi doprowadzić do
prawdy i w całej miłości na nich wpływ wywierać, aby nie natrafiał on z ich strony na opór ...
I dlatego też nie trzeba już będzie długo na wydarzenia w naturze czekać, gdyż powinne one
przygotować lzdzkość na nadchodzący już koniec ... Także i o tym wydarzeniu w naturze ... o
Mojej interwecji o których każdy człowiek będzie mógł się dowiedzieć powinniście

wspomnieć, gdyż będzie ono miało olbrzymie rozmiary i nie będzie go można zaliczyć do
zwyczajnych wydarzeń ...
Na to wydarzenie powinniście koniecznie zwrócić uwagę, i nie bać się otwarcie o nim
mówić, gdyż nadejdzie ono z pewnością nie do podważenia ... A kto się o nim od was dowie,
temu też łatwiej będzie uwierzyć w nadchodzący koniec o którym Ja wam również
oznajmiłem. Ci Moi powinni być dla Mnie pracowitymi współpracownikami, choćby ich
praca polegała jedynie na tym, aby informować ludzi o tym co ich czeka ... Gdyż wtedy
oddają Mi oni już wielką przysługę, bo Ja chcę tego, aby ludzie posiedli wiedzę, ale mogę
jedynie za pośrednictwem ludzkich ust im tą wiedzę przekazać, której oni uwierzą lub też nie,
ale oni się kiedyś o tym dowidzieli, i będą sobie o tym przepominać, kiedy nadejdzie dzień w
którym cały świat wstrzyma swój oddech w obliczu kataklizmu, który przyniesie niesamowite
cierpienia dla tych ludzi którzy go przeżyją ... Nie obawiajcie się że zostają rozpowszeniane
błędne przepowiednie, a tylko mówcie swobodnie i otwarcie, że Ja Sam je do was
doprowadziłem i że wy w słowa Moje niezłomnie wieżycie ... Oni nie będą was mogli ukarać
za to że ich okłamaliście, gdyż szybciej jak oni myśleć potrafią otrzymają oni na nie
potwierdzenie. Lecz wtedy powinna ta wiedza ludziom do tego służyć, aby pozbyć się
wątpliwości co do przepowiedni dotyczących końca tego świata.
A wtedy udało się już wiele osiągnąć, gdyż wtedy mogą się oni na niego przygotować i zostać
przed otchłanią uratowani ... Amen
Objawienie 20, 1-6 (z Bibli, Ujęcie tekstu z 1912 roku, wydanie Stuttgart 1985 rok)

„I widziałem Anioła z nieba zstępującego, który trzymał w ręku klucz do podziemi i wielki
łańcuch. I uchwycił on smoka, tą starą żmiję, którą jest diabeł i szatan, skuł go w łańcuchy na
tysiąc lat i rzucił w przepaść, zamknął ją i zapieczętował u góry, aby on już więcej nie
uwodził pogan, aż się tysiąc lat spełni, a potem musi on zostać na krótki okres czasu
uwolniony.
I ja widziałem krzesła ... i oni na nich usiedli; i im była dana moc osądzenia i widziałem dusze
tych których głowy na palu ścięto za to że dawali dla Jezusa świadectwo i z powodu słowa
Bożego, które z Jego woli wygłaszali i którzy nie modlili się do tego zwierzęcia ani do jego
obrazu, i nie wzięli na ich czoła oraz ręce jego znaku i oni właśnie żyli i rządzili wraz z
Chrystusem przez tysiąc lat.
Ci inni, ci co byli martwi nie stali się wcześniej żywymi, aż tysiąc lat przeminęło.
To jest pierwszym zmartwychwstniem. Błogi i święty ten który ma w tym pierwszym
zmartwychwstaniu swój udział. Nad tymi nie posiada inna śmierć żadnej władzy; gdyż oni
będą kapłanami Boga i Chrystusa i z nim rządzić przez tysiąc lat.”

Los – śmierć
Kontakt z króletwem ducha
B.D. Nr. 7146
Każda dusza świadomie rozpczyna jej naziemską wędrówkę ...

17.06.1958

Wielu z was nie jest sobie tego świadomym, że całkowicie z własnej woli podjął się swojej
ostatniej inkarnacji, i że nie ukrywano przed nim przebiegu znajdującego się przed nim
naziemskiego, życia zanim wolno mu się było jako człowiek na ziemi wcielić. Lecz to
rozpoznanie nie pohamowywało ich od tego kroku, gdyż widzieli oni w nim jednocześnie
możliwość uwolnienia się od stanu który był dla nich udręką i dlatego też nie wachali się oni
z podjęciem tej naziemkiej wędrówki. Z powodu wolności jego woli została mu zabrana
pamięć o tym przywileju, ale fakt, że człowiek na ziemi w różnych życiowych sytuacjach
swoje życie majstruje jest dowodem tego, że się on przed swym losem nie wzbraniał, chociarz
mu jego całe życiowe położnie, jego losowy przebieg przedstwiono, gdyż przenigdy nie
zmuszano by go do podjęcia się tej drogi, gdyby on sam z własnej woli nie chciał się na taką
wędrówkę zgodzić.
Wprawdzie takie twierdzenie nie znajdzie u ludzi wiary, lecz może im ono służyć za
pociechę gdy mają oni na ziemi ciężki los, gdyż powinni oni wiedzeieć, że w takim
przypadku auch ich duchowy sukces odpowiedni jest do ich losu, że może to być dla nich
ostatnia krótka cierpienna droga, którą oni zamienią po śmierci na beztroski i wpaniały los. I
zawsze powinni oni też o tym pamiętać że ich czas na ziemi nie będzie wiecznie trwać.
Wprawdzie niezliczona ilość ludzi zawiedzie, pomimo tego że mieli oni dobrą chęć do tego
aby tą krótką po ziemi wędrówkę z powodzeniem ukończyć. Lecz żadnemu człowiekowi nie
może zabraknąć sił, jeśli ją oni z Boga czerpią dzięki stworzenej z Nim więzi. Jeśli oni jednak
tego nie czynią, to jest to ich wolna wola na którą nie będzie sie wywierać jakiegokolwiek
wpływu.
Stawka o którą się w naziemskim życiu rozchodzi jest za wysoka, aby nie wymagała
ona od was pewnego wysiłku. Nie można człowiekowi tzn. jego duszy podarować życia w
błogości, on musi sobie na nie zasłużyć, on musi o te wspaniałe posiadłości, o wolność o
światłość i o siłę prowadzić walkę ... i on sam musi posiadać do tego dobrą wolę, aby wyjść z
niej zwycięsko. I może on to czynić w każdym życiowym położeniu, a im trudniejsze ono
jest, tym większe jest też wynagrodzenie, które on za nie otrzyma.
I jeśli pomyślicie tylko o tym jakie wy w waszym naziemskim życiu trudności na
siebie bierzcie aby pewien cel osiągnąć, którego nie można wogóle porównać z tym jednym
celem, to wiecie też dobrze, że rozchodzi się tutaj jedynie o okazanie dobrej woli ... aby się na
waszą walkę zdecydować. I dlatego taką samą mocną wolę powinniście też mieć, gdy się o
wiele więcej rozchodzi jak tylko o naziemkie powodzenie i o naziemskie szczęście ... I kiedy
zawsze tylko o tym pomyślicie, że okazaliście kiedyś gotowość aby podjąć się tej naziemskiej
wędrówki, to będziecie mogli z tego czerpać przekonanie i siłę i zawsze o tym wiedzieć, że
Jeden idzie wraz z wami, Który zawsze jest gotów zaopatrzyć was w siłę i was wspierać, i
Który wam też pomoże w przezwyciężeniu natrudniejszych życiowych sytucji, pod
warunkiem że wy Go o to poprosicie. Żaden ludzki los nie jest przypadkowy, on jest
odpowiedni do stopnia dojrzałości poszczególnej duszy i z pożytkiem dla jej błogości. I
człowiek zawsze będzie panem swojej sytuacji, gdy zwróci się on do Boga z prośbą o siłę ...
Lecz nadaremnie żyje ten, który polega jedynie na własnych siłach i który się znowu w ręce
tego oddaje, z którego więzów on sie podczas swego naziemskiego życia uwolnićb powinien
... Amen

B.D. Nr. 6993

14.12.1957

Boże drogi nie zawsze zgodne są z drogami obranymi przez człowieka ...

Wasze drogi nie zawsze są Moimi drogami ... często nie wiecie nic o celu, kiedy obieracie
pewną drogę, lecz Ja wiem dokąd was droga ta doprowadzi i dlatego staram się was z niej na
inną drogę delikatnie zepchnąć. I jeśli wy się poddacie Mojemu lekkiemu naciskowi, to wtedy
z całą pewnością osiągniecie wasz właściwy cel. Często jednak jest wasz opór za duży, wasza
własna wola silniejsza ... i wy nie zwracacie uwagi na ten cichy nacisk, który ode Mnie
wychodzi. I wtedy muszę pozwolić wam iść, bo Ja waszej woli z przemocą nie łamię. I wtedy
znajdujecie się też w niebezpieczeństwie utracenia łączącej was ze Mną więzi, gdyż nie była
ona jeszcze wystarczająco mocna, a wy nie oddaliście się jeszcze w całości Mojemu
prowadzeniu. Ale nie powinniście się też dziwić, gdy Ja wasze plany zniweczę, gdy to co
zamierzacie wam się nie uda i gdy droga po której idziecie zostanie wam utrudniona. To są
wszystko ciche na to wskazówki, że nie jest to właściwa dla was droga, i wy możecie się
wówczas nieco zastanowić i z tej drogi ustąpić i do właściej dotrzeć, która wam większe
powodzenie zwiastuje, lecz nie w sensie naziemskomaterialnym, tylko w sensie duchowego
powodzenia. Tylko wasze na Mnie skierowane myśli zapewniają wam też Moje prowadzenie,
a wtedy będziecie mogli rozpoznać, że ta właśnie droga była drogą właściwą, nawet gdy wy
na początku nieco się wzbranialiście aby tą drogą pójść. Jeśli wy rozumujecie jednak w czysto
naziemkim sensie, to pójdziecie z całą pewnością drogą prowadzącą w odwrotnym kierunku, i
wy zawsze musicie być wtedy wdzięczni, kiedy wyraźnie odczuwacie jak się wam ją
utrudnia, abyście dalej po niej nie szli. Ale im bardziej człowiek na świat ten jest nastawiony,
tym pilniej starać się on będzie aby te bariery pokonać, on często wszystkie je łamie tzn. nie
pyta się czy dobrze czyni, a tylko stara się osiągnąć cel swój, który znowu czysto materialnym
jest. I Ja muszę tym ludziom na to zezwolić, ponieważ ich wola jest jeszcze za bardzo na
Mego przciwnika skierowana, ażeby Mógł się on poddać Mojej woli. Lecz wy ludzie o wiele
więcej korzyści osiągniecie, gdy się Mojemu prowadzeniu zawierzycie i potem zawsze się
prowadzić pozwolicie bez wewnętrznego oporu ...
Ojciec widzi w jakim kierunku Jego dziecko swe pierwsze kroki skierowuje i jakie
niebezpieczeństwa go oczekują i w Swojej miłości stara się On dziecko to skierować na drogę
po której ono bezpiecznie iść może i dotrzeć do właściwego celu. I Ja jako dobry Ojciec
troszczę się o los każdego jednego człowieka, i Ja chcę aby jego naziemska droga stała się dla
niego błogosławieństwem. Lecz człowiek często kieruje wzrok swój w niewłaściwym
kierunku, gdyż obiecuje on sobie tam coś dla siebie znaleźć ... co mu jednak jedynie na
szkodę wyjdzie. Jego wolną wolę może on wprawdzeie zachować, ale losowo można
przebiegiem jego życia inaczej pokierować, przeciwnie do jego życzeń i woli, lecz zawsze
tylko na błogosławieństwo dla jego duszy. Jak długo człowiek jednak jeszcze narzeka i się
wewnętrznie w stosunku do tego co mu los przynosi wzbrania, to błogosławieństwo to jest
niewielkie. Dopiero kiedy się on swemu losowi podda, w rozpoznaniu że wyższa wola
decydującą jest, i że buntowanie się w stosunku do niej było by niewłaściwe, to dopiero
wówczas będzie to z pożytkiem dla jego duszy. I człowiek podczas swego życia często będzie
mógł obserwować losowe interwencje z Mojej strony, i powinne mu one zawsze dać do
myślenia ... Istnieje tylko Jeden ... Który o przebiegu jego życia decyduje ... i człowiek
powinien nauczyć się rozpoznawać Jego drogi jako drogi dobre i właściwe, on powinien się
stale pełen oddania przed Jego Umiejętnościami skłaniać i wiedzieć o tym, że kochający
Ojciec stale troszczy się o dobro swego dziecka i że wstystko, a więc nawet i to co pozornie
niekorzystne zesłane mu jest jedynie dla jego dobra, jeśli on tylko nie stawia oporu i pozwala
się prowadzić i takie koleje losu z pokorą przyjmie, jako przez jego Ojca jako właściwe
rozpoznane i zastosowane. I człowiek powinien posłuchać wewnętrznego głosu który radzi
mu aby zmienił swe postępowanie, gdyż wszelkie wewnętrzne poruszenia są zawsze Moim

cichym głosem, za pomocą którego Ja staram się Moje dziecko na inną drogę naprowadzić,
drogę która mu naprawdę powodzenie przyniesie, i która go do celu doprowadzi, do
spełnienia przeznaczenia jego naziemskiego życia.
Ludzka wola często różni się od Mojej, i dlatego też drogi jego nie zawsze są Moimi
drogami ... Lecz on zawsze posiada Moją miłość, a ona chciała by go uratować, ona chce go
dla siebie pozyskać i dlatego będzie ona stale tak człowieka prowadzić, aby to było z
pożytkiem dla niego, lecz jego woli Moja wola do niczego nie zmusza, gdyż ona jest i
pozostanie wolna, ponieważ człowiek powinien się na jego Ojca od wieczności z wolnej i
nieprzymuszonej woli zdecydować ... Amen

Człowieczy los
B.D. Nr. 7928

26.06.1961

Uzasadnienie bolesnych ciosów losu ....
Jeszcze wiele możliwości stworzę wam przed nadejściem końca, możliwości które pozwolą
wam odnaleźć waszą do Mnie drogę. Ciągle na nowo będę się wam objawiał ... i chociarz
będzie to często bolesne, to mimo to powinniście rozpoznać, że wy sami nie możecie o
waszym losie decydować, zawsze powinniście uznać siłę nad wami panującą, która ingeruje
w wasze życie ... i jeśli to nie jest inaczej możliwe to nawet z całą surowością, aby was z
powrotem odciągnąć z nad przepaści, w kierunku której wy ślepo podążacie ... Ja chcę was
uratować! ... lecz wszystkie Moje upomnienia i ostrzeżenie nie przynoszą żadnych owoców,
dlatego też muszę wasz czasami nieco boleśniej dotknąć i sprawić wam rany. Ja jestem
zmuszony zabrać wam to, co dla was najdroższe, co wy na ziemi posiadacie ... Ja muszę
zsyłać na was śmierć i chorobę, was muszą trafić ciosy losu wszelkiego rodzaju, bo wy o
Mnie nie pomyślicie, bo wy prowadzicie życie bez wiary we Mnie, waszego Boga i
Stworzyciela od wieków, bo wy nie wierzycie w Siłę, Której wy wasze życie zawdzięczacie
...
I będą się mnożyć przypadki w których Ja ludzi rozdzielę, gdzie śmierć kroczyć
będzie, gdzie kataklizmy ludzkie życie zakończą ... Ja będę się objawiał w widoczny dla was
sposób, lecz rozpoznają Mnie w tym jedynie ci którzy są dobrej woli, którzy ich drogę do
Mnie odnajdą i już nigdy nie będą skazani na zgubę ... Koniec tego świata coraz bardziej się
zbliża i dlatego też muszą Moja miłość, mądrość i siła jeszcze często ingerować ...
Człowiekowi musi się ciągle na nowo pokazywać przemijalność wszystkiego co naziemkie,
on musi się opamiętać i wreszcie rozpoznać, do jakich bezsensownych celów on podąża i
dlatego musiał on będzie często cierpieć, tak cieleśnie jak i duchowo, ale też zawsze
doświadczać on mógł będzie pomocy, jeśli się do Mnie z prośbą o pomoc zwróci w jego
biedzie. Lecz także i pozostali ludzie powinni o tym pomyśleć, że i ich taki sam los spotkać
może i dojść do wniosku, że oni nie dla osiągnięcia naziemskich celów na tej ziemi
przebywają ... Każdy cios losu może mieć dla człowieka taki skutek, że zacznie się on
zastanawiać i sobie swoje własne życie przedstawiać, czy odpowiada ono Bożej woli, jeśli oni
w Boga wierzą. Każdy cios losu może człowiekowi w jego wierze dopomóc, kiedy zwróci się
on do Mnie i w okazanej im widocznie pomocy Mnie rozpoznają ... Tak tłumaczcie wy
waszym bliźnim, którzy Moje słowo odbieracie, Moje wydające się być miejscami surowe i
bezlitośne ingerencje w ludzkie życie ... Wytłumaczcie im, że Ja próbuję każdego środka, aby
ludzi dla Siebie pozyskać, i że nie ustanę się ciągle na nowo wyrażać, gdyż każdy cios losu to

z Mojej strony do was skierowane wyrażenie, które każdego z was trafić może, lecz zawsze
ma tylko jedno na celu, a mianowicie zwrócenie waszej uwagi, waszych myśli ku Mnie ...
Ponieważ czas który wam pozostaje jest już bardzo krótki, a wy ludzie bierzecie pod uwagę
jedynie ten świat, a nie uzdrowienie waszej duszy.
Ten świat przeminie, tzn. że wy nie możecie z tego świata zabrać niczego na drugą
stronę, do królestwa znajdującego się w zaświatach ... Wy stale gonicie za martwymi
dobrami, i dlatego też ciągle na nowo zwraca się wam uwagę na przemijalność tego świata. I
ciągle na nowo słyszeć będziecie o różnego rodzaju nieszczęściach i katastrofach, ciągle na
nowo będziecie się uskarżać z powodu utraty bliźnich, i ciągle na nowo pytać się będziecie:
dlaczego Bóg coś takiego dopuszcza ... Bóg miłości chce was dla Siebie pozyskać, On chce
was uczynić błogimi, i dlatego chce On abyście wy wasze myśli ku Niemu skierowali ...
Jedynie Moja miłość jest uzasadnieniem wszystkiego tego co ciężko was trafia
(doświadcza) gdyż inaczej będziecie zgubieni przez nieskończenie długi okres czasu, jeśli nie
przypomnicie sobie o Mnie ... i daltego też Ja się wam objawiam i boleśnie integruję, gdy wy
nie zwracacie żadnej uwagi na Moje upomnienia i ostrzeżenia. Bo Ja nie chcę waszej zguby,
Ja chcę was uratować jeszcze przed końcem i wam zaoszczędzić o wiele okrutniejszego losu
... od ponownego uwięzienia w dziełach stworzenia nowej ziemi, co jest nie do odwrócenia,
jeśli wy, zanim nadejdzie koniec, do Mnie nie znajdziecie ... Amen

B.D. Nr. 7972

20.08.1961

Decyzja spowodowna przez losowe wydarzenia lub pewne przeżycia ....
Wiedzcie o tym, że wszystko, co was w życiu spotka, co was jako naziemskie lub też
duchowe przeżycie poruszy, Ja Sam chciałem lub dopuściłem. Bo o życiorysie każdego
jednego z was Ja decyduje, odpowiednio do jego duchowego rozwoju. Tak więc wszystko to
może wam jak najlepiej służyć, jeśli wy wszystko co z Mojej ręki pochodzi przyjmiecie i
nawet to ciężkie pełni oddania znosicie, bo we właściwym do Mnie nastawieniu potrafić
będziecie każde wydarzenie odpowiednio ocenić, a dusza wasza dojrzewać będzie. Wasze
naziemkie życie ma tylko jeden cel, jedno przeznaczenie a mianowicie aby dusza wasza
dojrzeć mogła ... I odpowiednio do tego celu zwracają się do was wszelkie naziemskie
wydarzenia, czy jako cierpienia lub też jako radość. Każde wydarzenie może was do Mnie
przybliżyć, jeśli waszą wolą jest połączenie się ze Mną.
Ale i Mój przeciwnik stara się was dla siebie pozyskać i dlatego też będą z jego strony
przychodziły do was pokusy, które Ja dopuszczę, gdyż ma on jeszcze do was prawo i tak
samo starać się będzie mieć na was wpływ, lecz i on nigdy was do niczego zmuszać nie może,
pozostaje to jedynie w gesti waszej wolnej woli, czy i w jakim stopniu wy sami na to
pozwolicie, aby on mógł na was wpływ swój wywierać. Wy sami więc o tym decydujecie,
przez wasze świadome ukierunkowanie się na Mnie, lub też na niego. I tą decyzję podjąć
możecie w każdej życiowej sytuacji, każde przeżycie, każdy cios losu, każda radość i każde
cierpienie, może was do podjęcia tej decyzji naciskać. I gdy wy wiedzieć będziecie, że nic nie
wydarza się bez Mojej woli, bez Mojego dopuszczenia, to już w krótce nic nie będzie was w
stanie zaniepokoić. Bo jak tylko spojrzenia wasze i myśli na Mnie skierujecie, Mnie do
waszej duszy przywołujecie, lub też siebie Mi w modlitwie waszej polecacie, to wtedy
duchowo dojrzewacie i znowu możcie jeden plus dla waszej duszy zanotować. Wszystko to są
próby waszej wiary, z której wy egazmin zdać musicie, gdyż Mój przeciwnik postawi

wszystko na jedną kartę, aby was ode Mnie odłączyć, aby osłabić lub zniszczyć waszą wiarę
w Boga, i Ojca, Który w miłości zawsze gotowy jest aby Swoim dzieciom udzielić pomocy.
On zawsze starał się będzie ducha waszego zaciemnić, on starał się będzie rozpościerać nad
wami ciemność, abyście Mnie nie potrafili rozpoznać jako waszego kochającego Ojca od
wieczności. I dlatego też starał się on będzie wepchać prze de Mnie wszędzie tam, gdzie was
spotkają ciosy losu aby w was wywołać zły chumor i niechęć. Lecz akurat wówczas pokazać
musicie że jesteście silni i wiedzieć, że wszystko co Ja na was zsyłam wyjdzie wam na
dobre, in że wy tylko w silnej wierze się do Mnie zwrócić powinniście, aby temu co najgorsze
zapobiedz wszytko to Mi przekazując, Który zaprawdę wam pomoże wyjść z każdej ciężkiej
sytuacji, bo Moją stałą troską jest wasz do Mnie powrót ...
Ja chciałby was do Mnie przywiązać, a nie was utracić, i dlatego zawsze będę
okazywał wam Moją miłość ... a wy nigdy nie powinniście w nią wątpić. Długą drogę już za
sobą macie, a ona was coraz bardziej do Mnie zbliżała ... A teraz wasz ostatni odcinek drogi
wymaga od was wielkiej siły woli, bo wy się teraz świadomnie do Mnie do góry zwracać
powinniście, podczas gdy przed tem ciągnęci byliście przez Moją miłość. Ale ta miłość daje
wam jeszcze o wiele więcej, i ona czyni wszystko aby wasz powrót do Mnie zabezbieczyć.
Ofiarujcie Mi tylko waszą wolną wolę, podążajcie ku Mnie z wolnej woli, nie
pozwólcie na to, aby świat ten był dla was pokusą, bo jest on środkiem Mojego przeciwnika,
na to aby was dla siebie pozyskać. Wierzcie we Mnie i w Moją miłość i pragnijcie w sercach
waszych waszego Ojca i wołajcie do mnie w każdej biedzie ciała i duszy ... I zaprawdę każde
przeżycie służyć wam będzie we wznoszeniu się ku górze, gdyż wszystko to co by was nie
spotkało jest zawsze w Mojej miłości i mądrości uzasadnione. I polegajcie zawsze na Mojej
miłości i Mojej Mocy, gdyż Ja zawsze gotów jestem wam pomóc ... gdy tylko w sercu
waszym do Mnie zawołacie ... Amen

B.D. Nr. 6289

20.06.1955

Siła kierująca losem .... Bóg miłości ...
To wiedzieć powinniście, że Ja chcę was dla Siebie pozyskać, i dlatego też całe wasze
naziemskie życie tak się układać będzie, abym Ja mógł Swój cel osiągnąć, jeśli wy nie
będziecie Mi stawiać oporu. Wprawdzie leży to w waszej wolnej woli, czy wy analizujecie
wasze naziemskie życie, czy wy wszystkiemu co w waszym życiu się wydarza pozwalacie
oddziaływać na wasze dusze, czy wszystko to sprawi, że wy obierzecie drogę do Mnie
prowadzącą, bo wy możcie się również sprzeciwić, nie godząc się z waszym losem, który
przecierz Ja sam na was zesłałem, aby osiągnąć waszą błogość ... Wy możecie się tej
kierującej waszym losem Sile sprzeciwić, się opierać i oburzać się, ale wtedy nigdy nie
będziecie iść drogą prowadzącą do Mnie i dobrowolonie się Mi powierzać ... Gdyż wtedy
zwracacie się znowu ku temu, od którego Ja was chcę uwolnić.
Wy musieci najpierw nauczyć się wierzyć w jednego Boga miłości, a wtedy
zrozumiecie też Jego panowanie i działalność, wy nauczycie się rozumieć, że On zawsze dąży
tylko do jednego ... aby was uszczęśliwić ... Wiedza o Bogu który wami kieruje pomoże wam
znieść wszystko co ciężkie, co On na was nałożył, bo wtedy mieć będziecie zaufanie do tego
Boga miłości, że chce On jedynie waszego dobra. I łatwo wam będzie w to uwierzyć, że Ja
jestem Bogiem miłości, kiedy tylko spojrzycie na to co Ja wokół was stworzyłem, jeśli nad

tym porozmyślacie, że wszystko to tylko dla was ludzi stworzone zostało, abyście mogli żyć i
się wszystkim tym nacieszyć. To że wy ludzie się często w bardzo niewygodnych sytuacjach
znajdziecie nie powinno was do tego skłaniać abyście w miłość i mądrość Stworzyciela
wątpili, a zamiast tego zawsze się samego siebie zapytali, dlaczego ja się w takiej sytuacji
znalazłem? ...
Wszystko w naturze jest tak mądrze zestawione, że jedno służy drugiemu w jego
duchowym rozwoju, że powstaje i egzystuje ono według mądrego prawa, jak długo ludzka
ręka porządku w naturze nie zakłóci, a więc będziecie musieli dojść do wniosku, że wy sami
nie poruszacie się w porządku który by leżał w Bożej woli, że wy sami jesteście powodem
cierpień i biedy które was dotyczą ... I wy musicie się w pełni zaufania zwrócić do Boga
miłości, Który wszystko wokół was i także was samych stworzył, i Jego poprosić aby wam
pomógł ten zakłócony porządek na nowo przywrócić.
Wam ludziom, którzy nie wierzycie że to potraficie, brakuje pokory ... Wy jesteście tacy
zarozumiali, że nie chcecie się podporządkować silnej władzy, że stawiacie jej opór, i dlatego
musicie znaleźć się w takiej sytuacji w której uczycie się rozpoznać waszą słabość ... I tylko
ten co pokorny kroczy drogą do Mnie prowadzącą, gdyż sam czuje się za słaby i niezdolny do
poprawienia swojej sytuacji. Do silnej wiary w Boga miłości in mądrości konieczna jest
pokora. Zarozumiały człowiek nie może uwierzyć bo on wierzyć nie chce, bo nie chce on
uznać panującej nad nim władzy, której musiałby się podporządkować ...
Naziemskie życie z jego wszystkimi losowymi przeżyciami mogłoby mu wprawdzie
dostarczyć na to dowodów, że on w obliczu woli Silniejszego jest on bezradny, i z tego
mógłby każdy człowiek odnieść korzyść dla swojej duszy. Ale jego wola pozostaje wolna, a
opór w stosunku do Mnie powoduje że on się coraz bardziej w dół obsuwa, podczas gdy
posłuszeństwo pozwala mu unosić się w górę ... do czego też wasze naziemskie przeznaczone
jest ... Ja chcę was dla Siebie pozyskać, aby uczynić was szczęśliwymi. Gdyż z dala ode Mnie
pozostaniecie w ciemności, cierpieniach i udrękach ... Amen

B.D.Nr. 6290

21.06.1955
Ciosy losu ... środki uzdrawiające ....

Rany które Ja wam zadać muszę, jeśli nie chcę abyście popadli w wieczną śmierć, zaprawdę
nie są wyrazem Mojego gniewu czy też braku z Mojej strony miłości, one nie są także
oznakami sprawiedliwej kary za wasze braki ... One są jedynie lekami na choroby za które wy
sami winę ponosicie ... aby was znowu od nich uwolnić, i są one konieczne dla uleczenia was
na duszy. Z własnej winy wykroczyliśie z porządku, gdyż w innym wypadku musielibyście
być szczęśliwi i pełni błogości, co byłoby waszym losem. Uwierzcie Mi, że Ja o wiele
chętniej sprawiam że jesteście szczęśliwi, lecz wy sami Mi to uniemożliwicie, jeśli tylko z
Mojego porządku wykroczycie ... i że Ja próbuję wszystkiego aby was znowu do Bożego
porządku doprowadzić abym mógł wam znowu sprawiać niegraniczoną błogość. Im więcej
widzi się na ziemi zmartwień, nędzy i chorób, tym większe są wykroczenia w sensie Mojego
porządku, i z tych trudnych życiowych sytuacji widzi się jaki niski stan wy osiągnęliście, bo
Ja zaprawdę chętniej widziałbym ludzi szczęśliwych, zamiast bezpodstawnie plagi na nich
zsyłać aby przywrócić Mój od wieczności istniejący porządek. I jeśli ktoś nawet uważa że nie
jest on tak wielkim grzesznikiem, jak to nieszczęście które na niego spadło, to trzeba mu
powiedzieć że wy ludzie nie rozpoznajecie istniejących z nim związków, wy nie wiecie też w
jakim rozmiarze i zasięgu pewne nieszczęście oddziaływuje, i nie wiecie też, komu jeszcze

poszczególny losowy przypadek w jego dojrzewaniu służyć może ... Wy nie wiecie także co
wy z wolnej woli na siebie wzięliście i o co prosiliście przed waszym przyjściem jako
człowiek na ten świat. Lecz Ja wiem o wszystkim i zaprawdę nie nakładam na was
większego ciężaru jak ten który wy unieść potraficie.
Do tego Ja Sam się wam jako nosiciel krzyża oferuję, kiedy się on wam za ciężki
wydaje, lecz wy niestety z Mojej pomocy nie korzystacie i dlatego często skarżycie się jak
ciężkie jest wasze życie i narzekacie że jest ono dla was za ciężkie ... Miłość skłoniła was
samych do tego aby poprosić o możliwość noszenia ciężaru krzyża. Ale w waszym
naziemkim życiu nie wiecie dlaczego wy cierpieć musicie, wy którzy uważacie że według
waszej woli do Mnie należycie. Ale Ja chcę abyście także bez wiedzy o przyczynie ... cicho i
bez uskarżania drogą waszą kroczyli, abyście Mi oddani krzyż wasz na siebie wzięli, abyście
się Mojej woli poddali w rozpoznaniu że Pan w którego ręce wy się oddaliście jest Bogiem
miłości, i że wszystko co od Niego pochodzi zostaje wam podane aby przyniosło wam
błogosławieństwo. Dlatego nie opierajcie się waszemu losowi, co by on wam nie przyniósł ...
Jeśli wy do Mnie należeć chcecie to nie skarżcie się i nie narzekajcie, a bądźcie zawsze do
tego przekonani, że jest to jedynie dla waszego dobra ... że oznacza to dla was zawsze pomoc
oraz przywrócenie porządku panującego od wieczności. Bądźcie tego pewni, że wy kiedyś to
rozpoznacie i Mi za to wdzięczni będziecie, że Ja pozwoliłem wam iść tą naziemską drogą
wraz z z jej uciążliwościami i ciosami losu, ale również z Moją miłością, która jest
uzasadnieniem wszystkiego co was dotyczy, ponieważ ona zawsze chce abyście żyli w
błogości ... Amen

B.D. Nr. 4296

11.05.1948

Los ... „Ojcze niech się stanie Twoja wola” ...
Życiorys każdego jednego człowieka jest z góry zapisany i dlatego trzeba go bez narzekania i
skarżenia się zrealizować, jeśli dusza ma z niego wyciągnąć dla siebie korzyści. Jeśli
człowiek posiada mocne do Boga zaufanie, to każdy los łatwy będzie do zniesienia, gdyż
Sam Bóg kształtuje go według Swojej woli, i Bóg potrafi także zmienić każde życiowe
położenie, On potrafi zamienić radość w smutek, ale również cierpienie w radość, jeśli się
Go w uwewnętrznionej, z serca płynącej modlitwie o to poprosi i On to też uczyni, gdy
tylko człowiek z dziecięcym zaufaniem Jemu wszystkie swoje trudności przedłoży i poleci się
Jego łasce.
Droga z dołu do góry, to bardzo daleka droga dlatego nie może ona zawsze być
równa, gdyż inaczej nie prowadziła by ona w górę. Przeszkody i wzniesienia muszą zostać
pokonane, bo cel znajduje się u góry ... a każda wspinaczka jest ciężka, jeśli nie pomoże nam
w niej właściwy przewodnik. I jak długo wy ludzie u boku Samego Boga jako przewodnika
macie, jak długo powierzycie się Jego prowadzeniu, to droga wasza nie pozostanie bez
powodzenia, On was po niej poprowadzi i każdą przeszkodę będzicie mogli z Jego pomocą
przezwyciężyć. Im bardziej stroma jest wasza droga, tym krótsza jest ona i tym wyżej
możecie dotrzeć; a kiedy już znajdziecie się na górze i spojrzycie za siebie to będziecie
waszemu przewodnikowi za to wdzięczni, że umożliwił wam dotarcie do celu, i cała bieda
będzie już za wami. Im cięższy życiowy los, tym wyższe cele zostały wam wyznaczone, i tym
jaśniejsze światło kiedyś dla was rozbłyśnie, i cała ciemność głębi została przezwyciężona.

Ale Bóg może również sprawić, że wy nawet najbardziej stromą, prowadzącą do góry
drogę jako płaską odczuwać będziecie, jeśli Mu się jako Jego dzieci oddacie, jeśli każde
cierpienie na siebie weźmiecie, jeśli stale modlić się będziecie „Ojcze, niech się stanie Twoja
wola” ... To wtedy nie będzie On wam pozwalał cierpieć, On da wam nawet w największej
biedzie spokój ducha i pokój, On Sam z pełnią siły w was oddziaływał będzie i nic nie będzie
się wam ciężkie wydawać a pomimo to będziecie się w górę wspinać, bo wasza wola, wasze
oddanie się Jego woli sprawia, że macie udział w Jego sile (możecie korzystać z Jego siły) a z
nią uda się wam wszystko i wszystkie trudności pokonać możecie, i wtedy będziecie przy
każdej przeszkodzie „unoszeni” nic nie będziecie odczuwać jako ciężar i zawsze radośni i
pogodnie waszą drogę pokonywać, aż was kochająca Ojcowska ręka uchwyci i was
przyprowdzi do Ocowskiego domu, aż wy cel wasz osiągniecie i wstąpić będziecie mogli do
wiekuistej ojczyzny, na teren światłości gdzie nie ma już żadnych smutków i cierpień, gdzie
panuje wieczna błogość ducha ... Amen

Bolesne ciosy losu ...
B.D. Nr. 5141

31.05.1951

Nieuzasadniony pogląd ”że musi się być złym człowiekiem kiedy ma się ciężki los” ...

To, co wam przynosi błogosławieństwo, to Ja wam zsyłam, a to co wam w waszym
duchowym rozwoju przeszkadza to nie jest Moją wolą, lecz wolą tego, który chciałby was
ode Mnie oddzielić. Lecz pomimo to Ja do tego dopuszczam, aby nie odebrać człowiekowi
jego wolności woli i wiary i aby was samych zachęcić do sprawdzenia co od którego ducha
pochodzi. Wszystko może przynieść wam błogosławieństwo, bo i to co złe może służyć
waszemu rozwojowi, przez to że wy to rozpoznacie, będzicie się tego brzydzić i zdecydujecie
się na dobre lub na to co złe, do czego potrzebna jest także wiedza o tym. Lecz to co złe nie
pochodzi ode Mnie lecz od siły Mi przeciwnej, która też na ludzką wolę wpływ wywiera, aby
ją dla siebie pozyskać. Człowiek jednak sam się decyduje.
Gdzie Mój przeciwnik uzananie znajduje, tam nie może być mowy o Moim
oddziaływaniu na człowieka, bo człowiek do swego postępowania i myślenia nie zostaje
zmuszony, on to czyni dobrowolnie ponieważ posiada on też umiejętność odróżniania zła od
dobra. I dlatego też jest on za ukierunkowanie swojej woli odpowiedzialny i sam sobie swój
los w wieczności zgotowuje. I nikt nie będzie mógł twierdzić, że nie został ze Mną
zaznajomiony, ponieważ życie wszystkich ludzi ma odpowiednio do losu wystarczającą ilość
okazji w których to może on pewną go prowadzącą i decydującą Moc rozpoznać, Która się
jemu objawia. Nie zwraca on na takie okazje uwagi, lub też pozwala za siebie decydować aby
się do tyłu rozwijać, to wówczas nadużywa on swojej wolnej woli i korzysta z niej w
odwrotnym kierunku. On sam oddaje się panowaniu Mojego przeciwnika, nie będąc przez
niego do tego zmuszanym. Nie ma więc racji zastrzeżenie, że człowiek znajdujący się pod
niekorzystnym wpływem nie potrafi inaczej jak tylko źle postępować, i że ten zły losowy
wpływ zmusza go do bycia złym ... Los każdego człowieka kształtuje się tak, że możliwości
do rozwoju w górę przeważają, jeśli wola ludzka dobra jest. Człowiek nie musi mieć
niepowodzenia jeśli sam tego nie chce ... Gdyż zawsze powinien się on starać o pomoc z
Mojej strony, która zawsze zostanie mu przyznana. I każde cierpienie każdy cios losu
powinien go do tej prośby skłonić, a wtedy nigdy nie będzie człowiekowi grozić upadek, gdyż
Ja tylko czekam na to aby on swoje myśli ku Mnie skierował, aby go uchwycić i trzymać, aby

on nie upadł. Modlitwa do Mnie to obrona przed tym, który chciałby mu zaszkodzić.
Modlitwa do Mnie daje siłę i wzmacnia człowieka przy każdej pokusie. Człowiek znajduje się
pomiędzy dwoma Mocarstwami i na jedno z nich musi się zdecydować. Jest to zrozumiałe że
oba będą na niego oddziaływać aby uzyskać na niego wpływ. Dlatego też dopuszczam
oddziaływanie Mojego przeciwnika, ale nie pozostawiam też człowieka bez ochrony przed
jego siłą, a tylko staram się przez biedę lub inne cioy losu go tak daleko doprowadzić, aby on
sam do Mnie zawołał, gdyż dopiero wówczas Ja mogę interweniować z Moją mocą i
miłością, gdy jego wola się na Mnie zdecydowała.
On musi przyjść do Mnie w zupełnej swobodzie woli, i jeśli on tego sam nie czyni, to
Ja muszę go do tego skłonić przez różne trudne życiowe położenia, które jednak zawsze
służyć mogą uzdrowieniu jego duszy i dlatego też są one prze ze Mnie dopuszczone. Ale zło
robi człowiek sam, gdy pozwoli temu nad sobą zapanować, który miłość w odwrotność
przekręcił i dlatego zawsze postępował będzie źle i bez miłości i po tym łatwo jest go
rozpoznać. Ja mu jednak w tym nie przeszkadzam, gdyż i jego odziaływanie powoduje
decyzję woli. Lecz błogosławieni ci, którzy pozwalają się „popędzć” ku Mnie, którzy jego
podstępną grę rozpoznają i chcą mu uciec ... Ja tych uchwytuję i ciągnę ich do góry w Moim
kierunku, gdyż oni korzystali właściwie z ich woli i zdali dzięki temu egzamin z ich życia na
ziemi ... Amen

B.D. Nr. 5503

10.10.1952

Utrata naziemskich dóbr może nam przynieść duchowe skarby....

Za to, co wam ludziom w naziemskim sensie zabrane zostanie, lub czego się wam odmawia,
wy otrzymacie w duchowym znaczeniu obfite wynagrodznie, jeśli tylko do tego podążacie
aby się duchowo udoskonalić. Nigdy wasza duchowa prośba nie będzie prośbą nadaremną,
gdyż każda duchowo ukierunkowana myśl znajduje u Boga zadowolenie i dlatego też zawsze
mieć ona będzie powodzenie. Im głębiej wy ludzie w materi pogrążeni jesteście, tym rzadziej
są wasze myśli duchowej natury i dlatego trzeba wam ją najpierw zabrać, aby wasze myślenie
mogło się zmienić. I dlatego zawsze trzeba to jedynie jako środek do osiągnięcia duchowej
dojrzałości widzieć, kiedy zostaniecie zmuszeni do zrezygnowania z materialnych dóbr. Lecz
wy nigdy nie wyjdziecie z tego z pustymi rękami, i możecie wtedy jeszcze bogaciej
obdarowani zostać duchowymi dobrami, jeśli wy tylko tego zechcecie. Naturalnie wolno jest
wam posiadać naziemską materię, lecz ona nigdy nie może stać się waszym panem, zawsze
musicie być gotowi ją poświęcić, co jednak tylko wtedy łatwo przychodzi, gdy zna się już
wartość dóbr duchowych. A tą dopiero wówczas rozpoznacie, kiedy się w naziemskiej biedzie
znajdziecie, i ze strony ludzkiej nie będzie wam można udzielić żadnej pomocy, ale duchowa
pomoc zawsze musi zostać wyproszona, aby można ją było potem odczuć jako ofiarowującą
nową siłę. Dobra naziemskie które znajdują się w waszym posiadaniu mogą wam zostać
zabrane, nigdy jednak nie musicie obawiać się utraty dóbr duchowych, jeśli wam na nich
zależy. Pragnienie dóbr duchowych zawsze wam spełnione zostanie, lecz dobro naziemskie
nie zawsze waszym pozostanie, ono wam pozostanie tylko wtedy, gdy wy z niego dobrze tzn.
zgodnie z Bożą wolą korzystacie i z błogosławieńtwem dla waszych bliźnich go używacie, bo
wtedy i Bóg będzie was błogosławił i wasze dobro pomnażał. Ale wtedy wy ludzie już sami
się od materi uwolniliście, wy jej już wszystkimi waszymi zmysłami gorąco nie porządacie, i
pracujecie z nią jedynie z pożytkiem dla waszych bliźnich. Ale nigdy się nie sakrżcie gdy
wam naziemskie dobra zabrane zostaną, bo Bóg wtedy wie, dlaczego On do tego dopuścił, a

utrata takich dóbr jest dla was błogosławieństwem. Bo wówczas zasypie On was darami
natury duchowej i wtedy potrzebna jest jeszcze tylko wasza wola aby z nich korzystać dla
uzyskania waszej doskonałości oraz doskonałości waszych bliźnich. Dlatego nigdy nie
opłakujcie utraty materialnych dóbr, które wam zabrane zostały, bo są one dla wiekuistości
bezwartościowe; ale ich utrata może wam przynieść dobra o trwałej wartości, które was już
za życia na ziemi uszczęśliwić potrafią i kiedyś także w duchowym królestwie. Co wy sobie
duchowo wypracujecie i uzbieracie to wam pozostanie ... i oznaczało będzie bogactwo które
jest nieprzemijające; dobra naziemsko materialne które wy posiadacie rozdawajcie chętnie i
radośnie i zamieniajcie je na dobra duchowe, gdyż nadejdzie czas, kiedy wam jedynie
duchowe dobra pożyteczne będą, kiedy wszystko to przeminie co wy dziasiaj jeszcze jako
własne określacie ... Amen

B.D. Nr. 8653

23.10.1963

Choroby i ich uleczenie ...
Gdy wy o błogosławieństwie choroby wiedzieć będziecie, gdy wy wiedzieć będziecie, że
choroba się do tego przyczynia że dusza pozbawić się może szlaki ... że choroba wam
dopomoże w cierpliwości i oddaniu się pod Moją wolę i się wtedy Mojej woli nie
sprzeciwicie, gdy wy na wszystko się zgodzicie tak jak to na was spadnie, i przyjmiecie ...
bo prze ze Mnie jako dobre dla was rozpoznane, to będziecie też wiedzieć, że Ja rozpoznaję
też okres czasu w którym wasze uzdrowienie będzie miało miejsce.
Ja z powodu wolności waszej woli nie uczynię was natychmiast zdrowym, gdyż wtedy
bylibyście zmuszeni do wiary we Mnie i w Moją moc, ale wy powinniście do tej wiary bez
przymusu dotrzeć ... Do tego wiecie także, że przeznaczeniem życia na ziemi wszystkich
ludzi jest służenie w miłości. Tak więc zawsze będzie musiał jeden być uczynnym dla
drugiego jeśli chce on spełnić swe naziemskie zadanie polegające na służeniu. Tak więc
błogosławił będę ludzi, którzy zawsze gotowi są pomóc, także w przypadku cielesnych
cierpień i dolegliwości, i którzy to też w tym stopniu potrafią, że rozpoznają oni przyczynę
choroby oraz odpowiednie do jej uleczenia środki. Gdyż oni mieć też będą w tym
powodzenie, odpowiednio do ich miłości, oraz chęci niesienia pomocy słabym i cierpiącym
ludziom. Ale w końcu każde uzdrowienie uzależnione jest od Mojej woli, i ona też może
ograniczyć działanie człowieka, jeśli Ja rozpoznam że długo trwająca choroba jest z
pożytkiem dla duszy chorego. Moja wola jest decydująca o losie każdego człowieka, do czego
również i choroby należą, w przypadku których ludzka wola jest bezsilna, pomimo wszelkich
środków które się stosuje. Nigdy też nie będę potępiać tego, gdy ludzie starać się będą
wynaleźć środek który mógłby cierpiącym ludziom przynieść pomoc. Bo jak długo powodem
do wszelkich naukowych poszukiwań jest kochająca chęć niesienia pomocy, to i Moje
błogosławieństwo na nim spoczywać będzie. Jeśli jednak przy takich poszukiwaniach
rozchodzić się będzie jedynie o pomnażanie naziemskich dóbr, to będą one najczęściej bez
skutku lub nawet dla ludzkiego ciała szkodliwe, pomimo pozornej poprawy zdrowia. Również
dobrze mogą działać te najbardziej bagatelne środki, jeśli tylko Moja wola tego zechce i Ja
uważał będę że nastał już czas uleczenia. Choroba ma za zadanie aby przede wszystkim
stworzyć ze Mną więź, człowiek powinien się do Mnie uciekać i Mnie Samego o uleczenie
poprosić i Ja ześlę wam wówczas ludzi, którzy chcą dać z siebie wszystko i których myślami
Ja wtedy pokieruję, jeśli są oni myślowo, lub też przez życie w miłości ze Mną połączeni,
przez życie, które zgodne jest z Moją wolą. Ale takich ludzi tylko rzadko spotkać można, a

ludzie coraz częściej sięgają po środki które na wskutek niepobogosławionej działalności
powstały. I wówczas ani dusza ani ciało nie doznają uleczenia, gdyż Ja Sam wbrew woli
człowieka do tego nie dopuszczę, aby dusza mogła doznać pomocy, żeby nauczył się on od
tego świata odwracać, ponieważ jego ciało nie jest już w stanie spełnić wymagań tego świata.
Wy ludzie zawsze się do lekarza z prośbą o pomoc zwrócić możecie, ale o przebiegu
uzdrowienia Ja Sam decyduję ... będę jednak zawsze jego starania błogosławił, tak że
wyzdrowiejecie; lecz z każdej choroby powinna wasza dusza odnieść pewną korzyść,
abyście się Mi i Mojej woli oddali, abyście cierpliwie wasze cierpienia znosili i Mi za nie
dziękowali, ponieważ dusza wasza wielki będzie mieć z tego profit, jeśli się podczas waszej
choroby sprawdzicie. Wy możecie ale także dzięki waszej silnej jak skała wierze się od
wszelkich chorób uwolnić, tak jak Ja Sam podczas Mojej naziemskiej wędrówki potrafiłem
uleczyć ludzi, których wiara im w tym pomogła ... Bo dla Mnie nic nie jest niemożliwe, i jeśli
wasza miłość tak głęboka będzie, że narodzi się z niej silna i żywa wiara, to nawet przez
sekundę wątpić nie będziecie w Moją Miłość i Siłę. A wtedy możecie wasze zdrowie nawet
błyskawicznie odzyskać, gdyż wówczas uzdrowienie nie oznacza dla was przymusu do wiary,
ponieważ wy posiadacie już silną nieugiętą wiarę ... Ale kto z was potrafi okazać taką wiarę,
że on nią bez powątpiewania się posłuży i skorzysta z Mojej wszechmocy, że całkowicie Mi
się odda z prośbą o uzdrowienie i przy tym przekonany jest, że Ja jego prośby wysłucham? A
wtedy zaprawdę może się wydrzyć każdy cud, czy to na was, czy też na waszym bliźnim za
którego wy tą pełną wiary prośbę wypowiedzieliście ... Ale kto w pełni uwewnętrznienia ze
Mną połączony jest, ten już całkowicie znajduje się pod Moją wolą, i pozwala Mi osobiście
działać nie ingerując własnowolnie w Moją wolę. On zniesie w swym oddaniu się Mojej woli
także największe cierpienie i czyni tym swojej duszy o wiele większą przysługę jak
uzdrowienie jej ciała. Zawsze jednak tak na was odziałowywał będę, aby wasz los był dla was
znośny ... i gdzie człowiek na wskutek wielkich boleści świat ten opuścić musi, tam też
objawia się jedynie Moja miłość do jego duszy, który mi w duchowym królestwie za to
dziękować będzie, że ona już za życia na ziemi mogła się wielu szlak pozbyć, że mogła na
ziemi odpokutować jej winę i o wiele mniej obciążona wejść może do królestwa ducha, czego
by ze zdrowym ciałem nigdy osiągnąć nie mogła ... Amen

B.D.Nr. 1602

08.09.1940

Różne duchowe stany ... Depresje ... Dowód miłości ...

Ludzie nie zwracjają uwagi na prądy, które się w różnych psychicznych stanach objawiają i
nie posiadają oni także wiedzy o tym że tego rodzaju prądy nie są przypadkami, że
psychiczny stan człowieka jest skutkiem który rezultuje z ludzkiego nastawienia w stosunku
do Boga lub do Jego przeciwnika. Akurat pośród ludzi którzy z powodu takich psychicznych
nurtów cierpią można spostrzec, że są oni na wskutek Bożej miłości zauważalnie wzruszeni,
bo Bóg troszczy się o człowieka, który znajduje się w niebezpieczeństwie polegajęcym na
tym, że on o Bogu zupełnie zapomni. On wywiera wówczas wpływ na jego psychiczne
samopoczucie, tak że traci on radość życia i opanowuje go ogólny brak odwagi. I taki stan jest
w wielu przypadkach pełen błogosławieństwa, gdyż dopiero w takich życiowych sytuacjach
zwraca się myślenie człowieka w kierunku Boga; dopiero kiedy wszystko co naziemskie
utraciło swą wartość zastanawia się człowiek nad właściwym celem i przeznaczeniem swego
życia. Dlatego muszą przyjść na człowieka dni wewnętrznych walk, dni w których
uświadamia się mu że czas rozkoszownia się materią kiedyś dobiegnie do końca. Powodem

do wpadnięcia w taki przygnębiający psychiczny stan nie zawsze musi być bieda czy też
cierpienia, taki stan może od samości w człowieku powstać bez zewnętrznych przyczyn. Tutaj
mają na człowieka wpływ istoty którym człowiek ten w opiekę powierzony został i które
troszczą się o uzdrowienie jego duszy i z lękiem czuwają nad każdym poruszeniem ludzkiego
serca. Jeśli zaistnieje niebezpieczeństwo, że człowiek całą swą życiową siłę zużywa na
sprostanie wymaganiom które mu codzinne życie stawia, to wówcza interweniują one,
hamując znacznie jego siłę działania, oraz radości które im naziemskie życie sprawia, tak że
człowiek popada w stan depresywny. I dobrze jest, jeśli człowiek pozwoli na te zewnętrzne
wpływy ... kiedy mu one przyniosą godziny uwewnętrznionego zastanowienia się na sobą, bo
wtedy nie przyszły one do niego nadaremnie. Lecz nie wszyscy ludzie słuchają tych
wenętrzych upomnień ... Bardzo wielu stara się taki stany utopić we wzmożonej konsumcji
naziemskich dóbr i uciech ... i to im się też udaje, gdyż wola ich bardziej skłania się w
kierunku naziemskiego bytu, tak że oni myślowo nad tymi stanami przechodzą nie
przywiązując do nich większej wagi, bo chodzi im jedynie o to, aby ten stary stan
zadowolenia na nowo przywrócić.
Człowiek nie powinien skarżyć się, gdy znajduje się w sytuacjach, w których jego dni
wydają się być ciężkie i nie do zniesienia i które zależne są jedynie od jego uczuciowego
życia. Bo miłość Boga jest bardzo blisko, a takie godziny życia są jedynie pomocniczymi
środkami naszych przyjaciół żyjących w zaświatach, którzy próbują temu zapobiec, aby
człowiek nie zgubił się w naziemskich radościach. Wszystko co na ziemi tak wygląda, jak
gdyby człowiek musiał cierpieć niedostatek, jest zawsze tylko dowodem łaski Bożej miłości,
która jedynie w ten sposób może sprowadzić człowieka na właściwą życiową drogę, na drogę
która prowadzi do wiekuistej wspaniałości, gdzie naziemskiemu dziecku zostaną całkowicie
wynagrodzone rzeczy, których on na ziemi się wyrzec, lub z nich całkiem zrezygnowć
musiał. Bo naziemskie radości przeminą, lecz wiekuiste wspaniałości pozostaną, i tylko tych
powinień człowiek pragnąć podczas swego życia na ziemi ... Amen
B.D. Nr. 6419

08.12. 1955

Opętanie ...
Człowiek zawsze uzmyłowić sobie powinien, że zarówno dobre jak i złe siły stale na niego
wpływ swój wywierają ... i obie siły chciały by pozyskać dla siebie jego duszę. Jeśli wasze
myślenie zgodne jest z prawdą to musicie się liczyć z wpływen ze strony duchowych sił ...
Ludzka wola jest wolna, lecz pomimo to może ich wpływ być nadzwyczajnie silny, kiedy
człowiek posiada cechy charakteru które odpowiadają tym które posiada wywierająca na
niego wpływ istota ...
A powinniście to tak rozumieć: każdy człowiek obciążony jest w mniejszym lub
większym stopniu skłonnościami i właściwościami z jego poprzedniego wcielenia, a więc
musi on z nimi walczyć, bo może je on przezwyciężyć lub też odłożyć, jeśli poważnie mu na
tym zależy. Te obciążające człowieka skłonności mogą dać okazję duchowym istotom, które
takie same skłonności w sobie noszą do wkradzenia się w jego ciało; może więc taka
duchowa siła opanować duszę człowieka, co wy ludzie nazywacie opętaniem. Jeśli się jej to
uda, to dusza opętanego człowieka zwolniona zostaje z jej odpowiedzialności, bo
jednocześnie uniemożliwia się jej korzystania z jej wolnej woli, gdyż wola tamtej istoty jest
silniesza i zmusza człowieka do uczynków, które nie muszą być wolą duszy danego
człowieka. I wtedy to tak wygląda, jakby została wyłączona wolna wola, chociarz nie została

ona tej osobie zabrana, ona nie może jedynie z niej korzystać w stadium które powinno służyć
duchowemu sprawdzianowi duszy. Trzeba się więc w takiej sytuacji liczyć z wolą pewnej
istoty, która nie może w nazimskim sensie zostać pociągnięta do odpowiedzilności, gdyż jest
ona nieosiągalna ... Człowiek również nie może zostać pociągnięty do odpowidzialności, gdyż
został on „opanowany” ...
Dlaczego i w jakim celu jest to dopuszczone, tego nie da się wam ludziom za pomącą
niewielu słów wytłumaczyć, bo w królestwie niskich duchów egzystują także prawa, których
zawsze się przestrzega, i które też uzasadnione są wolną wolą. Ale wbrew Mojej woli, lub
Mojemu dopuszczeniu nie mogłyby się te istoty posługiwać ciałem jakiegoś człowieka i także
ich zbawienie między innymi od tego zależy, bo i te siły mogą się zmienić jeśli tylko okażą
ku temu dobrą wolę, co sprawia że szczególne powody dopuszczenie z Mojej strony
uzasadniać mogą ... I jest to zrozumiałe że właściwa dusza zamieszkująca w człowieczym
ciele nie może do odpowiedzialności pociągnięta zostać, ona dostanie też okazję do
nadrobienia tego skradzionego jej na naziemski sprawdzian jej wolnej woli przeznaczonego
czasu, często jeszcze w tym samym naziemskim życiu, jeśli się uda tego ducha przepędzić,
co jest możliwe przy właściwym nastawieniu do Mnie i przy odpowiedniej we Mnie wierze.
Lecz muszą dopomóc przy tym ludzie, gdyż te duchowe istoty nie tak łatwo z ich panownia
nad ludzkim ciałem zrezygnują, można to jednak sprawić przez poważne zawołanie imienia
Jezusa Chrystusa, imienia Tego Który pokonał Mojego przeciwnika, ono może doprowadzić
do uwolnienia, musi się je ale wypowiedzieć w najgłębszej wierze, abym Ja mógł temu
duchowi rozkazać aby opuścił on tą ludzką powłokę.
Podczad ostatecznych czasów widoczne jest działanie sił z dołu i wiele ciał zostanie
przez nie wzięte w ich posiadanie, ale jedynie wtedy, gdy wstępny czas rozwoju przeminął
nie przynosząc tej duszy jednak odpowiedniej dojrzałości, ab się ona sama mogła bronić
przed takim rodzajem zagarnięcia posiadłości, gdyż nie posiada ona koniecznych do tego
umiejętności, co tym złym siłom na takie wtargnęcie w ciało pozwala ... Ale ich czas się
spełnił i nawet niedoskonała dojrzałość duszy pozwala jej na wcielenie się jako człowiek,
umożliwiając jemu samemu lub też tej duchowej sile jeszcze przed końcem osiągnięcie
zbawienia. Sama dusza będzie miała bardzo ciężko aby dotrzeć do celu, lecz nie jest to
niemożliwe, jeśli ludzie się taką dusza zajmą, aby jej pomóc uwolnić się od jej dręczyciela, w
czym widzieć się powinno pewną misję, pewne dzieło lub placówkę niosącą pomoc w której
mogą mieć udział ludzie, i która jako dzieło miłosierdzia i miłości do bliźniego przenieść
może wielkie błogosławieństwo.
Tam, gdzie ludzka wola w taki sposób związana została, tam musi wola jej bliźnich z
całą energią dążyć do jej uratowania i jeśli odbędzie się to z litościwej miłości, to będą też ich
starania ukoronowane powodzeniem. Bo miłość potrafi u takich ludzi wiele osiągnąć,
ponieważ albo ten zły duch przez jej dobrą energię poruszony zostanie i zmieni nastawienie
swojej woli, lub też pobyt w ludzkim ciele stanie mu się tak niemiły, że go szybko opuści,
gdyż on ucieka przed miłością. Miłość jest jedyną siłą, która go uwolnić potrafi, zarówno tego
człowieka jak i ukrywającego się w nim ducha, ponieważ miłość zawsze odniesie zwycięstwo
.... Amen

B.D.Nr. 8273

15.09.1962

Uzasadnienie urodzeń z upośledzeniem ....

Każdy kto do Mnie się zwraca i prosi Mnie o wsparcie jest błogosłaiony. Ja nie zamknę się
przed żadną prośbą która służyć ma uzdrowieniu waszych dusz. A co wy wiedzieć pragniecie
tego się też dowiecie: wy ludzie macie stać się absolwentami szkoły ducha, gdyż na ten cel
Ja Moje dzieło „Ziemię” przeznaczyłem, i każdy człowiek będzie mógł na niej dojrzewać,
gdyż ona daje wszystkim stopniom rozwoju do tego możliwość. Dusze ... niegdyś upadłe
duchowe praistoty ... osiągnęły podczas ich przymusowej drogi po ziemi poprzedzającej ich
obecny ludzki stan tak różne stopnie dojrzałości, że potrzebują one także bardzo różnych
życiowych położeń. One muszą wprawdzie, aby zostać mogły do wcielenia jako człowiek
dopuszczone, osiągnąć pewien konkretny stopień dojrzałości, ale im bliżej się one od ich
ostatniego wcielnia jako człowiek znajdowały, tym luźniejsze były też więzy które ich
zewnętrzne formy bytu dla nich stanowiły i duchowe substancje które w tych materialnych
formach uwiązane były, mogły z tego zluzownia się więzów skorzystać, lub też pozostawić je
niewykorzystane ... I odpowiednia do jej uprzednich starań jest każda dusza kiedy wstępuje
ona jako człowiek na jej naziemską drogę. Ten zróżnicowany stan duszy potrzebuje także
bardzo różnych naziemskich dróg, aby mogły one zostać ukoronowane powodzeniem:
„zupełnym, ostatecznym uwolnieniem się od formy” Nawet jeszcze silnie obciążone dusze
mogą mieć w tym powodzenie, jeśli z własnej wolnej woli zdecydują się na szczególnie
ciężkie naziemskie życie, i ona sama może zadecydować, czy ona tą drogą chce pójść czy też
nie, gdyż zostaje jej ona przed jej wcieleniem pokazana ...
To jest wytłumaczeniem cielesnych upośledzeń ludzi, których ciężki los często skłania
ich do zapytania się o sens takiego stanu ... Ale są też dusze wcielone, które specjalnie ciężką
naziemską drogę dobrowolnie na siebie biorą, chociarz dla nich samych nie jest to konieczne,
dusze które z zaświatów na ziemię idą i Mnie o to proszą, aby innym duszom przez to stać się
pomocną, nie jest to jakaś misja, a jedynie są oni dla tych ludzi "ciężarem", aby dać im
możliwość ćwiczenia się w miłości, cierpliwości, miłosierdziu, pokorze, w pokoju i
sprawiedliwości ... które dzięki temu też ich własny stopień dojrzałości podnoszą, i które ale
już zaświatach taki stan dojrzałości osiągnęły, że pozwala im on na nowe wcielnie się na
ziemi, bo silna wola kochania i pomagania je do takiej prośby skłania ... Wtedy nie może być
więc mowa o stanie takich ludzi jako stanie koniecznym dla odpokutowania ich winy,
ponieważ niedojrzałe dusze nie zostaną dopuszczone do ponownej inkarnacji (wcielenia)
celem podniesienia stopnia ich doskonałości. I nigdy nie wolno wam o tym zapomnieć, że
żadna dusza nie jest do jej naziemskiej drogi zmuszana, ona bierze na siebie jej los
dobrowolnie.
Pogląd tzw. „odpokutowania na ziemi winy” jest więc poglądem błędnym, ponieważ
jedynie Jezus Chrystus może tą winę zmazać, i człowiek tylko przez Niego znajdzie jej
wybaczenie, gdyż On to pokutował za wszystkie ludzkie grzechy ... a więc najpierw musi się
uzyskać to wybaczenie u Chrystusa, zanim jakaś dusza się dobrowolnie na ziemi wcielić
może w celu spłenienia jakiejś misji lub udzielenia innym pomocy. Gdyż dusza która już do
światłości dotarła dobrze wie o braku miłości pośród ludzi na ziemi żyjących, a szczególnie
podczas czasu ostatecznego, i jest ona gotowa sama się do tego przyczynić, aby ludzie
rozpalili się w miłości, aby stali się miłosierni, aby wszystkie szlachetne cechy rozwijać
mogli, podczas ich życia w pobliżu jakiegoś upośledzonego lub nieszczęśliwego człowieka.
Gdyż Ja ciągle na nowo podkreślam, że istnieje wprawdzie możliwość ponownego na ziemi
wcielenia, ale mają one wtedy szczególne uzasadnienia, lecz przenigdy nie będzie mogła
niedojrzała jeszcze dusza z Mojej woli na ziemię powrócić, aby nadrobić to, co niegdyś na
ziemi zaniedbała ...
Jedynie ochotnicze dusze które z własnej dobrej woli pokutować chcą, mogą Mnie do
zezwolenia skłonić, ale zawsze najpierw muszą one zostać przez Jezusa Chrystusa zbawione.

I jest też zrozumiałe, że wtedy daje się takim duszom możliwość do uzyskania na ziemi
wysokiego stopnia duchowej dojrzałości, bo każda dobrowolna ofiara będzie z Mojej strony
ceniona i błogosławiona ... Amen

B.D. Nr. 839

31.03.1939

Upośledzenie oraz jego błogosławieństwo ...
Pewną nie dobrowolną, ale nadzwyczaj uleczającą dusze próbę życia, musi zdać człowiek
jeśli on w swojej zewnętrznej postaci nie jest w stanie korzystać z wszelkich naziemskich
przyjemności tzn. jeśli poprzez jego upośledzenie została mu zabrana możliwość do pełnego
korzystania z życiowych przyjmności, tak że zmuszony jest on zrezygnować z naziemkich
przyjemności. Istnieje wprawdzie wówczas niebezpieczeństwo że będzie on na wskutek
swego upośledzenia myślał o Bogu z goryczą, lub że się nawet całkowicie od Niego odwróci,
bo nie będzi on mógł zrozumieć woli Boga, Który według jego zdania niesprawiedliwie Swe
nazimskie dzieci obdarza. Jeśli jednak on pomimo swego największego upośledzenia dalej w
swej głębokiej wierze stoi, to wtedy jego duchowy postęp będzie prędzej możliwy, gdyż
będzie jemu łatwiej oprzeć się wszelkim pokusom tego świata, i z braku naziemskich radości
bardziej intesywnie zajmować się on będzie problemami duchowmi, co mu o wiele szybciej
duchową dojrzałość przyniesie. Tak to już często po niedługim okresie czasu uda się takim
ludziom uzyskać właściwe pojęcie życia ... Oni nie wymagją już więcej ze swojej strony
zupełnego spełnienia, tylko wyczekują cierpliwie czasu, który zakończy ich pobyt na ziemi, w
przekonaniu że dopiero po nim rozpocznie się dla nich prawdziwe życie i że ich naziemska
przemiana mieć będzie w zaświatach odpowiednie echo.
Według tego ma upośledzony człowiek na ziemi pewne zalety, bo łatwiej jest mu
zrezygnowć z naziemskiech radości, jak zdrowemu i pełnosprawnemu człowiekowi, który
stale wystawiony jest na pokusy tego świata, ale tylko wtedy, gdy czyni on swoje, tzn. w
oddaniu Bogu nałożony na niego los pokornie znosi i wie że powinien za to Bogu dziękować,
że mu właśnie taki naziemski los przeznaczył. Jeśli taki człowiek jest duchowo rzutki, to już
w krótce nie będzie traktował swego ciała jako nieudanego, on będzie widział w duchowym
życiu cel który godny jest porządania. Stale będzie się on starał powiększyć swoją duchową
wiedzę, i on będzie także dawał swoim bliźnim miłość nie skarżąc się na los swój ... i nie
sprzeciwiając się Bogu ... Amen

B.D. Nr. 6005

19.07.1954
Samowolne zakończenie życia ....

Wam ludziom przyznany został czas na wasze ostateczne uwolnienie się z waszych więzów ...
na ostateczne uwolnienie się od materialnych postaci, lecz czas na to przeznaczony jest
bardzo różny, jak Ja to za konieczne dla dobra waszej duszy rozpoznałem. Wasze naziemskie
życie nie zostaje zakończone według Mojego widzi mi się, gdyż dojarzałość każdego jednego

z was jest dla Mnie wyraźnie widoczna, tak więc wiem także o niebezpieczeństwie upadku,
lub o możliwościach dalszego na ziemi duchowego postępu i Moja miłość oraz Miłosierdzie
zakańcza nieraz też przed czasem naziemskie życie człowieka, aby zapobiedz wstecznemu
rozwojowi duszy, lub jeśli rozpoznam możliwość korzystnej przemiany to w ostatniej
godzinie przedłużam trwanie życia ... zawsze po mądrym wniosku, gdyż Mi jest wszystko
znane co duszy w jej uzdrowieniu dopomóc może ... Więc teraz też rozumieć będziecie, jak
ciężko ważącym przestępstem jest samowolne zakończenie cielenego życia, jaki grzech wy
popełniacie, gdy wy uprzedzacie Moją miłość i Miłosierdzie i nie korzystacie z tych okazji
które waszej duszy zaoferowane zostały aby uzyskać ona mogła jej duchową dojrzałość ...
Wy ingerujecie w Mój plan uzdrowienia i wyrządzacie waszym duszom szkodę, co
sprawi, że kiedyś będziecie swojego uczynku bardzo gorzko żałować i sobie samemu uczynek
ten zarzucać, uczynek którego w zaświatach już nie da się naprawić, bo udogodnienia które
wam naziemskie życie oferowało, i z których wy na ziemi skorzystać powinniście byli i też
mogli, już nigdy się wam w zaświatach nie zaoferuje. Wyście nieodwołalnie coś sobie
zaprzepaścili ... nawet jeśli uda się wam poprawić w zaświatach stan duszy waszej, jeśli
starać się będziecie piąć w górę.
Ale groziło wam tam będzie wielkie niebezpieczeństwo że dusza wasza w dół się
osunie ... że się przeciwko Mnie zbuntuje, tak jak jej samowolne zakończenie jej
naziemskiego życia było buntem w stosuku do Mnie ... i że ona w tym zbuntowanym stanie
już pozostanie. Dusze takie potrzebują wielkiej pomocy, jeśli nie mają one zostać stracone na
wieczne czasy, ale spotka je jedynie to czego ich wolna wola zapragnie.

Ja zaprawdę chcę być wszystkim pomocny, także i w największej biedzie, w
najtrudniejszej życiowej sytuacji, która natychmiast pomniejszy swój rozmiar jeśli człowiek
tylko o Mnie pomyśli, jeśli on do Mnie o pomoc zawoła, bo wielka potrzeba to też jedynie
środek aby wasze myśli ku Mnie skierować, abyście mogli jeszcze z waszego naziemskiego
życia odnieść duchowe korzyści ... Bieda nie spada na człowieka bez uzasadnienia, bo jego
dusza znajduje się w niebezpieczeństwie, z którego on za pomocą tej biedy wydostać się
powinien. A niebezpieczeństwo to będzie tym większe, im bardziej zatwardziale się ona
Mojej woli sprzeciwia czyniąc Mi na przekór przez odrzucenie życia, które jej Moja miłość i
Moje miłosierdzie podarowały dla jej ostatniego zbawienia. Bo wcielenie jako człowiek jest
ostatnim stopniem do góry na który jej wstąpić wolno, aby stać się na wieki wolną i błogą ...
Dusza jest już bardzo blisko jej celu i dlatego też za to co czyni odpowiedzialna, jeśli ona tego
przezentu łaski nie doceni i go w zaślepieniu jej myśli wyrzuci.
Mi znane jest każde poruszenie ludzkiego serca i Ja zaprawdę sprawiedliwie oceniam.
Ja biorę w rachubę waszą słabość, lecz ona nie jest niezawiniona, i wolna ludzka wola obciąża
człowieka, jeśli była ona niewłaściwie kierunkowana, a więc nadużyta została. Człowiek nie
potrafi swojej biedy przez jego własną ingerencje zakończyć, on będzie musiał ją
kontynuować, on nie będzie mógł się od jego biedy uwolnić i dlatego będzie jego dusza w
zaświatach niesamowicie cierpieć ... aż sama nad nią zapanuje, tak jak by to też uczynić
mogła na ziemi tzn. aż znajdzie swoją ucieczkę w Tym, Który jest Panem nad biedą i
cierpieniami, gdyż On jest Zwycięzcą nad grzechem i śmiercią ... Amen
B.D. Nr. 8772

06 i 07.03.1964

Wczesna śmierć dziecka ....
I Ja was w siłę zaopatrzę, gdyż Ja potrzebuję na ziemi waszej współpracy, o której decyduje
wasza wolna wola ... Ja mógłbym Sobie też Sam wybrać pośród was naczynia i ustanowić ich
zadanie, lecz nie odpowiadało by to Mojemu wiekuistemu prawu porządku, gdyż o tym może
decydować jedynie sama wolna wola poszczególnej istoty, która też jest potem gwarancją
powodzenia. I są naturalnie też ludzie którzy posiadają chęć pracowania dla Mnie, ale nie
spełniają oni wymagań koniecznych dla wykonywania zbawiennych prac na ziemi ...
I dlatego wiem też kto się na takie zadanie dobrowolnie zgodzi i będzie Mi jako
odpowiednie do tego naczynie służył. I Ja wiedział będę jak takie naczynie utrzymać, i
przeprowadzę je przez wszystkie trudne życiowe położenia, a w szczególności wtedy gdy nie
nosi ono w sobie porządania tego świata i rezygnuje z niego po to, aby mogło oddać się
duchowej pracy którą jako najważniejszą rozpoznało. I dlatego też praca w winnicach może
zostać kontynuowana, a wasze staranie się zawsze będzie prze ze Mnie błogosławione, gdyż
chodzi o to, aby przynieść jeszcze wiele wyjaśnień ludziom którzy mają otwarte ucho, którzy
sami się do Mnie z zapytaniami zwracają, na które Ja im przez tych co Mi na ziemi służą
odpowiadam.
Ciągle mówi się wam, że Ja w Moim królestwie posiadam wiele szkoleniowych
domów, że w całym uniwersum znajdują się dzieła prze ze Mnie stworzone, które służą
dojrzewaniu niegdyś upadłych duchowych istot ... i każde z tych dzieł ma swoje spezyficzne
przeznaczenie, ono zawsze służyć będzie tym istotom, których duchowy stan panującym tam
warunkom odpowiada, aby mogły one iść duchowo naprzód ... Tak więc mogą dusze, które
już swoją drogę na ziemi zakończyły, ze względu na pewne zdolności które jedynie Ja sam
rozpoznaję, inkarnować się także na innych planetach aby tamtejszym istotom zapewnić
dojrzewanie, aby i te dusze mogły się potem na ziemi jako człowiek inkarnować ... dusze,
którym będzie można powierzyć pewną misję ... I właśnie to wyjaśnia wam umieranie małych
dzieci i niemowląt, których dusze nie podołały by jeszcze wymaganiom które nazimska droga
na nie stawia, które ale nie są już całkowicie Mi przeciwne, tak że Ja mogę im zaoferować
inną możliwość dalszego rozwoju, w jednym z licznych szkoleniowych domów, które
przynajmiej ich zadanie spełniają dając tym istotom pewną dojrzałość ...
Tym istotom nie będzie wprawdzie możliwe uzyskanie Bożego dziecięstwa, które dało
by im spełnione naziemskie życie, lecz one mogą także w duchowym królestwie osiągnąć
błogość ducha. One mogą kiedyś, gdy osiągną już wysoki stopień światłości, zstąpić
ponownie na ziemi celem spełnienia pewnej misji i wtedy sobie na stopień Bożego
dziecieństwa zasłużyć. Wiele okoliczności odgrywa rolę przy wcielaniu się duszy na ziemi,
uzdolnienia jak i stopień dojrzałości, który ona już w poprzedznich stadiach osiąnęła, i który
nie powinnien się podczas naziemskiego życia obniżyć, lecz może opadać z powodu słabości
ciała, kiedy się dusza wcieli w ciele matki, które się dla jej rozwoju nie nadaje, tak że
trudności jej dojrzewania mogły by być większe, czego efektem było by zupełne
niepowodzenie. I wtedy Ja tą duszę znowu od jej zewnętrznej powłoki uwalniam i przenoszę
ją tam, gdzie jej ku górze postęp łatwiejszy i pewniejszy będzie, bo dusza nię będzie już w
stosunku do Mnie okazywać jaskrawego oporu.
Tak więc istnieje wiele możliwości, aby niegdyś upadłej istocie dopomóc w powrocie
do Mnie ... Ziemia jest wprawdzie najniższym i najuboższym dziełem stworzenia, ale można
za to mieć na niej najwyższe duchowe osiągnięcia, jeśli jakaś istota gotowa jest pójść tą
naziemską drogą ... Lecz Ja widzę już przed tem, czy jej wolna wola, lub też inne powody jej

dojrzewanie niemożliwym czynią, i zawsze tam ingerował będę, gdzie bezradność duszy tego
wymaga, bo nie dałaby ona sobie rady z nałożonym na nią losem, chociarz jej wola już mi nie
jest przeciwna ...
Wy ludzie nie jesteście w stanie tego ocenić, lecz wszystko ma swoje podstawy w Mojej
miłości i mądrości, tak więc musicie przyjąć z Mojej strony to uzasadnienie wczesnej śmierci
dziecka, gdyż nic nie zdarza się bez sensu i celu i wszystko to jest jedynie dla dobra
duchowych istot, które się niegdyś ode Mnie oddaliły i znowu do Mnie powrócić powinne ...
A Ja dysponuje nieskończenie dużą ilością możliwości, aby kiedyś cel Mój osiągnąć ... i
kiedyś sami wszystko wiedzieć będziecie i wtedy zrozumiecie co było powodem Moich
decyzji i Mego działania. Zawsze jednak troszczyć się będę o to co słabe i na wszystkie
sposoby będę je wspierał, gdyż Ja wiem też jaki jest stopień oporu każdej jednej duszy, i w
jakim stopniu opór ten już zmalał, i czy i w jakim stopniu on jeszcze zelżeje, i odpowiednio
do tego przenoszę duszę tam, gdzie ona swój cel najszybciej osiągnie. Naziemska droga jest
jedyną możliwością dla osiągnięcia statusu Bożego dziecięstwa, lecz ja także wiem, czy i w
jakim stopniu dusza może być zagrożona, aby jej już uzyskany stopień dojrzałości utracić i na
powrót upaść, i wtedy w obliczu jej już niewielkiego w stosunku do Mnie oporu staram się
temu zapobiec, gdyż nie potrafi on wpłynąć na wolną wolę aby wyłączyć upadek wstecz. Ale
ta dusza może już przed jej wcieleniem jako człowiek zadecydować, czy chce ona udać się na
jej naziemską drogę i stanie się według jej woli. Także los gwałtownie zabranych z życia
dzieci należy sobie w ten sposób wytłumaczyć, gdyż im tak samo zaoferowana będzie
możliwość kontynuacji ich rozwoju na innych planetach, chociarz panujące tam warunki będą
nieco inne.
Każda z tych dusz, jeśli ona tego poważnie zapragnie może znowu kiedyś przyjść na
ziemię aby uzyskać status Bożego dziecięstwa (dziecka bożego), jeśli będzie ona już posiadać
odpowiedni stopień światłości i weźmie na siebie pewną misję, która stawia duszy duże
wymagnia. Wy ludzie nie potraficie rozpoznać wszystkiego, dla was Moje panowanie i
działanie nigdy nie będzie całkowicie zrozumiałe, lecz Ja znam niezliczone drogi, aby
dopomóc Moim stworzeniom w ich wspinaczce w górę, i Ja wiem też jak ich życie
przebiegnie i czym się zakończy, lecz Ja jedynie wtedy ingeruję aby zapobiedz złemu
przebiegowi życia, gdy chętnej duszy naprawdę można tym będzie dopomóc, co jedynie Ja
potrafię ocenić. Naziemska wędrówka jako człowiek jest ciężka, i do tego potrzebana jest siła
i mocna wola aby można ją było ukończyć z duchowym sukcesem. Słabemu pomagam stale,
jeśli nie stawia Mi on już twardego oporu. W jaki sposób ta pomoc się jednak objawi, to
trzeba pozostawić Mojej miłości i mądrości, ale zawsze starał się będę Moim stworzeniom
dopomóc w uzyskaniu ostatecznej dojrzałości i zawsze będę stosował takie środki które
przyniosą sukces, bo Ja pragnę Moich dzieci i nie pozwolę na to, aby któreś z nich popadło w
zepsucie, kiedy już do Mnie podąża, co Ja zawsze rozpoznaję i odpowiednio do tego działam
... Amen
B.D. Nr. 3260

18.09.1944
Wczesna śmierć ... Boże miłosierdzie ... podeszły wiek ...

Od Bożej woli zależne jest w jakim stopniu rozwoju człowiek zostanie z ziemi odwołany do
królestwa ducha. Jest to na pozór niesprawiedliwe, i może w człowieku obudzić przekonanie,
że Bóg wybiera poszczególnych ludzi aby uczynić ich błogimi, podczas gdy inni z Jego woli
męczyć się muszą w dalekim od Boga duchowym stanie. Lecz taki pogląd jest zupełnie
błędny, gdyż i tutaj zarządza Boża miłość i mądrość, która zawsze wie jak wygląda z ludzką

wolą i dlatego zakańcza ludzkie życie wówczas, gdy duchowy rozwój w górę na ziemi
znajdzie się pod znakiem zapytania? W stanie uwiązania poprzedzającym wcielenie jako
człowiek, ma miejsce stały rozwój w górę aż do osiągnięcia stopnia który dopuszcza do
ostatniego już wcielenia się ducha które ma miejsce w ciele człowieka. I teraz decyduje już
sama ludzka wola i może być, że kontynuowny będzie dalszy rozwój w górę, albo będzie miał
miejsce bieg jałowy, lub nawet może się rozpocząć wsteczny rozwój, in tutaj znowu bierze się
pod uwagę czy człowiek swój początkowy stopień już podniósł i dopiero potem znajdzie się
w niebezpieczeństwie że jego rozwój utknie na martwym punkcie, lub też że on na tym smym
stopniu pozostaje który posiadał na samym początku swego wcielenia i wtedy trzeba się
obawiać jego wstecznego rozwoju. I wówczas jest to zawsze dziełem Bożego miłosierdzia,
gdy człowiek zostanie z ziemi odwołany kiedy osiągnął on najwyższy stopień stopień jego na
ziemi rozwoju, tzn. gdy Boża miłość go od tego uchroni aby on dalej w dół opadał, lub też
swoje dalsze życie pozostawił dla duszy niewykorzystanym, bo tym większa będzie jego
wina, im dłużej korzystał on będzie z czasu łaski które mu jego wcielenie daje, nie
wykorzystując go jednak dla swego duchowego rozwoju.
Może też być, że człowiek w swojej młodości podążał w górę a potem tego zaprzestał
i jego dotychczasowy rozwój nie wykazuje już żadnych postępów, wtedy to Bóg go z ziemi
odwołuje dając mu jednocześnie w zaświatach dalsze możliwości rozwoju ... Może też być
tak, że człowiek dopiero w późniejszych latach swego życia zacznie swoją wolę przemieniać i
jego niedoskonały jeszcze rozwój nagle może doznać rozpędu i on może osiągnąć jeszcze
wyższy stopień, pomimo tego że przed tem pozwolił on na to, że wiele czasu po prostu tak
upłynęło, nie myśląc w ogóle o swojej duszy. Wtedy zostanie mu przez Boga podarowane
długie życie, bo Bóg już od wieków tą ludzką wolę znał i odpowiednio do niej ukształtował
też jego życiorys. Bo każdy los zostaje przez Bożą miłość i mądrość dokładnie rozważony i
przenigdy nie będzie on rezultował poprostu z Bożej decyzji.
I żadnemu człowiekowi nie odbierze Bóg możliwości dojrzewnia na ziemi, jeśli tylko
gotów on będzie z niej skorzystać. Lecz tej Bożej łasce poświęca się tylko niewiele uwagi, i
ludzie nie okazują też dobrej woli aby przyjąć do siebie odpowiednie wskazówki. I ponieważ
Bóg od wieków wie, którzy ludzie szczególnie negtywnie się w stosunku do Niego
zachowują, oraz kiedy człowiek swój najwyższy stopień rozwoju na ziemi osiągnie, to i
długość jego na ziemi życia jest już od wieków ustalona, i jest ona od człowieka do człowieka
bardzo różna, tak jak ją Boża mądrość jako konieczną i pomyślną rozpoznała. Lecz przenigdy
nie zakończy Bóg przed czasem życia, jeśli ono jeszcze człowiekowi rokuje wyższy stopień
dojrzałości, bo Boża miłość stale się o to troszczy aby człowiek mógł na ziemi uzyskać jak
najwyższy możliwy dla niego stopień dojrzałości i przenigdy nie zabierze on człowiekowi
możliwości która dała by mu wyższą dojrzałość. Lecz On wie od wieków co ludzką wolę
nurtuje i chroni duszę przed zupełnym upadkiem tzn. przed rozwojem wstecz, który by
nastąpił, gdy by jego życie nie zostało przez Niego zakończone.
Dlatego ten, który ciągle się stara będzie miał bardzo długie życie, lub odwrotnie
bardzo podeszły wiek jeszcze o ciągłym, powolnym postępie w górę świadczy, nawet wtedy
gdy otoczenie tego nie spostrzega. Długie naziemskie życie zawsze jest łaską Bożą, ale i
krótkie życie świadczy o Bożej miłości, która stale działa, nawet wtedy, gdy człowiek jej
rozpoznać nie potrafi ... Amen

B.D. Nr. 7543

09.03.1960

Słowo pocieszenia ...
Ja chcę przeprowadzić was przez każdą życiową trudność ... jeśli wy tylko Mi siebie
powierzycie, jeśli się Mojej woli poddacie, jeśli przez wasze własne chcenie, lub niewłaście
postępowanie nie będziecie Mi stawiać oporu. Ja chciałbym złożyć w wasze serce co wy
czynić powinniście a co nie ... i zawsze możecie spokojnie w to wierzyć że jest to Moja wola
i wy możecie bez zastanowienia tak postępować, jak wam wasze wnętrze podyktuje. Nieraz
przyjdzie też czas w którym wy utracicie wasz wewnętrzny pokój, ale tak samo go znowu
odzyskacie, gdyż to również należy do duchowego dojrzewania duszy, że dusza w trudnych
chwilach się do Mnie z prośbą o pomoc zwraca, że ona ciągle na nowo stara się ze Mną
związać, aby nie stała się w jej pracy nad sobą obojętna. I to powinno być dla was pociechą,
że Ja o wszystkich waszych trudnościach wiem, i kiedy na to przyjdzie czas to je też
zakończe. Wy nie musicie być zrezygnowani jeśli się już Mojemu prowadzeniu
powierzyliście; możecie być tego pewni, że Ja was właściwie prowadzę i że każda wasza
droga prze ze Mnie samego wyznaczona została, że możecie nią kroczyć i że ona was zawsze
do celu doprowadzi. Ale wasze życie nie może przejść obok was bez walk i cierpień, gdyż w
innym przypadku nie moglibyście odnotować żadnego duchowego postępu, ale wy właśnie z
tego powodu na ziemi żyjecie. Lecz ja zawsze będę waszą ochronną tarczą, Ja będę się o to
troszczył abyście się pod krzyżem nie załamali ... krzyżem który Ja na was nałożyłem dla
waszego uzdrowienia. On nie będzie cięższy od tego który wy zdolni jesteście unieść, i
zostanie on znowu z was zdjęty, kiedy tylko on cel swój osiągnie: gdy przyniesie on waszej
duszy stopień dojrzałości, który podniesie poziom jej błogości gdy ona kiedyś ciało swe
odłoży i wstąpi do duchowego królestwa. Wasz krzyż zostanie z was znowu zdjęty, jak tylko
on cel swój osiągnie, gdyż Ja nie daję wam dłużej cierpieć jak to jest konieczne, i Ja wam też
go nieść pomogę jeśli wyda się on wam czasami być za ciężki.
Wy zaprawdę bez zmartwień iść możecie przez wasze naziemskie życie, ono będzie
dla was znośne, bo będziecie mogli je zmajstrować z Moją pomocą, ponieważ sami daliście
Mi do tego prawo, abym mógł iść obok was, gdy wy Mnie jako swego przewodnika
wybierzecie. I to powinno być dla was zawsze gwarancją, że wy po żadnych błędnych
drogach nie idziecie, bo temu Ja sam zapobiegam, ponieważ was kocham, a wy według
waszej woli do Mnie się zwróciliście. A co was jeszcze uciska, to poświęćcie Mi, a będzie to
dla was błogosławieństwem. Lecz nie pozwólcie się zwalić z nóg przez małe niepowodzenia,
które was raz po raz spotkają, które ale nie są długotrwałe ...
Zawsze tylko starajcie się o stworzenie ze Mną wewnętrznej więzi, której uzyskanie
mają na celu wszelkie naziemskie trudności, a wkrótce doświadczycie zmiany i będziecie
radośnie z pogodą ducha przez życie kroczyć, wy zostaniecie uwolnieni od waszego ciężaru i
będziecie się uczyć Mnie jako waszego Ojca coraz to bardziej kochać, Ojca, który was chroni
i prowadzi przez wszelkie trudności ... Amen
Dalsze życie po śmierci
B.D. Nr. 8059

09.12.1961
Wiara w dalsze życie duszy ...

Gdyby tylko ludzie zechcieli w to uwierzyć, że ich dusza, ich właściwe ja, jest
nieprzemijająca ... gdyby uwierzyć zechcieli, że ich dusza na ziemi jako człowiek, sama sobie

jej późniejszy los w zaświatach przygotowuje, kiedy to opuści już ludzki ciało. Tą obojętność
w stosunku do późniejszego losu, ludzie będą niegdyś gorzko żałować, bo kiedyś rozpoznają
oni, co oni sobie za życia na ziemi zaprzepaścili, co mogli by oni osiągnąć, gdyby uwierzyli
tym ostrzeżeniom i upomnieniom które do nich na ziemi raz po raz docierały. Obojętność w
stosunku do ich późniejszego losu, to największe zło, które wielu ludzi pociąga za sobą w
przepaść ... I dlatego ciągle na nowo trzeba im na to uwagę zwracać że istnieje dalsze życie
po śmierci, że oni nie przeminą, nawet wtedy, gdy będą musieli oddać ich naziemkie ciało ...
Ich myśli powinne być skierowywane właśnie na ten czas, który nadejdzie z taką pewnością
jak jutrzejszy dzień ... Bo wówczas żyli by oni świadomi ich odpowiedzialności, gdyby tylko
udało im się zdobyć wiarę w życie po śmierci.
Lecz także i to nie może zostać wam udowodnione, wy możecie jedynie w to wierzyć
... ale wy możecie uzyskać wiarę pełną przekonania, jeśli się nad tym zastanowicie, i się
zapytacie: co właściwie jest celem życia na ziemi? Jedynie to duchowo skierowane pytanie
już by wystarczyło, aby mogła mu myślowo zostać udzielona odpowiedź z królestwa które
jest także prawdziwą ojczyzną duszy. Lecz takie pytające myśli musi człowiek wysłać z
wolnej woli, gdyż nie można go do takiego myślenia skłaniać przymusem, lecz najmniejszy
impuls może już spowodować, że on sam sobie takie pytanie postawi, i ono będzie mieć z
pewnością jedynie dobre skutki. Dlatego człowiek musi często doznać w życiu dotkliwych
strat, które mogą dotyczyć wszystkiego tego co on kocha, w jego posiadaniu znajdujące się
naziemskie dobra, ale także kochani przez niego ludzie, których utrata go do takich myśli
skłonić może, a wtedy są dla niego też i ciężkie ciosy losu prawdziwym błogoławieństwem,
kiedy skierują one ludzkie myślenie na duchowe tory i kiedy się duchowe siły włączyć mogą
aby spróbować go pouczyć.
I gdy się człowieka zapyta, czy wierzy on z przekonaniem na dalsze życie duszy, to
najczęściej miał on będzie wątpliwości, nawet gdy go w kościele o tym nauczano i on się
temu otwarcie nie sprzeciwił. Lecz jemu brakuje wewnętrznego przekonania, i to powoduje
że jest on obojętny w stosunku do jego życia, które powinno być prowadzone pod kątem
przyszłego życia w królestwie duchowym. Lecz ciągle na nowo trafiają człowieka przeżycia,
które powinne ... i które też mogą skierować jego myśli na życia koniec, który jest dla niego
pewny i który nie oznacza jednak końca dla jego duszy. I ciągle na nowo docierać będą do
niego pouczenia w formie słowa lub pisma, które on z wolnej woli przyjąć może lub też
odrzucić ...
Także utrata naziemskich dóbr może spowodować że człowiek zacznie się
zastanawiać nad tym, czy ich posiadanie właściwym celem naziemskiego życia jest ... I wtedy
jest to możliwe, że jego myślenie się zmieni; i wówczas też możliwe jest, że on możliwości
życia po śmierci nie będzie już wykluczał i od tego czasu swe życie świadomie prowadził, bo
czuje on w sobie, że kiedyś będzie on musiał za nie ponieść odpowiedzialność. I wtedy będzie
też w nim coraz bardziej rosło przekonanie, że śmierć jego ciała nie oznacza dla niego końca,
bo gdzie tylko najmniejsza wola ku temu istnieje, ab swe naziemskie życie prowadzić z
uwagą na jego właściwy cel, tam też otrzyma on w tym pomoc i on nie zginie ... Amen

B.D. Nr. 1874a

03 u. 04.04. 1941

Nieśmiertelność duszy ...

Nauka o nieśmiertelności duszy jest dla wielu ludzi nie do przyjęcia, ponieważ przykładają
oni swą miarkę do tego co naziemsko-przemijalne. Na ziemi nie istnieje nic trwałego,
wszystko jest tylko przejściowe, a więc według ludzkiego poglądu uważają oni, że prawo
natury nie zna wyjątków. Ciało ludzkie wprawdzie tak samo się rozpadnie, tzn. że ono się
pozornie ulotni i przeminie; człowiek nie pomyśli jednak dalej ... że to pozorne przemijanie
tylko środkiem jest do nowego uformowania. Przy głębszym rozmyślaniu musiał by on
rozpoznać, że wszystko co naziemkie służy jakiemuś celowi i musiał by też zauważyć, że
nawet to najbardziej niepozorne stworzenie stoi w pewnym związku z innymi a więc nie jest
pozbawione przeznaczenia (pewnej na ziemi funkcji).
Jeśli jakieś naziemskie stworzenie przeminie, to z koleji niezliczona ilość innych
weźmie (wchłonie) do siebie jego resztki, i tak więc służy ono teraz tym innym dziełom i
dalej w nich żyje. Człowiek musiałby się tylko raz poważnie przyjrzeć tym zewnętrznym
przemianom, a wówczas musiałby przyznać, że żadne wewnętrzne życie przeminąć nie może.
I to wewnętrzne życie musiałby przynajmniej człowiekowi przypisać ... jemu powinno stać
się jasne, że ludzka dusza ... to uczuciowe w nim życie, nie może zostać dowolnie
zakończone ... że właśnie to uczuciowe życie właściwym sensem wszelkiech wcieleń jest.
Jego zewnętrztna postać (powłoka) nic tu nie da, jeśli ludzkość nie rozpozna w niej jej
wewnętrznego jądra ... Amen

B.D. Nr. 1874b

04.04.1941

Nieśmiertelność duszy ....
Do stworzenia ludzkiej istoty zawsze potrzebne są te same elmenty składowe: ciało, dusza i
duch. Ciało ... jej zewnętrzna powłoka wykonuje funkcje o których dusza decyduje. A więc
jest ciało jedynie organem za pośrednictwem którego wola duszy wykonywana zostaje. Od
chwili śmierci dusza już nie potrzebuje żadnego organu, który służyłby jej na ziemi, a więc w
widzialnym dziele stworzenia, gdyż zmienia ona jej miejsce pobytu i udaje się w regiony, w
których nie trzeba niczego robić co by na zewnęrz widzialnym być musiało ... Rola ciała
dobiegła więc do końca, gdyż był on jedynie środkiem na czas naziemkiego życia, podczas
którego dusza powinna się ukształtować na nosicielkę ducha Bożego.
Duch, ta trzecia składowa część ludzkiej istoty, drzemie wprawdzie w każdym
człowieku, lecz aktywny staje się on dopiero wówczas, gdy wola duszy poświęca mu więcej
uwagi jak ciału, a więc kiedy dusza naziemskie wymagania nie traktuje poważniej od tych
które duch jej stawia, które zawsze oznaczają postawienie naziemskich potrzeb na drugim
miejscu. Bo ciało, dusza i duch należą wprawdzie do całości, ale mogą one też podążać ku
oddzielnym celom. Dusza może przykładać więcej uwagi wymaganiom jej ciała, ale może je
też ona ignorować i jej wolę jedynie do tego używać, aby umożliwić jej duchowi korzystania
z niej i takie właśnie ukierunkowanie woli decyduje o jej życiu w zaświatach, tzn. o stanie w
którym dusza po życiu na ziemi przebywać będzie, który może jej przynieść szczęście lub
cierpienie. A więc jest naziemskie życie, ta funkcja ciała, jedynie pewnym przejściowym
stadium w którym się dusza znajduje. Dusza jest motorem napędowym ciała skłaniającym go
do wszelkich na ziemi czynności, ale nie można jej widzieć jako już nieistniejącej, kiedy ciało
nie może już spełniać jego funkcji .... Dusza opuściła wprawdzie jej ciało, gdyż przebywa
teraz w regionach w których zewnętrzna powłoka nie jest jej już potrzebna.

Uznawanie jednak duszy jako również skończonej, było by całkowicie błędnym
zrozumieniem jej istoty .... Bo dusza jest czymś co przeminąć nie może. Ona na wskutek
cielesnej śmierci człowieka, nie może już wprawdzie decydować o funkcjach ciała, może ona
także z powodu jej niedojrzałości, jeśli poświęci jej duchowi za mało uwagi, popaść w stan
bezczynności; lecz nigdy nie może ”już więcej nie istnieć” .... Gdyż jest ona czymś
duchowym co jest nieprzemijające, podczas gdy ciało jej z naziemskiego materiału, z materi
się składa i dlatego też poddane jest ono ciągłym zmianom, aż w końcu się rozłoży na jego
praczęści, gdy tylko dusza opuści ciało .... Amen

B.D.Nr. 6439

30.12.1955
Pamiętajcie o końcu życia ....

Do wszystkich ludzi skierowuję to samo ostrzeżenie: „Pamiętajcie o waszym końcu” ... Gdyż
wszystkich was on oczekuje; i wy wszyscy najpierw liczyć się musicie z naturalnym
odwołaniem was z tej ziemi, kiedy nadejdzie wasza godzina. Wielu z was będzie musiało
jednak przed czasem opuścić swe naziemskie życie, gdyż nie chcę aby wpadli oni w ręce
Mojego przeciwnika, bo siła ich oporu nie jest na tyle wystarczająca, aby w czasach
ostatecznych oprzeć się jego napastowaniom ...
Ale także i ci ludzie którzy do końca tego świata dożyją, muszą się liczyć z krótszym
trwaniem ich życia, od oczekiwanej przez nich naturalnej długości jego trwania, bo koniec
świata jest już bardzo bliski .... I wy ludzie, nie jesteście wszyscy jeszcze w takim stopniu
dojrzali, abyście go mogli bez obaw oczekiwać .... I dlatego ostrzegam was wszystkich, w
obliczu zbliżającego się już końca abyście pilnie nad waszą duszą pracowali. Upominam was
abyście żyli świadomie, i aby żaden dzień nie przeminoł bez przynajmniej jednego uczynku z
miłości, lub bez tego co waszej dzszy pomocne jest na jej drodze w górę ... Ja was z całą
powagą upominam, abyście przyjmowali słowo Moje, abyście pozwolili na to, abym Ja do
was przemawiał, abyście mogli wraz z Moimi słowami przyjąć siłę która pomoże wam
wznosić się w górę ... Nie żyjcie jedynie naziemskim życiem, przynajmniej raz dziennie
wgłębiajcie się w Moje słowo, prowadzcie ze Mną krótką rozmowę, polecajcie siebie Mi oraz
Mojej łasce ....
Już jedna uwewnętrzniona o Mnie myśl jest dla waszej duszy prawdziwym
pokrzepieniem, a gdy czytacie lub słyszycie w wewnętrznym spokoju Moje słowo, to duszy
waszej dostarczacie pokarmu, który z całą pewnością dopomoże jej w dojrzewaniu. Ja
upominam was ludzi abyście żyli świadomie ... i abyście myśleli o tym, że wasze życie długo
już trwać nie będzie, i abyście stworzyli waszej duszy po śmierci ciała znośny dla niej los ...
Nie pozwólcie na to aby zmarnował się czas który jeszcze wam do końca pozostał .... nie
pozwólcie aby przeszedł on obok was niewykorzystany z pożytkiem dla duszy waszej, a wy o
waszej duszy myślicie tylko wówczas, kiedy zajmują was myśli o treści duchowej, kiedy
połączycie się myślowo z waszym Bogiem i Stworzycielem od wieków, Który jest ojcem was
wszystkich, Który chciałby was przyjąć w Swoim królestwie, ale do tego potrzebna jest
wasza dobra wola: aby stworzyć taki stan duszy, który pozwoli jej na wstąpienie do Mojego
królestwa .... Dlatego Ja ciągle na nowo was upominam: Pamiętajcie o zbliżającym się końcu
...

Jak długo wy się w kwiecie życia znajdujecie, to ciągle wzbraniacie się jeszcze przed
takimi myślami, poniważ nie wiecie o tym, że może was po śmierci oczekiwać nadzwyczaj
radosny los .... Lecz Moja miłość chciała by wam zgotować błogi los, dlatego też stale
rozbrzmiewają skierowane do was, płynące z góry otrzeżenia, bo wy sami tego chcieć musicie
aby stać się błogim .... Każda uduchowiona godzina, każda chwila wewnętrznego spokoju,
podczas której wy we waszym wnętrzu przebywacie przyniesie wam wielkie
błogosławieństwo ... Lecz biada tym którzy nigdy na to czasu nie znajdą, których ten świat
tak mocno do siebie przywiązał, że nawet na krótki okres czasu się od niego uwolnić nie
potrafią .... Gdyż tych ma Mój przeciwnik mocno w swoich rękach, i im będzie się bardzo
trudno od niego uwolnić, jeśli nie zostanie im udzielona pomoc w postaci modlitw ze strony
kochających ich ludzi, lub też dzięki zawołaniu do Jezusa Chrystusa, aby On Sam im
dopomógł ... Do Mnie zawsze zawołać możecie i Ja was usłyszę, gdyż Ja chę was z jego
kajdan uwolnić, lecz nie chcę przedłużać waszej niewoli ...
Pamiętajcie o końcu, i pomyślcie o stanie waszej duszy. Wołajcie do Mnie o pomoc ...
to powinne wskórać u was Moje stałe upomnienia, abyście stale pozostali w kontakcie z Tym,
Który Sam wam jednie pomóc może .... aby spojrzenia i zawołania wasze skierowne były ku
niebu, i aby wam to zawsze świadomym było, że wy wiecznie na tej ziemi żyć nie będziecie
.... Amen

Śmierć
B.D. Nr. 6616

08.08.1956
Lęk przed śmiercią ....

Śmierć jest jedynie przejściem do tego życia które trwa wiecznie. Wy ludzie nie
musielibyście się wszyscy śmierci lękać, gdyby przebieg waszego życia zgodny był z Moją
wolą .... gdybyście wędrowali waszą naziemską drogą w Bożym porządku, bo wówczas nie
ogarniał by was lęk w obliczu śmierci, a wasza dusza tylko cieszyła by się z tego, że nareszcie
może uciec z jej ciała aby wejść do jej ojczyzny, gdzie jej naziemskie ciało jej już zupełnie
niepotrzebne będzie, i nie może być tutaj mowy o przemijaniu, bo duszę oczekiwać tam
będzie wolne życie w światłości i pełni siły. Jezus Chrystus powstał trzeciego dnia ze Swego
grobu ... On pokazał wam, że nie ma żadnego przemijania po śmierci ciała, On dał wam na
to dowód, że właściwie prowadzone naziemskie życie ma w następstwie jedynie przemianę
naziemskiego ciała w ciało duchowe, że człowiek nadal istnieć będzie, i że jedynie jego
powłoka dozna przeistoczenia, które jest konieczne, jeśli ma się żyć w królestwie duchowym.
I wy sami możecie się do tego przeistoczenia przyczynić, i śmierć utraciła by zaprawdę jej
kolce. Ale ponieważ wy ludzie, sami w życie pośmierci nie wierzycie, to zaniedbujecie
także przygotowania samego siebie na pobyt w królestwie duchowym, i ponieważ dusza
wasza w takiej sytuacji nie ma żadnych widoków na pobyt w duchowym królestwie to wy się
śmierci boicie ... i macie nawet rację że się jej boicie, bo wprawdzie nie możecie przeminąć,
ale może na was jeszcze ciążyć to co naziemskie, materialne, i wasze przebudzenie się po
śmierci ciała będzie wszytkim innym jak to co przejemne. Ale wy obudzicie się nawet
wówczas gdy dusza wasza jeszcze wiele braków posiadać będzie .... ona doświadczy tego, że
nie przeminęła i przeminąć nie może .... I tego losu, który wy śmiercią nazywacie, wy ludzie
często podświadomie się boicie.

Lecz wy powinniście pamiętać o Tym, Który śmierć przezwyciężył .... Jezus
Chrystus chce was obudzić do życia, On chce wam ofiarować wiekuiste - niezniszczalne
życie, którego wy już nigdy utracić nie powinniście. Przyjmijcie Jego podarunek łaski,
pamiętajcie o Nim w chwilach lęku i polecajcie Mu waszą duszę i poproście Go o to, by nie
pozwolił na to aby dostała się ona w ręce śmierci, aby się nad nią zlitował i jej w odnalezieniu
życia dopomógł .... I wasza do Niego skierowana prośba zaprawdę nie będzie nadaremna ....
A wasz lęk się ulotni i zrobi miejsce błogiemu spokojowi, spokokowi który wam jedynie Sam
Jezus Chrystus podarować może. Żywa wiara w Jezusa Chrystusa przepędza wszelkie lęki ze
śmiercią związane, bo człowiek wie, że zmatwychwstanie do życia, tak samo jak Jezus
trzeciego dnia zmartwychwstał.
Kto nie posiada jednak tej w Niego wiary, ten obawia się śmierci i uważa że przeminie
na zawsze, że obróci się w nic, z którego on według jego wobrażenia niegdyś powstał. I
będzie to dla niego niedobrym przebudzeniem i również dla wszystkich tych, którzy na ziemi
bez Chrystusa żyli .... I długo to trwać będzie, zanim się oni przekonają że jednak nie
przminęli, ale z ich martwego stanu oni dopiero wówczas się wydostaną, gdy zawołają do
Tego, Którego oni na ziemi uznać nie chcieli, i Który to wyłącznie im życie ofiarować może
.... Śmierć może oznczać jedynie przejście do nowego życia ... ona nie musi budzić w
ludziach niepokoju, ponieważ Jezus Chrystus ją już pokonał, ponieważ spełnił on dzieło
zbawienia, aby uwolnić ludzkość ze stanu, który Jego przeciwnik na ten świat przyniósł.
Lecz to zbawienne dzieło, oraz zmratwychwstnie Jezusa jest przez ludzi niewłaściwie
doceniane, wielu o tym wie, ale mimo to nie wierzy, i oni nie mogą też ze zbawiennego
odziaływania tego dzieła jak i ze zmartwychwstania duchowo profitować .... Lecz żywa wiara
ofiarowuję człowiekowi ufność i dlatego też zabiera od niego wszelki lęk przed śmiercią .... I
oni zasną w Panu i w błogości i przebudzą się radośnie w królestwie światła i błogości ....
Gdyż dla nich nie istnieje już żadna śmierć, dla nich istnieje tylko wiekuiste życie .... Amen
B.D. Nr. 6637

06.09.1956

Lęk przed śmiercią .... uprzednie wejrzenie do duchowego króletwa ....
Śmierć duchowa jest o wiele okrutniejsza od naziemskiej śmieci. I śmierć duchowa jest tą
śmiercią, której ci ludzie nieświadomie się lękają, którzy mają też strach przed śmiercią ich
ciała, bo jest to lęk przed tym co ich po śmierci ich ciała oczekuje .... lęk który może
opanować ludzi, którzy nie wierzą w dalsze życie po śmierci .... To ich dusza jest tą, która
odczuwa jej ubogi duchowy stan i która jej świadomość tego stanu na ciało w postaci lęku
przenosi, i który dlatego się przed odejściem z tego świata broni jak długo jest to jeszcze dla
niego możliwe.
Lęk przed śmiercią, jest niechcianym przyznaniem się do duchowej niedojrzałości,
gdyż człowiekowi brak jest wszelkiego rozpoznania i dlatego także i ufności w Boże
miłosierdzie ... nadzieji na pomoc, która by mu w każdej chwili udzielona została, gdyby on
tylko o pomoc zawołał. Bo ludzka dusza znajduje się w zupełnej nocy i obawia się
nieświadomie jeszcze głębszej nocy, której ona naprzeciw podąża. Dojrzała dusza oczekuje w
zupełnym spokoju jej osttniej godziny, ona tęskni za uwolnieniem się z jej cielesnej powłoki,
ona oddaje się Temu, w Którego ona wierzy i poleca się Jemu oraz Jego łasce. I często wolno
jest takim duszom już przed śmiercią zajrzeć do królestwa które je oczekuje, aby mogły one
pełne szczęścia otworzyć swe oczy, aby je potem już na zawsze zamknąć i uciec z ich ciała do

królestwa które już uprzednio zabczyć mogły. Lęk przed śmiercią jest wyraźną oznaką
mówiącą o tym, w jakim stanie dusza się znajduje, i takim duszom musi zostać udzielone ze
strony współludzi dużo pomocy, aby one jeszcze w ich ostatniej minucie przebudzić się
mogły i do Tego Jednego się zwrócić, Który im pomóc może i pomóc chce ...
Cichą, uwewnętrznioną modlitwę do Jezusa Chrystusa, może do góry każdy wysłać,
który jest świadkiem walki ze śmiercią, oraz bojaźni duszy, jeśli chce on tej duszy dopomóc
w uzyskaniu wewnętrznego spokoju ... Bo każda dusza pomoc tą odczuje i uchwyci się
otatniej wyrzuconej ku niej ratunkowej kotwicy, i będzie ona niesiona przez miłość obecnego
przy niej człowieka kiedy opouści już jej ciało .... w kierunku Jezusa Chrystusa, Który nie
zamknie Swego ucha przed z ludzkiego wnętrza płynącą modlitwą, prośbą o pomoc. Dlatego
powinni ludzie szczególnie troskliwie zająć się tymi, którzy się śmierci boją, i tym samym
wyznają że jeszcze daleko od światła się znajdują ... od właściego rozpoznania ... i dlatego
także i od Boga .... Lęk przed śmiercią jest oznaką tego, że potrzebują oni pomocy, gdyż w
innym przypadku musiał by ich wnętrze wypełnić błogi spokój, kiedy odczuwać będą, że
zbliża się już ich ostatnia godzina.
Udzielanie pomocy duszy, która pełna jest obaw i lęków, to akt wielkiej miłości i
wielkiego miłosierdzia które objawia się poprzez zawołanie Samego Jezusa Chrystusa, aby
On zlitował się nad tą duszą. To kochające zawołanie o pomoc zostanie wysłuchane i ono
może być dla duszy ratunkiem, który uchroni ją przed ciemną nocą .... Amen

B.D. Nr. 7161

07.07.1958

Nic nie może przeminąć .... Brama śmierci .... Prawdziwa ojczyzna ....
Tego nie wolno wam ludziom nigdy zapomnieć, że Ja jestem Panem nad życiem i śmiercią ....
że ze Mnie wypływa cała siła, która do życia jest konieczna .... i że Ja też wszelkie życie
zakończyć potrafię gdy wstrzymam płynącą ku niemu Moją siłę. Ale ponieważ Ja Sam Jestem
praźródłem wszelkiej siły, to Mojej istocie odpowiadać będzie jedynie stałe ofiarowywanie
życia, oraz sprowadzanie tego co martwe z powrotem do życia, gdyż stan śmierci, a więc
zupełny brak siły nie zgodny jest z Moją istotą i dlatego też nigdy nie może być z Mojej
strony porządany. Ja wprawdzie posiadam ku temu moc, aby zniszczyć to co kiedyś
stworzyłem, i to byłoby jednoznaczne z faktem że istota otrzymała by śmierć absolutną ....
lecz i to nie jest odpowiednie do Mojej absolutnej doskonałości, ażeby kiedyś już podjęte
postanowienia unieważnić lub też zmienić ....
Co kiedyś z Mojej siły powstało, co się do życia z Mojej woli i mocy przebudziło, to
będzie istnieć już na wieczność, zmienić może się jedynie jego struktura, gdyż o tym
decyduje sama istota. A więc może sobie ta isota sama dać śmierć, lecz pomimo tego nie jest
ona panem nad samą sobą, a tylko Ja panem jestem nad śmiercią, tzn. że Ja do tego nie
dopuszczę, aby istota ta wiecznie w takim stanie przebywała, Ja prędzej nie spocznę, aż ta
istota znowu swe życie odzyska, gdyż na dłuższy okres czasu nic nie jest w stanie oprzeć się
Mojej sile i mocy, nawet sam Mój przeciwnik ... który niegdyś tę przemianę z życia w śmierć
spowodował ... nie może Mi w tym przeszkodzić, abym mu znowu dostarczył życiowe siły, a
więc przebudził ze śmierci do życia.

Ja jestem Panem nad życiem i śmiercią ... tak więc Ja Sam decyduję o tej godzinie w
której ludzkie ciało, czasowa otoka duszy, zezwala jej na jego opuszczenie, w której tzw.
„śmierć” zakończy cielesne życie, ale ta śmierć jest znowu tylko zmianą zewnętrznej postaci.
Ponieważ to co niegdyś ze Mnie wyszło na zawsze przeminąć nie może, bo nie podlega
prawu śmierci ... co jednak wszystko co naziemskie czeka, lecz nie dotyczy to tego, co w tym
ciele jest duchowej natury i w tym ciele jedynie zamieszkuje. Ale i o godzinie naziemskiego
przemijania Ja Sam decyduję, jeśli człowiek sam Mi się nie sprzeciwi i własnowolnie swoje
naziemskie życie zakończy, i przez to swój stan śmierci znowu na nieskończenie długi okres
czasu przedłuża, lecz przenigdy nie może on zakończyć swojej egzystencji ....
I gdy już tą pewność posiądziecie, że wy przenigdy przeminąć nie możecie, i że
długość waszego życia prze ze Mnie ustalona została, to złóżcie w pełni zaufania wszystko w
Moje ręce, gdyż Ja zaprawdę wiem co dla was „życie” oznacza i jak wy do tego życia dotrzeć
możecie .... Ja również wiem, że wy dopiero przez furtkę śmierci w życie wejść możecie, ale
ta furtka śmierci jest zupełnie naturalnym przebiegiem, bez którego nie może być mowy o
właściwym życiu. Wy jeszcze przebywacie na ziemi .... lecz waszą prawdziwą ojczyzną jest
królestwo duchowe, i ten krok z tego królestwa do tamtego uczyniony zostać musi. Ale potem
życie jest już niezniszczalne, wtedy oczekują was siła, światłość i wolność, i dopiero wtedy
zaprawdę błogimi się staniecie i pozostaniecie na wieki wieków .... Amen

B.D. Nr. 6817

28.04.1957
Zmiana miejsca pobytu duszy.... Śmierć ciała ....

Dusza jest waszym właściwym „Ja” które jest nieprzemijalne i które zmienia w momencie
śmierci ciała swoje miejsce pobytu, gdyż zakończyło ono swoją naziemską drogę, aby w
innych sferach dalej dojrzewać .... jeśli nie pozostaje ona w stałym do Mnie oporze, opadając
przez to coraz niżej. Ta myśl, że wy nie musicie obawiać się śmierci musiała by was
uszczęśliwić ... że wy dalej żyjecie, chociarz musicie opuścić ziemię .... i że to życie o wiele
piękniejsze, bardziej uszczęśliwiające jest jak to nazimkie. Pełni dobrej nadzieji powinniście
spoglądać na dzień w którym wasza naziemka powłoka z waszego właściego „Ja” zdjęta
zostanie, kiedy wszysztko co ciężkie od was odpadnie i wy z lekkością unieść się możecie w
kierunku waszej prawdziwej ojczyzny, która wam prawdziwe wspaniałości oferuje, których
wy sobie nawet nie potraficie wyobrazić. Wy powinniście się radować, że nie ma dla was
żadnej śmierci, bo wasza dusza doświadczy jedynie zmiany jej miejsca pobytu, która ją
niezmiernie uszczęśliwi ....
Czemu więc obawiacie się śmierci, lub czujecie się nieswojo gdy pomyślicie o końcu
waszego życia? Dlacze śmierć stała się dla was ludzi straszna, dlaczego wyzwala ona w was
uczucie lęku, chociarz jest ona tak naprawdę jedynie przejściem do innej sfery?
Dlatego, ponieważ wy to podświadomie czujecie, że żyjecie na ziemi niewłaście i że
dusza wasza nie zdobywa dla siebie tego światła, które by jej wszelki lęk zabrało .... Gdyż
człowiek który spełnia Moje przykaznia miłości, a więc żyje na ziemi według Mojej woli, nie
czuje żadnego przed śmiercią lęku, a tylko tęskni za pozbyciem się swej naziemskiej powłoki,
bo pragnie on swojej prawdziwej ojczyzny, ponieważ mieszkająca w nim miłość rozpaliła w
jego wnętrzu jasne światło i on w przyszłości Mojej bliskości oczekuje, gdzie nie spotka go
już żadne cierpienie, żaden ból, żadne trudności, gdzie on się bezpieczny w Mojej miłości
czuje .... i tą radosną pewność mogli by posiadać wszyscy ludzie, że mogą oni w momencie

odejścia z tego świata zamienić pełny cierpień i uciążliwy los na poczucie bezpieczeństwa,
gdyby oni tylko ich życie w tym sensie prowadzili, gdyby tylko stale iść chcieli za ich głosem
sumienia który by im jasno Moją wolę oznajmiał, gdyby tylko chcieli oni już na ziemi żyć ze
Mną we właściwym stosunku, z ich Bogiem i Ojcem od wieczności. Sama tylko myśl, że po
śmierci ciała jest już ze wszystkim koniec jest na to najlepszym dowodem, że przebieg
ludzkiego życia nie jest zgodny z Moją wolą, bo taka myśl to działanie Mojego przeciwnika,
który chce ludzi od właściwego rozpoznania odciągnąć i dlatego też coraz bardziej wzmaga w
nim jego pragnienie aby jak najwięcej chciał mieć z naziemskiego życia, gdyż ludzie ci nie
wierzą w nieprzemijalność ich „Ja” oni przypisują mu takie samo ograniczenie, na jakie
skazana jest ich zewnętrzna powłoka ....
I dlatego starają się oni na wszelkie sposoby korzystać z ich naziemskiego życia,
zawsze myśląc jedynie o ciele, ale nie o duszy, która po śmierci bardzo niepewny los na
siebie wziąć musi ... która ze wspaniałości jej prawdziwej ojczyzny niczego nie doświadczy,
gdyż z powodu jej niedoskonałej struktury nie będzie ona mogła zostać przyjęta do tych sfer
w których niepojęte błogości ją oczekują. Wprawdzie i potem jest jeszcze możliwe
uwolnienie się z tego niskiego poziomu i dostanie się do wyższych sfer, ale to wymaga od
niej o wiele więcej wysiłku i przezwyciężenia jak na ziemi, i bez pomocy nie będzie to
możliwe, ale i wówczas musi dusza sama okazać dużo dobrej woli, co na ziemi byłoby o
wiele lżejsze. Nasze „Ja” nie może wprawdzie przeminąć, ale ono samo stwarza sobie los w
błogości lub w cierpieniach .... i dopiero wówczas, gdy ludzie nie będą ich ciała widzieć jako
„to żywe” ale gdy nauczą się ich duszę która się w to ciało wrodziła jako ich właściwe „Ja”
rozpoznawać, dopiero gdy nauczą się wierzyć w nieprzemijalność ich duszy, to będą żyć ze
świadomością ich odpowiedzialności na ziemi i wtedy też nie będą się już śmierci obawiać,
która dotyczy jedynie ich naziemskiego ciała, lecz nie mieszkającą w nim duszę. A wówczać
żyć oni będą według Jego woli i tęskić za godziną, w której wolno będzie duszy uwolnić się
od jej zewnętrznej powłoki aby wreszcie móc wstąpić do królestwa, które jest jej prawdziwą
ojczyzną .... Amen

B.D. Nr. 4033

30.04.1947
Godzina śmierci .... Wyjaśnienie cierpień ....

Wy nigdy nie wiecie jaki będzie wasz koniec, i dlatego codziennie powinniście zawołać do
Bożego miłosierdzia, aby się wami zaopiekowało w godzinie waszej śmierci. Nawet kiedy wy
według Bożej woli żyjecie, to wasz koniec może być bardzo ciężki, jeśli ma służyć temu aby
was zupełnie pozbawić szlaki i uczynić wolnym dla wieczności. Boża mądrość i miłość
skierowana jest na was aż do ostatniej waszej godziny na tej ziemi, i jeśli dusze wasze zdolne
są do przemiany to zostanie wam dana okazja w godzinie śmierci.
I dlatego też ludzie oddani Bogu często muszą cieleśnie cierpieć, a ludzie nie mogą sobie tego
wytłumaczyć, ponieważ nie potrafią w tym rozpoznać Bożej miłości, ale pomimo to jest ona
w cierpieniu aktywna, bo cierpienie jest najlepszym środkiem na dojrzewanie duszy, który w
krótkim czasie może jeszcze przynieść duszy ten stopień dojrzałości, który w zaświatach
pozwoli na przenikalność światła, a dusza dziękować Bogu będzie, gdy tylko wolna się stanie
i Bożą miłość oraz miłosierdzie rozpozna. Tak więc powinno się widzieć wszelkie cierpienia
jako dowód Bożej miłości ... i nawet sam koniec jest błogi, gdy towarzyszy mu cierpienie,
chociarz dla człowieka to tak nie wygląda, gdyż dusza uwalnia się wprawdzie w bólach od

ciała, ale też natychmiast uniesie się w górę do królestwa błogich duchów, ona opuści tą
ziemię nie tylko cieleśnie ale i duchowo, i ona także ze sobą zabierze dojrzałe już substancje
jej ciała, gdyż każdy stopień cierpienia na ziemi powoduje że cielesna powłoka która jeszcze
duszę otacza zaczyna się ulatniać (uduchawiać).
I błogi ten człowiek, który jeszcze podczas życia na ziemi bez reszty uwolnić się może
od niedojrzałych jeszcze duchowych partykułów .... on wykorzystał swe naziemskie życie na
to aby zostać zbawionym i on nie stawia już opóru Bożej woli. On będzie wprawdzie w
godzinie śmierci walczył o pokój jego duszy, lecz nigdy nie będzie on uważał jego cielesnego
cierpienia jako niesłuszne, bo dusza jego wie, że to już koniec i że także cielesne cierpienie
się zakończy, i że ona z tego pożytek mieć będzie, nawet wówczas gdy nie będzie ona już
wstanie tego jej ciału przekazać. Ciało odłancza się od duszy, kiedy tylko poczuje jej
doskonałość, gdyż wówczas jego zadanie: „pozwolić duszy na pobyt na ziemi” ... zostało już
spełnione. Godzina śmierci może być dla was wszystkich ciężka, ale może ona też być
jedynie błogim zaśnięciem, aby przebudzić się potem w królestwie światła, gdy ona już
żadnego cierpienia nie potrzebuje .... gdy ona już na ziemi z Bogiem się połączyła i On ją
teraz do Swego królestwa zabiera, do waszego Ojcowskiego domu aby was błogimi uczynić.
Lecz wy nie wiecie jaki koniec was oczekuje i dlatego proście Boga o litość, proście o Jego
łaskę i siłę, jeśli Bóg dla was jeszcze cierpienia potrzebuje, i wy zniesiecie także godzinę
waszej śmierci, jedynie ciało wasze cierpieć będzie, ale dusza pełna radości opuści jej ciało i
wzniesie się do sfer światła .... Amen
B.D. Nr. 6042

04.09.2010
Godzina śmierci bez lęku .... Gotowość duszy ....

Bądzicie zawsze gotowi, aby móc zamienić wasze naziemskie życie na życie w duchowym
królestwie, a wtedy godzina waszego z tąd odejścia nigdy was nie zaskoczy i wtedy już nigdy
nie będzicie się jej obawiać. Cokolwiek byście nie myśleli lub nie czynili, zawsze zapytajcie
siebie samych czy jest to w Moich oczach dobre ... właściwe, a wtedy będziecie żyć
świadomie i pracować nad waszymi duszami .... a więc żyć będziecie dla królestwa które
znajduje się w zaświatach, a będzie nim dla was królestwo światła, dla którego wy chętnie
oddacie wasze naziemskie życie, bo ono jest waszą prawdziwą ojczyzną.
Gdybyście o ludzie tylko pojąć potrafili, że wy na ziemi prowadzicie jedynie próbne
życie, że nie jest ono waszym właściwym życiem, a tylko i jedynie przygotowaniem na to
właściwe życie, i że wy z tego względu stale waszą uwagę na to skierowywać powinniście,
aby właściwie z niego skorzystać .... Ale wy traktujecie wasze naziemskie życie jako jedynie
ważne, i za mało myślicie o waszym właściwym życiu w duchowym królstwie .... jeśli wy w
ogóle w takie wierzycie. I całą waszą energię zużywacie na zupełnie nieważne rzeczy, a za
mało przygotowujecie się na życie które przed wami leży.
Godzina śmierci powinna być dla was ludzi zbawienną godziną, w której wy odkładacie
waszą naziemską szatę aby wstąpić jako wolni do królestwa pokoju i błogości .... Wy
powinniście spoglądać świadomie i radośnie na tą godzinę, i chętnie wasze naziemskie życie
oddać, aby otrzymać za nie o inne, wiele lepsze, lecz tą świadomość posiadać będziecie
dopiero wówczas, kiedy wy we właściwej żywej wierze prowadzić będziecie życie jako
następcy Jezusa Chrystusa, gdyż wtedy rozpoznacie jasno sens i cel waszego naziemskiego
życia, bo dopiero wówczas wiedzieć będziecie o wszelkich związkach i zależnościach a więc

także o wolnym i błogim życiu w duchowym królestwie .... i wtedy duch wasz jest już
przebudzony, i wtedy poświęcać będziecie naziemskiemu życiu niezbyt wiele uwagi, a raczej
dążyć będziecie ku życiu w duchowym królestwie w świetle i w błogości ....
Wy jesteście o tym pouczani, ale jako prawdę przyjmiecie to dopiero wtedy, gdy
mieszkająca w was miłość światło w was rozpali .... A więc zawsze na pierwszym miejscu
powinno stać prowadzenie życia w (z) miłości .... A wtedy i sama śmierć już was nie
przestraszy, bo wtedy posiadacie już połączenie z duchowym królestwem, i wtedy z jego
strony zostanie tak wiele rąk w waszym kierunku wyciągniętych .... rąk które was prowadzić
będą aż do samego końca waszego życia .... I wtedy będziecie każdy na ziemi dzień tak żyć,
jak chce tego Moja wola .... I wtedy wy przygotowujecie się na błogi koniec, a wasza godzina
pożegnania się z ziemią, będzie dla was przebudzeniem do życia w światłości i wspaniałości
.... Amen

B.D. Nr. 6920

16.09.1957

Los dusz w zaświatach ....
Jeszcze macie na sobie naziemską szatę, jeszcze jest dusza wasza otoczona powłoką, która
uniemożliwia jej beztroski lot w kierunku duchowego królestwa; jeszcze przywiązani
jesteście do tej ziemi .... Ale nadejdzie godzina, kiedy dusza z jej cielesnej powłoki wyjdzie,
kiedy ziemia jej już więcej trzymać nie będzie mogła, i kiedy się ona w górę uniesie, kiedy
ona sobie już tyle siły wypracowła , aby móc się unieść ponad naziemski obszar i udać się do
świata w którym nie istnieją już dla niej żadne przeszkody, gdzie ona pędzić będzie przez
czas i przestrzeń, aby w pełnych światłości wysokościach rozkoszować się błogością. Ale aby
móc ulecieć w górę potrzebna jej jest siła .... siła, której nie można mylić z życiodajną
energią, bo chodzi tutaj o siłę która ją wypełni, kiedy wstąpi ona w wewnątrzny związek z
wiekuistym źrodłem siły .... z jej Bogiem i Ojcem .... kiedy znów do jej oczystego domu
powróci, w którym nie ma już ani biedy ani żadnych cierpień, gdzie panują jedynie błogość
oraz wieczne życie. Lecz może też być, że godzina śmierci nie przyniesie duszy żadnych
większych zmian .... Ona wprawdzie może opuścić jej naziemskie ciało, ale jednak nie będzie
wolna, jeśli jest ona bez siły i nie potrafi się unieść ponad naziemską sferę, ponieważ jej świat
myślowy składał się jedynie z myśli związanych z materią, gdyż pozwoliła ona na to, aby ją
ona za życia na ziemi całkowicie opanowała i nigdy nie dopuszczała do tego aby dotrzeć do
niej mogła siła Bożej miłości. Ona przebywa wtedy także w sferach duchowych, tzn. że
znajduje się ona po za tym światem, ale teraz brak jej jest życiowej siły, i jest ona teraz
skazana na bezczynność. Stan taki jest dla duszy prawdziwą męką, stan bezsilności, stan w
którym brak jest także światła, lecz jest ona sobie siebie samej świadoma.
Śmierć, to ukończenie pewnego odcinka na drodze duchowego rozwoju, dusza w
każdym bądź razie zmienia wtedy jej miejsce pobytu .... lecz jak bardzo różne mogą być sfery
w których dusza teraz się znajduje .... I człowiek podczas życia na ziemi sam zgotowuje swej
duszy los który ją po śmierci oczekuje. I z tego też wzlędu powinien on każdy jeden dzień
wiedzieć i oceniać jako prezent łaski o niezmiernej wartości, on powinien bardzo sumiennie
wykorzystać każdą chwilę dla uzdrowienia swojej duszy .... on nie powinien się zadawalać
naziemskimi radościami i rozkoszami, bo błogości w duchowym królstwie przewższają je
tysiąckrotnie.

Człowiek stale powinien pamiętać o tym, że on sam ma to w swoich rękach aby
zasłużyć sobie na błogość w nadmiarze, lecz musi być gotów podczas tego krótkiego
naziemskiego okresu czasu z tego zrezygnować co wprawdzie ciału uciechę sprawia, ale nie
służy jego duszy. Bo dusza otoczona jest powłoką od której się on podczas swego
naziemskiego życia uwolnić powinien. Szlaki (niedoskonałości) które do duszy jeszcze
przywierają odmawiają prądowi Bożej miłości do niej wstępu .... One muszą napierw
oczszczone zostać, aby Boży prąd miłości móg zupełnie duszę przeniknąć, a to też oznacza,
że dusza po śmierci ciała zupełnie lekko i beztrosko unieść się może do łanów w których
błodzy zamieszkują. A oczyszczenie tych szlak spowodować mogą: wewnątrzna, skierowana
do Boga modlitwa, dzieła dokonane z miłości do bliźniego, oraz wszelkiego rodzaju cielesne
cierpienia ....
Miłość i cierpienie to najskuteczniejsze środki oczyszczające dusze, miłość i cierpienie
sprawiają że człowiek staje się bardziej uwewnętrzniony, miłość i cierpienie stwarzają pewien
odstęp od tego świata wraz z jego uciechami .... Droga miłości i cierpienia to droga po której
przeszedł Jezus Chrystus. A On zawołał do nas abyśmy poszli w Jego ślady, i On obiecał
życie tym, którzy za Nim pójdą. Gdyż Jego droga doprowadzi nas pewnie do celu. Ona
prowadzi z królestwa ciemności do królestwa światłości i On pomoże każdemu który Go
kocha i który za Nim postępować chce, także w niesieniu krzyżyka, kiedy zda się on
człowiekowi za ciężki i on się do Niego, do tego Bożego nosiciela krzyża z prośbą o pomoc
zwróci .... A gdy już naziemska powłoka odkładana będzie to dusza cieszy się i radośnie
wykrzykuje kiedy przez niebiańską bramę do wieczności wkracza. I wtedy spełniła ona cel
jej naziemskiego życia, ona powróciła do jej prawdziwej ojczyzny, gdzie panują wieczne
życie i wieczna błogość .... Amen
B.D. Nr. 5180

29.07.1951
Poważne upomnienie, aby pomyśleć o życiu po śmierci ....

Do was ludzi na ziemi skierowuję ponowne ostrzeżenie: pamiętajcie o waszych duszach i o
waszym stanie po śmierci .... gdyż w waszym życiu nastąpi nadzwyczaj ciężka zmiana, a to
jedynie po to, abyście się zastanowili nad śmiercią waszego ciała oraz nad tym co potem
przyjdzie. Ja chciałbym wam zwrócić na to uwagę i wam z całej miłości na to wskazać co na
was spadnie, abyście wówczas w to uwierzyli, jeśli wy teraz jeszcze uwierzyć nie potraficie,
jeśli wy teraz traktujcie to jeszcze jako fantazjowanie to, co bardzo poważną prawdą jest.
Wy znajdujecie się w wielkim niebezpieczeństwie, ponieważ wy jako lekkoduchy prze wasze
naziemskie życie idziecie, tak jak gdyby ono wiecznie istnieć miało, a wam pozostaje jeszcze
bardzo krótki okres czasu, tak że ogarnęło by was przerażenie, gdybyście o tym wiedzieli.
Wy roztrwaniacie wasze życie, banalne zmartwienia was dręczą, lecz tylko jedno naprawdę
jest ważne, abyście pamiętali o waszej duszy, aby mogła ona wszystko co ciężkie znieść ze
stoickim spokojem, aby mogła ona w zaświatach rozpocząć swe prawdziwe życie w świetle i
sile. Ale to zależy od was samych w jakim stanie dusza wasza przejdzie do duchowego
królestwa.
Coraz bardziej naglące są Moje upomnienia które nawołują was do zmiany waszego
usposobienia, które niekoniecznie złe być musi, lecz za bardzo na naziemskie sprawy
ukierunkowane, aby dusza mogła stać się zdatną do życia w duchowym królestwie. Jak pełny
miłości Ojciec wołam do Moich na ziemi żyjących dzieci: martwcie się o wasze dusze,

pamiętajcie o waszym właściwym celu życia i pospieszcie się, gdyż czas pozostający wam do
końca jest już bardzo krótki .... Zmieńcie się zanim będzie za późno .... pomyślcie o tym jaki
los was oczekuje gdy wasze naziemskie życie dobiegnie do końca i uwierzcie w to, że życie
duszy waszej nie kończy się wraz ze śmiercią waszego ciała, bo ona dalej żyć będzie ale w
stanie który ona sobie podczas jej naziemskiego życia stworzyła.
Wy jesteście odpowiedzialni za jej los w wieczności, tzn. wy sami musicie wziąć na
siebie następstwa waszego naziemskiego postępowania, los życia w zupełnej ciemności, jeśli
wy wasze naziemskie życie niewłaściwie wykorzystaliście. A wy żyjecie niewłaściwie, gdy
bez wiary i bez miłości przed siebie idziecie .... jeśli nie uznajecie Mnie jako waszego Boga i
Ojca i dlatego też nie spełniacie Moich przykazań, jeśli żyjecie jedynie dla tego świata, lecz
nie dla duchowego królestwa które jest waszą prawdziwą ojczyzną i które wy nieodzownie
zamieszkiwać powinniście, a które jedynie w swoich sferach tak bardzo jest zróżnicowane, i
może to oznaczać dla waszej duszy zarówno najwyższe szczęście jak i gorzkie męki, w
zależności o stanu jej dojrzałości. I za ten stan dojrzałości wy ludzie odpowiedzialni jesteście
....
To właśnie znowu do was z góry wołam, abyście skierowali się ku waszemu wnętrzu i
się zmienili, ażeby naziemskie życie stało się drugorzędne na korzyść duchowego życia
waszej duszy które wy wspierać powinniście .... Posłuchajcie Mojego do was z góry
zawołania, opamiętajcie się i zawróćcie zanim będzie za późno, gdyż dzień ten nadejdzie z
całą pewnością, dzień, który Ja przepowiedziałem stale i bez ustanku .... Już nie wiele wam
czasu zostało dlatego korzystajcie z niego i troszcie się o waszą duszę, abyście się tego końca
obawiać nie musieli, końca który jest już tak blisko .... Amen

Połączenie ziemi z zaświatem ....

B.D. Nr. 5640

30.03.1953

Jezus .... mostem do duchowego królestwa ....

Ja sam zbudowałem most pomiędzy duchowym królestwem a ziemią kiedy zstąpiłem na
ziemię aby zbawić ludzkość. I po tym moście wolno wam jest wszystkim kroczyć, jeśli
chcecie pójść za Mną .... A więc zrozumcie Mnie właściwie: Kto idzie Moimi śladami, kto
Mnie wybrał na swojego przewodnika, ten może i powinien pójść tą samą drogą, po której Ja
szedłem, i nie potrzebuje on się niczego obawiać, że idzie błędną drogą. Także i Ja jako
człowiek stale utrzymywałem kontakt z królestwem z którego przyszedłem. Wprawdzie na
samym początku Moje pochodzenie jako człowiek Jezus było prze de Mną ukryte. Ja żyłem
na ziemi i nie wiedziałem więcej jak inni ludzie, ale Moja dusza ciągle szukała Boga, Moja
dusza stale tam wracała, gdzie była Moja prawdziwa ojczyzna .... do królestwa błogich
duchów ....
A Moja z miłości do Boga płynąca tęsknota była tak wielka, że On Sam do Mnie
przyszedł i udzielił mi wkrótce wyjaśnienia o Mojej na ziemi misji. Tak więc już w Mojej
wczesnej młodości rozpoznałem, że Ja i wszyscy inni ludzie tylko gośćmi na tej ziemi
jesteśmy, i że w godzinie śmierci duchowe królestwo znowu się dla każdego z nas otwiera,
tylko że jest ono w swych sferach bardzo różne. Ja jako człowiek na ziemi o tym wiedziałem,

i często mogłem mieć wgląd w te sfery. Ja ujrzałem wielką błogość, ale także ogromne męki i
cierpienia duchowych istot, i Moja dusza tęskniła, ale była też przerażona. Ta możliwość
zaglądania do duchowych światów była wynikiem stopnia dojrzałości, który Moja dusza już
sobie na ziemi zdobyła, i dlatego też duszy Mojej nie zagrażało już żadne niebezpieczeństwo
kiedy wstępowałem do różnych duchowych sfer. Ja Sam ten most już stworzyłem, kiedy Moją
istotę w miłość przeistoczyłem, i dlatego też mogłem wolny od wszelkich niebezpieczeństw
kroczyć po tym moście do duchowego królestwa.
Tak więc chciałbym wam wyjaśnić, że istniejąca w was ludziach miłość ciągle może i
będzie budować pomost do duchowego królestwa, i że wtedy to już nie wy sami jesteście, a
tylko poprzez miłość przebudzony Duch Boży was na drugą stronę przeprowadza, bo On
chce was poprowadzić do duchowego królestwa, które jest waszą prawdziwą ojczyzną, i które
wam nieporównywalne bogactwa oferuje, które wolno wam jest w tym królestwie przyjąć ....
I wtedy możecie też bez obaw i bez jakiegokolwiek zagrożenia zajrzeć do królestwa
ciemności, bo teraz będzie chciała istniejąca w was miłość pomóc wszystkim którzy pomocy
potrzebują. Most pomiędzy ziemią a duchowym królestwem powinno się rozumieć jako
prznośnię a także obrazowo .... Ja tą drogę dla was przygotowałem, drogę która prowadzi do
Boga, i którą wy jako następcy Jezusa pójść powinniście. Ja udowodniłem wam także przez
Moje zmartwychwstanie trzeciego dnia, że Ja śmierć pokonałem, i że nie ma żadnych granic,
dla tego co w was żywe co nieprzemijające, i że wasza dusza zawsze może i powinna
przebywać w duchowym królestwie .... i że Duch Mój, gdy wy tylko Go w sobie przebudzicie
doprowadzi was na obszary które są dla was nie do zgłębienia. Lecz zupełnie inaczej
wygląda, gdy takie kontakty z duchowymi światami nawiązywane są bez wiary we Mnie, bez
duchowego rozwoju i bez miłości .... Wtedy to ludzie wchodzą nieprawnie na ten most, aby
zajrzeć do królestwa, które ich oczom ukryte pozostaje. Cie ludzie Mnie nie uznają i oni
przenigdy nie mogliby się na tym moście znaleźć, moście który Ja stworzyłem przez Moją na
krzyżu śmierć .... Lecz mimo to widzą oni most do królestwa duchowego, jest on jednak tylko
złudzeniem które im Mój przeciwnik prezentuje, bo chce on ich ku sobie zwabić, co mu się
też z łatwością udaje .... że on was w coraz to głębszą ciemność spycha, ponieważ z ciemności
nie można przynieść światła. Kto z koleji światła pragnie, temu wyjdą naprzeciw istoty
światła zaopatrując go obficie w światło, w czystą, nieskalaną prawdę, która zawsze tylko z
Bożego królestwa przyjść może, z królestwa wiekuistej prawdy. Z królestwa ciemności tylko
zło przychodzi, a z królestwa światłości tylko błogosławieństwo; powinniście się przed
królestwem ciemności zamknąć, ale dla królestwa światłości otworzyć, gdyż z niego Ja Sam
do was wołam: przyjdźcie do Mnie którzy strudzeni i obładowani jesteście, gdyż Ja
chciałbym was pokrzepić. I gdy Ja was wołam abyście przyszli, to powinniście wejść na ten
most, który Ja sam pomiędzy ziemią a duchowym królestwem zawiesiłem, aby przygotować
wam drogę, która was w górę poprowadzi ... ku Mnie, Który ale tylko za pomocą miłości
odnaleziony zostać może .... Amen

B.D. Nr. 6682

01.11.1956

Obcowanie z królestwem znajdującym się w zaświatach ....
Muszą zostać spełnione wszystkie warunki, jeśli chcecie wejść w błogosławiony kontakt z
duchowym królestwem, jeśli wy sami chcecie z niego duchowo profitować i czynić przez ze
Mnie chcianą pracę z istotami światła w duchowym królestwie, która przyczynia się do
zbawienia nieczystych dusz. Każdy kontakt z zaświatem, który wy stwarzacie bez spełnienia

tych warunków jest niebezpieczeństwem dla was samych, jak i dla w zaświatach żyjących
jeszcze niedojrzałych dusz. Jak długo zmysły człowieka jeszcze mocno z ziemią są związane,
to nie będzie on miał za bardzo ochoty na nawiązanie z zaświatem kontaktu. Czyni on to
pomimo tego, to są to jedynie naziemkie pytania które go do tego skłaniają, w nadzieji
otrzymania na nie odpowiedzi. Wola, aby nawiązać kontakt z zaświatem pozwala więc
tamtejszym istotom na dostęp do niego, gdyż on się otwiera .... obojętne w jaki sposób on to
czyni, czy myślowo, czy też za pomocą naziemskich środków, kiedy odwiedza on
spirytystyczne seanse, lub też pozwala się pouczać za pośrednictwem media.
Taki kontakt nie przynosi mu jednak żadnego błogosławieństwa, on jest raczej dla
niego wielkim niebezpieczeństwem, przed którym go bardzo ostrzegać trzeba. Bo gdybyście
tylko waszymi cielesnymi oczami mogli zobaczyć ile różnorodnych duchowych istot do
niego się przepycha, to by was to bardzo przeraziło. I wszystkie te duchy biorą tego człowieka
w swoje panowanie, one wprawdzie odpowiadają mu na jego pytania, lecz tylko tak, jak im
na to ich ciemny duchowy stan pozwala .... i one starają się go coraz bardziej do materii
przykuwać, do której one same także jeszcze mocno przywiązane są, tak jak to one także za
życia na ziemi były. Wystrzegajcie się takich kontaktów, gdyż one was w dół ściągają, nawet
wówczas, gdy wy dotrzecie przez to do wiary w życie po śmierci .... Bo te duchy was do tego
nie zachęcą, abyście nad swoją duszą pracowali, i po ich często sprzecznych wypowiedziach
rozpoznacie też, że macie tu do czynienia z nieczystymi duchami .... Pierwszym warunkiem
do błogosławionego kontaktu ze światem duchowym jest silne pragnienie poznania czystej
prawdy, to innere parcie aby od istot które stoją w świetle mądrości przyjąć tą mądrość
która posiada duchową zawartość, i tylko i jedynie duchową zawartość .... A więc nie można
tej istocie która na wasze zawołanie w stosunku do was się wypowiada, zadawać żadnych
pytań naziemskiej natury. Taki kontakt z duchowym światem może przynieść viele
błogosławieństwa, nawet jeśli na początku stwarzany on będzie za pomocą naziemskich
środków lub poprzez medium, gdyż w krótce doprowadzi on do tylko duchowego kontaktu,
który Ja wam wszystkim polecam, ponieważ wtedy wkroczyliście na drogę która jest pewna
.... móc stale być pouczanym ode Mnie, przez Mojego ducha .... Gdyż każda istota światła,
która was na Moje zlecenie poucza, zaznajomi was też z tym jak wy do doskonałości ducha
dotrzeć możecie. Wasza wola, wasz stan duchowej dojrzałości, wasz stopień miłości są
zawsze decydujące, gdy wy nawiązujecie kontakt z duchowym światem, gdyż odpowiednio
do tego zbliżają się do was takie same jak wy istoty .... I ponieważ wy ludzie wszyscy jeszcze
pełni różnych słabości jesteście, to musicie się liczyć ... i obawiać pojawienia się podobnych
istot, i dlatego zawsze najpierw musicie polecić się Mojej opiece, abym Ja was przed nimi
chronił .... I prośba taka zawsze będzie dla was najlepszą ochroną, bo kto ze Mną takie
połączenie stworzy, ten może być pewien że ono nigdy mu żadnej szkody nie przyniesie.
Lecz bardzo rzadko są duchowe pytania powodem dla którego ludzie z zaświatem kontaktu
szukają .... Ciekawość, aby dowiedzieć się co dzieje się w tym świecie, osobiste przywiązanie
do zmarłych osób, oraz oczekiwane od nich porady są o wiele bardziej ku temu powodem, i
jeśli ich dusza nie dozna przy tym bezpośrdniej szkody, to nie mają one żadnych zalet, gdyż
wyniki takich kontaktów zadawalają bardziej ludzkie zmysły jak samą duszę ....
Duchowy świat stale jest w kontakcie z ziemią oraz z jej mieszkańcami, i starać się on
będzie każdy poważny z nim związek utrzymać i rozbudować. I dlatego też Ja pobłogosławię
każdego człowieka który taki poważny kontakt nawiąże ... że można będzie mieć korzystny
pozytywny wpływ na wiele w zaświatach znajdujących się dusz .... Lecz tych którzy chcieliby
jedynie rzucić swe spojrzenie na obszary które są jeszcze przed nimi zamknięte, chciałbym
ostrzec aby byli bardzo ostrożni. Gdyż mogą się oni bardzo szybko dostać pod panowanie sił,
od których będzie się im potem bardzo ciężko uwolnić .... w przeciwieństwie do nich ci
którzy szukają prawdy, którzy poważnie do tego dążą spokojnie wejść na ten most mogą,

gdyż im wyjdą na przeciw właściwi posłańcy, którzy udzielą im ochrony i przekażą im to
światło, które im na dobre wyjdzie .... Amen
B.D. Nr. 3628

16.12.1945
Dobra myślowe z duchowego królestwa ....

Do was płyną z zaświatów myśli, jeśli wy zmysły wasze duchowo ukierunkujecie i przez to
kontaktu szukacie z posiadającymi wiedzę istotami z duchowych królestw. A więc każda
myśl może wam przynieść błogosławieństwo, pod warunkiem że jest to wasza poważna chęć
aby stać się wiedzącym, a więc aby zostać w prawdzie nauczanym. Lecz zawsze jednak
warunkiem będzie prowadzenie życia według Bożej woli, aby się wami dobre duchowe
istoty zaopiekować mogły, gdyż otaczają was również siły ciemności i one starają się wasze
myśli wyprowadzić na manowce. I wy sami dopuszczacie do was ich dostępu lub go
odpieracie, w zależności od tego jakie wy życie prowadzicie, jaka jest wasza wola, oraz jakie
jest wasze do Boga i do dobra nastawienie.
I dlatego też, jeśli wy pragniecie prawdy, to z całą powagą powinniście siebie samych
sprawdzić, czy wy się tak naprawdę staracie żyć według Bożej woli. Wy powinniście
wiedzieć, że te myślowe dobra należą do czynności istot żyjących w zaświatach, istot które
starają się je wam przekazć ... udostępnić, i że wy sami tym siłom dostęp umożliwiacie, które
wy sami przyciągacie poprzez zawartość waszego życia i poprzez waszą wolę. Dlatego też
uważać musicie na wasze myśli i je sprawdzać, czy one was do Boga prowadzą, czy też od
wiary w Boga odciągają. Każda dobra, w miłości wychowująca i na Boga wskazująca myśl
jest działalnością dobrych duchowych sił, i po nią powinniście sięgnąć, aby ona was całkiem
opanowała, bo gdy wy poświęcicie jej swoją uwagę, to będzie ona też miała wpływ na
przebieg waszego życia i będzie to z pożytkiem dla waszej duszy.
Jeśli wy się modlić do Boga będziecie z prośbą o właściwe myśli, to wówczas
prowadzić i kierować wami będą dobre duchowe istoty, one wywierać będą wpływ na wasze
myśli, i starać się będą przekazać wam duchową wiedzę, która podniesie stopień dojrzałości
waszej duszy; one przekażą wam także siłę rozpoznania, dzięki której wy unieszkodliwić
możecie oddziaływanie na was złych sił, rozpoznając je natychmiast jako błędną myśl i
odrzucając ją od siebie. Jeśli jesteście w kontakcie z Bogiem i staracie Mu się spodobać, to
nie musicie się obawiać żadnych złych sił, które by wasze myślenie sprowadzały na błędne
tory, gdyż wa sami oddajecie się w ręce dobrych duchowych istot, które się wami teraz
opiekują w miłości i cierpliwości, i waszymi myślami tak kierują że zgodne są one z prawdą
wspierając wasz duchowy rozwój, gdyż wy sami do tego dążycie .... Amen

Istoty światła
B.D. Nr. 3354

02. i 03.12.1944
Myślowe wpływy ze strony istot światła ....

Jeśli tylko jakiś nosiciel światła, pewna posiadająca wiedzę duchowa istota znajdzie na ziemi
człowieka, który zechciałby jej wysłuchać, to pozostaje już ona na stałe blisko niego, aby
mieć wpływ na jego myślenie, a więc aby móc go sukcesywnie pouczać (nauczać).
Lecz o tym czy starania tej istoty mieć będą powodzenie, decyduje zawsze człowiecza wola.
Bo chociarz istota ta w pełni sił się znajduje i mogłaby całkowicie myśli tego człowieka
opanować, to nie zostanie on jednak w wolności dysponowania swoją wolą ograniczony, tzn.
że nigdy nie będzie mu się przekazywało wiedzy wbrew jego woli. A więc wymaga takie
nauczające zadanie od tej duchowej istoty światła szczególnie dużo ciepliwości. One starają
się ciągle od nowo skierować ludzkie myśli na pewien konkretny temat, co do którego one
temu człowiekowi dać chcą wyjaśnienie, i nie wolno im być niecierpliwym, jeśli ludzkie
myśli ciągle od tego tematu odbiegają. Dlatego też musi być ich miłość do tych ludzi bardzo
duża, tak że stale mieć one będą wyrozumienie dla ich słabości i nigdy nie zrezygnują z ich
prób zainteresowania człowieka duchową wiedzą. Dlatego też posiadać będzie człowiek,
który znajduje się z taką istotą w głębokim wewnętrznym połączeniu zupełnie inny myślowy
świat; on będzie, chociarz on jeszcze pouczony nie został często i dużo rozmyślał o
duchowych tematach, a rozmyślanie to zadawalać go będzie, gdyż przyniesie mu ono
odpowiedź która mu odpowiada. A wtedy te istoty światła mogą stać się aktywne, one w
każdej chwili mogą się w tok jego myśli włączyć, one mogą przenosić na człowieka swoje
myśli .... Lecz to czy ich trud i cierpliwość mieć będą powodzenie, to zależy już od zdolności
pojmowania poszczególnej osoby, bo im bardziej ochocza ona jest tym uważniej nasłuchiwać
ona będzie do swojego wnętrza, tzn. ona zwracać będzie uwagę na swe myśli, ona nie
pozwoli im odrazu odejść, ona je rozpracowuje i dopiero wówczas mogą one stać się
skuteczne, tzn. skłonić go do wykonania tego co mu myślowo poradzono.
Jeśli poświęci człowiek tym myślowym przekazom swoją uwagę, to wówczas
przebudzi się w nim potrzeba aby to co on w sobie usłyszał, a więc duchowo przejął
przekazać dalej swoim bliźnim, bo go to wewnętrznie porusza, i animuje także do podania
tego dalej. I to jest wtedy przygotowaniem swych bliźnich na to aby istoty światła mogły stać
się także i w stosunku do nich aktywne, bo jeśli zainteresują się one tym co im się akurat
opowiada, to i one nad tym rozmyślać ropoczną i wówczas znowu może się włączyć pewna
duchowa istota światła i dostarczyć ich myśleniu pokarmu w postaci myślowych pytań i
wyjaśnień.
Każdy człowiek posiada taką duchową istotę która się nim opiekuje, one otaczają
wszystkich ludzi i one zwracają uwagę na każdą myśl poszczególnego człowieka. I gdy tylko
ludzkie myślenie się na duchowe sprawy skieruje, a więc tym się zajmuje co się po za
naziemskim życiem znajduje, co nie ciała, lecz ludzkiej duszy dotyczy, to wówczas starają się
te istoty światła skierować ludzkie myśli na właściwą orbitę .... podszeptując człowiekowi
myślowo odpowiedź na nurtujące go pytanie, tak że traktowana ona będzie jak gdyby ona z
niego samego się wywodziła, i przy odrobinie dobrej woli także odpowiednio doceniona
zostanie. Ponieważ ta myśl dopiero wtedy stanie się wartościowa, kiedy zostanie ona
obrócona w czyn, kiedy to co się człowiekowi myślowo przekazuje także i wykonane
zostanie, odpowiednio do uzyskanej rady. Lecz u wielu ludzi pozostają starnia tych światłych
duchowych istot bez powodzenia, ponieważ dążą oni do czysto naziemskich rzeczy i nie
posiadają zmysłu dla duchowej pracy oraz wiedzy. W tym przypadku są te istoty bardzo
wdzięczne jeśli znajdą one wsparcie ze strony ludzkich ust, gdyż istoty te nie mogą się
człowiekowi w widoczny sposób objawić i wbrew ludzkiej woli nie wolno im też jest
przekazywać mu duchowej wiedzy, lecz zawsze jest tu decydująca ludzka wola, która do
takich pouczeń dopuszcza, lub się przed nimi wzbrania. Gdyż też światłe duchowe istoty
postępować muszą zgodnie z Bożym prawem, a wolna ludzka wola musi pozostać
nienaruszalna, aby człowiekowi nie odebrać możliwości stania się doskonałym. Dlatego też

można przybliżyć ludziom właściwą wiedzę jedynie wtedy, gdy ich wola sama aktywną jest,
tzn. kiedy się oni sami otwierają na wpływy przedstawicieli światła, którzy starają się ich
bliżej z duchową wiedzą zapoznać. I dopiero wtedy mogą otaczające ich istoty światła swoją
nad nimi pracę wykonywać, one mogą ich myślowo pouczać, oraz wyjaśnić im wszystkie
nurtujące ich pytania. I wtedy są oni sukcesywnie prowadzeni i zaopatrywani w wiedzę i ich
myślenie skierowywane jest na właściwy tor, ponieważ istoty światła wielką siłą oraz mocą
dysponują, jeśli tylko ludzka wola ich oddziaływaniu nie stawia oporu.... Amen

B.D. Nr. 6636

05.09.1956

Anioł stróż .... Duchowi przewodnicy ....

Wierny duchowy przewodnik towarzyszy wam na wszystkich waszych drogach,
prowadzących przez wasze naziemskie życie .... Nigdy nie jesteście bez duchowej ochrony i
gdyby ci przewodnicy, oraz te istoty światła które wokół was się znajdują mogły działać bez
ograniczenia, to wasze na tej ziemi dojrzewanie było by zapewnione, ponieważ ich miłość do
was wszystko czynić by chciała, co by wam pomóc mogło na waszej drodze do góry. Ale im
nie wolno jest oddziaływać na was bez ograniczenia, gdyż wasza wolna wola stanowi dla
nich pewne ograniczenie .... Im wolno jest na was oddziaływać tylko odpowiednio do tej
woli, i często wy ludzie sami uniemożliwiacie tym prowadzącym was istotom ich na was
oddziaływanie, ponieważ wasza wola działa przeciw ich staraniom. Lecz pomimo to oni was
nie opuszczają i ciągle na nowo starać się oni będą na was wpływać aż do waszej śmierci. A
więc stale otoczeni jesteście przez chroniące was duchowe istoty, i zawsze możecie się do
nich z prośbą o pomoc zwrócić, lecz pomocy tej dopiero wtedy oni wam udzielić mogą, gdy
wy stworzycie ze Mną więź, gdyż i to jest wiekuistym prawem, że światłe istoty zawsze tylko
Moją wolę spełniają, że one zawsze są aktywne w Mojej woli. Człowiek posiadający więź z
Bogiem może więc bez zmartwień prze swe naziemskie życie kroczyć .... gdyż jemu stale
udzielana jest obfita w miłość pomoc, gdy on po uwewnętrznionej do Mnie modlitwie się w
opiekę Moich pomocników odda, ich także o ochronę i pomoc prosząc. Te chroniące was
duchy i przewodnicy przeniknięte są światłem i siłą i dlatego też łatwo jest im kształtować
wasze naziemskie życie, tak aby było ono dla was znośne, oni potrafią was uwolnić z biedy,
opresji oraz trudności które w naziemskim sensie na was spadają lub też na wkutek działania
negatywnych sił wywoływane są .... Tym ochronnym duchom Ja was przekazuję, gdy wy się
uprzednio ze Mną połączyliście, czy to przez wasze usposobienie, wasze z miłości sprawione
uczynki, lub przez modlitwę. A więc człowiek Mi oddany zawsze może czuć się strzeżonym
prze ze Mnie Samego, a Moi niebiańscy słudzy spełniają jedynie to co Moją wolą jest .... I
wola Moja zawsze mieć będzie na uwadze wasze dobro, którzy już Mi się oddaliście Mojej
ochrony pragnąc.
Tak więc wiedzcie, że wy nigdy nie jesteście sami, nawet gdybście nie wiem jak
mocno samotni i przez świat opuszczeni się czuli .... was otaczają legiony duchowych istot
które chcą udzielać wam pomocy, które pod intrukcję waszego waszego ochronnego ducha
(anioła stróża) wam swoją opiekę ofiarowują aby uchronić was od cielesnej oraz duchowej
szkody.
Niewłaściwe jednak było by to, gdybyście się wyłącznie tym istotom powierzali, w
pewnym zabobonnym zrozumieniu, gdybyście w nich kogoś innego wiedzieli, a nie tych
którzy Mi służą, którzy dopiero dla was aktywni być mogą, gdy wy ze Mną waszą więź już

stworzyliście .... Bo gdy wy bez wiary we Mnie i bez miłości do Mnie, do duchowych istot o
pomoc wołacie, to przywołujecie siły Mi przeciwne i jednocześnie oddajecie się pod ich
panowanie .... Gdyż i te siły zawsze są w pobliżu i wczekują jedynie okazji, aby móc was
posiąść, i taką okazje one zawsze wtedy mają, gdy Ja z waszego myślenia wyłączony zostaję,
gdy wy na tej ziemi be ze Mnie żyjecie i pracujecie .... I wtedy nawet wasz duchowy
przewodnik nie może się przepchać, gdyż wy sami mu tego waszym postępowaniem
zabraniacie. I tym bardziej aktywne stają się wtedy te przeciwne siły, które wy również w
okół was odczuć możecie, tak samo jak te dobre, na Moje zlecenie działające istoty. Ale wy
niechybnie popadacie w ręce tych sił, gdyż mają one dużą moc i jej też używają, gdyż wasza
wola im do tego prawo daje. Nigdy jednak nie musicie się tych sił obawiać, jeśli wasza wola
tylko Mi jest oddana i wy się Mojej opiece polecacie. Gdyż wówczas stoją Mi liczni
pomocnicy do dyspozycji, którzy chcieliby wam służyć. I wtedy wasza naziemska droga
życia zawsze stać będzie pod ochroną waszego duchowego przewodnika, którego Ja Sam
wam przeznaczyłem od waszego urodzenia aż do waszej śmierci .... Amen
B.D. Nr. 6737

15.01.1957
Środki ratunkowe istot światła ....

W świecie duchowym wyraźnie widoczne jest co ludzie na ziemi wyprawiają, i to sprawia że
one bardzo by ludziom pomóc chciały, gdyż wiedzą one o zbliżającym się końcu świata oraz
o losie tego który zawiedzie. Litościwa miłość bezustannie popędza ich do udzielania
pomocy, ale ludzka wola często się wzbrania, a wbrew ludzkiej woli nie wolno im niczego
uczynić. Ale ponieważ potrafią one również rozpoznać duchowy stan człowieka, to wiedzą
też o skutecznych środkach i w całkowitej zgodzie z Bożą wolą je stosują które na tym
polegają, że bierze się wpływ na naziemskie wydrzenia.
Tak wię mogą nastąpić na wskutek oddziaływania istot światła wydarzenia
sprawiające radość, ale także wydarzenia niedobre, które osoby powierzone jej opiece uratują,
lub też prowadzić chcą do Boga .... Bo Sam Bóg przydzielił je ludziom jako duchowych
przewodników, i uzdrowienie duszy ich podopiecznych leży im szczególnie na sercu. I one
wiedzą także o błogosławieństwie cierpienia dla wszystkich ludzi, i dlatego często nie da się
tego cierpienia obejść, chociarz te istoty światła pełne są do człowieka miłości.
Uratowanie duszy jest dla każdej istoty światła bardzo uszczęśliwiające, ponieważ
wiedzą one o pełnym męk , nieskończenie długo trwającym stanie tego, który ponownie w
materi uwięziony zostanie. I w odniesieniu to tego pełnego męk i cierpień stanu, można
największe naziemskie cierpinie widzieć jako stosunkowo znikome, i dlatego ci pomocnicy je
też stosują niszcząc naziemskie szczęście i często boleśnie ingenrują w życie pewnego
człowieka , tak że motyw z miłości prawie nie do rozpoznania jest .... ale jest to jedynie
miłość oraz troska o ludzką duszę, która aktualnie znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie.
Gdyż jak długo ona jeszcze na ziemi przebywa, to nie zostanie ona przez jej duchowych
przyjaciół i przewodników opuszczona. I ponieważ pozostający ludziom do końca czas coraz
to krótszy się staje, to takie bolesne ingerencje istot światła będą coraz to częstsze, gdyż one
działają na zlecenie Boga, one są jedynie współpracownikami, które w Jego woli się
udzielają.
Coraz więcej naziemskich dóbr ludzie sobie zbierają, stale oddają cześć temu światu
oraz jego uciechom, i dlatego też musi ich naziemskie szczęście zostać zniszczone, onie

muszą przeżyć rozpad naziemskich dóbr, oni muszą nauczyć się rozpoznawać jak puste są
naziemskie radości. I wszystko to jest tylko wówczas możliwe, jeśli im nie idzie według ich
ich woli, gdy im poprzez wszlkiego rodzaju ciosy losów utrudniać się będzie swawolne
rozkoszowanie się nimi i wszystkim tym do czego oni dążą .... I wtedy jest możliwe, że ich
myśli obiorą inny kierunek, inny życiowy cel, i wówczas byłaby ta naziemka strata
przeogromnym duchowym zyskiem .... I wtedy istoty światła odniosły zwycięstwo i
pomogły duszom w odzyskaniu życia za co im dusze na wieki dziękować będą.
Jest to dla wszystkich istot światła widoczne w jakiej ciemności ludzie na ziemi przed
siebie wędrują i one także wiedzą że powodem tego jest ten świat .... Dlatego stale strają się
one ludzkie myśli od tego świata odwrócić, i one próbują to osiągnąć za pomocą środków
które wydają się być surowe i pozbawione miłości, lecz stale jest miłość powodem do użycia
ich, ponieważ są one z Bogiem jednością i dlatego też wypełnione miłością do wszystkich na
ziemi żyjących nieszczęśników.
Do końca pozostał już bardzo krótki okres czasu, ale ten krótki czas będzie bardzo
ciężki, ponieważ muszą zostać poruszone wszystkie dusze które nie chcą dobrowolnie wyrzec
się tego świata i skierować się do Boga .... I tak powinno się widzieć i rozpoznać każde
ciężkie przeżycie, każdy twardy cios losu ... jako środki ratunkowe które za Bożą zgodą
muszą jeszcze na ludziach zastosowane zostać, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie
utonięcia w otchłani .... Gdyż każda dusza ma w zaświatach swego pomocnika i swą ochronę,
oni muszą jednak uwzględniać ludzką wolę, gdyż w innym razie żaden człowiek nie poszedł
by na zatracenie, a tylko jeszcze przed końcem znalazł by swą drogę prowadzącą z powrotem
do Boga .... Amen

B.D. Nr. 7831

20.02.1961
O wcielaniu się istot światła ....

Zawsze powinniście się zwracać do Mnie Samego jeśli chcecie czystej prawdy, i wy nigdy
błądzić nie będziecie. I znowu chciałbym wam zwrócić uwagę na działanie Mojego w was
ducha, abyście nie znaleźli się w niebezpieczeństwie przyjmowania duchowego dobra który
źródłem Ja nie jestem. I Ja ciągle na nowo zwracam wam uwagę na działalność szatana w
czasach ostatecznych, który prowadzi walkę z prawdą używając do tego wszystkich środków,
on stara się złapać ludzi chytrością i podstępem, ludzi którzy nie są dostatcznie Mnie blisko ,
którzy poplątali się w błędnych naukach i nie są gotowi ich porzucić. Ale Ja dostarczę
każdemu prawdy, jeśli on jej tylko z całą powagą zapragnie ....
Jeśli będzie się w końcowych czasach mówić o wcieleniu istot światła, to rozchodzi
się tutaj o duchową misję, ponieważ duchowa bieda na ziemi bardzą wielką się stała, a te
istoty oznajmiły swoją gotowość udzielenia ludziom pomocy. I zaprawdę bardzo duża ilość
pełnych światła duchowych istot wcieliła się na ziemi, one idą po ziemi, przez ludzi jako takie
nie rozpoznawane spełniając ich misję: przynosząc ludziom duchowe dobra (wiedzę) lub aby
im swym życiem pokazać, jak życie w miłości wyglądać powinno, lub też pracą swą
przynosząc ludziom błogosławieństwo, lub też pomagając ludziom odnaleźć właściwą drogę,
która do Mnie prowadzi. Najczęściej jednak polega ich zadanie na tym, że są one dla Mnie
aktywne, w Moich winnicach, one są dla ich bliźnich prawymi przedstawicielmi Boga ....
nauczycielami, których Ja Sam sobie wkształcam, które dla Mnie głos zabierają, którzy są
Moimi dobrymi sługami. One same, w duchowym królestwie zaoferowły Mi się dla tej
zbawiennej pracy i ich ofertę przyjąłem, co oznaczało dla nich wcielenie się na tej ziemi.

One jednak teraz nic nie wiedzą o ich pochodzeniu; one nie wiedzą także że pracują na
Moje zlecenie, którego się one dobrowolnie podjęły, one prowadzą swe naziemskie życie jak
każdy człowiek, tylko że ich wolna wola decyduje się na właściwe prowadzenie życia oraz na
pracę w Moich winnicach. One też nie wiedzą nic o ich poprzednim życiu .... i musi też tak
być, gdyż motywacja do tego zadania z całkowicie wolnej woli rezultować powinna,
niezależnie od tego jaką duchową misję ma poszczególna istota do spełnienia. Nie było by to
dla was zaprawdę błogosławieństwem, gdybyście wiedzieli dlaczego jako człowiek na tej
ziemi wcieleni jesteście, gdyż wasze myśli doznały by zamętu, ponieważ Mój przeciwnik zna
wszelkie ludzkie słabości i łatwo było by mu się potajemnie wkraść, jeśli odkryłby w was
tylko iskierkę pychy. Dlatego też z Mojej strony nie dostają te istoty żadnej wiedzy o ich
pochodzeniu .... Lecz pomimo to chcieli by ludzie o tym wiedzieć i nie pytają oni o
pochodzeniu tej wiedzy .... I Mój Duch przenigdy wam tej widzy nie udostępni, o wiele
szybciej uczynią to jednak niedojrzałe jeszcze duchy, które rozprzeszczeniają nieprawdziwe
informacje i czynią z ludzi wcielone istoty światłości, gdzie w rzeczywistości u tych osób nie
jest rozpoznawalna żadna misja, gdyż w innym przypadku nie była by ona zbudowana na
kłamstwach oraz na błędnych warunkach .... Prawdziwe istoty światła pracują w ukryciu, lub
też występują tak wyraźnie, że całkiem jasno daje się rozpoznać pewna misja z Mojego
zlecenia ....
Ale istoty te odrzucać będą wszystko co nie jest zgodne z prawdą, i rozpoznają
również nieprawdziwe informacje z duchowego świata jako kłamstwa i obłudę i zganią takie
postępowanie. Ponieważ znajdują się one w prawdzie i walczą dla prawdy, ale nie dla
błędnych nauk, które od tego się wywodzą co jest Moim przeciwnikiem. I Ja was ludzi
zawsze tylko ostrzegać mogę przed jego działalnością w czasach bliskich końca, bo on uczyni
wszstko, aby Moją czystą prawdę pozbawić mocy, i on zawsze znajdzie uznanie u tych którzy
szukają czegoś nadzwyczajnego, które nie potrafią się zadowolić z czystą prawdą, która do
nich ode Mnie dociera. Lecz Ja zawsze udzielał wam będę wyjaśnienia, jeśli tylko z całą
powagą tego zapragniecie .... Amen

B.D. Nr. 8788

23.03.1964
Przeciwnik Boga maskuje się jako anioł światła ....

Jeśli będziecie starać się do Mnie dotrzeć, to Mój przeciwnik jeszcze nie raz się wam w drogę
postawi i będzie starał się was z niej zepchnąć, i skorzysta on z wszelkich środków aby tylko
cel swój osiągnąć. Lecz uwierzcie Mi, że Ja nikogo, kto swe oczy na Mnie skierowuje, nie
pozostawię bez siły do stawiania mu oporu. Lecz wiele nieprawdy siał on będzie i nie ustanie
w podkopywaniu czystej prawdy. I zawsze starał się on będzie występować w takiej samej
szacie jaką noszą na ziemi Moi posłańcy .... On przebiera się w szatę jaką noszą pełni światła
aniołowie, aby ludzi zwieść z właściwej drogi, bo chociarz na pozór dla Mnie przemawia, to
słowo które on wymawia nie jest Moim słowem, bo on stara się wywrzeć wpływ na ludzi mu
posłusznych aby oni potem swe własne myślowe dobra jako Moje słowo ludziom oznajmiali,
słowo które przez niego odpowiednio błędnie spreparowne zostało, aby wprowadzić w
ludzkim myśleniu zamęt i uczynić ich niezdolnymi do zdania naziemskiego egzaminu.
Wy nie znacie jego chytrości oraz podstępności, wy nie wiecie jaką taktykę on
prowadzi aby tylko wprowadzć ludzi w błąd. Lecz pomimo to posiada on bardzo dużo

zwolenników, ponieważ ludzie doznać chcą czegoś szczególnego i dlatego też Mojemu
prostemu i skromnemu słowu nie poświęcają żadnej uwagi. Pośród tych którzy by Mi służyć
chcieli jest ich miłość do siebie samego jeszcze stosunkowo duża, i ta właśnie egoistyczna
miłość pozawla Mojemu przeciwnikowi się włączyć, on sam podaje się jako Pan i dlatego też
jest on przez nich uznawany, gdyż miłość egoistyczna oznacza zarazem ciemność ducha, a
wię nigdy nie będą oni w stanie rozpoznać co prawdą a co kłamstwem jest ... I często udaje
się mu wykstałcić na swoje usługi posłuszną mu osobę, w którą on wpaja wiele błędnych
nauk, które bez zastanowienia jak prawda przyjmowane zostają ....
Lecz pomimo to wy
ludzie nie musicie wpaść w jego sieci, jeśli wasze porządanie czystej prawdy będzie
odpowiednio silne, gdy wy wszystko sprawdzać będziecie z życzeniem abym Ja waszego
ducha oświecił, abyście potrafili oddzielić to co prawdziwe od tego co fałszywe. A wtedy
przejrzycie nagle na wasze oczy, i wszystko to co fałszywe bez namysłu odrzucać od siebie
będziecie .... Wy rozpoznacie Mego przeciwnika i uciekać się będziecie do Mnie, z prośbą o
siłę oraz o pomoc w stawianiu mu oporu. Wy musicie jedynie poważnie tego chcieć, aby się
w tej jedynej prawdzie znajdować, i zaprawdę Mój przeciwnik nie będzie już potrafił was
zwodzić .... Wy przejrzycie jego samego jak również i jego działanie, i wy rozpoznacie także
jego „narzędzia” chociarzby nie wiem jak one się maskowały i za posłańców światła się
podawały. Właściwe światło promieniuje tylko ze Mnie, oraz z tych którzy to właściwe
światło .... tej czystej prawdy pragną. Lecz fałszywy prorok zawsze poruszał się będzie blisko
prawdziwego, i ciemność starać się będzie światło to przyciemnić lub też zupełnie zgasić, i po
tym co wam prorok przynosi rozpoznacie też tego pochodzenie .... Gdy Ja zsyłam na ziemię
Moje słowo, to skorzysta z niego każdy ten któremu ono zsyłane zostaje i dlatego rozpozna je
on też jako głos Ojca, ponieważ posiada on w sobie przebudzonego ducha .... A kto je jako
Moje słowo rozpoznał, ten nie stawia u jego boku nic bezwartościowego .... A jeśli on to
czyni, to sam tym udowadnia, że on Mojego słowa nie rozpoznaje, że nie potrafi on
rozpoznać Ojcowskiego głosu, a to z koleji wskazuje na jego duchowy stan .... Czy może
istnieć co smakowitszego od tego gdy Ja Sam do was ludzi przemawiam .... I jeśli wy to
czujecie, że wasz Ojciec do was przemawia, to zapragniecie aby wam jego głosu już nigdy nie
brakowało, ale wy będziecie też wówczas w stanie rozpoznać różnicę, kiedy się wam
pozornie to samo zaoferuje .... Wam brakowało w tym będzie tej siły, która z Mojego słowa
wypływa, ponieważ Ja chcę do was ludzi Moją siłę skierować, siłę której wy tak bardzo
potrzebujecie ....
I wtedy podam wam odpowiedni dla duszy waszej pokarm, Ja podam jej to lekarstwo,
którego ona potrzebuje aby wyzdrowieć, a będzie mógł z niego skorzystać każdy, kto posiada
łaskę pobierania przez Moich posłańców Mojego bezpośrednio mówionego słowa .... Lecz on
znajduje się już w świetle i dlatego potrafi też rozpoznać każdy fałszywy prąd który go dotyka
ponieważ pochodzi on od Mego przeciwnika, który już nie jest jego panem, kiedy Ja mogę
jakiemuś człowiekowi niebiańki chleb przekazać i czystą życiodajną wodę ....
Lecz i Mój przeciwnik o was walczyć nie przestanie ... których to on właśnie traci. On
poruszy wszelkie drążki, aby się jako anioł światłości ludziom przedstawiać, i ich znowu na
swoją stronę przeciągnąć. Dlatego bądźcie bardzo ostrożni i stale proście Mnie o zesłanie
wam siły, aby się uwolnić od tego, czym Mój przeciwnik i wróg jest, i jeszcze przez długi
okres czasu pozostanie .... Amen

B.D. Nr.8228

30.07.1962

Sprawdzajcie wszelkie duchy ....
Uwierzcie w to wy ludzie, że Ja ciągle na nowo zsyłał wam będę wiedzę o Jezusie Chrystusie
i o Jego dziele zbawienia, ponieważ Jego .... Tego Bożego Zbawiciela, wy ludzie rozpoznać
musicie, i uznać jako Syna Bożego i Zbawiciela tego świata, Który Mnie Samego w sobie
nosił. Lecz nie można wam tego udowodnić jaką On miał na ziemi misję do spełnienia, ale Ja
Sam za pśrednictwem Mojego Ducha dostarczę wam odpowiednią o tym wiedzę, i to będzie
już dla was dowodem .... Gdyż czego wam historycznie udowodnić nie można, o tym poucza
was Duch Mój .... Tak więc wiedzcie też o tym, że Ja Sam Tym jestem, Który wam to
objawia .... a więc spokojnie możecie sprawdzać ducha, gdyż jeśli się wam udziela
wyjaśnienia o Jezusie Chrystusie i o Jego Dziele Zbawienia, to Duch ten który wam tą prawdę
przekazuje pochodzi od Boga, gdyż jedynie Sam Bóg może wam czystą prawdę przekazać.
Wy macie prawo do sprawdzenia źródła duchowego dobra. I Ja Sam wam pokazałem co jest
tutaj decydujące, gdyż przeciwny Mi duch przenigdy oznajmiał nie będzie, że „Jezus
Chrystus zamieszkał w ludzkim ciele” I jeśli wy sami stworzyliście sobie na to wasz dowód,
że działa tutaj Boży Duch, to możecie także przyjąć za prawdę wszystko to co On wam
oznajmia.
Moje w człowieku działanie, które w tak wyraźny sposób jako zesłanie Mojego słowa
się wyraża, nie może być interpretowane jako własne myślowe rozumowanie, jeszcze mniej
może być ono widziane jako działanie Mojego przeciwnika, gdyż wtedy udowadniają ludzie
jedynie to, że oni sami nie potrafią głosu ich Ojca rozpoznać, że nie należą oni do tych którzy
Moi są, którzy Mi się całkowicie oddali, a tylko do tych którzy sami jeszcze myślowo za
bardzo są aktywni, gdyż inaczej odebrali by oni Moje słowo jako słowo ich od wieków Ojca
.... Gdyż doprowadzenie Mojego słowa do ludzkiego serca .... czy to bezpośrednio, czy też
przez Moich posłańców nigdy się z celem nie mija. Ono dotyka jego serca, jeśli się tylko ono
ochoczo dla Mnie otwiera i gotowe jest na to, abym do niego przemówił. I to sprawia że
człowiek bez jakiegokolwiek uprzedzenia Mnie wysłucha, a więc sam gotów jest na to, aby
Duch Mój, Moje światło miłości go przenikało .... Jeśli człowiek czysto rozumowo próbować
będzie Moje ku niemu skierowane słowo sprawdzić, to wóczas trudno mu będzie rozpoznać
głos jego Ojca, gdyż nie porusza On jego serca, lecz właśnie i jedynie to jest do właściwego
sprawdzianu konieczne. Wy nie powinniście ślepo wierzyć i coś przyjmować, co wy
wewnętrznie odrzucacie .... Ale kiedy dotrą do was Moje objawienia, to nigdy nie będziecie
odczuwać potrzeby aby się przed nimi wzbraniać, lecz pod warunkiem, że wy sami tego
pragniecie abym Ja się do was zwrócił, i one was raczej tak bardzo wewnętrznie poruszą, że
będziecie sobie życzyć, aby wam ich już nigdy nie brakowało, i będziecie też całkowicie co
do tego przekonani że są one prawdziwe, ponieważ wy sami Mnie odczuwacie .... Boże
objawienia zawsze mieć będą jako zawrtość: stanie się człowiekiem Jezusa Chrystusa, oraz
Jego dzieło zbawienia, i to powinno być dla was najjaśniejszym dowodem prawdy, gdyż
Mój przeciwnik nigdy by was z tym nie zapoznał, że Jezus Chrystus się dla was na krzyżu
poświęcił ... w Którym Ja Sam to zbawienne dzieło spełniłem .... Nigdy nie będzie chciał Mój
przeciwnik was do wiary w Jezusa Chrystusa skłonić, nigdy nie będzie on wygłaszał kazania
o miłości, która jest zawartością Moich objawień, ponieważ jedynie miłość może was ze Mną
połączyć, a on starał się raczej będzie wszystkiemu temu zapobiedz, co by do waszego ze
Mną złączenia doprowadzić mogło.
Powinniście wiedzieć o jego istocie, która jest jednie nienawiścią i która by was na
zepsucie sprowadzić chciała. I już po tym możecie jego działalność rozpoznać, że on
wszystko czynił będzie, aby Moje objawienia poniżyć i waszego ducha zaciemnić, abyście wy

Mnie rozpoznać nie potrafili .... Wy ale potrzebujecie się jedynie do Mnie zwrócić, abym
waszego ducha rozjaśnił, i Ja zaprawdę wspierał was będę i każdą istniejącą w was niejasność
przemienię w najjaśniejsze rozpoznanie, jeśli tylko wy tego poważnie pragnąć będziecie. Mój
przeciwnik próbuje przynosić wszędzie zamęt, lecz będzie on miał jedynie tam powodzenie,
gdzie nie ma jeszcze pragnienia czystej prawdy; tam gdzie ono już istnieje, tam on już
praktycznie przegrał, bo Ja Sam promieniuję światłem i ono jest błogie dla każdego kto w
świetle znajdować się pragnie .... Amen
B.D. Nr. 7655

25.07.1960
Zawołanie istot światła dotyczące modlitwy do Boga ....

W obcowaniu z duchowym światem zawsze decydujące jest wasze do Mnie nastawienie, czy
będzie to z pożytkiem dla waszej duszy. Gdyż siły które o waszą wolę walczą, które
chciałyby wywierać na was swój wpływ, to dobre ale także i złe siły, i wy sami decydujecie o
tym, którym siłom wolno jest się do was zbliżyć a którym nie. Wy decedujecie o tym przez
ukierunkowanie waszej woli, która zawsze ku Mnie zwrócona być musi jeśli mają was
ochraniać i nauczać działające na Moje zlecenie istoty światła.
Wasz stały ze Mną związek zapewnia wam ich ochronę o raz opiekę, i ich wpływ na wasze
dusze będzie zawsze pozytywny i je w ich rozwoju wspierał. Bo także te istoty które pełne są
miłości nie mogą wbrew waszej woli na was oddziaływać, czego też i złym siłom nie wolno
.... dlatego też zawsze jesteście przed ich wpływami chronieni, jeśli wy się w waszym wnętrzu
ze Mną połączycie, jeśli zwrócicie się do Mnie z prośbą o ochronę i pomoc. Bo wtedy mogę
dać Moim istotom światła zlecenie aby one się o was zatroszczyły i wtedy zaprawdę jesteście
w dobrych rękach, gdyż miłość tych istot jest wielka i one uczynią dla was wszystko, gdy
tylko zobaczą że wasza wola Mi oddaną jest.
Dlatego zawsze możecie się czuć przez ich miłość wspieranymi jak długo wy waszą ze
Mną więź utrzymywać będziecie, która umożliwia tym istotom na działanie bez ograniczenia.
I wy możecie się też z nimi myślowo połączyć i im wasze problemy przedstawić i poprosić je
o ochronę, której one wam z wielką chęcią udzielą. Wy powinniście się powierzyć wszelkim
dobrym wokół was siłom, a przed złymi się bronić. Dlatego też wolno wam jest się do tych
dobrych sił z prośbą o ochronę przed tymi złymi zwrócić, i one stworzą wokół was ochronny
mur który im dostępu do was uniemożliwiał będzie. Lecz wy zawsze otoczeni jesteście
duchowymi siłami, takimi które wam dobrze życzą, i takimi które starają się wam zaszkodzić
.... ale też przez takie duchowe istoty, które mają nadzieję że otrzymają od was pomoc,
którym brak jest sił oraz wiedzy i które czują się przez waszą bliskość przyciągane, gdyż
widzą przy was światło i ku niemu podążają, gdyż im samym brak go jest. I także w tym
przypadku powinniście prosić dobre siły o wsparcie, aby one te istoty pouczały i nimi
kierowały i aby ich nie napastowały te złe siły, które i na nie swój wpływ się wywierać
starają. Zawsze tylko starać się powinniście dobrze postępować i na to o pomoc prosić, czy to
w naziemskiej lub też duchowej trudności, ponieważ zawsze są na Moje zlecenie Moi
posłańcy światła gotowi udzielić pomocy tym którzy chcą stać się Moimi i którzy się ze Mną
wewnętrznie w modlitwie łączą. Dlatego możecie bez ustanku wasze wasze myśli wysyłać do
duchowego królestwa, i zawsze z tamtąd odpowiedź otrzymacie którą wy myślowo
odbierzecie i mówić wtedy możecie o życiu w Bogu i z Bogiem ....
Tylko nie wyłaczajcie Mnie z waszych myśli. Ponieważ Ja chciałbym być waszym
początkiem i waszym końcem .... ze Mną powinniście przebieg waszego dnia rozpoczynać i

zakańczać, i wtedy zaprawdę wszyscy Moi aniołowie strzec was będą, one będą wam służyły
radą i czynem, gdyż one Mnie kochają, i one są również pełne do was miłości, i dlatego też
zawsze tylko Moją wolę spełniają. Wy w każdej chwili sprawić możecie, że Moja wola i dla
was przychylna będzie i wy będziecie już na ziemi prowadzić błogie życie, bo wówczas
wędrujecie już po niej pod Moją stałą ochroną, ponieważ wszyscy Moi aniołowie strzegą was
na waszych naziemskich drogach, ponieważ strzegą was one przed wszystkim siłami które
chciały ba was napastować ..... Amen

B.D. Nr. 7925

23.06.1961

Otwarcie przez Jezusa Chrystusa bramy do królestwa światła ....
Znowu została dla was otwarta brama do królestwa światła i błogości, gdy człowiek Jezus na
krzyżu, na Golgocie swe życie oddał, aby zmazać winę grzechu całej ludzkości .... Przez Jego
śmierć została zniesiona przepaść pomiedzy Mną a wami, droga stała się znowu dla was
wolna, droga która prowadzi z powrotem do Ojcowskiego domu. To wielkie dzieło
miłosierdzia, które pewien człowiek spełnił, który Mnie Samego w całej Mojej pełni w Sobie
przyjął i który też dlatego pełen był siły. To dzieło jest jednorazowe, i ono już nigdy nie
będzie się musiało powtórzyć, gdyż ofiara ta spełniona została za ludzkość z przeszłości,
obecną i za tą, która jeszcze w przyszłości po was przyjdzie .... Śmierć człowieka Jezus pełna
była męk i cierpień, Jego cielesne i duchowe cierpiernia były niezmiernie wielkie, tak że
wystarczyły Mi one jako pokuta za tą bardzo wielką prawinę, którą był ówczesny ode Mnie
odpad duchowych istot .... Tak że i Mojej sprawiedliwości stało się zadość, i Moja miłość
znowu wszystkich przyjąć mogła nie będąc w sprzeciwie z wiekuistym prawem, którego
nawet najbardziej doskonała Istota przestrzegać musi, gdyż w innym przypadku Jego
doskonałość doznała by uszczerbku .... Ja przyjąłem ofiarę człowieka Jezusa i droga dla was
stała się wolna, dla Moich stworzeń, prowadząca z powrotem do Ojczystego domu, do Mnie,
Którego wy niegdyś dobrowolnie opuściliście .... Jeśli wy ludzie zastanowicie się tylko nad
ogromem waszej winy, jeśli wspomnicie o tych niezmiernie wielkich cierpieniach i
męczarniach człowieka Jezusa i jeśli sporóbujecie sobie wyobrazić wspaniałości Mojego
królestwa, to dopiero wówczas zrozumieć będziecie mogli, jak wielkie ma dla was znaczenie
Jezusa Chrystusa dzieło zbawienia, i że wy dlatego swą przynależność do Niego wyznać
musicie, gdyż inaczej pozostaniecie w ciemności, ponieważ w innym razie królestwo światła i
błogości jest dla was zamknięte i nim pozostanie, aż wy Go wreszcie uznacie i siebie
świadomie po Jego stronie postawicie. Dopiero gdy wam się wyjaśni, że wy zgrzeszyliście i
na czym właściwie wasza wielka wina polega, to dopiero wtedy można wam będzie to
zbawienne dzieło Jezusa Chrystusa zrozumiale wytłumaczyć .... Lecz wy o tym wiedzieć
musicie, gdyż inaczej wasze naziemskie życie było by bezużyteczne, jeśli wy w tej samej
ciemności w zaświaty przejdziecie, obciążeni tym samym pragrzechem który tą wielką
przepaść między wami a Mną spowodował .... Ten most do Mnie stworzył dla was człowiek
Jezus, i wy wszyscy wejść na niego możecie .... wy możecie znowu do Mnie powrócić, lecz
tylko z Nim ... z Jezusem, który jest bożym Zbawicielem .... gdy wy z tego wielkiego dzieła
skorzystacie, gdy wy Go uznacie a w Nim także Mnie Samego, Który zstąpiłem na ziemię
aby zamieszkać w człowieku Jezus, gdyż Ja Sam chciałem to dzieło zbawienia spełnić, aby
brama do królestwa światła mogła znowu zostać dla was otwarta, abyście znowu do
Ojcowskiego domu powrócić mogli ....
Przez śmierć Jezusa na krzyżu zmazana została wasza ówczesna wina .... ale każdy
jeden człowiek musi zająć w stusunku do Jezusa oraz Jego działa zbawienia odpowiednie

stanowisko .... Most wprawdzie został postawiony, lecz wejść na niego musi każdy sam ....
aby skierować się na drogę do Mnie, Który po drugiej stronie przepaści was oczekuje, aby
was radośnie z powrotem przyjąć do Mojego królestwa .... Wasza wina grzechu została
zmazana, ale wy sami musicie ją pod krzyż zanieść, wy sami tego chcieć musicie, aby
należeć do tych, za których popłynęła krew człowieka Jezusa .... I dopiero wówczas wy Go
uznaliście, oraz Jego zbawienne dzieło, i dopiero wówczas świadomie przyznaliście się do
waszej prawiny i poprosiliście o jej wybaczenie .... I Dopiero wówczas Boży Zbawiciel
spełnił i dla was Swoje dzieło, i wtedy Jego krew i za was przelana została, i obmyła duszę
waszą z wszelkiej winy.
Dlatego ciągle na nowo będzie się wam ludziom udzielać wyjaśnienia o tym, jakie
znaczenie dla całej ludzkości miała Jezusowa na krzyżu śmierć; ciągle na nowo uzmysławiać
się wam będzie waszą wielką winę która niezmiernie wielką jest, ponieważ wy ... świadomie
... się niegdyś ode Mnie odłączyliście, i to w najjaśniejszym rozpoznaniu i jako istota
znajdująca się w najwyższym stopniu doskonałości. Wy nałożyliście na siebie winę, której
wielkości wy zmierzyć nie jesteście wstanie, i wymagało to pokuty która musiała być
niezmiernie wielka i zarazem ciężka .... I człowiek Jezus Mi ją przyniósł i ze względu na Jego
przeogromną do ludzi miłość Ja tą ofiarę przejąłem i uznałem ją za pokutę wystarczająco
dużą.
I teraz wy sami musicie z Jego wielkiego dzieła miłości skorzystać, aby i wam wasza
wina zmazana została, abyście nie stali przed zamkniętą bramą, kiedy po śmierci w zaświaty
przejdziecie .... Jego na krzyżu śmierć znowu bramy otwarła, Jego na krzyżu śmierć
przyniosła wam ludziom zbawienie, On Swoją własną krwią wykupił od Mojego przeciwnika
wasze dusze .... I dlatego stał się On zaprawdę waszym Zbawicielem z wszelkiej biedy, gdyż
On ofiarował wam na nowo życie .... On was uwolnił od grzechu i śmierci .... On wziął całą
waszą winę na Siebie i poszedł z tym Swoją drogą do krzyża.
Dzieło to spełniła miłość która Go wypełniała, a tą miłością Ja Sam byłem .... Wasz
Ojciec od wieczności Sam był w człowieku Jezus, wasz wiekuisty Ojciec Sam zmarł na
krzyżu, za was oraz za wasze grzechy, On sam ten most zbudował, aby sprowadzić was do
domu do Jego królestwa .... i wy wszyscy wejść na ten most musicie, jeśli chcecie zostać
błogimi .... Amen

Nasza prawdziwa ojczyzna
Powrót
B.D. Nr. 5336

14.03.1952

„Moje królestwo nie jest z tego świata ....
Moje królestwo nie jest z tego świata .... Dlatego też przywiązujcie do niego jedynie znikomą
wagę, pozwólcie mu się do was jedynie tak daleko zbliżyć, jak tego wasze naziemskie
zadanie od was wymaga, i stale podążajcie do Mojego królestwa, które znajduje się po za tym
naziemkim światem. Moje królestwo to królestwo wiecznie istniejące, podczas gdy to
naziemskie królestwo przeminie wraz ze śmiercią waszego ciała; ale wy Moje królestwo
możecie już na ziemi posiadać, kiedy odwrócicie się od radości i dóbr tego świata i wasze

myśli do Mnie wzniesiecie, gdy wysyłać je będziecie w nieskończoność Mnie zapytując, i się
dla Mojej odpowiedzi otwierając. To już wtedy wejdziecie do duchowego królestwa, które
będzie kiedyś miejscem waszego pobytu i wtedy duchowe królestwo mieć będzie dla was
więcej wartości jak ten naziemski świat, i wtedy otrzymywać też będziecie dobra które do
tego królestwa należą, których wy jednak naziemsko otrzymać nie możecie. Moje króletwo
nie jest z tego świata .... Czy wy to rozumiecie, że Ja was za pomocą tych słów zawołać chcę
do tamtego świata, który jest waszą prawdziwą ojczyzną, i które chce was znowu przyjąć po
waszej cielesnej śmierci. Moje królestwo, to królestwo światła, do którego wy tylko wtedy
wejść możecie, gdy staniecie się zdolnymi do odbierania światła, jeśli wy na ziemi
ubiegaliście się o Moje królestwo i teraz jesteście kandydatami do królestwa które do Mnie
należy i w którym będzie wam wolno Mnie kiedyś zobaczyć.
Te Moje słowa chcą wam wyraźnie dać do zrozumienia, że wy nie powinniście tego
świata porządać, tego naziemskiego królestwa, a raczej je przezwyciężyć, jeśli chcecie zostać
przyjęci do Mojego królestwa .... Ja chce aby ta różnica stała się dla was jasna, Ja chcę wam
powiedzieć że ten świat do Mnie nie należy, gdyż jego panem jest Mój przeciwnik, a więc
stawiam Moje królestwo jako przeciwieństwo tego świata .... Ja hciałbym was do Mnie do
Mojego królestwa zwabić, bo chciałbym wam dać wszystko to, czego wam ten naziemski
świat dać nie może .... wieczne życie w błogości.
Ziemia jest doliną cierpień i prób, ona jest miejscem na którym zamieszkują
niedoskonali ludzie, którzy doskonałymi stać się powinni. Ale nie jest ona miejscem stałego
pobytu, ona jest jedynie pewnym rozwojowym stadium, które dla człowieka, mierzone na
wieczności stosunkowo krótko wypada. I także sam człowiek, jego materialna powłoka jest
przemijająca, ona jest jedynie dlatego, że to duchowe, co w niej zamieszkuje powinno się w
górę rozwijać, i dlatego też służy mu tylko przejściowo za miejsce pobytu. Dopiero potem
wejdzie dusza do duchowego królestwa, które jest wiekuiste, ale i wtedy jeszcze królestwem
Mego przeciwnika być może, jeśli dusza za życia na ziemi żadnych duchowych postępów
nie uczyniła, i dlatego też wkracza ona do królestwa ciemności ....
Lecz wy podążać powinniście do Mojego królestwa, do królertwa ducha, w którym Ja
królem i panem jestem, gdzie tylko światło i błogość panują, gdzie Ja Sam rozdzielam, aby
uszczęśliwić wszystkich którzy do Mojego królestwa wstąpili .... I dlatego powinniście ten
naziemski świat szacować bardzo nisko, a z całym zapałem podążać w kierunku królestwa,
które otworzy dla was wszelkie wspaniałości, o których wy ludzie nawet nie śniliście ....
królestwa, które Ja wam obiecałem następującymi słowami: „ Czego ludzkie oko nie
widziało, i ludzkie ucho nie słyszało, to Ja przygotowałem dla tych którzy Mnie kochają” ....
Amen

Wejście do duchowego królestwa
B.D. Nr. 7625

18.06.1960
Boża sprawiedliwość wymaga pokuty ....

Każda niesprawiedliwość musi zostać przez grzeszącego odpokutowana .... Tego wymaga
Moja sprawiedliwość. I grzech ten odpokutowany zostać musi na ziemi, lub też w zaświatach,
i mogą nawet przeminąć wieczności zanim dusza grzechy swe odpokutuje, jeśli takimi
grzechami obciążona, które ona na ziemi popełniła wchodzi do królestwa znajdującego się po
drugiej stronie. Ale jej pragrzechu, ówczesnego ode Mnie odpadu, ona sama w zaświatach
odpokutować nie może, ponieważ przyczyna jego jest na to za wielka, aby mogła ona przez
nią na ziemi czy też w duchowym królestwie samą zmazaną zostać. Lecz pomimo to
wymagać się będzie od duszy odpokutowania popełnionych przez nią na ziemi grzechów i już
tylko za te może ją tam oczekiwać ciężki, pełen męk los, ponieważ Moja sprawiedliwość
wymaga wyrównania wszelkich win. Lecz Moja nieskończenie wielka miłość zlitowała się
nad wszystkimi grzesznikami .... ona winę tego grzechu zmazała, ona spełniła to wielkie
dzieło zbawienia za obciążoną grzechami ludzkość, i Ona zmazała także ich prawinę, tak że
wszystkie dusze mogą zaprawdę zbawione przejść do duchowego królestwa, kiedy opuszczą
już ich naziemskie ciała. Ja Sam w człowieku Jezus pokutę tą odprawiłę, przez Moje gorzkie
cierpienie oraz Moją na krzyżu śmierć .... przez dzieło miłosierdzia, które jedynie miłość była
w stanie spełnić. Tak więc nawet największy grzesznik może uwolnić się od swojej winy i
wstąpić do królestwa światła, pod warunkiem że on tą ofertę zbawienia przyjmie .... że
przyjdzie on z własnej dobrej woli do Mnie w Jezusie Chrystusie, i zgodnie z wolą krzyżowej
ofiary o wybaczenie poprosi .... Ale ta droga do krzyża musi odbyć się z całkowicie wolnej
woli, gdyż w innym przypadku człowiek postawi się po za tym dziełem zbawienia, gdyż w
innym przypadku nie należy on do tych za których Moja krew popłynęła, jako
zadośćuczynienie za winę grzechu ludzkości.
Wy dopiero wówczas będziecie w stanie pojąć ten ogromny rozmiar tego
zbawiennego dzieła, kiedy sobie uzmysłowicie, że od was samych zależy, jaki los was kiedyś
w wieczności oczekuje .... jeśli sobie wyobrazicie, że oczekują was tam niesamowite męki,
ponieważ grzeszyliście i nie chcecie przyjąć łaski Chrystusa, Który chciałby was uwolnić od
winy waszego grzechu .... jeśli o tym pomyślicie, że wy nawet w wieczności nie jesteście
wstanie zamzać waszej wielkiej winy i dlatego przez wieki cierpieć będziecie w mękach oraz
ciemnościach nie do opisania .... I jeśli zastanowicie się nad tym, że wy również wolnymi od
waszej winy stać się możecie, gdy się tylko Mi w Jezusie Chrystusie powierzycie .... gdy wy
z winą waszego grzechu do krzyża podejdziecie i Mnie w Jezusie o wybaczenie poprosicie.
Wy musicie odpowiedzieć za każdy wasz grzech i musicie go także odpokutować, i wy
wszyscy grzeszyliście podczas waszego naziemskiego życia ....
Ale wy wszyscy możecie też znaleźć przebaczenie, wy możecie stać się wolnymi od
waszych grzechów i jako zbawieni przejść do królestwa błogości, gdy się tylko zwrócicie do
Jezusa Chrystusa, Bożego Zbawiciela, Który Mi Samemu swoją ludzką powłoką służył,
ponieważ Moja miłość dla was ludzi chciała spełnić to zbawienne dzieło, a uczynić to mogła
jedynie w zewnętrzej postaci jako człowiek, który wziął na swe barki wszystkie cierpienia,
który cierpiał i umarł jako człowiek i Swoją krew z miłości przelał, aby przynieść swym
bliźnim pomoc, aby ich uwolnić z ich duchowej biedy. Wy musicie się jedynie udać na drogę
ku Niemu prowadzącą i się Jemu w waszej duchowej biedzie powierzyć, przed Nim wyznać
wasze grzechy i prosić Go o to, aby Jego przelana krew i za was przelaną była, abyście mogli
stać się wolnymi od winy waszego grzechu, abyście z niego oczyszczeni wstąpić mogli do
duchowego królestwa, kiedy już nadejdzie wasz dzień pożegnania z tą ziemią ....
I On was przyjmie, On zmaże też wasze winy, gdyż On zadośćuczynił Mojej
sprawiedliwości .... On to zniósł wszystkie boleści i cierpienia, które wy byście znosić musieli
i które wam nie mogą zaoszczędzone zostać, gdy wy tą ziemię niezbawieni, bez Jezusa

Chrystusa opuścicie .... Wprawdzie możecie także i w zaświatach do Niego zawołać, Jego
znaleźć i także wtedy zbawieni zostaniecie, ale droga ta daleka i ciężka jest, i często brak jest
wam jeszcze do tego dobrej woli. Lecz bez Jezusa brama do królestwa światła pozostanie dla
was zamknięta .... bez Jezusa Chrystusa przenigdy nie będziecie mogli stać się błogimi ....
Amen

B.D. Nr. 3969

06.02.1947

Los w wieczności odpowiedni do ludzkiej woli ....
Miłość do materji to miłość niewłaściwa ....
Do czego człowiek dąży, to też otrzymać powinien, gdyż jego wola decyduje sama o losie w
wieczności. Dążycie do Bożego królestwa, to go też w wasze posiadanie dostaniecie i
staniecie się współregentami wszystkich światów .... lecz jeśli wy tego świata pragniecie, oraz
spełnienia naziemskich, materialnych życzeń, to świat ten i jego dobra was nie opuszczą,
nawet wówczas gdy przejdziecie w zaświaty, ponieważ wasze życzenia tworzyć tam będą
wasze otoczenie, w którym wasza dusza przebywać będzie. Lecz wy z posiadania tych rzeczy
szczęśliwi nie będziecie, gdyż już wkrótce rozpoznacie, że tak naprawdę to wy ich nie
posiadacie, gdyż nie zaspokajają one waszych życzeń, lecz wy nieustannie ich pragnąć
będziecie i to pożądanie ich będzie wasz dręczyć, i dlatego musicie dążyć do tego, aby już
podczas waszego życia na ziemi się ich pozbyć, wy musicie podążać za dobrem duchowym
jeśli chcecie kiedyś być błogimi. To do czego wy z takim zapałem podążacie to stanie się też
waszym udziałem, waszą częścią .... A więc każdy jeden człowiek sam sobie swój los
kształtuje i dlatego też powinien on być sobie świadomym swojej wielkiej odpowiedzialności,
gdyż to co przed nim leży, to wieczność którą on spędzać może w błogości, lub też bedzie
musiał przeżyć długi okres czasu zupełnie pozbawiony błogości. Bo mogą przeminąć nawet
wieki aż on tą naziemską materię przezwycięży, ponieważ w duchowym królestwie pokusy te
są o wiele silniejsze, gdyż opór jaki on im stawia jest bardzo mały, podczas gdy na ziemi
bardzo łatwo mógł by się od nich uwolnić, gdyby tylko poważnie tego chciał.
Dusza która przezwyciężyła i jako wolna w duchowe królestwo wkracza jest
niesamowicie szczęśliwa, bo oczekują ją o wiele wspanialsze rozkosze, których wy ludzie na
ziemi sobie nawet wyobrazić nie potraficie. Także i ona będzie pożądać, ale ona znajdzie
stałe spełnienie tego czego ona pożąda, bo to co ona pożąda to są dobra duchowe, to
promieniowanie Bożej Miłości, które czyni ją bezgranicznie błogą, które są jej stałym
pragnieniem które też jej stale spełnione zostaje. I to promieniownie Bożej miłości uduchawia
całą jej istotę, ona coraz bardziej upodabnia się do tej wiekuistej miłości i nieustannie czuje
się przez nią przyciągana, ona bez ustanku pożąda Bożej bliskości, aby zostać na wieki
wieków z Nim połączoną i żyć w błogości której słowem się wyrazić nie da.
Ludzie na ziemi pragną naziemskich uciech, cielesnych rozkoszy i stale dążą do
posiadania materialnych rzeczy. A wszystko to znajduje swój koniec ze śmiercią ich ciała ....
Niczego nie mogą oni ze sobą zabrać do duchowego królestwa, jeśli nie zbierali oni sobie
duchowych dóbr, które ale tylko wtedy zdobyć można, kiedy zrezygnuje się z naziemskich
życzeń. I jeśli jeszcze uda im się przed śmiercią ich ciała uwolnić od tego świata, jeśli jeszcze
przed tem rozpoznają jego bezwartościowość i zajmą się myślami dotyczącymi zaświatów, to
mogą się oni uważać za szczęśliwców, bo wówczas nie będzie już dla nich w duchowym
królestwie zamknięta droga która do góry prowadzi, chociarz jeszcze trudna do pokonania,
ale wtedy nie podążają już za materialnymi dobrami i nie muszą się obawiać masywnych

pokus, które czynią duszę słabą i niezdolną do stawiania im oporu. I wtedy otrzymają one
stosunkowo szybko wsparcie ze trony istot światła, które im pomogą rozdając pośród nich
duchowe dobra, chociarz na początku są one jeszcze ilościowo ograniczone, aż dusza sama
zacznie o więcej zabiegać, aż dusza rozpozna jej zadanie w królestwie ducha i starać się
będzie jemu sprostać. To czego ona wymaga, to zostanie jej przyznane .... Sama jej wola jest
tutaj decydująca, i aby wola ta właściwie się zdecydować mogła, są ludzie stale przez Bożą
wolę pouczani, lecz oni jej nie słuchają, oni nadal pożądają tego świata i sprowadzają ich
dusze na wielkie niebezpieczeństwo.
Dlatego też Bóg lituje się nad nimi, On wyraźnie im pokazuje jaką wartość ma
naziemska materia, dopuszczając aby ją człowiek utracił, lub też raz po raz zabierając im to
co oni posiadają i do czego ich serce szczególnie mocno lgnie, nie będąc sobie tego
świadomym, że miłość w nim gorejąca to nie to miłość błędnie ukierunkowana .... On zabiera
im to, czego oni dobrowolnie oddać nie chcą, aby im już na ziemi pokazać że materię da się
przezwyciężyć, aby im przez to pomóc uwolnić się od pożądania jej ... się niewielką jej
ilością zadowolić i skierować ich miłość na dobra duchowe, które są bez porównania
wartościowsze i do tego jeszcze nieprzemijalne.
Każda naziemska strata, która człowieka trafia, to Boża pomoc, to Jego łagodne
upomnienie, aby się od materi odwrócić i zarazem oznaka przemijalności wszystkiego co
naziemskie .... I kto z otwartymi oczami w okół siebie się rozgląda, ten wszędzie potrafi
rozpoznać Bożą działalność, która ma na celu skierowanie ich dążeń i pożądań na sprawy
duchowe, aby oni jeszcze przed śmiercią ich ciała nauczyli się gardzić materią i dążyć
jedynie do uzyskania duchowych dóbr .... aby mogli oni sobie stworzyć w wieczności los,
który oznaczał by dla nich błogość, i aby stali się oni błogimi, bo taka jest ich wola .... Amen

B.D. Nr. 8745

05.02.1964
Różne losy dusz po śmierci ....

Ja Sam jestem przy was, kiedy wy odbieracie Moje słowo, i Moja bliskość musiała by was
wypełnić światłem i siłą, bo Ja Sam Praźródłem światła i siły jestem. A że wy cieleśnie nic z
tego nie odczuwacie, to jest ze względu na was nie możliwe, gdyż wasze słabe ciało
przeminęło by podczas przenikania go światłem, gdybym Ja nie skierował go wyłącznie na
duszę, która potrafi już znieść większą dawkę siły i światła i która w tym stanie błogą się
czuje.
Wy musicie w to jednak uwierzyć, gdyż Ja nie mogę dać wam na to żadnego innego
dowodu, jak ten, że wy Moje słowo w duszy waszej odbieracie i że słowo to czyni duszę
błogą, co jest dowodem Mojego bezpośredniego dotkniecia, bo Moje słowo jest siłą
światłem i wy je mocno trzymacie, gdyż nie mogą one przeminąć, one są widocznym
znakiem Mojej obecności, która was nawet jeszcze wtedy uszczęśliwiać będzie, gdy wy z
tego uwewnętrznionego połączenia się już ockniecie, abyście mogli znowu oddać się waszym
naziemskim obowiązkom. Ale wy jestście wypełnieni światłem i siłą, i potraficie oprzeć się
wszelkim pokusom tego świata, wasze spojrzenia stale skierowane są ku Mnie i wy Mnie już
więcej nie opuścicie, tak jak i Ja was już więcej nie zostawię, którzy się Moimi staliście
poprzez wasz wewnętrzny ze Mną związek.

I Ja chcę was stale czynić błogimi wprowadzając was w głębokie tajemnice i wiedzę,
które tylko Ja Sam wam przekazać mogę, gdyż dotyczą one duchowych obszarów, które dla
was jako ludzi są jeszcze zamknięte, jak długo Ja wam ich Sam nie otworzę. I taka wiedza
stale was uszczęśliwiać będzie, ona będzie dla was zarazem dowodem Mojej przeogromnej do
was miłości.
Przejście z naziemkiego bytu do duchowego królestwa całkowicie odpowiada stanowi
dojrzałości człowieka i dlatego też jest ono bardzo różne .... Dusza która posiada jeszcze
wiele braków, która nie potrafi jeszcze okazać zbyt wiele miłości najczęściej o tym nie wie,
że w sensie naziemskim już umarła, ona porusza się nadal w tym samym otoczeniu i nie
dochodzi z samą sobą do ładu, ponieważ wszędzie napotyka na przeszkody, które z tego
wynikają że ona ciągle jeszcze w to wierzy że nadal jako człowiek żyje, lecz nikt jej już nie
słucha, i niczego z tego co dotychczas na ziemi robiła, nie potrafi już ona uczynić. I takie
dusze znajdują się także w ciemności, która odpowiednio do stopnia ich dojrzałości nie
pozwala na przenikanie światła, lub od czasu do czasu zmienia się ona w stan mroku. Taka
dusza nie jest błoga i ona błąka się uczepiając się podobnych dusz na ziemi przebywających,
ona stara się im narzucić swoje myśli wzbraniając się jednocześnie przed wszystkimi istotami
które by jej pomóc chciały w jej aktualnej sytuacji, która jeszcze długo trwać może, lub nawet
się pogorszyć, jeśli dusza w sobie się nie skupi i nie zacznie się zastanawiać nad jej obecnym
stanem ....
Jeśli z ziemi odchodzi dusza która nie prowadziła złego trybu życia i posiada nawet
pewne drobne zasługi które wynikają z uczynków spełnionych z miłości, która jednak za
bardzo wierzyć nie chciała i Mnie w Jezusie Chrystusie na ziemi nie znalazła, to także i ona
często o tym wiedzieć nie będzie że ona cieleśnie już na tym świecie nie przebywa, ona
wędrować będzie przez dalekie i samotne okolice w lekkim mroku, lecz nie będzie ona w nim
w stanie niczego rozpoznać, ona nie spotka też na swojej drodze żadnej innej istoty, ona
będzie sama z jej myślami .... I będą ją ciągle jeszcze poruszać naziemskie myśli, ona tęskić
będzie za różnymi rzeczami i cierpieć z powodu braku ich posiadania, którego ona sobie
wytłumaczyć nie potrafi, i dlatego uważa, że znalazła się ona w tych matrwych okolicach na
wskutek katastrof lub też z powodu ludzi którzy źle jej życzyli, stale rozglądając się za
wyjściem z tej sytuacji ....
I trwać to może nieskończenie długie okresy czasu, aż ona wreszcie przez to ponure otoczenie
dotrze do innego rodzaju rozumowania i spotka się z istotami podobnego rodzaju, co już mały
postęp oznaczać będzie. Bo gdy się ona z nimi wymienić może, to istnieje już możliwość
pouczenia takich dusz, gdyż najczęściej są to istoty światła, które w takich samych
duchowych szatach im na przeciw idą aby udzielić im pomocy, aby one siebie same
rozpoznać mogły. A wtedy rozpoczyna się i dla tych dusz powolne postępowanie w górę ....
A gdy opuści świat dusza która Mnie na ziemi rozpoznała, której życie przemianą w
miłości było, która we Mnie w Jezusie wierzyła, a więc z jej prawiny zbawiona została, to
dusza taka wstępuje do królestwa światłości, tzn. ona znajdzie się we wspaniałej okolicy,
gdzie odczuwać ona będzie głębokie szczęście, gdzie powitają ją istoty, które tak jak ona
przeniknięte są światłem .... ona zobaczy tam znowu jej ukochanych, a cały naziemski ciężar
pozostawiła ona za sobą .... ona przenosić się będzie mogła z miejsca na miejsce zgodnie z jej
pragnieniem, gdzie tylko ona przebywać zechce, ona odczuwać będzie błogość o której na
ziemi najmniejszego pojęcia nie miała .... Ona zapłonie w gorącej miłości do Mnie, Który
wam takie wspaniałości przygotowuję .... ona teraz błyskawicznie wszystko to rozpozna, co
jej dotychczas nieznane było, czy to wiedzę o głębokich mądrościach, czy też duchowy
obszar, którego wam na ziemi nawet w przybliżeniu nie można było opisać .... Ona zapragnie

Mi służyć w zupełnym oddaniu i połączyć się z duszami o takiej samej dojrzałości, aby
rozwinąć największe siły które pozwolą potem na podjęcie akcji ratunkowych które
wymagają dużej siły. Dla tej duszy oznacza przejście z ziemi do duchowego królestwa
jedynie przebudzenie do życia z dotychczasowego martwego stanu .... Bo jej wydaje się teraz,
kiedy przeszła już ona do prawdziwego życia, stan bytu jako człowiek jak stan śmierci, i
pełna litościwej miłości poświęca się ona pracy nad „martwymi” starając się im pomóc aby
one tak samo do życia dotrzeć mogły. „Bo czego ludzkie oko nie widziało i nigdy nie
słyszało, to Ja dla tych przygotowałem, którzy Mnie kochają” ....
Gdybyście wy, ludzie na ziemi, potrafli sobie tylko wyobrazić, jaki los was po drugiej
stronie oczekuje, to zaprawdę z całych sił dążylibyście do tego aby sobie taki los stworzyć;
lecz jego znajomość nie może wam zostać uprzednio dana, można go wam wprawdzie
przedstawić, ale jak długo wy na to żadnych dowodów nie macie, to wiedza ta dla was
niewiele znaczy, a więc poważnie się jej nie ocenia.
Jest to jednak dla duszy nadzwyczaj wspaniałe, gdy może ona natychmiast po jej
śmierci zamienić ziemię na królestwo światła, gdy nie musi ona w zaświatch przechodzić
przez trudny proces dojrzewania, gdyż ten może często jeszcze niekończenie długo trwać,
jeśli ludzie nie będą się w miłości za nią w modlitwach wstawiać, a modlitwy te jedynie
wówczas coś poskutkują, gdy towarzyszyć im będą myśli pełne miłości, a na te może sobie
jedynie ten człowiek zasłużyć, który sam dzieła miłosierdzia czynił. I wtedy jego w górę
rozwój łatwiej mu będzie przychodził, a pragnienie ujrzenia swoich ukochanych może także
oznaczać dużą do pracy zachętę .... także każdy nauczający duchowy przyjaciel może mu
dopomóc w szybszym dojrzewaniu, jeśli jego pouczenia przez duszę przyjęte zostaną. Lecz
wy ludzie, jak długo wy na ziemi żyjecie nie będziecie potrafili sobie tego tak naprawdę
wyobrazić. Można wam będzie jedynie w przybliżeniu opisać te różne duchowe sfery które
stać się mogą miejscem pobytu duszy. I każdy człowiek wdzięczny być powinien za
wszelkiego rodzaju choroby i cierpienia, które duszy gwarantowanie lepszy los przyniosą,
jakkolwiek by ona nie wyglądała .... od tego który by ją oczekiwał, gdyby ona bez cierpień
ziemię opuściła, chyba że stopień miłości oraz wiara już duszy królestwo światła zapewniają
....
Lecz większość ludzkości nie posiada miłości oraz wiary w Jezusa Chrystusa .... I dla
takich przejście z życia do śmierci będzie wszystkim innym jak przyjemnym, gdyż natrafią
oni po drugiej stronie na to do czego na ziemi dążyli. Pragnienie naziemskiego świata będzie
u światowych ludzi jeszcze bardzo duże, lecz oni nie znajdą tam jego spełnienia. Dusza w jej
pozornym bycie stworzy sobie wprawdzie jej własny świat, lecz wkrótce będzie ona musiała
rozpoznać że są to jedynie dzieła z powietrza, aż jej samej się to z czasem znudzi i ona
rozpozna że jest bardzo uboga i zacznie tęsknić za zmianą jej położenia ... A wtedy zostanie
jej też udzielona pomoc ....
Także i tym, którzy na ziemi ani źli ani dobrzy nie byli wolno jest oczekiwać w
zaświatach losu który nie jest do pozazdroszczenia. Wprawdzie nie będzie na nich leżała
najgłębsza ciemność, ale ich niewiedza będzie ich dręczyć, bo nie będą oni sobie mogli
wytłumaczyć, dlaczego one niczego widzieć nie potrafią, z nikim rozmawiać nie mogą, a
pomimo to egzystują .... One będą miały niewiele energi i dopiero kiedy one sobie o Mnie
przypomną, to stanie się w okół nich nieco jaśniej i dopiero wtedy Moji posłańcy światła
mogą wejść na ich drogę i im w poprawie ich położenia dopomóc, jednak po warunkiem że
dadzą się one pouczyć i odstąpią od ich dotychczasowych poglądów. Lecz błodzy wszyscy ci,
którzy w zaświatach takich ciężkich przeżyć nie mają, dla których królestwo światła otworem
stoi i którym teraz wolno jest wziąć w posiadanie wszelkie wspaniałości, które Ojciec Swoim

dzieciom w nadmierze oferuje, ponieważ Ja (On) je kocham, a one Moją (Jego) miłość także
odwzajemnią .... Amen

B.D. Nr. 4488

17.11.1948
Niebo i piekło ....

Kto się Mi, jako do Mnie przynależący odda, temu na wieki nie pozwolę już upaść. Lecz kto
uparcie opór Mi stawia, ten znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie całkowitej utraty
Mojej siły miłości i utwardzenia się w swojej prasubstancji, jest to stan pełny męk, któremu Ja
chiałbym zapobiedz. Prawda, która od początku człowieka nie została utajona, stworzyła
pojęcia „Niebo” i „Piekło” a więc stanu błogiego oraz stanu pozbawionego błogości, który w
ludzkiej wyobraźni jest przestrzennie ograniczony, aż w końcu ta właściwa prawda .... ten
stan .... się wycofały, aż pozostało w końcu jedynie miejsce, które sobie ludzka fantazja we
wszystkich kolorach wymalowała tworząc tym samym miejsce dla wielu błędnych myśli, tak
że prawda w zupełności zniekształcona została, a więc nie wie już teraz człowiek co
właściwie pojęcia „niebo” i „piekło” oznaczają.
Życie i śmierć to niebo i piekło .... Pełna zapału, uszczęśliwiająca czynność w
najjaśniej promieniującym świetle jest życiem .... Bezsilność, bezwładność i najgłębsza
ciemność to śmierć .... I każdy z tych duchowych stanów może rosnąć w dół lub w górę, aż
zostanie osiągnięty najwyższy cel którym jest albo błogie złączenie się ze Mną, lub też
najniższy upadek, nieskończenie wielka ode Mnie odległość. Niewyobrażalna jest błogość,
niewyobrażalne są męki i cierpienia tych którzy są potępieni, którzy przez wieki cierpią nie
posiadając żadnej siły na zbawienie. O tych duszach wy pamiętać powinniście ....
Nieprawdziwa jest nauka mówiąca, że z piekła nie ma już żadnego zbawienia, że
dusze te prze ze Mnie na wieczność potępione zostały, bo nie Ja potępiam, tylko one same
dla siebie potępienie wybrały, to nie Ja je strącam w głębie, lecz to one same w kierunku tych
najgłębszych przepaści podążały; lecz Moja miłość nie pozostawia niczego na wieki w tej
dalekiej odległości, dlatego nawet i z piekła można zostać zbawionym, ponieważ Ja dla tych
istot na krzyżu umarłem biorąc ich winę na Siebie, ponieważ Moja miłość większa jest od
Mojego gniewu i od Mojej sprawiedliwości. Także i piekło musiało będzie wydać znajdujące
się tam ofiary, tzn. że i mocno utwardzona materia kiedyś rozwiązana zostanie aby uwiązane
w niej duchowe mogło mogło wspinać się w górę ku życiu .... Gdyż piekło, tak jak wy ludzie
je sobie wyobrażacie nie egzystuje jako wieczny ogień, piekła nie można widzieć jako jakieś
miejsce w którym znajdują się wszyscy potępieni; piekło to stan, którego męki nie do opisania
są ... stan który na ziemi tym sią zaczyna, że ludzie Mnie nie uznają, a więc się Mnie
wyrzekają i pozostają bez siły Mojej miłości. Oni wprawdzie żyją jeszcze ich cielesne życie
be ze Mnie, ale nie odczuwają jeszcze jako męki ich pozbawionego siły stanu, który powstał
na wskutek dużej ode Mnie odległości, ale gdy tylko ich cielesne życie dobiegnie do końca,
poczują oni te cierpienia: Uświadomienie sobie: „że się wprawdzie egzystuje, lecz jest się
zupenie pozbawionym sił” ....
Na początku, w zaświatach, istnieje jeszcze możliwość rezygnacji z tego oporu, jeśli
dusza posłucha istot posiadających wiedzę, lecz żadko zostają takie możliwości właściwie
ocenione i dusza tonie coraz głębiej, a odległość do Mnie staje się coraz to większa, brak sił
staje się coraz wiąkszy aż do kompletnego utwardzenia się substancji, do ponownego
uwięzienia w twardej materii. I wtedy przeminoł bez powodzenia nieskończenie długi okres

rozwoju dla niegdyś w materii uwiązanej duchowej istoty, która teraz jako człowiek powinna
była dążyć do tego aby się od wszelkich materialnych więzów na zawsze uwolnić. To że ona
zawiodła, to stało się z jej wolnej woli, gdyż Ja czyniłem wszystko aby nie brakowało
upomnień i ostrzeżeń. Piekło ma jednak o wiele większą siłę przyciągania jak niebo, i
człowiek z najwięszym zapałem znowu podąża w kierunku materi, którą to jego dusza już
dawno przezwyciężyła .... i ona jest też jego losem .... ona stanie się na nowo powłoką dla
duchowej istoty, która podczas jej ostatniej naziemskiej próby jej woli zawiodła nie
sprawdzając się.
Bramy piekła szeroko stoją otworem, i przez te bramy wiele dusz dobrowolnie
wstępuje do ciemności .... Piekło będzie triumpfować, tzn. że jego książe osiągnął liczbowo
wielki sukces, lecz nie będzie on miał nad nimi żadnej władzy, gdyż Ja wszystkie te dusze na
nowo umieszczę w nowych dziełach stworzenia na nowej ziemi, uwiązując go jednocześnie w
środku ziemi, co oznacza że ta twarda powłoka będzie dla niego zarazem kajdanami, której on
wcześniej nie będzie mógł opuścić, aż znowu ludzka wola pozwoli mu dojść do władzy, a
stanie się to dlatego, że ludzie znowu zaczną pożądać dóbr materialnych coraz bardziej się
przez to ode Mnie oddalając. I wtedy on znowu walczyć będzie o dusze a walka ta jest prze ze
Mnie dopuszczona, aby dusze sprawdzić się mogły i się zdecydować za Mną lub za nim,
ponieważ bez właściwej decyzji żaden człowiek nie może stać się błogim .... Amen
Stan ciemności w duchowym królestwie

B.D. Nr. 3952

04.01.1947

Stan ciemności dusz w zaświatach oraz pomoc ze strony istot światła ....
I waszym udziałem będzie kiedyś światłość lub też ciemność .... W świetle będziecie
mogli przebywać, jeśli wy światło dopuściliście do siebie, jeśli pozwoliliście na to aby mogło
one w waszym sercu zapłonąć, tym ciemność przepędzając w której wy tak długo
przebywaliście, doputy was światło z niebios nie dotknęło. Ciemość jest jednak waszym
losem, jeśli wy przed światłem uciekacie .... A duchowa ciemność to samotne błąkanie się,
oznacza to zostać samym i opuszczonym w najciemniejszym otoczeniu, bez celu i nadzieji na
zmianę waszego położenia. Dusza, która w zaświatach w ciemnościach przebywa cierpi
dlatego przeogromnie, ponieważ przedtem posiadała ona jeszcze światło oczu i wszystko w
okół siebie rozpoznać mogła, teraz potrzebne jest jej oko duchowe, aby wiedzieć to co
duchowe, ale dusza jest duchowo zupełnie ślepa. Tak więc będzie ona przebywać w bardzo
ponurej okolicy, i jeśli napotka jakieś inne dusze, to nie będzie ona w stanie je rozpoznać, i
dlatego też skazana ona będzie na pomoc ze strony innych dusz, aby one ją poprowadziły, aby
wysłały jej od czasu do czasu iskierkę światła, aby mogła ona rozpoznać jej otoczenie.
Dusze znajdujące się w świetle zaopiekują się takimi biednymi duszami, lecz
pomoc ich jest ograniczona ze względu na Bożą wolę, gdyż nie wolno im jest obdarzyć tych
dusz światłem wbrew ich woli. Jak długo pewnej duszy światła nie brakuje, tak długo musi
też ona w ciemności cierpieć, chociarz by to nie wiem jak długo trwać musiało. Ona musi
nosić w sobie pragnienie światła, stan w którym się ona znajduje musi stać się dla niej stanem
nie do zniesienia, i ona musi pragnąć zmiany jej sytuacji, a dopiero wówczas mogą się do niej
zbliżyć istoty światła i jej małą iskierkę światła ofiarować. One dadzą jej drobne wyjaśnienia i
w załeżności od tego czy ma ona chęć aby ich wysłuchać i jej przyjąć może światło wywrzeć
na nią pewne działanie.

Nieznośność jej położenia może w niej przebudzić chęć niesienia pomocy, lub ją też
wzmóc, gdy napotka ona inne cierpiące dusze. Ich cierpienie będzie dla niej widoczne,
chociarz nie potrafi ona jeszcze za wiele rozpoznać, i gdy tylko cierpienie tej duszy w niej
chęć do niesienia pomocy przebudzi, to od razu stanie się w niej jaśniej, i ona znajdzie okazję
do udzielenia jej pomocy. Teraz poczuła ona pewien przypływ siły, i ona używa tej siły do
udzielania pomocy, i jednocześnie sama wspierana zostaje ze strony istot w świetle się
znajdujących, które takiej duszy już nie opuszczą. Ona otrzymuje, ponieważ sama daje, bo
przebudziła się w niej miłość, a każda działalność z miłości, na ziemi jak i w zaświatach, ma
w następstwie przypływ siły, a ponieważ siła i światło zawsze w parze idą to i jej wola dozna
wzmocnienia i dusza taka dojrzewa w rozpoznaniu .... Ciemność została już przełamana i
ustąpiła miejsca mrokowi po którym nastąpi złocisty poranek .... gdy tylko słońce ducha
wychwycone zostnie, tzn. gdy tylko otrzyma ona wiedzę przekazną ze strony istot światła,
która duszę uszczęśliwia i ją do stałego z miłości działania popędza, tzn. do dzielenia się tym
co ona sama posiada z duszami które jeszcze w najgłębszej ciemności cierpieć muszą.
Każda dusza może z ciemności ucieć, każda dusza może się wybawić, lecz zawsze
powodem do rozdawania światła musi być kochająca myśl, lecz bez niej nie wolno jest
istotom światła rozdawać podarków, ponieważ wolna wola sama musi ku światłu podążać,
gdyż w innym przypadku dusza pozostanie otoczona wieczną ciemnością, czego skutkiem
może być osunięcie się w najgłębszą głębię ciemności. Światło z koleji należy do błogości, i
gdy tylko otworzy się duszy możliwość duchowego widzenia, to rozpozna ona jej zadanie,
ujrzy wszystkie wspaniałości i już nigdy na powrót w ciemności nie utonie.... Amen

B.D. Nr. 1589

31.08.1940

Ludzie którzy za wcześnie i nie z własnej woli ziemię opuścić musieli ....
Zaświaty ....
Niezasłużony los tych, którzy wbrew ich woli stali się ofiarami niesprawiedliwego
postępowania narodów wypełnionych nienawiścią nie pozostanie niepomszczony, gdyż musi
on znaleźć sprawiedliwą odpłatę, gdy dusze z ludzkiej winy pozbawione zostały udzielonej
im łaski wcielenia się na ziemi, a więc nie mogły one tutaj osiągnąć ich duchowej dojrzałości,
co jest możliwe jeśli odpowiednio długo na ziemi się żyje. Gdyż rozchodzi się tutaj o
niezasłużone ukrócenie naziemkiego życia, które wprawdzie uwolni ich od naziemskiej
postaci, ale wysyła jej w zaświaty w niedojrzałym stanie. Taką duszę trzeba teraz
potraktować zgodnie z jej duchową dojrzałością, ona musi udać się do sfer, które
odpowiednie są do stopnia jej dojrzałości. Jest więc zrozumiałe, że takie zakończenie
ludzkiego życia w pewnych przymusowych okolicznościach musi także znaleźć swoją pokutę,
gdyż nic nie może pozostać nieodpokutowane, co jest przed Bogiem niesprawiedliwością,
ponieważ nikt nie ma do tego prawa aby decydować o życiu innego człowieka. A znowu z
drugiej strony musi dać się ludzkiej duszy możliwość kontynuowania przerwanego na ziemi
zbawiennego procesu, i dlatego akurat tym którzy przedwcześnie ludzkie życie opuścić
musieli zostanie w zaświatach przydzielone bogate pole do pracy nad duszą, tak że muszą one
okazać jednie dobrą wolę aby odpowiednio do naziemkiego życia podnieść swój duchowy
stan. Jeśli droga rozwojowa duszy zostanie przerwana z obcej winy, to w zaświatach czekają

na nią niezliczone możliwości, aby pomimo to mogła ona osiągnąć jej stan dojrzałości, gdy
tylko jej wola odpowiednio aktywną będzie i istota ta Boga pragnie.
Ale akurat w przypadku przedwczesnego odejścia z ziemi istnieje bardzo duże
niebezpieczeństwo, że dusza nie będzie potrafiła się uwolnić z naziemskiej sfery, ponieważ
opuściła ją ona zanim udało się jej przezwyciężyć jej przywiązanie do materii oraz wszelkich
naziemkich uciech. A więc istnieje duże niebezpieczeństwo, że nie skorzysta ona w
zaświatach z tych okazji, ponieważ jest jeszcze za bardzo przywiązana do ziemi, ale ona musi
sama, tak jak w naziemskim życiu okazać dobrą wolę, aby móc robić postępy w duchowym
rozwoju. Na jej wolę nie wolno jest wywierać przymusu aby ją na właściwą drogę skierować,
dusza ta ma tak jak i na ziemi wolną rękę, aby sama skierować się na drogę do góry
prowadzącą, nawet wówczas gdy wiele istot światła się o nią troszczy.
Tym z koleji, którzy przedwczesną śmierć jakiegoś człowieka spowodowali nie
przyniesie ich nazimskie życie w sensie duchowym żadnego większego postępu, bo oni na
wskutek tego przewinienia zagęścili powłokę ich własnej duszy, i uwolnienie się z takiej
powłoki jest nadzwyczaj ciężkie, a więc będzie musiał taki człowiek znieść niesamowicie
ciężkie walki jeśli zechce się on od tej winy uwolnić, a stan jego duszy będzie bardzo niski
kiedy opuści on swe naziemskie życie, i będzie on musiał w zaświatach swoją winę gorzko
odpokutować .... Amen

B.D. Nr. 1951

13.06.1941
Samobójstwo .... Los w zaświatach ....

Drogą ciała trzeba dojść do końca, tzn. że każda istota musi przeżyć także jej wcielenie jako
człowiek. Nie wolno jest jej swej naziemkiej drogi z jej własnej woli ukrócić lub też
przedwcześnie zakończyć. Ale w stadium posiadania wolnej woli, jako człowiek, może on ze
swojej wolnej woli skorzystać i swoje życie jako człowiek własnowolnie zakończyć, bo nie
będzie mu się w tym przeszkadzać. Skutki takiej ingerencji w Bożą wolę są jednak straszne.
Taki człowiek jest jeszcze niedojrzały, tzn. że brak mu jest rozpoznania, gdyż w innym
przypadku nie podjął by się on tego kroku, który jego samego okrada z tej wielkiej łaski ....
aby móc nad swoją istotą dalej pracować, aż Bóg Sam jego życie zakończy. W zaświatach
przyjdzie jednak rozpoznanie jego nieszczęśliwego czynu i żal jego jest nie do opisania.
Jeśli jakieś życie przez Boga ukończone zostaje, chociarz człowiek jest jeszcze młody
i nie dojrzały na wiekuistość, to wtedy Bóg rozpoznaje tego konieczność i takie zakończenie
naziemskiego życia jest aktem łaski, aby odżegnać od duszy pewne niebezpieczeństwo, lub
też aby dać duszy w zaświatach możliwość która jej stopień dojrzałości w krótkim czasie
podnieść może. Ale gwałtowne ukończenie życia oznacza w duchowym sensie krok wstecz;
gdyż nagle istota ta stała się bezsilna, aby móc dalej nad sobą pracować i jest ona teraz
skazana na łaskę istot światła lub ludzi, tzn. że jeśli one nie udzielą jej pomocy, to przez wieki
pozostanie ona na tym samym stopniu niedoskonałości. Najpierw musi dusza w zaświatach jej
sytuację rozpoznać, co wywoła u niej taki stan skruchy, którego nie da się opisać. Jeśli dusza
posiada dobrą wolę, to korzysta ona z każdej okazji aby się w służeniu udzielać, lecz jej
walka jest niesamowicie ciężka, bo musi ona w zaświatach nosić nadal to naziemkie
cierpienie przed którym ona uciec chciała; to co ona na ziemi odrzuciła to nadal niezmiennie
do niej przylega dręcząc ją niesamowicie.

Lecz Bóg okazuje miłosierdzie także i dla takiej duszy która zignorowała Jego wolę,
jeśli dusza ta nie jest jeszcze całkowicie zatwardziała. Po upływie pewnego okresu czasu,
który się duszy nieskończenie długim wydawał, zostanie ona w zaświatach postawiona przed
zadaniami, których spełnienie przyniesie pewną poprawę jej sytucji. I teraz musi ona znowu
pozwolić jej woli stać się aktywną. Jeśli okaże ona gotowość niesienia pomocy cierpiącym w
zaświatach duszom, to w krótce spostrzeże ona widoczną poprawę jej położenia. Ale może to
też dopiero nastąpić po upływie dla niej na ziemi przeznaczonego czasu życia, tzn. że
właściwie to ona jej naziemkiej wędrówki samowolnie nie zakończyła i w jej cierpiącym
stanie w którym ona na ziemi się znajdowała w zaświatach nadal trwać musi, aż Bóg się nad
jej duszą zlituje.
A więc okazała się ludzka ingerencja w Bożą wolę zupełnie bezużyteczną, człowiek
sam okradł się z łaski dojrzewania na ziemi, ale w żadnym wypadku nie udało mu się
zakończyć swoich naziemskich cierpień i dlatego są takie dusze godne pożałowania, bo zanim
doznają one zbawienia to upłynie jeszcze bardzo dużo czasu, a świadomość odrzucenia Bożej
łaski jest dla duszy tak dręcząca, że znajduje się ona w zaświatach w stanie godnym
pożałownia. Takie dusze szczególnie potrzebują ludzkich modlitw. Jedynie miłość żyjących
na ziemi ludzi potrafi złagodzić ich cierpienia i udzielić im siły, poprzez chęć poprawy ich
losu, przez to że dusza okaże w zaświatach chęć służenia i dzięki temu po upływie czasu,
który się nieskończonością być wydawał, może zmienić jej pozbawiony światłości stan który
był naturalnie jej udziałem (losem), aż do czasu kiedy Boża miłość i łaska ją z niego
wybawiła .... Amen

B.D.Nr. 8224

26.07.1962
Pełen męk los dusz w zaświatach ....

Kto swe życie całkowicie temu światu poświęcił, ten musi, i będzie też obawiać się śmierci,
ponieważ człowiek z chwilą jego śmierci nie przemija, ale opuściła go jego dusza, która nie
potrafi umrzeć, i która w duchowych światach nadal istnieje, w stanie który odpowiedni jest
do jej naziemskiego życia. Dusza może dopiero teraz przejść do jej prawdziwego życia, które
trwać będzie wiecznie i które jest stanem błogości, ponieważ może ona teraz w całkowitej
wolności, w świetle i sile tworzyć wdług jej woli, która jest także Moją wolą, ponieważ ona
się Mojej woli całkowicie podporządkowała .... Ale może ona także przebywać w zaświatach
w stanie pełnym cierpień, w ciemności i bezsilności, ale siebie samej świadoma. Wtedy to
można zaprawdę mówić o śmierci, lecz nie o stanie zupełnego przeminięcia .... I akurat na
tym męki jej polegają, że wie ona w jakiej obfitości sił ona na ziemi żyła, a teraz bezilna jest i
nie zdolna niczego wykonać .... To że może ona zachować jej ja-świadomość to właśnie
oznacza dla niej cierpienie, może to ale również duszy w tym dopomóc, że się ona z tego
martwego stanu wydostanie, że wysłucha pomocników którzy jej tym duchowm świecie na
przeciw wyjdą, i zacznie postępować według ich wskazówek, której jej duszy już lekką
poprawę przyniosą.
Lecz bardzo trudno jest dusze do tego skłonić, aby zaopiekpowały się one innymi
nieszczęśliwymi duszami, ponieważ są one stale tylko sobą zajęte, ponieważ brak im jest tak
jak na ziemi miłości a miłość do siebie samej ciągle jeszcze dominuje. Ale jedynie przez
miłość może dusza w zaświatach robić postępy .... Ona sama odebrać musi płynące z miłości
modlitwy wstawienne, które ona jako siłę odczuwa, i wtedy jest też możliwe, że jej wola
dozna przemiany. I ona sama musi w sobie miłość przebudzić zwracając uwagę na ich braci w
zświatach którzy również znajdują się w duchowej potrzebie, okazując już gotowość do

drobnych aktów pomocy .... One odczuwać ona wtedy będzie jako przypływ energi który
pobudzał w niej będzie chęć kochania, która to jedynie duszę z jej pełnej cierpienia sytuacji
uwolnić może.
Jeśli przechodzi ona do duchowych światów w zupełnej duchowej ciemności, to może
upłynąć bardzo dużo czasu zanim ona sobie uświadomi w jak nędznym położeniu ona się
znajduje i zanim zapragnie jego zmiany .... Lecz jak tylko przebudzi się w niej pragnienie aby
jej martwy stan zmienić, jak tylko rozpozna ona że już na ziemi nie przebywa, a mimo to
nadal istnieje, to zacznie się ona także zastanawiać nad jej obcną sytuacją i starać się będzie z
niej wydostać. I już sama ta chęć sprowadzi do niej pomocników, istoty światła, które w
przebraniu do niej przyjdą, i starać się będą aby zrozumiała że może się ona z jej położenia
wyzwolić, jeśli okaże ku temu jej dobrą wolę .... Akurat ci, którzy jako zupełnie niewierzący
tą ziemię opuścili potrzebują bardzo dużo ludzkich za nich modlitw, aby mogły one w
zaświatach okazać dobrą wolę i dążyć do poprawy ich sytuacji. Gdyż każda za duszę
wymówiona modlitwa przynosi jej dopływ energii i siła ta nigdy już nie zaginie, jeśli tylko
dusza na ziemi ludzi pozostawi, którzy o modlitwie za nią pamiętają ....
Wy ludzie bardzo się do tego przyczynić możecie, aby i te dusze mogły ich śmierć
przezwyciężyć, aby po drugiej stronie mogły jeszcze do życia dotrzeć .... Bo jak długo dusza
posiada jeszcze świadomość swego ja, to Ja z niej nie zrezygnuję, gdyż ona ciągle może
jeszcze zmienić jej wolę, która się potem jedynie do Jezusa Chrystusa skierować musi i
zbawienie jest jej zapewnione. Jeśli ona jednak tak głęboko upadnie, że żadna iskierka światła
już do niej dotrzeć nie może, to wtedy podąża ona coraz bardziej w dół utwardzając się coraz
bardziej, co w efekcie końcowym oznacza że zostanie ona rozwiązana, utraci świadomość
własnego jestestwa, a to oznacza dla niej ponowne uwięzienie w materii i początek nowej
zbawiennej epoki, gdyż żadna istota nie może zostać zgubioną na zawsze .... ponieważ żadna
istota nie pozostanie wiecznie martwą, lecz kiedyś za całą pewnością znowu do życia dotrze,
do życia które trwa wiecznie.
I w zaświatach walczy się o dusze, aby nie musiały one przeżyć ich ponownego
uwięzienia w materii, i każdy człowiek, który z miłości o takich duszach pamięta, ma udział
w tej zbawiennej pracy, i dusze te będą mu na wieki wieków za to wdzięczne, że on je z nocy
śmierci do światła dnia poprowadził .... Gdyż nie może przestać istnieć, coś, co niegdyś jako
istota swój początek ze Mnie wzięło, lecz dopiero gdy to stworzenie może być czynne w
wolności, światłości i sile, to dopiero wówczas dotarło ono do życia, którego ono już nigdy
nie utraci .... utracić nie może .... Amen

Wieczne potępienie i ponowne na ziemi narodzenie są błędnymi naukami ....

B.D.Nr. 6019

10.08.1954

Pojęcie wieczności .... Doskonałość ....
Przeminęły nieskończenie długie przestrzenie czasu w którym czynna była Moja twórcza
wola, aby całe to duchowe, co się ode Mnie oddaliło z powrotem do Mnie sprowadzić ....
A więc powstało nieskończenie wiele dzieł stworzenia które powinne były ten powrót
umożliwić i nieskończenie wielka ilość dusz cel ich osiągnęła, tak że teraz przebywają one
znowu przy Mnie w światłości .... Lecz jeszcze o wiele większe przestrzenie czasu są

konieczne, aby wszystko co upadło tą drogę do Mnie zakończyć mogło. Bo niezliczona jest
ilość tych istot, które niegdyś ze Mnie swój początek wzięły i z wolnej woli ode Mnie
odstąpiły.
Są to wieczności, przestrzenie czasu, których wy ludzie pojąć nie potraficie, dlatego
też można używać dla ich określenia pojęcia „wieczne” ... i nie będzie to dla was błędnym
pojęciem, chociarz kiedyś nadejdzie ten czas kiedy każda czasowa przestrzeń swój koniec
znajdzie .... Bo dla Mnie nawet najdłuższy okres czasu jest jak jedna chwila, ale dla
wszystkich stworzeń które znajdują się niedoskonałym stanie wydaje się on być
nieskończenie długi .... I teraz zrozumiecie, że ograniczenie czasowe istnieje jedynie w stanie
niedoskonałości .... w przeciwieństwie do tego w stanie doskonałości nie znane jest żadne
ograniczenie, a więc także i pojęcie „czas” nie może być stosowane, i w związku z tym nie
ma to dla Mnie znaczenia kiedy ten powrót do Mnie całkowicie się zakończy. Ale dla was,
Moich stworzeń, które z własnej winy stały się niedoskonałe, ma to bardzo duże znaczenie,
jak długo wy się w pewnym stanie znajdujecie, który jest dla was męką i który przez was
samych skrócony lub też przedłużony zostanie.
Im głębiej wy w grzechu tkwicie, im bardziej wy jeszcze od doskonałości oddaleni
jesteście, tym bardziej przeraża was pojęcie przestrzeni i czasu, właśnie dlatego że wy go
pojąć nie potraficie, ale nie możecie też ich istnienia zaprzeczyć .... ponieważ czas waszego
na ziemi pobytu ściśle jest ograniczony, ale pewnym też jest że nieskończnie długie okresu
czasu leżą w przeszłości i także w przyszłości, to ostatnie jest nawet waszym mocnym
przekonaniem, i to tak mocnym, że nawet uważacie zakończenie pewnej epoki czasu za
niemożliwe. I w tym przekonaniu macie w tym stopniu rację, że nie ma tzw. „końca” ... że to
co duchowe zawsze i na wieki istnieć będzie, bo jest ono tym jedynym co „rzeczywiste” .... że
tylko to przeminie co nierzeczywiste, co jest jedynie środkiem umożliwiającym wasz powrót
do Mnie .... I człowiek o wiele za często zalicza samego siebie do tego co nierzeczywiste, do
tego co nie ma racji przetrwania, co przeminie, tak jak przemija czas .... gdyż nie pomyśli on
o tym co jest w nim duchowej natury, któremu nie zostało nałożone żadne ograniczenie i
które całą wieczność przeminąć nie może .... ale może przez wieczności odczuwać męki,
ponieważ wieczności potrzebuje aby stać się doskonałym, aby potem przez nieskończoność
żyć w pełnej wolności, niezależny od czasu i przestrzeni .... bo przebywa przy Mnie, Który
Jestem bez początku i końca i wszędzie, Który Jestem od wieków i na wieki .... Amen

B.D. Nr. 4602

30.03.1949
Wieczne potępienie ....

Boże miłosierdzie nie zna żadnych granic, Boża miłość jest nieskończona, Jego cierpliwość
niezmierzona i dlatego też Jego stworzenia nie mogą na zawsze zgubione zostać, gdyż inaczej
nie był by Bóg doskonały. Dlatego też jest błędem mówić o wiecznym potępieniu, jeśli
rozumie się ten zwrot jako pojęcie czasu które powinno określić coś co nigdy się nie skończy,
gdyż takie wieczne potępienie oznaczało by dla Boga całkowitą utratę czegoś .... a więc
odstąpienie Jego przeciwnikowi istoty, która na samym początku z Boga wyszła i którą Jego
przeciwnik sobie wywalczył .... Ale wtedy musiałby ten przeciwnik być większym od Boga,
on byłby w pewnym sensie zwycięzcą i posiadałby więcej mocy i siły jak Bóg, co jednak
nigdy nie jest i być nie może, bo z Jego siłą, mocą i mądrością żadna istota mierzyć się nie
może.

Co z Boga wyszło, to pozostanie na wieki w Jego posiadaniu, i tylko przejściowo od
Niego oddzielione zostać może, tzn. w wielkiej od Boga odległości przebywać może, gdyż
samo tego chce. Lecz i ta wielka odległość nie jest stanem wiecznie trwającym, ponieważ
istota ta aby stać się błogą, musi zostać dotknięta promieniami Bożej siły, i jeśli ona sama ku
temu takiej woli nie posiada, to zostanie ona ogarnięta przez miłość i miłosierdzie Boże,
które by jej ten błogi stan sprawić chciały. Wieczne potępienie byłoby więc w sprzeczności z
Bożą miłością oraz Jego miłosierdziem, lub też musiały by one być ograniczone, przez co
Boża doskonałość musiała by doznać uszczerbku. Istota o najwyższej doskonałości nie
posiada żadnych ludzkich słabości, lecz wiecznie trawjący gniew, byłby właśnie taką niską
ludzką właściwością, tak jak każdy stan odpokutowania winy wiecznie trwający nie mógłby
być jedną z Bożych zasad, bo wszystko to co boskie odznacza się miłością .... A miłość ratuje
i pomaga, ona wybacza i uszczęśliwia i nigdy by nikogo na zawsze od siebie odtrąciła.
W przeciwieństwie do Boga, brak jest Bożemu przeciwnikowi bożej zasady miłości, i
dlatego stale starał się on będzie upadłe istoty na zawsze ku sobie na dół ściągnąć. I on jest też
tym który mąci u człowieka pojęcie wieczności, on przedstawia Boga jako twardą istotę, która
pozbawiona jest litości, aby ugasić wszelką do Niego miłość .... On jest tym, który nie zna
żadnej litości, i dlatego też próbuje on bez zastanowienia uczynić dusze nieszczęśliwymi, on
chciałby pozbawić je wszelkiej możliwości uzyskania pomocy, aby je na wieki zepsuć. I on
znajduje też chętnych zwolenników nauki wiecznym potępieniu ... którzy nie rozpoznają
Boga w Jego nieskończenie wielkiej miłości, gdyż inaczej by w tą naukę nie uwierzyli. Lecz
nieustannie przekazuje się ludzkości prawdę i tę pomyłkę w jaskrawym świetle przedstawia,
aby rozpoznano i kochano Boga jako najdoskonalszą istotę, aby ludzie się do Niego
przyłączyli i brzydzili się Jego przeciwnika .... Amen

B.D. Nr. 8443

20.03.1963

Nic nie pozostanie na zawsze niezbawione ....

Każdy człowiek sam ponosi odpowiedzialność za stan dojrzałości swojej duszy, i dlatego też
sam człowiek decyduje o tym jak długo jego duża do Mnie odległość jeszcze istnieć będzie,
co oznacza, że każdy praduch .... a więc w człowieku wcielona dusza, nieodzownie do Mnie
powróci. Ale to w jakim okresie czasu ona swój powrót zrealizuje, to zależy już od jej wolnej
woli, i dlatego też może to trwać wieki, aż ona znowu tym się stanie, czym ona na samym
początku była: doskonałą istotą, która ze Mną wewnętrznie połączona jest, i która obok Mnie,
w pełni światła, siły i wolności działać może .... Ale że powrót ten kiedyś w końcu
zrealizowany zostanie, to jest pewne, gdyż należy on do wiekuistego prawa, które od wieków
już istnieje, i które mówi, że wszystko co ze Mnie jako siła wypływa, znowu do Mnie
powrócić musi .... Lecz czas powrotu do Mnie trwać może nawet wieki i dla was ludzi czas
ten jest niezmierzalny, ponieważ wasza zdolność myślenia jest ogranicziona ....
Ale nie istnieje śmierć wieczna, jeśli się ją rozumie jako stały pobyt z dala ode Mnie
.... Wy możecie wprawdzie o wieczności mówić, lecz nie o stanie który wiecznie trawa, a
więc bez końca .... Bo takie pojęcie nie zgadza cechami Mojej istoty, która jest Miłością,
Mądrością i Mocą .... Czy wy uważacie, że Moja mądrość i moc nie dysponują środkami
które pozwoliły by Mi wszystko osiągnąć, a więc i ostateczny powrót tego co niegdyś ode
Mnie odpadło?

Czy wy może uważacie, że Moja miłość jest tak ograniczona że była by zdolna pozostawić
jakąś istotę w stanie wiecznej śmierci? .... Wy wiecie, że nawet Mój przeciwnik kiedyś do
ojczystego domu powróci, i że on przez jego Ojca przyjęty zostanie jak syn który do domu
powrócił, chociarz do tego momentu przeminie jeszcze nieskończenie wiele czasu .... Lecz
pomimo tego także i on nie zostanie na wieki przepędzony, on także zatęskni kiedyś za Moją
miłością i dobrowolnie do Mnie powróci. I nie będzie niczego, co by w niezbawionym stanie
pozostało, gdyż nawet najtwardsza materia dozna kiedyś przemiany, ona rozpadnie się, i
uwolni uwięzione w niej duchowe substancje, ona sama uduchowi się krok po kroku,
ponieważ wszystko co w całym wszechświecie istnieje jest duchową energią, której
początkiem Ja byłem i Jestem, tylko że Ja się w nim w zróżnicowanej sile objawiam, a więc
jako odpowiednio utwardzona, lub też już nieco luźniejsza, bliższa jej uduchowieniu, ale
kiedyś cała materia się uduchowi, i nie pozostanie nic, co by mi się jeszcze sprzeciwiało ....
Założenie, że istnieje wieczne potępienie jest produktem ludzkiego myślenia, który przez
Moje bezpośrednio do was z góry płynące pouczenie sprostowane zostać musi, gdyż Ja nigdy
wam takiej nauki nie przekazałem ....
Ciągle na nowo będzie się Mój przeciwnik wpychał i skłaniał was ludzi do zmiany
zawartości duchowego dobra, aby was na manowce wyprowadzić i wzbudzić w was
wątpliwość co do Mojej istoty, gdyż jeśli wy to za możliwe uważacie, że niezbawione dusze
na wieki w tym stanie pozostać muszą, to i Moja nieskończenie wielka miłość musiała by
zostać postawiona pod znakiem zapytania .... Ona była by ograniczona, co jest niemożliwe
przypadku najwyższej Istoty, Która posiada najwyższą doskonałość i taką na wieki wieków
pozostanie. Mój przeciwnik ma doprawdy wiele okazji aby wkraść się i siać zamieszanie, i on
to zawsze wtedy czynił będzie, gdy działanie Mego Ducha zostanie wyparte przez rozumowe
myślenie i co zawsze wtedy możliwym jest, gdy ludzie nie potrafią się zadowolić prostym
wyjaśnieniem i czują się zobowiązani aby coś do tego dodać, lub temu zaprzeczyć muszą.
Jeśli by się człowiek od takich poprwawek powstrzymywał, to takie pomyłki wkraść by się
nie mogły, bo wtedy trzymał by się on wiernie Mojego słowa i nie mógł by dojść do takich
błędnych wniosków.
I dlatego też Ja ciągle na nowo muszę odkrywać takie pomyłki, Ja muszę przekazywać
wam Moje słowo które wolne od nich będzie, Ja wszystko oczyścić muszę, abyście nie
przyswoili sobie duchowego dobra, które nie ze Mnie swój początek wzięło, które się wam
jednak z wielkim zapałem jako Moje słowo przedstawia .... Ono zostało doprowadzone na
ziemię w zupełnej czystości i prawdzie, ale kiedy potem człowiek sam do niego zmiany
wprowadza, to Ja nie mogę mu tym przeszkodzić, ale zawsze starać się będę abyście wy
ludzie w posiadanie czystej prawdy weszli .... I jeśli wy sami pragniecie znaleźć się w jej
posiadaniu, to każda błędna nauka spowoduje w was zawachanie, i ona nie będzie wam
pasować do tej najdoskonalszej istoty waszego Boga i Ojca od wieczności ....
I najlepszą kontrolą będzie to że wy się samego siebie zapytacie, czy miłość, moc i
mądrość waszego Boga taką naukę usprawiedliwia, bo gdy brak jest w niej jednego z tych
elementów, to możecie ją spokojnie jako błędną odrzucić .... I Ja wam zaprawdę uzasadnię,
dlaczego taka nauka, która na wieki potępia błędną jest ... tak że wy wierzyć i być pewnym
możecie, że się w prawdzie poruszacie, którą Ja zawsze człowiekowi dostarczał będę, gdyż
jedynie ona jest światłem, które oświetla drogę do góry prowadzącą .... Amen
B.D. Nr. 7096

18.04.1958

Nie zaprzepaście sobie wiecznego życia ....
Nie zaprzepaście sobie wiecznego życia .... Wprawdzie kiedyś będzie ono możliwe dla was
wszystkich, ale mogą upłynąć jeszcze nieskończenie długie, wydające się wam wiecznością
okresy czasu, czasy niekończących się męk i ciemności, w których wy się w martwym stanie
znajdujecie, w stanie w którym wy zupełnie pozbawieni siły w ciemności przebywacie. I wy
możecie sobie ten czas o nieskończenie długi okres przedłużyć, tak że możecie go nawet
nazywać „wiecznym potępieniem” które nie ja na was zesłałem, lecz które wy z waszej
własnej wolnej woli sobie sami ciągle na nowo stwarzacie, jeśli wy z waszego bytu jako
człowiek nie korzystacie, aby sobie na wieczne życie zapracować.
Ja na to nie pozwolę abyście zginęli na zawsze , bo wy jesteście Moimi stworzeniami,
które Ja od samego początku miłuję i nigdy nie przestanę was miłować. Ale Ja nie mogę wam
przed czasem ofiarować życia, jeśli to wy sami bardziej stan śmierci wolicie, jeśli wy sami
nie okazujecie gotowości aby sami wasze życie z Mojej ręki przejąć .... Ale wy możecie z
łatwością je nabyć, wy musicie jedynie powierzyć się Temu, Który Sam od wieczności
życiem jest .... I na to też otrzymaliście wasze naziemskie życie, podzczas którego wy
posiadacie rozum oraz wolną wolę, kiedy wy przyjąć możecie pouczenia dotyczące waszego
naziemskiego zadania, a więc musicie jedynie chcieć, aby się z tego stanu śmierci wydostać.
I ten naziemski czas jako człowiek jest bardzo krótki, lecz on wystarczy w zupełności,
abyście wy wasz cel osiągnąć mogli ....
Lecz nieskończenie długi był czas waszego wstępnego rozwoju, aż do dnia, kiedy wy
w stadium bytu jako „człowiek” wstąpić mogliście .... I tak samo nieskończenie długo znowu
trwać będzie, aż wy ponownie tę łaskę uzyskacie, aby podjąć decyzję waszej woli. Rozchodzi
się tutaj o wieczności, o których zakresie wy ludzie sobie żadnego pojęcia stworzyć nie
możecie, ponieważ wasze myślenie w stanie niedoskonałym także ograniczone jest. I tak jak
wy nic o tych mękach nie wiecie, ponieważ została wam na czas naziemskiego życia zabrana
pamięć o tym czasie waszego wstępnego rozwoju, tak też nic nie wiecie o błogości, o stanie
bytu którego ludzkim słowem opisać się nie da, i który pojęcie „Wiekuiste życie” w sobie
zawiera .... Wy nic nie wiecie o wspaniałościach które w Moim królestwie was oczekują, gdy
wy się na ostateczny do Mnie powrót zdecydujecie .... I nie można wam jednej czy też
drugiej wiedzy udowodnić, gdyż przez to uniemożliwiono by wam podjęcie decyzji z waszej
wolnej, nieprzymuszonej woli.
Ale wy powinniście w to wierzyć także bez dowodów, i odpowiednio do tego
ukształtować wasze naziemskie życie, wy nie powinniście zaprzepaścić sobie błogości życia
w Moim królestwie, wy wszyscy powinniście wziąć pod uwagę taką możliwość, chociarz dla
waszego rozumowego myślenia wydaje się ona nie do uwierzenia .... I wy powinniście tak
wasze życie prowadzić, abyście nie musieli robić sobie samym zarzutów, gdy nadejdzie
kiedyś godzina waszego pożegnania z tą ziemią. Wy powinniście też wysłuchać tych, którzy
o sprawach mówią, które nie mają nic do czynienia z tym materialnym światem .... I wy
powinniście też nad tym porozmyślać i sobie wyobrazić, jak by to było ze zdaniem tego
sprawdzianu, gdyby oni mieli rację ....
Wy ludzie macie bardzo dużo do stracenia, gdyż nie chodzi tutaj o pewną ilość lat,
tak jak to jest w naziemskim życiu .... Bo tutaj rozchodzi się o wieczne życie, rozchodzi się o
stan który nigdy nie przestanie trwać, o stan najwyższej błogości .... O stan w światłości i
sile, który wy już na samym początku już posiadaliście .... I na tą wieczność w światłości i
sile wy potrzebujecie tylko bardzo krótkiego czasu ... jednej „chwili” w tej wieczności,
podczas której powinniście zrezygnować z zupełnie bezwartościowych rzeczy .... Lecz wy

oceniacie te rzeczy bardzo wysoko, zaprzepaszczając sobie przez to prawdziwe życie i
dlatego znowu przez wieki pozostaniecie w stanie śmierci ....
I wszystko co Ja uczynić mogę aby wam w odzyskaniu życia dopmóc, jest to, że Ja
wam ludziom stale Moich posłańców zsyłam, którzy was z Mojego zlecenia ostrzegają i
upominają, którzy mają was zachęcić do tego, abyście spróbowali dotrzeć do prawdy ....
którzy wam na Mnie wskazują, jako na jedną i jedyną prawdę, Która wasze myślenie rozjaśni,
którzy radzą wam, abyście ze Mną związek stworzyli, abym Ja mógł was wtedy ogarnąć i was
do Mnie ciągnąć .... Lecz wy musicie ten pierwszy krok uczynić, ponieważ Ja was z powodu
waszej błogości do niczego nie zmuszam. Ale ja wspieram i wzmacniam też najsłabszą wolę
która do Mnie się zwróci, bo Ja aby dać wam życie sprawiłem że powstał cały ten
wszechświat.
Ja nie chcę waszej śmierci, Ja chcę abyście żyli i abyście się w końcu uwolnili
z waszego już od wieków trwającego stanu śmierci .... Ja chciałbym was znowu obdarować
Moją miłością i wam wszystkim wspaniały los sprawić, który już na wieki wieków już nigdy
się nie skończy .... Ale Ja nie mogę wam w tym przeszkodzić, gdy wy znowu obierzecie tą
drogę która w dół prowadzi, gdy wy dobrowolnie za tym postępujecie, który wam niegdyś
wasze życie odebrał i oddał was w ręce śmierci. Ja mogę jedynie raz po raz do was zawołać:
„Nie zaprzepaście sobie waszego wiecznego życia” .... Ale wy musicie dobrowolnie pójść za
Moim zawołaniem, wy musicie się starać aby to życie znowu odzyskać, jak długo wy
jeszcze na ziemi się znajdujecie, a Ja zaprawdę wam w tym dopomogę, bo Ja was kocham ....
Amen

B.D.Nr. 8495

13.05.1963

Wyjaśnienie dotyczące reinkarnacji .... Jezus i zbawienie ....
Zakładać że znowu powróci się na ziemię celem odpokutowania grzechów jest całkowicie
błędne, chociarz z drugiej strony prawo Bożej sprawiedliwości wymaga wyrównania
wszelkich win .... Lecz Ja zaprawdę dysponuję wieloma możliwościami, tak że kiedyś cała
wina z pewnością zmazana zostanie, a istota ta będzie znowu mogła zostać przyjęta do
królestwa światłości i błogości, które przed nią w stanie winy zamknięte jest. Królestwo w
zaświatach, do którego dusza po śmierci jej ciała wstępuje jest odpowiednie do stanu jej
dojrzałości, tak że może ona znajdować się w najgłębszych ciemnościach, ale może też
znaleźć się w najjaśniejszym świetle, i odpowiedni do tego jej los pełny męk, lub też
wspaniały być może.
I zarówno te męki jak i wspaniałości są nie do opisania, i nie da się ich wam ludziom
przedstawić, tak więc mogą męki pewnej niezbawionej duszy być przerażające, a cierpień
duszy cierpiącej z powodu jej przewinień nie można sobie nawet wyobrazić, a więc
odpokutowuje ona poprzez to cierpienie dużo z jej winy. Ale jej pełen cierpień stan może
trwać aż po wieczne czasy, jeśli pozostanie ona niepoprawna, jeśli nie będzie chciała przyjąć
porad jej duchowych przewodników, którzy chcą jej pomóc wydostać się z jej nędznej
sytuacji. Ona nie może wstąpić do królestwa światłości dopuki nie zostną zmazane jej winy,
jeśli rozchodzi się o grzechy które ona podczas życia na ziemi popełniła. ....
Ale ponieważ jej wina odpadu od Boga jest o wiele większa, i ona przenigdy przez
samą istotę naprawiona zostać może, musi więc człowiek nieodwołalnie na ziemi, lub jego

dusza w zaświatach odnaleźć Jezusa Chrystusa, gdyż tylko On Sam może ją od tej winy
uwolnić, za którą On na krzyżu Swoje życie oddał .... Bez Jezusa Chrystusa dusza przenigdy
nie uwolni się od jej winy, nawet gdyby w zaświatach nie wiem jak długo w ciemnościach
cierpiała .... Ona musi więc do Jezusa Chrystusa o litość zawołać, o wybaczenie jej winy,
dlatego też jej duchowi pomocnicy stale starać się będą ją do tego właśnie skłonić, aby ona
szukała u Niego zbawienia, Który za tą winę Swoje życie oddał. I jeśli się ona Jemu
powierzy, to zostaną jej wybaczone jej prawina (upadku) jak i grzechy które ona podczas jej
naziemskiego życia popełniła .... I wtedy będzie ona wolna od wszelkiej winy i zostanie z
woli krwi Jezusowej przyjęta do królestwa światłości i błogości .... Jest ale dusza już tak
zatwardziała że nie chce się do Chrystusa zwrócić, pomimo wszelkich zabiegań istot światła
które chciały by jej pomóc, to ona się wtedy stale coraz niżej obsuwa, a jej cierpienia są
niezmiernie duże, i jeśli nie uda się jej z tego piekła do góry wydostać, co i wtedy jest jeszcze
z pomocą istot światła możliwe, to potem musi się ona ponownie udać w drogę prowadzącą
przez wszelkie dzieła stworzenia aby kiedyś znowu dotrzeć do jej ostatecznego celu .... Ale w
przypadku jej ponownego powrotu na ziemię nie rozchodzi się o ponowne wcielnie duszy,
które wy ludzie przypuszczacie, o nie, ono jest czymś zupełnie innym, i wszytkim innym jak
to czego by sobie życzyć można, ponieważ oznacza on znowu dla najdrobniejszych
duchowych partykułów, stan przez wieczności trwający .... aż ona dotrze znowu do stadium,
w którym to jako człowiek na ziemię przyjdzie ...
Jedno musi wam ludziom jednak zostać powiedzine, że wy ludzie bez Jezusa
Chrystusa przenigdy się od waszej winy nie uwolnicie. Dlatego też Zbawienne Dzieło
Jezusa ma dla was tak ogromne znaczenie, ponieważ jedynie On Sam jest bramą do króletwa
światłości .... Bo gdybyście nawet w zaświatach, przez wasze wielkie cierpienia, wszelkie
grzechy odpokutowali, które wy podczas waszego naziemskiego życia popełniliście .... to
mimo to nie będzie wam możliwe wejść do królestwa światłości, jeśli wy uprzednio nie
uwolnicie się przez Jezusa Chrystusa od waszego pragrzechu .... I tak samo niewiele by
wam dało wasze ponowne naziemskie życie w którym byście, zanim wy Jezusa znajdziecie,
jedynie nowe grzechy do tych już istniejących dołączyli, a ponieważ wy Jezusa również
dobrze w zaświatach znaleźć możecie, to powrót na ziemię jest wam niepotrzebny ....
Ja ciągle na nowo zwracam wam ludziom na tą błędną naukę uwagę, ponieważ wy
przez tą naukę obniżacie rangę znaczenia zbawiennego dzieła Jezusa, gdyż przez tą naukę
pozwalacie ludziom w to wierzyć, że wy sami jesteście w stanie znieść waszą winę, i z tego
też powodu przechodzicie obok Jezusa, bez Którego wy przenigdy nie będziecie wolni od
waszej prawiny, która przez żadne cierpienia nie może zostać odpokutowana, ani na ziemi,
ani w zaświatach. Pozwólcie się dać co do ważności tego przekonać, że wy udać się musicie
w drogę prowadzącą do krzyża i nie róbcie sobie złudnych nadzieji, przez które wy wasz
niezbawiony stan jedynie przedłużacie i przez nieskończenie długie okresy czasu w
ciemnościach cierpicie, gdyż jedynie On jest światłem, Które na ziemię zstąpiło i które wam
ratunek przyniosło od grzechu i od śmierci, jeśli wy tylko z waszej wolnej woli się do Niego z
prośbą o wybaczenie wam waszej winy zwrócicie, jeśli nie będziecie na tym polegać, że wy w
waszym następnym naziemskim życiu sami się z waszą winą uporacie, i sobie przez taką
wiarę tylko wasze cierpienia i wasz stan ciemności ciągle przedłużać będziecie .... Gdyż bez
Jezusa Chrystusa i Jego dzieła zbawienia wy nawet przez wieczności nie dotrzecie do światła,
do wolności oraz błogości życia .... Bez Jezusa Chrystusa wy nie możecie się od waszej winy
uwolnić .... Amen

B.D. Nr. 4590

17.03.1949

Nauka o reinkarnacji – błędną nauką ....
Gwiazdy ...
Nie dajcie wprowadzić się w błąd przez rzekome sprzeczności, tylko szukajcie wyjaśnienia w
tym, że zdolność waszego pojmowania czasami nie wystarcza aby móc coś właściwie
zrozumieć, gdyż czasami nie rozchodzi się w cale o jakąś sprzeczność, a tylko sam człowiek
wychodzi z założenia że się w danym przypadku o takową rozchodzi. Wystarczy że wy o tym
wiecie, że Ja Sam was nigdy błędnie nie pouczam, i że Ja wam zawsze taką wiedzę
przekazuję, abyście mogli z niej czerpać korzyści dla waszej duszy.
Nauka o reinkarnacji nie nadaje się do tego, aby was nakłonić do wzmożonych
duchowych starań, ona jest raczej powodem waszego chłodnego stylu życia w sensie
duchowym. I już z tego powodu nie ma ona dla duszy żadnego pożytku, i dlatego też nie
otrzyma ona Mego całkowitego poparcia, abyście wy ludzie nie liczyli na możliwość
ponownego przyjścia na świat i z tego powodu się zaniedbywali w waszych duchowych
dążeniach. Ja wspieram wprawdzie na wszelkie sposoby każdy duchowy postęp, i tam gdzie
Ja rozpoznam, że jakaś możliwość może przynieść wam duchową dojrzałość, tam jestem
gotów na udzielenie na nią zgody, ale zawsze podstawą na nią jest Moje wiekuiste prawo
porządku, lecz nigdy udzielam jej tak poprostu, według Mego uznania. I dlatego musiało by
to być dla was zrozumiałe, że Ja nie będę wam wskazywał na możliwość ponownej wędrówki
po ziemi celem rozwoju duszy, jeśli oznacza ona dla was z pewnością niepowodzenie, lecz
będę raczej chciał was przed tym niepowodzeniem ustrzec, i dlatego też upominam i
ostrzegam was, oraz pouczam, aby was od tego zawodu uchronić.
Byłby to niewłaściwy sposób wychowywania, gdybym Ja wam dla osiągnięcia
waszego celu jako możliwość inną drogę wskazywał, kiedy wy jeszcze tą właściwą drogę
przed sobą macie, a więc nią iść powinniście i też możecie, przy właściwym nastawieniu
waszej woli. I jeśli Ja wam przedstawiam wasze niezliczone poprzednie wcielenia, to czynię
to jedynie po to, aby uzmysłowić wam waszą wielką odpowiedzialność za waszą krótką
naziemską drogę. A więc wiedza ta powinna się jedynie przyczynić do zwiększonego starania
się, lecz nie czynię tego po to, abyście z niej wyciągali błędne wnoski i stawali się niestaranni
w waszej nad sobą pracy, w nadzieji na możliwość powtórki waszego naziemskiego
wcielenia, jeśli wy waszego celu nie osiągniecie. Duch Mój daje wam pouczenia na których
wy z całą pewnością bazować możecie, jeśli wy się tylko pełni zaufania do Mnie zwrócicie, to
Ja udzielę wam przez tych którzy Mi służą, wyjaśnienia odpowiedniego do waszego
rozumowania, abyście je też pojąć potrafili.
Gdybyście tylko o tych niezliczonych możliwościach dojrzewania na nieskończenie
dużej ilości planet w całym uniwersum wiedzieli, to przenigdy nie przyszła by wam do głowy
myśl, że jakaś dusza ponownie na ziemię przeniesiona zostanie. Naturalnie dusza która nie
osiągnąła jeszcze swej całkowitej dojrzałości musi przeżyć jeszcze wiele wcieleń w których
to będzie mogła się sprawdzić i do przodu rozwijać. A więc nauka o ponownym wcieleniu
duszy spoczywa na prawdzie, ale nie mówi ona że dusza ponownie w ludzkim ciele na tą
ziemię przyjdzie, lecz pod tym pojęciem rozumie się wielką ilość możliwości dalszego jej
rozwoju na innych dziełach stworzenia, gdzie dusza pod materialną lub też duchową
postacią zostanie ponownie przed zadaniami postawiona, których spełnienie zapewni jej
postęp w górę. Jeśli dusza jednak ponownie na tą ziemię skierowana zostanie, to jest to
przypadek wyjątkowy, który ma związek z pewną duchową misją i którego nie można
uogólniać. Dusze które opuściły ziemię w niedoskonałym stanie, będą uważać że odrazu dalej
na ziemi się znajdują, one będą uważać, że zostały przeniesione na szczególnie martwe i

nieurodzajne naziemskie obszary, lecz one znajdują się na zupłnie innych planetach, które
odpowiednio do ich duchowej dojrzałości wyposżone są w dzieła stworzenia
najprymitywniejszego rodzaju, i dlatego oznaczają one dla tej duszy bardzo ubogie i
przygnębiające miejce pobytu ... możliwość rozwoju dla bardzo materialnie
ukierunkowanych ludzi, którzy odłożyć powinni ich pragnienia i pożądania i potem w
zależności od ich woli przeniesieni zostać na inne dzieła stworzenia celem dalszego postępu.
Ponieważ wy jeszcze za bardzo tą ziemię miłujecie, to dokładacie do słowa ponowne
wcielenie tylko jedno znaczenie, że właśnie ta ziemia jest miejscem ponownego wcielenia
duszy. Ale wy powinniście tylko pomyśleć jak ogromne i liczne są dzieła Mojej miłości, które
tylko i jedynie z powodu tej niezliczonej ilości duchowych istot powstały, istot które muszą
iść drogą która ich do doskonałości prowadzi i które też nią w jakiś sposób idą .... w
materialnych dziełach stworzenia tak długo, jak długo dusza się jeszcze nie uduchowiła, a
więc jak długo jeszcze światła odbierać nie potrafi, oraz w dziełach duchowej natury, gdzie
uduchowiona już dusza stale w górę piąć się może, gdzie ona się coraz bardziej kryształową
staje i zdolną do odbierania promieni ze Mnie Samego wypływających.
Wyobraźcie sobie nieskończoność, spójrzcie na niebo pełne gwiazd, których
niezliczona ilość oznacza dzieła stworzenia, które powstały z woli Mojej miłości aby przyjąć
dusze które potrzebują jeszcze rozwoju .... I wówczas zrozumiecie że ta ziemia nie jest
jedyną nosicielką istot które ku górze podążać powinne, i że tak naprawdę nie jest to
konieczne, aby dusze które w ich naziemskim życiu zawiodły ponownie na ziemię przenosić,
która jest wprawdzie jedyną stacją na której osiągnąć można status „Bożego dziecięstwa” lecz
nie może ona być dowolnie i ponownie wybierana jako stacja dojrzewania.
Tak więc trzeba naukę o ponownym na ziemi wcieleniu określić jako błędną naukę,
która musi być zwalczana jako nauka dla dusz szkodliwa, ponieważ osłabia ona wolę
człowieka i jest z powodu perspektywy: „że to czego się nie osiągnęło w ponownych życiach
nadrobić można, aż do zupełnej doskonałości” zagrożeniem dla pomyślnej przemiany jego
istoty .... Amen

B.D.Nr. 5449

26.07.1952
„W domu Mojego Ojca jest wiele mieszkań ....”

W domu Mojego Ojca jest wiele mieszkań .... Czy wy potraficie zrozumieć sens tych Moich
słów? Że Ja wam oznajmiam mieszkanie w domu Mojego Ojca, ale jednocześnie daję do
zrozumienia, że dla każdego z Moich stworzeń zostało przygotowane mieszkanie, które
nadaje się do przyjęcia każdego jednego z was .... że Ja wam przez to powiedzieć chcę, że to
czego wy naziemi nie osiągnęliście, możecie jeszcze w Moim królestwie osiągnąć, bo Ja
posiadam niezliczone możliwości, aby wspierać wasze dojrzewanie w duchowym królestwie.
Ja dysponuję nie tylko ziemią, bo wszystkie Moje dzieła które Ja stworzyłem są stacjami
dojrzewania dla duchowych istot które są jeszcze niedoskonałe, aż ono w końcu w swoim
rozwoju tak daleko będzie, że będzie ono mogło w stanie niebiańskiej błogości wziąść w
posiadanie wspaniałe duchowe dzieła stworzenia, bo wszędzie znajduje się w „domie Mojego
Ojca” w zakresie Mojej nieskończenie wielkiej miłości, i stale się tam zatrzymywać będzie
gdzie Ojciec jej mieszkanie przygotował, odpowiednio do stopnia jej miłości oraz jej
zdolności zarządzania i działania w króletwie, które jej ode Mnie przeznaczone zostało.

W domu Mego Ojca znajduje się wiele mieszkań .... żadna istota nie jest bez
ojczyzny, wieczna ojczyzna przyjmie wszystkie dusze, ale ta ojczyzna ma wiele obliczy ....
Ona może posiadać najwspanialsze ogrody pełne kwiatów i najpiękniejsze pałace, ale może
też zawierać nieskończenie wielkie martwe obszary, których przejście potrzebuje
nieskończenie długie okresy czasu .... lecz stale znajdują się w tych matrwych okolicach
odnogi dróg, które prowadzą do królestwa bogatego w kwiaty, zależy to jedynie od tego, czy
wedrujący na te drogi swą uwagę zwracją, czy uważnie wypatrują wyjścia z tego martwego
obszaru i czy też tą drogę wybiorą. Każdy zostanie przyjęty w Mojej wiekuistej ojczyźnie, i
każdy ma prawo wziąść w swoje posiadanie jedno miejsce zamieszkania. Lecz to jak ono
wygląda zależy jedynie od waszej woli.
I dlatego Ja mówię: W domu Mojego Ojca znajduje się wiele mieszkań .... Lecz każdy
człowiek sam sobie swoje mieszkanie przygotowuje, według swego stopnia doskonałości. Ale
gdyby ono nawet bardzo skromne było .... to może ono zostać przez jego wolę i pracę szybko
przeistoczone i powstać mogą najprzyjemniesze miejsca mieszkalne, jeśli dusza tylko w sobie
pragnienie pobytu w takim miejscu nosi i pilnie do jego spełnienia podąża. A wtedy ma ona
do pomocy niezliczoną ilość istot i one pracują i działają wraz z nią i w miejscu gdzie jeszcze
niedawno pustynia była, może wyglądać jak w raju .... Kiedyś każda dusza powróci do jej
ojczyzny, lecz jak długo ona jeszcze niedoskonałą jest, to czuć się będzie pozbawiona
ojczyzny, chociarz wstąpiła już do królestwa z którego niegdyś wyszła. Ale Ja posiadam
wiele szkół i ona z pewnością czyniła będzie postępy, chociarz często na to jeszcze dużo
czasu potrzeba będzie. Kiedy powróci także zgubiony syn i znowu zamieszka tam gdzie on
już kiedyś mieszkał, i on znajdzie się znowu w Ojcowskim domu, gdzie wszystkie dzieci się
wokół Ojca zebrały i on zostanie z czułością przyjęty przez wiekuistą Miłość, Która mu obok
Siebie miejsce wskaże ....
Lecz nieskończenie długie czasy będą jeszcze musiały przeminąć aż wszystkie Moje
dzieci do domu powrócą, aż będą mogły znowu w Moim domu zająć swoje mieszkanie;
przeminą jeszcze nieskończenie długie okres czasu, ale Ja z żadnego z Moich dzieci nie
zrezygnuję .... Ojcowska miłość stale je przyciąga, i tej miłości żadne z Moich dzieci nie
będzie potrafiło stawiać wiecznie oporu .... Amen.

B.D.Nr. 8405

07.02.1963

Różnorakie dzieła stworzenia są odpowiednie do upadku istot ....

Przeznaczeniem waszym, którzy na tej ziemi mieszkacie jest: stać się Bożymi dziećmi, i
dlatego przezwyciężyć musicie najgłębsze głębie aby potem najwyższe wysokości osiągnąć.
Lecz wy zrozumiecie to dopiero wówczas, gdy się o tym dowiecie że upadek duchowych istot
bardzo różnie przebiegał, gdyż opór w stosunku do Mnie nie był u wszystkich istot tak samo
duży .... że rodzaj waszej istoty zależny był od woli waszego stworzyciela, dlatego stopień
waszego wzbraniania się bardzo zróżnicowany był, gdy wy się zdecydować mieliście na Mnie
lub też na Mojego przeciwnika. Światło rozpoznania przenikało was wszystkich, lecz pomimo
tego zaczęliście się ode Mnie odsuwać i przyłączyliście się do Mojego przeciwnika, ponieważ
jego mogliście widzieć, w całej jego piękności, podczas gdy Ja dla was niewidzialnym byłem.
Wy jednak wiedzieliście, że wy swój początek ze Mnie wzięliście. A więc był was opór
różnej wielkości, i skutkiem tego było to że wam bardzo zróżnicowane dzieła stworzenia
przydzielone zostały, gdzie każdy z was tą możliwość otrzymał aby udać się w drogę

powrotną do Mnie, lecz nie wszyscy w takich samych warunkach, jak to jest w przypadku
mieszkańców ziemi.
Ziemia jest dziełem stworzenia, na którym panują najtrudniejsze warunki które się
upadłym istotom tam stawia, aby mogły one z powrotem do góry dotrzeć, podczas gdy inne
planety ich mieszkańcom łatwiejsze warunki oferują, ale cel końcowy a mianowicie „Boże
dziecięstwo” może zostać osiągnięty jedynie na ziemi, ale i te istoty z innych planet oczekują
błogości nie do pojęcia, kiedy one tam ich rozwojową droge już ukończą i zarazem ich wola
odpowiednie ukierunkowanie odpowiada ....
Ale ażeby móc uzyskać stopień „Bożego dzicięstwa” to trzeba pokonać tą naziemską
drogę i może ją także na własne życzenie obrać dusza, która z innych planet do duchowego
królestwa weszła i która już pewień stopień dojrzałości osiągnęła, tak że otrzyma ona
zezwolenie na tą naziemską wędrówkę celem spełnienia jakiejś duchowej misji. A więc takie
dusze znajdują się już w świetle, lecz nie są to nie upadłe istoty, a tylko dusze z innych planet
.... których ode Mnie odstęp nie był tak duży, tak że one z ich oporu zrezygnowały i zaczęły
znowu ku Mnie podążać. I gdy tylko znajdą się one znowu w świetle, to rozpoznają także
znaczenie dzieła stworzenia „ziemia” I wiele z tych dusz nosi w sobie to pragnienie, aby
także osiągnąć stopień „dziecięstwa Bożego” One biorą na siebie te ponad wszystko ciężkie
warunki, ponieważ popędza je ku temu ich miłość do Mnie oraz miłość do ludzi, aby
przyczynić się do ich zbawienia.
Tak więc mogą również dusze, które na ziemi ich stopnia dojrzałości nie osiągną
kontynuować dalej jej drogę rozwoju w królestwie znajdującym się po drugiej stronie, i
odpowiednio do ich stopnia dojrzałości zostaną im przydzielone nadjące się dla nich szkoły,
w których one stale w górę piąć się mogą .... Gdyż wszędzie czekają dzieła stworzenia na
dusze o każdym stopniu dojrzałości, a ponieważ każde z tych dzieł inaczej jest urządzone i
dysponuje innymi warunkami życia, to mogą one dla tam przenisionych dusz oznaczać już
pewień stan błogości, ponieważ są one o wiele piękniejsze jak ziemia, bo na nich z koleji
znajdują się dzieła stworzenia które te dusze uszczęśliwiają i zarazem zachęcają do
wzmożonej nad sobą pracy, bo dzieła te tak wyraźnie oddają świadectwo Mojej miłości, mocy
i mądrości, że i miłość tych istot do Mnie przybiera na sile. Bo kiedy doszło do odpadu ode
Mnie duchowych istot, przed tak wielką ilością lat że nawet nie można jej sobie wyobrazić, że
ona w waszym pojęciu już wiecznością jest, to wprawdzie wszystkie istoty się ode Mnie
odwróciły, ale już wkrótce po odpadzie niezliczona ich liczba opuściła Mojego przeciwnika
oddzielając się od niego, one nie poszły za nim w najgłębsze otchłanie, one odeszły z tej
wielkiej gromady ....
I Moja wola uczyniła z nimi to samo, co zrobiła z tymi którzy najgłębiej upadli: ona
uformowała z tej energi, która jako duchowe istoty ze Mnie wypłynęła, dzieła stworzenia
innego różniące się od ziemi, a droga przez te dzieła stworzenia była dla tych upadłych
duchowych istot o wiele lżejsza i szybciej można ją było ukończyć, tak że istoty te też
szybciej do Mnie powrócić mogły, ponieważ i dla tych istot Jezus Swoje zbawienne dzieło
spełnił, i im ich pragrzech w zależności od ich nastawienia do swego Boga i stworzyciela,
którego oni też w Jezusie rozpoznali, mógł zmazany zostać. Bo i im dostarczało się, i jeszcze
się dostarcza wiedzę o dziele Zbawienia poprzez posłańców światła którzy pomiędzy nimi
działają, których Ja wszystkim istotom jako nauczycieli na ich drodze postawiłem, aby mogły
one znaleźć drogę do Mnie prowadzącą i po niej iść.
Dlatego też dusza która opuściła już ziemię nie osiągając jeszcze zupełnej
doskonałości ma jeszcze niezliczona ilość możliwości aby duchowo dojrzewać. A Moja

miłość i mądrość doprawdy rozpoznaje która z dróg posiada dla każdej jednej duszy
najbardziej obiecujące możliwości dojrzewania. Tak więc wszystkie dzieła stworzenia w
całym uniwersum ożywione są przez duchowe istoty o różnych stopniach dojrzałości, i dzieła
te oferują nieporównywalne błogości i wspaniałości różnego rodzaju tym, którzy już wyższy
stopień światła posiadają, i zawsze będą one posiadać dla mniej dojrzałych dusz lepsze i
łatwiejsze warunki życia jak te które panują na ziemi. Gdyż ziemia jest zaprawdę
najuboższym z dzieł stworzenia, które wymaga wiele samozaparcia i stawia na upadłe istoty
aż do czasu stania się przez nich człowiekiem duże wymagania. Ale ona może mu też
przynieść najwspanialszy los: Boże dziecięctwo, które wszystkie ciężary tysiąckrotnie
wynagradza i czyni z tej istoty dziecko o najwyższej błogości, które ze Mą tworzyć i działać
może w całej nieskończoności.
W jakim stopniu te dzieła znajdujące się w całym uniwersum duchowej czy jeszcze
materialnej natury są, to wy ludzie będziecie mogli dopiero rozpoznać będziecie mogli od
pewnego stopnia dojrzałości i światła, lecz jedno jest pewne, że one wszystkim niegdyś
upadłym duchowym istotom jako miejsce ich pobytu służą, a ich ukształtowanie zależne jest
od stopnia dojrzałości tych istot i dlatego powinniście widzieć we wszystkich gwiazdach i
planetach duchowe szkoły, które Ja Sam założyłem, aby znowu kiedyś wszystkim Moim
istotom podarować błogość, którą one niegdyś same dobrowolnie zostawiły, i na którą one
sobie taraz same dobrowolnie zasłużyć muszą .... Amen

B.D. Nr. 8838

07 i 08.08.1964

Czy dzieła stworzenia są duchowej czy też materialnej natury ....
Różnorodność planet ....

Tematem na który wy wymagacie wyjaśnienia są dzieła stworzenia znajdujące się we
wszechświecie, i Ja chcę go też wam udzielić, w takim stopniu w jakim wy go w stanie pojąć
jesteście. Dzieła te są po części duchowego i po części materialnego rodzaju, one nie mogą
być jednak tak widziane jak naziemska materia, gdyż Moja wola tworzenia jest tak
wielostronna że wy nie możecie na innych planetach znaleźć tej samej struktury jak ta którą
posiada ziemia. Ale wy powinniście sobie to uzmysłowić, że nie tylko ziemia posiada w
sobie utwardzoną duchową substancję, że ta niezliczona ilość gwiazd, które dla wszego oka są
widoczne, została prze ze Mnie do powołana życia, aby mogły one wszystkim tym ludzkim
duszom w ich postępie pomóc, które nie osiągnęły jeszcze takiego stopnia dojrzałości, aby
móc się w zaświatach dalej rozwijać.
Cały wszechświat, to ze Mnie wypromieniowna siła, a ziemia jest najuboższym
dziełem, ponieważ jej materiałem jest grubsza, twarda materia. A wię każdy, kto przez
wszystkie na niej stworzone dzieła w swojej po niej wędrówce przeszedł, ten może
przyczynić się do zupełnego uduchowienia tego, co jako dusza człowieka do życia pobudza.
Ale stopnie dojrzałości w których dusza podczas śmierci jej ciała tą ziemię opuszcza są tak
różne .... Tak więc zostanie ona przyjęta przez inne dzieła stworzenia, które w jej pojęciu po
drugiej stronie się znajdują, które jednak w żadnym przypadku nie można nazwać
duchowymi, gdyż i ich substancje to utwardzone duchowe partykuły .... Siła która niegdyś ze
Mnie jako istoty wyszła, która jednak nie w Mojej woli czynną była. Ta materia jest jednak o
wiele lżejsza i posłuszniejsza, tak że dusze które w niej się znajdują stale zachęcane są do
pilnej nad sobą pracy, oraz do obustronnego sobie służenia, a więc znajdują się w stałym

procesie dojrzewania, można więc tutaj mówić o materii którą łatwo jest rozwiązać, ale która
także upadłe duchowe w sobie zawiera, która niegdyś w stosunku do Mnie niewierną się stała,
która jednak nie w takim stopniu cierpieć musi, jak to ma miejsce na ziemi .... materia która
chętnie służy, aby duszom ich dalszy rozwój umożliwić, i ta materia też znowu przeminie, jak
tylko spełni ona swoje zadanie.
Te gwiazdy (planety) zamieszkałe są przez istoty które się także ludźmi nazywa i
którzy także zadanie do wykonania mają, a mianowicie dopomóc tym duszom w ich dalszym
rozwoju i dlatego muszą też istnieć materialne dzieła, lecz nie można ich sobie tak wyobrażać
jak te które istnieją na ziemi. Te istoty (dusze) znajdują się pośrodku świata który oferuje im
coś niedowierzalnego, lecz mimo to jest to realny świat gdyż Moja siła ducha wszystko
przenika, i świat ten tak długo realnym pozostanie, aż się zupełne uduchowienie wszystkich
istot uzyska, które wówczas materialnego świata już nie potrzebują.
Ale ponieważ potrzeba jeszcze na to będzie wieczności i dla was te gwiazdy jeszcze są
widoczne, to zostaniecie też o tym pouczeni, że wszystkie te światy to Moja wola, która
nabrała postaci, że Ja wypromieniowałem ze Mnie siłę, która była w mniejszym lub
większym stopniu duchowym, które głęboko upadło i że siła ta zaminfestowała się, a więc
widoczną się stała i pozostanie dla każdych z tych mieszkańców poszczególnych planet,
których stopień rozpoznania bardzo różny jest, a więc mogą oni także przyjąć do siebie
mieszkańców ziemi, aby im dopomóc w dalszym rozwoju. Wy ludzie znajdujecie się
wówczas po drugiej stronie ziemi lecz mimo to w Moim królestwie, i w zależności od
waszej dojrzałości zmieniać będziecie miejsce waszego pobytu wstępując do co raz to
bardziej uduchowionych dzieł stworzenia.
Lecz to co wasze oczy na firmamancie jako gwiazdy dostrzegają, to wszystko są
dzieła, które powstały z Mojej woli, a dzieła te są praduchami którzy się ode Mnie odłączyli,
którym Ja postawiłem zadania, które oni teraz spełniają, którzy Mnie już mniej lub więcej
uznają, którzy nie upadli tak nisko, lecz pomimo tego potrzebują one materialnych dzieł, aby
w nich swe zadanie spełnić .... Lecz nie może tu być mowa o naziemskiej materi, gdyż ona
przedstawia sobą najniżej upadłe duchowe istoty, które człowiek na ziemi w przeciągu
nieskończenie długiego czasu przezwyciężyć musi .... można je bardziej widzieć jako
dołożone ludziom na ich drogę aby ich uszczęśliwiać, oni powinni z nich mieć uciechę ....
Gdyż widzialna gwiazda musi też posiadać widzialne dzieła, które tym już bardziej dojrzałym
duchom wielkość i moc ich Stworzyciela objawiać powinne, a tym którzy jeszcze rozwoju
potrzebują dać okazję do służenia. Problem ten nie jest dla was łatwy do rozwiązania, gdyż
wy pojmujecie jedynie to co się na waszej ziemi znajduje, i dla zrozumienia tego jak inne
gwiazdy na wasze myślenie wpływają jest wasza wiedza także ograniczona i to zostanie dla
was tak długo ukryte, aż wy będziecie potrafili patrzeć duchowo. Ale wtedy i to królestwo się
przed wami otworzy, a wy nie będziecie mogli przestać się dziwić, jakie dzieła stworzenia się
na tych poszczególnych planetach znajdują. Lecz wszystkie Moje dzieła posiadają swoje
uzasadnienie istnienia i są dowodem Mojej miłości, mądrości i mocy .... A czego wy jeszcze
zgłębić nie potraficie, tego się dowiecie, im bardziej wy robić będziecie postępy w waszej
duchowej dojrzałości, i wtedy nie będzie już dla was żadnych pytań, na które by wam nie
można było udzielić odpowiedzi .... I wy odczuwać będziecie błogość z powodu tej bogatej
wiedzy, nawet gdy ona jeszcze teraz przed wami ukryta jest .... Amen

B.D. Nr. 6541

06.05.1956
Sen duszy .... Błędna nauka ....

Ponad wszystko błędną myślą, jest uważać, że dusze zmarłych w wiecznym śnie się znajdują,
aż do czasu gdy nadejdzie dzień ich sądu .... Myśl ta jest dowodem zupełnej nieznajomości
procesu rozwojowego duszy, i jest dowodem niewłaściwego nastawienia w stosunku do Mnie,
gdyż w innym przypadku człowiek by tak błędnie nie rozumował .... i udowadnia to także że
nie posiada się wiary w dalsze życie duszy po śmierci ciała, gdyż snu umarłego trwającego
wieczności, tak jak to ludzie zakładają, nie można nazywać dlaszym życiem.
Ta błędna myśl jest do tego jeszcze wielką stratą dla wszystkich tych dusz które z tego
świata odeszły, gdyż nie odprawia się za nie modlitwy i dlatego też brak jest im pomocy
której wszystkie dusze tak bardzo potrzebują. Lecz ludzie którzy są takiego przekonania nie
dają się pouczać, oni zostali błędnie nauczani i trzymają się tego błędu jak ewangelji. I tutaj
widoczna jest działalność Mojego przeciwnika, który nie chce do tego dopuścić aby ludzie
takie modlitwy odprawiali, gdyż taka modlitwa mogła by im dopomóc w wyzwoleniu się,
czemu on stara się zapobiedz. I chociarz stawia się prawdę takim naukom naprzeciw, to
ludzie nie idą tą jedną jedyną drogą, która mogła by im jasność przynieść .... Oni musieli by
jedynie z całą powagą się zwrócić do Mnie z prośbą o wyjaśnienie, jeśli już nie chcą tym
uwierzyć którzy tą pomyłkę się sprostować starają .... Oni muszą się tylko do Mnie zwrócić.
Lecz tą drogą to oni nie kroczą i dlatego nie można ich pouczyć, i oni od ich błędu odstąpić
nie chcą.
Ale dusze które od was odeszły są w wielkiej potrzebie, jeśli się o nich w modlitwie
nie pamięta. I także ludzie na ziemi nie mogą z duchowego królestwa otrzymać lepszego
pouczenia, ponieważ nie wierzą oni w możliwość połączenia pomiedzy światem światłości i
ludzimi na ziemi i dlatego też nie zaufają się oni myślowo tym posiadającym wiedzę siłom.
Dla nich ważne jest tylko naziemskie życie jako człowiek, aż do śmierci, a ich wyobrażenie o
wiecznym śnie duszy aż do sądu ostatecznego jest tylko dowodem na to, że brak im jest
wszelkiej wiedzy o procesie zbawienia tego co duchowe, o Mojej Istocie, Która jest miłością,
mądrością i wszechmocą i o zbawiennym dziele Jezusa .... Ich wiedza jest bardzo
ograniczona i nie odpowiada nawet w najmniejszym stopniu prawdzie; i jeśli prawda się do
nich zbliży to bronią się oni przed nią. Oni próbują znaleźć w Bibli potwierdzenie na to w co
oni wierzą, lecz nie ich przebudzony duch pozwala im w niej odpowiednie miejsca znaleźć,
lecz tylko Mój przeciwnik, który sam z Mego słowa korzysta jeśli chodzi o sianie zamętu ...
co mu się ale tylko wtedy udać może gdy człowiek rozumem chce dociec prawdy, gdzie się
Mnie Samego o oświecenie przez Ducha świętego nie prosi, gdy człowiek wyjaśnienia szuka.
Litera zabija, lecz dopiero duch ją żywą czyni .... Kto się uprzednio do Mnie nie
zwróci, powierzając się Mojemu prowadzeniu, abym Ja mógł jego myśleniem właściwie
kierować, temu litera dopomoże zaprawdę do jego śmierci, gdyż literą może się także
posługiwać Mój przeciwnik, który ją w zupełnie innym sensie wyłoży powodując że nawet
największa pomyłka wydaje się być dla ludzi do przyjęcia .... I nauka o pośmiertnym śnie
duszy jest naprawdę wątpliwą nauką, nauką która nawet w zaświatach najwieksze oburzenie
wywołuje u dusz potrzebujących pomocy, dusz które wprawdzie „żyją” ale są bardzo słabe i
one byłyby bardzo wdzięczne za każdą ofiarę siły, którą im Modlitwa w miłości
wypowiadana dać może. I ludzie często powinni w swoich modlitwach o tych duszach
pamiętać, których krewni na ziemi w błędnych przekonaniach żyją, aby mogły one dojść do
sił, wznieść się do góry i potem z ich strony wywierać na tych krewnych myślowy wpływ.
Naziemskie życie prowadzone w miłości, przyniesie wkrótce tym duszom jasne rozpoznanie,
lecz uprzednio muszą się one uwolnić od błędnych nauk, zanim one same otrzymają
przydzielone im pewne pole działania, gdyż każda czynność w duchowym królestwie polega
na rozprzestrzenianiu czystej prawdy.

Dlatego szczęśliwa ta dusza, która prowadziła na ziemi życie pełne miłości i dlatego
też potrafi się ona uwolnić od błędnych poglądów oraz niezgodnego z prawdą duchowego
dobra. Pozostałe dusze znajdują się w największej potrzebie, gdyż każda błędna nauka ma
szkodliwy wpływ na duszę, a nauka o wiecznym śnie duszy po śmierci ciała szczególnie
szkodliwą jest, gdyż może ona doprowadzić do zaciemnienia się duszy, które jednoznaczne
jest ze śmiercią, i możliwości pomocy są jednocześnie bardzo ograniczone, właśnie z
powodu tego przekonania, że modlitwy nic tu nie pomogą .... Kto jednak z całą powagą do
Mnie Samego się zwróci, ten jasno i przejrzyście rozpozna jak mylna jest ta nauka .... Amen

B.D. Nr. 9014

13.07.1965

Modlitewne prośby o darowanie siły duszom zmarłych ....
Zawsze wtedy, gdy narzuca się wam myśl o kimś zmarłym, to wiedzcie, że to jest zawsze
prośba o pomoc, której wy jej udzielić możecie, ponieważ żaden człowiek o nią się nie
troszczy. I kiedy one (dusze) u was światło spostrzegą, to i one chciały by się w nim znaleźć i
zostać przez nie posilone, gdyż często nie wiedzą one co to światło oznacza, a szczególnie
wtedy, gdy one dotychczas w błędnym rozumowaniu zaplątane były. A wtedy wystarczy już
jedna o tej duszy myśl, aby ona się zaraz tutaj znalazła celem otrzymania pouczenia. Gdyż
duchowa bieda jest szczególnie duża pośród tych dusz, które nie otrzymują wypowiedzianej
w miłości modlitwy za dusze zmarłych, i takim duszom trzeba pomóc, aby i one mogły
posiąść prawdę. Tylko jedno świadomie pomyślane zaproszenie aby one wzięły udział w
waszych pouczeniach jest już zupełnie wystarczające, aby dusze na stałe do was się
przywiązały, i zawsze będzie to ukoronowane powodzeniem, że one was już więcej nie
opuszczą, że one dołączą się do wielkiej gromady tych, do których teraz nawet Ja Sam
przemówić mogę. I wy stale otoczeni będziecie duszami które chciały by pogłębić ich wiedzę,
aby potem znowu dzielić się z tymi które jeszcze mniej wiedzą, i którym by one też pomóc
chciały. I ważnym jest, abyście im oznajmili Moje dzieło zbawienia, gdyż dopiero wtedy będą
one gotowe przyjąć także głębszą wiedzę .... gdy one już raz Jezusa odnalazły, oraz
wybawienia z ich winy. Warunkiem do tego jest ich działanie z miłości, gdyż one dopiero
wtedy mogą otrzymać zrozumienie, jeśli one same z dobrej ich woli, kierowane wewnętrzną
miłością się tymi duszami zajmą, które się w takiej samej potrzebie znajdują. Dopiero
wówczas będą się one coraz bardziej w wiedzę zagłębiać i przyjdzie im też łatwo oddać się w
ręce ich Bożego Zbawiciela i poprosić Go o wybaczenie im ich grzechów. Ale wtedy już stale
płynie do nich Boże słowo, i one przyjmują je niezależnie od tego gdzie i jak im ono
zaoferowane zostaje. Ale akurat ten pierwszy krok jest dla duszy najtrudniejszy, aż ona kiedyś
doświadczy na sobie siłę wstawiennej za zmarłych modlitwy, której skutkiem jest zmiana jej
woli, która potem łatwiejsza jest, jeśli chodzi o wywarcie na nią pływu, i ona chętnie też
przyjmuje skierowane do niej zawołanie.
Dlatego zwracajcie uwagę na każdą z takich próśb i przyjdźcie tym duszom z pomocą,
które za taką pomocą tęsknią, które się wprawdzie wielu ludziom na ziemi przypominają, ale
tylko u tych wstawienną modlitwę znajdą, którzy im duchowo dopomóc potrafią, ponieważ
oni się świadomie ze Mną w połączeniu znajdują i Ja Sam im się objawiać mogę. A że Moje
słowo niesamowitą siłę działania posiada, tego będzie mogła doświadczyć każda jedna dusza
która się przy was znalazła, bo jej w górę rozwój jest wtedy zagwarantowany ....

Jeśli Mi tylko kiedyś zostanie dana ku temu okazja, aby się za pośrednictwem Mojego
Ducha jakiemuś człowiekowi objawić, to taki człowiek znajdzie się pśrodku promienia
światła, który przyciąga wiele dusz, które okazują chęć przyjęcia tego samego co wam
oferowane zostaje, a przez wasz także wszystkim tym duszom, które wy w waszych
proszących modlitwach ujmujecie, i które potem już zginąć nie mogą, bo wasza miłość do
tych dusz was do tego skłania, i z powodu tej miłości Ja zsyłam siłę do tych dusz za których
wy się modlicie. Ja muszę także i w zaświatach respektować te prawa, do których jako
pierwsze należy wolna wola każdej istoty, które nie może zostać naruszone, ani prze ze Mnie
ani też przez Mojego przeciwnika.
Chodzi tutaj o to, że wy .... którzy również wzgląd na wolną wolę wziąść musicie, o
tych którzy jeszcze w woli słabi są pomyślicie, którzy nie mogą się jednak oprzeć sile waszej
wstawiennej modlitwy i dlatego możecie ich w ich woli kierować a ona się wam już więcej
nie sprzeciwi, gdyż siła miłości przyjemnie ją poruszyła, siła która ją potem już do was
ciągnie, a wy im teraz ewagnelię miłości przedstawić możecie.
Gdybyście tylko wiedzieli z jakim utęsknieniem wasi zwolennicy (te dusze) Moje
słowo przyjmują, jak oni ciągle czują że się do przodu posuwają, i jacy są wam oni za to
wdzięczni, że wy dzięki waszej za nie modlitwie, im ich udział w waszych pouczeniach
umożliwiliście, to wy nigdy nie przestalibyście się za takie dusze modlić, i cieszylibyście się
w ich postępach, gdyż i one ochraniają was gdzie tylko mogą, aby otrzymywanie Mego słowa
nie zostało przerwane .... Wy oczyszczacie także otaczającą was atmosferę, tak że nie są one
narażone na żadne pokusy ze strony Mojego przeciwnika gdy tylko wokół was się znajdują.
Dlatego też akurat wasza działalność ma tak wielkie znaczenie, gdyż możecie przyczynić się
do zbawienia wielu dusz podając im chleb i wino, a więc ten wspaniały napój oraz najbardziej
skuteczny pokarm do nich skierowujecie, i wy odczujecie to kiedyś jako wewnętrznie
uszczęśliwiające, że wy mogliście się przyczynić do ich duchowego postępu i one bez
waszych za nich modlitw jeszcze długo by się w ciemnościach męczyć musiały ....
Dlatego zwracajcie bacznie uwagę na każdą myśl, która wam jakąś zmarłą osobę
przypomina, traktujcie ją jako zawołanie o pomoc, którego nie wolno jest wam odrzucić, i
potem przywołajcie ją aby znalazła się ona blisko was, i pierwszy krok w górę prowadzący
został już uczyniony, bo gdy tylko się człowiek taką duszą w swojej wstawiennej modlitwie
zajmie, to ja mogę biorąc wzgląd na jego wolę także i tej duszy zesłać nową siłę .... co w
innym przypadku by nie możliwe było, gdyż było by to sprzeczne z wiekuistym prawem,
ponieważ jedynie wolna wola może o nią poprosić, którą Ja spostrzegam w prośbie z miłości
płynącej, i tej duszy Moją litość ofiarowuję i jej teraz także łaskę Mojego do niej
skierowanego słowa dać mogę.
Ludzie mogli by przez modlitwę za zmarłych zbawić wszystkie dusze, lecz jak nie
wielu z nich jest sobie tego świadomym i jak wielką moc ma z tego powodu Mój przeciwnik,
który wszystkiego próbuje, aby takie połączenia pomiędzy duchowymi sferami a ziemią
zakłócać, który ale nie może działać, gdy jakiś człowiek Mi się w miłości odda i którego Ja
też wówczas chronił będę .... a szczególnie wówczas, gdy Ja przez niego także przemówić
chcę do dusz które się w zaświatach znajdują, w czym Mi mój przeciwnik przenigdy
przeszkadzać nie może .... Bo gdzie jest wola ku temu aby zostać zbawionym, tam zostaną też
ludzie od tego uwolnieni, który je już wystarczająco długo uwiązane trzymał, i których jedyną
bronią jest miłość, która go pokona i przed którą on ucieka .... gdyż ona do Mnie należy i na
wieki do Mnie należeć będzie .... Amen

Mroczny stan w duchowym królestwie
B.D. Nr. 7418

29.09.1959
Mroczny stan w zaświatach ....

W gęstej mgle znajdują się dusze, które na drugą stronę przechodzą i które nie
znalazły przed tem swego Zbawiciela .... jeśli nie znajdą się one w królestwie ciemności bo
prowadziły one na ziemi życie zupełnie niezgodne z Bożą wolą. Lecz są też ludzie którzy za
życia nie uczynili niczego niesprawiedliwego, których najczęstszym grzechem było nie
czynienie dobrych uczynków, których nie można nazwać ani złymi ani dobrymi, które dlatego
nie mają tak bardzo zaciemnionego ducha ażeby oczekiwała ich w zaświatach najgłębsza
ciemność. Ale pomimo tego one nie są jeszcze upoważnione do pobytu w królestwie
światłości, ponieważ ich dusze nie potrafią jeszcze odbierać światła, ich dusze otacza jeszcze
gęsty mrok, a ich rozpoznanie jest bardzo minimalne, w zależności od ilości uczynków z
miłości, na które dusza spoglądać może patrząc wstecz.
I w tym mrocznym królestwie znajduje się największa ilość już z ziemi odwołanych
dusz .... Ludzie, którzy wydawali się być na tym świecie sprawiedliwi, lecz posiadali oni za
mało prawdziwej wiary, gdyż brak im było na ziemi miłości. I dla tych dusz przychodzi teraz
czas kompletnej pustki .... czas w którym się one samotnie błąkają i zupełnie same z ich
myślami są. One nie potrafią niczego wokół siebie rozpoznać, one są duchowo ślepe i nie
potrafią niczego po za nimi samymi rejestrować, ale nie utraciły one świadomości swojego
„ja” One posiadają także myśli o ich leżącym już po za nimi naziemskim życiu, ale są one
bardzo niejasne i występują tylko czasowo .... Ich mroczny stan to stałe błąkanie się stałe
szukanie czegoś, bo to czego one szukają, one znaleźć nie mogą .... miejsca w którym mogły
by one odnaleźć spokój i czuć się bezpiecznie, ponieważ nie zasłużyły one sobie na nie
podczas ich naziemskiego życia. One były na ziemi w pewnym sensie parazytami, które tam
żyły nie spełniając ich przeznaczenia, ciągle biorąc i niczego za to nie dając .... obojętne czy
się to w sensie naziemskim czy też duchowym rozumie .... One nie dorobiły się żadnych
duchowych dóbr, a ich naziemskie życie wykorzystywały jedynie dla zaspokojenia ich
ludzkich pragnień. One przeszły przez ich naziemskie życie nie zastanawiając się poważniej
nad jego sensem i celem, aby odpowiednie życie prowadzić .... I odpowiednio do tego będą
one w zaświatach potraktowane, i one niczego tam nie zastaną, gdyż nie zasłużyły sobie one
na ziemi na nic co miało by w zaświatach rację bytu.
Teraz dopiero się okaże czy myśli człowieka powstają z miłości .... Gdyż każda myśl
zawierająca miłość jest jak pod stopami mocny grunt, po którym się teraz dusza z pewną
dozą pewności poruszać może .... Każda kochająca myśl, to chwila w której dusza dzięki
światłu swoje otoczenie rozpoznać patrafi, wprawdzie trwa to zawsze tylko bardzo krótko, ale
pobudza ją do zastanowienia się, i dzięki zastanawianiu się może się zmienić jej duchowy
stan, gdyż ona spostrzegła, że każda kochająca myśl dobrze jej robi, i zaczyna ona żałować,
gdyż teraz rozpoznała wszystko to, co ona na ziemi zaniedbała .... I w zależności od jej
struktury, jej gotowości oraz jej w obec Boga oporu, może się stan takiej duszy już wkrótce
zmienić jeśli nie jest ona jeszcze za bardzo uparta i jej ślepota jeszcze długo by trwać musiała,
aż ten mrok ustąpi miejsca małej fali światła .... I ponieważ jedynie kochające myśli tą
poprawę spowodować mogą musi się ofiarować takiej duszy wiele siły płynącej z modlitwy
za dusze zmarłych, nie wolno jej pozostawiać samej z jej losem, gdyż to przedłużyło by
jeszcze jej pozbawiony światła stan, bo jedynie miłość może ją zmienić, miłość która za tą
duszą wysyłana zostaje, miłość której ta dusza sama podczas jej naziemskiego życia nie

posiadała, ale jako wstawienna, z intencji za nią płynąca, może ona zostać przez Boga
przyjęta.
Wy, ludzie na ziemi, możecie przez waszą miłość nieść dużo pomocy, i wy
powinniście stale z duszami zmarłych utrzymywać myślowy kontakt, ciąle na nowo
powinniście im przypominać ewangelię miłości i dać im do zrozumienia, że one w i
zaświatach dwa przykazania także spełnić muszą: „Kochać Boga ponad wszystko, a
bliźniego jak siebie samego” .... Gdyż tylko przez nie mogą one nawiązać kontakt z Jezusem
Chrystusem, bez Którego wstąpienie do królestwa światła jest niemożliwe. Dusze błądzące w
mrocznych sferach nie mają jeszcze żadnego kontaktu z Jezusem Chrystusem, one nie
znalazły jeszcze zbawienia, z którego to powodu one na ziemi przebywały, i one muszą je
jeszcze konieczne w zaświatach osiągnąć, jeśli nie chcą jeszcze niżej upaść .... Dusze
błądzące w mroku nie zostały jeszcze w dół zepchnięte, one posiadają jeszcze tą możliwość
aby stosunkowo łatwo odnaleźć drogę prowadzącą do królestwa światła, gdyż po długim
okresie otępienia będą one ciągle na nowo przez istoty światła, które nie dają tego po sobie
poznać że takimi są .... przez odpowiednie wskazówki skierowywane na właściwą drogę która
do Jezusa Chrystusa prowadzi.
I aby mogłe one te istoty wysłuchać i pójść za ich wskazówkami, aby przestały one
stawiać opór, potrzeba jest wiele wstawiennych, proszących do Boga modlitw, których wy
tym duszom odmawiać nie powinniście. One na wieki będą wam za to dziękować, jeśli wy
dzięki waszej miłości ich upadkowi w dół zapobiegliście, jeśli wy im pomożecie wydostać się
z tego mroku i odnaleźć drogę do królestwa światła, gdyż z kochającą prośbą ochronicie je
przed posuwaniem się wstecz, wasze dusze staną się miększe i nie są już tak bardzo uparte, i
one także znajdą ich zbawienie przez Jezusa Chrysta, Który wybaczy wszystkim którzy o
Nim pomyślą i się do Niego zwrócą .... Amen

B.D.Nr. 7199

01.11.1958

Skrucha w zaświatach .... Duchowy postęp ....

Kiedyś gorzko pożałujecie cały ten czas, który przez was na ziemi zmarnowany został, gdy w
zaświatach rozpoznacie co wyście sobie przez to na ziemi zaprzepaścili. A zmarnowany czas
naziemskiego życia, to każdy dzień który z ukierunkowaniem wyłącznie na ten świat
spędzony został, podczas którego nie było w was miejsca na myśl duchowej natury .... lub
który nie odpowiadał jego właściwemu przeznaczeniu, które wasze wcielenie jako człowiek
uzasadnia. Jak długo wy na ziemi przebywacie to nie bierzecie znajomości tych zagadnień
poważnie, nawet wówczas kiedy wy je posiadacie. Ale w zaświatach będzie to na was ciążyło
tak jak ciężki głaz, którego wy odsunąć nie potraficie. Ciągle będą się wam te dni
przypominać i wy żałować będziecie każdą bezużyteczną czynność i każdą niewykorzystaną
okazję, kiedy wy działać mogliście dla uzdrowienia waszej duszy.
I można was jeszcze nazwać obdarzonymi łaską, jeśli wy to jeszcze w duchowym
królestwie rozpoznacie, jeśli wy nie należycie do tych którzy całkowicie w ciemności zatonęli
i już żadnej skruchy nie odczuwają, ponieważ one poprostu rozpoznać nie potrafią, co one
same zawiniły .... i które będą jeszcze bardzo długo walczyć musiały, aby osiągnąć kiedyś
taki stan ducha, w którym to spostrzegą one słaby błysk światła, i wtedy dotrze powoli do ich
świadomości, jak daremne było ich naziemskie życie .... Bo gdy już raz to słabe światełko jest

obecne, to gorzki żal może spowodować, że dusza skieruje się do jej wnętrza i zacznie się
zmieniać w jej myśleniu i uczynkach .... I może jej być ofiarowanym tylko tyle siły, ażeby
ona sama mogła teraz być pomoca duszom które się w duchowej potrzebie znajdują, i wtedy
jej postęp ku górze jest już jej zapewniony, chociarz odbywać się on będzie w o wiele
trudniejszych warunkach, jak te które ona miała na ziemi.
Przed wznoszeniem się w górę zawsze musi przyjść skrucha, bo dopiero dusza która
zaczyna rozpoznawać stara się też jej dotychczasowy stan zmienić, a każde nowe rozpoznanie
pokazuje jej daremność jej naziemskiej drogi, czego następstwem będzie coraz to głębsza
skrucha, co ale również zmianę w jej nieszczęśliwym stanie oznaczać będzie. Dlatego też jest
dla człowieka ogromnie ważne, ażeby on już na ziemi pewnego rozpoznania doznał, chociarz
by nawet tylko słabego, gdy zacznie on rozpoznawać cel swego naziemskiego życia i jeszcze
nad sobą pracować zanim on tą ziemię opuści. Ponieważ przejście na drugą stronę nawet z
najmniejszym rozpoznaniem oznacza dla duszy już pewien blask światła, chociarz jeszcze
słaby .... Ona nie zostanie po śmierci ciała przeniesiona do zupełnej ciemności, ona będzie
mogła się w mrocznym świetle rozeznać, i wszystko z jej oczu jak łuski opadnie i ona będzie
czyniła wszystko, aby zdobyć jak najwięcej światła.
Ona rozpozna też że czeka na nią w duchowym królestwie dużo pracy, jeśli tylko ona
będzie ku temu chęć posiadać, a ten mały płomyczek światła wskaże jej właściwą drogę,
którą ona teraz kroczy z poczuciem skruchy i żalu że nie wykorzystała ona właściwie jej
naziemskiego życia, ale także z ciągłą nadzieją na pomoc, która jej z pewnością udzielona
zostanie, gdy ona tylko Jezusa Chrystusa rozpozna i się do Niego z prośbą o pomoc zwróci. I
wtedy nie jest już ona beznadziejnie zgubiona, ona może się w górę wznosić, lecz nigdy nie
osiągnie ona tego stopnia, który by jej przyniósł nieograniczoną błogość prze sercu BogaOjca .... a mianowicie stopień Bożego dziecięctwa, który jest losem tych, którzy na ziemi
starają się spełnić ich zadanie które im postawione zostało .... którzy już za życia na ziemi
połączenia szukają i je znaleźli z Tym, Który jest od wieków ich Ojcem .... Amen

B.D.Nr. 6735

13.01.1957
Doprowadzanie światła w zaświatach ....

Tam gdzie Ja mogę Moje słowo na ziemię zsyłać, tam też świeci duszom w zaświatach jasne
światło. Często panuje wokół nich tak gęsta ciemność, że jest ona dla nich udręką nie do
opisania, i one chciałyby się od niej uwolnić. I kiedy się w nich przebudzi pragnienie światła,
to Ja pozwolę im rozpoznać źródła światła, bo wtedy one przez te dusze odwiedzane będą .... I
tutaj rozpoczyna się ich postęp w górę .... wprawdzie na samym początku prawie
nierozpoznawalny, ale dusza która już raz takie miejsce odwiedziła w którym promień światła
dla niej był widoczny, ciągle znowu do tego miejsca powracać będzie, i wtedy
niebezpieczeństwo że ona z powrotem w ciemności utonie jest już zażegnane. Ale z czego
powstaje to światło które tym duszom tak dobrze robi, że one stale pragną aby go coraz
więcej było? ....
Dusze które zupełnie apatycznie w ciemnych okolicach przebywają są pozbawione
siły, i one nie potrafią też niczego w ich otoczeniu rozpoznać. One jednak wiedzą, że żyją, że
ich życie nie wygasło, i ta świadomość jest dla nich bardzo dręcząca, gdyż potrafią one
myśleć, chociarz zamąciła się w nich przez nie na ziemi uzyskana wiedza .... Ale one potrafią
myśleć o ich nieszczęśliwym stanie, i dlatego zaczynają się one zastanawiać przez co one

same ich obecny stan zawiniły .... A gdy już w nich takie pytające myśli powstaną, to wtedy
Ja gotów jestem udzielić im na te pytania odpowiedzi. Ale Ja nie mogę tego uczynić
bezpośrednio, Ja muszę dać im jedynie tą możliwość, aby mogłe one kogoś znaleźć, kto
potrafiłby udzielić im na ten temat pouczenia. Każde takie pytanie oraz pragnienie otrzymania
na nie odpowiedzi, to już pragnienie światła .... Każda niewiedza duszy równoznaczna jest z
ciemnością, każda odpowiednia wiedza jest światłem .... Dusza, która już nie przebywa w
ciele, która więc nie może już widzieć przez cielesne oko, jest ślepa i to tak długo, jak długo
ona jeszcze zupełnie niewiedzącą jest, a więc i tak długo panuje jeszcze wokół niej noc.
Ale jej może zostać przyniesione światło, ona może otrzymać wyjaśnienia, i jeśli jest
ona dobrej woli i wyjaśnień tych wysłucha, to odczuwa ona także że ta noc się rozjaśnia ....
On przechodzi najpierw w stan tzw. mroku, poczyna uchwycać jasne, wyraźne myśli i dobrze
się przy tym czuje, a w niej staje się co raz jaśniej; ona zaczyna rozpoznawać to czego
dotychczas rozpoznać nie potrafiła .... Lecz wrażenia te, które dają jej dobre samopoczucie
nie są naziemsko-materialnej natury, to stan jej wewnętrznego światła czyni ją szczęśliwą,
gdyż ona teraz już wie że, i jak się ona uwolnić może z jej strasznej sytuacji. Do tego leży
teraz przed nią zakres czynności, które by ona po czasie bezczynnego wegetowania bardzo
chętnie wykonywać chciała, gdyż teraz czuje ona że posiada już siłę do wykonywania pracy,
do której ją jej miłość napiera.
Miejsca w których rozbrzmiewa Moje słowo, to miejsca duchowego oświecenia, one
promieniują jasnym światłem i przyciągają niezliczoną ilość dusz .... ale widoczne są one
jedynie dla tych, które tęsknią za uwolnieniem się z ich ciemności, które pragną światła. Ale
istnieją również dusze które światła unikają, które tak nisko już upadły, że odczuwają one
światło jak cierpienie, bo ono odsłania im ich zepsucie, i dlatego też walczą one przeciw
światłu, bo im się wydaje że potrafią je zgasić. Takie dusze zostają przez światło odpychane,
a dusze szukające światła w przeciwieństwie do nich przyciągane przez nie będą, lub przez
pomocne istoty do niego doprowadzane, i jeśli one bez jakiegokolwiek oporu wysłuchają tego
co im się tam oznajmia, to stan ciemności zaczyna się zmieniać w stan mroku. W duszach
tych zaczyna się budzić chęć życia i zaczynają one mieć nadzieję .... one chcą żyć, aby móc
coś robić, a ich dobra wola przynosi im siłę ....
Światło to wiedza, światło to prawda, i światło jest jedynym tym, co się duszom
znajdującm w ciemnościach doprowadzić musi aby się one do życia przebudzić mogły .... I
dlatego zawsze wtedy oblężani będziecie przez dusze mające głód światła, które chcą brać
udział w pośrednictwie światła, gdy wam słowo Moje doprowadzane zostaje, gdy Ja was ludzi
uświadamiam, gdy Ja doprowadzam do was za pośrednictwem Mojego ducha czystą prawdę
.... Dlatego też zawsze wtedy będzie świeciło światło, gdy wy się ze Mną połączycie aby
przyjmować Moje słowo, bo w duchowym królestwie pod pojęciem światła zawsze rozumie
się doprowadzanie ze Mnie płynącej czystej prawdy .... Światło to rozpoznanie, światło to
wiedza która bierze ze Mnie swój początek, która ze Mnie samego na dół, w kierunku ziemi
płynie, aby przebić się przez ciemność, abyście wy ludzie błogimi stać się mogli, ale które wy
zawsze jedynie wtedy otrzymywać możecie, kiedy wy się ze Mną połączycie, ze światłem od
wieczności istniejącym .... Amen
Stan światła w duchowym królestwie
Prawdziwa ojczyzna

B.D. Nr. 7404

04. i 05.09.1959

Królestwo światła .... Jezus Chrystus ....
Kto progi królestwa światła przekroczył, ten będzie się radować, radośnie wykrzykiwać i Mi
wiecznie dziękować .... Który go tak prowadził, że osiągnął on swój cel. Kto wstąpił do
króletwa światła, ten jest zbawiony od grzechu i od śmierci, gdyż oba oznaczają ciemność, a
niezbawiona dusza nigdy nie będzie mogła wstąpić do królestwa światła .... Ona musi
uprzednio odnaleźć Tego, Który Sam tą bramą do królestwa światła jest: Jezus Chrystus,
Boży wybawiciel. I u Jego boku dusza ta będzie również mogła wejść do króletwa światła, bo
On ją uwolni z ciężaru jej grzechu, ponieważ On umarł na krzyżu za wszystkie dusze które
znajdowały się w głębokiej ciemności, a więc w grzechu i śmierci .... On za was ludzi
odcierpiał cały ciężar grzechu, On za was spełnił ofiarę pokuty, aby drogę do królestwa
światła uczynić dla was wolną, abyście wstąpić mogli do wiecznej błogości. Błogość jest
tylko tam, gdzie jest światłość, a światłość znajduje się tam gdzie nie ma żadnego grzechu i
żadnej śmierci. Ale grzech zostanie zmazany przez Samego Jezusa Chrystusa, kiedy się do
Niego z prośbą o to zwróci, gdy wy ludzie do Niego waszą prośbę o wybaczenie skierujecie
....
Dlatego też i w zaświatach istnieje dla dusz możliwość zbawienia, przemiany z
ciemności w światło, ponieważ w zaświatach dusza też jeszcze może do Niego zawołać, bo
gdy tylko Jezusa Chrystusa zawoła, to zawoła ona Mnie, i Ja Sam mogę jej z Chrystusowej
woli jej winę grzechu wybaczyć, winę która ją przez nieskończenie długi okres czasu z dala
ode Mnie trzymała .... Ofiara na krzyżu została dokonana za wszystkich ludzi, i gdzie się
jeszcze jakaś niezbawiona dusza znajduje, tam trzeba się tylko udać w drogę do krzyża, aby
się również od winy grzechu uwolnić. A być wolnym od grzechu oznacza wspólnotę ze Mną,
a więc nieograniczoną błogość.
Ale do tego koniecznie i prawda należy, dlatego też dusza tak długo nie może się
jeszcze błogością cieszyć, jak długo się ona jeszcze z dala od prawdy znajduje, ponieważ
prawada i Ja to jedno i to samo, gdyż inaczej nie może być mowy o świetle. Światło jest
rozpoznaniem, właściwą wiedzą o wszystkim, i jak długo tego duszy jeszcze w zaświatach
brakuje, to nie znajduje się ona jeszcze w królestwie światła, bo gdy ona tylko przez światło
przeniknięta zostanie, to natychmiast pojawi się w niej rozpoznanie.
Jeśli się jednak dusza przed przyjęciem światła wzbrania, kiedy jej ono podane
zostaje, to i stan jej błogości będzie niedoskonały, ona wtedy jeszcze Jezusa Chrystusa
właściwie nie rozpoznała, i jej zupełne zbawienie nie miało jeszcze miejsca, gdyż inaczej
musiały by ona skierować do Jezusa Chrystusa jej uwewnętrznione zawołanie .... I to jest
powodem tego, że niezliczona ilość dusz ciągle się jeszcze w mrocznym świetle znajduje, nie
jest ona wprawdzie nieszczęśliwa, ale jeszcze długo nie będzie jej można nazwać błogą. Jej
nastawienie w stosunku do Jezusa Chrystusa nie jest jeszcze takie, jakie być powinno, aby
mógł On jej otworzyć bramę do królestwa światła, i dusze te jeszcze wiele pouczeń
potrzebują ale także i modlitwy za nie, aby otwarło się im właściwe zrozumienie.
Jak długo się one od błędnych wyobrażeń, oraz od wszelkiego rodzaju błędnych nauk
nie uwolnią, tak długo nie mogą też one oczekiwać że światło je zupełnie przenikać będzie;
ale sama ich wola decyduje o tym stanie w którym się one znajdują. Ludzie którzy na ziemi
stale wszystko odrzucali, pozwolą i w zaświatach na to aby ich wola raz po raz tam
odrzucającą była, gdzie wystarczało by tylko w zupełnym uwewnętrznieniu zawołać do

Jezusa Chrystusa o Jego pomoc .... bo ona by im z pewnością udzielona została, jeśli by to
zawołanie w duchu i w prawdzie do Niego dotarło .... A wówczas ustąpi wszelka ciemność,
silnie promieniujące, bardzo jasne światło rozżarzy duszę, tak że każda duchowa ciemość
zniknie, że dusza znajdzie się rozpoznaniu, i jej wiedzy o najgłębszych powiązaniach już na
wieki nie utraci .... Amen

B.D. Nr. 8400

02.02.1963
Wstąpienie duszy do królestwa światła ....

Każda duchowa prośba powinna wam zostać spełniona .... to Ja wam oznajmiłem, ponieważ
Moja miłość wam wszystko to spełni, co będzie z pożytkiem dla waszej duszy. Tak więc
możecie być pewni, że wy po śmierci wstąpicie do królestwa światłości i błogości, jeśli wasz
żywot na ziemi przebiegał zgodnie z Moją wolą, jeśli wy waszą miłość udowodnicie przez
waszą ofiarną działalność z miłości do bliźniego ..... jeśli wy po ziemi ze Mną wędrowaliście,
jeśli Ja na ziemi mogłem być waszym stałym towarzyszem ....
Kto wierzy we Mnie, ten będzie żył w wieczności .... A czyje życie wypełnione jest
miłością, ten posiada także właściwą, żywą we Mnie wiarę, i dlatego będzie go w duchowym
królestwie oczekiwał wspaniały los .... I ogarnie go bardzo szybko rozpoznanie i on będzie się
poruszał w myśleniu zgodnym z prawdą, i to jest jego błogością, że dusza z jej światłem,
które ją przenika, może także i te dusze uszczęśliwić, które się jeszcze w ciemności znajdują i
światła pragną .... ona znajdzie jej szczęście w uszczęśliwianiu innych, i dlatego też musi
najpierw jej samej jasne światło świecić....
Wy ludzie nie potraficie sobie wyobrazić ani tej błogości, ani rodzaju tej działalności,
ale wam wolno jest wierzyć w to, że dusze te już więcej ziemi nie pragną, bo do tego wiedzą
one także i o tym że żaden człowiek na ziemi nie pozostanie, i że każda dusza po krótkim
czasie zobaczy znowu jej ukochanych. Dlatego nie powinne one też żyć w smutku, a tylko
stale dążyć do tego aby osiągnąć wysoki stopień światła, który pozwoli jej na duchowe
widzenie, gdyż taki stopień światła jest warunkiem na to, że dusze się znowu, zaraz po
opuszczeniu tego świata zobaczyć mogą, .... bo w innym przypadku muszą one najpierw do
tego dążyć i taki stopień światła osiągnąć.
Ale fakt, że ludzie się kiedyś znowu będą mogli zobaczyć odpowiada całkowitej
prawdzie, a chwila taka jest ponad wszystko uszczęśliwiająca, gdy się one w królestwie
światła znowu połączyć mogą. Wy ludzie, których trafiły ciężkie ciosy losu zawsze
pamiętajcie o tym, że ich uzasadnieniem jest Moja miłość oraz mądrość, co by się wam w
waszym naziemskim życiu nie przydarzyło .... Pamiętajcie o tym, że Ja nie chcę wam
sprawiać cierpień, tylko wyższą błogość, którą wy często przez cierpienie osiągniecie .... I w
to nie powinniście nigdy wątpić, a tylko z pokorą z wszystkim pogodzić, i zaprawdę nie
pozostanie to bez błogosławieństwa. I gdy wy kiedyś wasze naziemkie życie wspominać
będziecie, to ogarnie was głęboka wdzięczność i miłość do Mnie, Którego wy jako waszego
Ojca rozpoznacie, Któremu zależy tylko na losie Jego dzieci w królestwie znajdującym się po
drugiej stronie ....
Wiedzcie, że was pobyt na tej ziemi jest już bardzo krótki i że wy z tego powodu na
was większy stopień cierpienia wziąść musicie aby jeszcze do celu dotrzeć, abyście się mogli

ze Mną z wolnej woli zjednoczyć. A każda modlitwa którą wy do Mnie skierujecie, płynąć
będzie z serca i dlatego też prze ze Mnie wysłuchana zostanie .... Wy często skierowywać
będziecie wasze myśli do królestwa, które jest waszą prawdziwą ojczyzną, i z tego
królestwa wolno wam też będzie przyjąć strumienie światła i siły, wy pozostaniecie także w
stałym duchowym połączeniu z tymi, którzy przed wami odeszli, i którzy was będą wspierali
gdy wasz stopień światła i dojrzałości już wysoki będzie .... abyście wy także was cel na
ziemi osiągnąć mogli .... Gdyż dusza której już wolno jest rozprzestrzeniać światło, będzie i
do was ludzi światło swe wysyłać, a to oznacza że wy się wówczas w całkowitej prawdzie
poruszacie, bo tam gdzie jest światło, tam nie może być miejsca dla błędów, gdyż one od razu
jako pomyłka rozpoznane zostaną, a kto w prawdzie po ziemi wędruje, tego droga musi
nieodwołalnie do celu prowadzić.
Uwierzcie w to, że Ja znam każdą myśl waszego serca, tak więc wiem także czego
wam jeszcze brak, i Ja się o to troszczę aby to do was dotarło .... I chociarz środki które ja
nieraz do was zsyłam bolesne są, to duszy waszej przynoszą one za to uwolnienie się od jej
cielesnych więzów, i one wymieniają naziemskie życie, na życie o wiele piękniejsze, na życie
w duchowym królestwie, gdzie one Mi z miłości służą i dlatego też wolno im jest korzystać z
błogości których im naziemskie życie dać nie może .... ponieważ wstąpiły one do wiekuistej
prawdy z której one niegdyś swój początek wzięły .... Amen

B.D. Nr. 5365

15.04.1952
Ponowne widzenie się w zaświatach, w królestwie światła ....

Jest to wspaniały, z niczym nieporównywalny moment, kiedy dusza opuszcza ziemię i
wstępuje do królestwa światła, do sfer w których nie ma już nic nieładnego, gdzie duszę
opłynie fala uszczęśliwiającego ją światła, gdzie zbliżają się do niej istoty o fascynującej
piękności ofiarowujące jej tak wielką dozę miłości, że są one nią do głębi wzruszone.
Promieniowanie światła dopasowane jest do stanu jej dojrzałości, a więc zawsze tylko w tym
stopniu, który daje jej odczuć stan niesamowitej błogości, lecz nie pochłaniające tej duszy, co
by mógł spowodować nadmiar światła, do odbierania którego ta dusza jeszcze nie jest zdolna
.... Ona widzi w bezkresnej przestrzeni najcudowniejsze światy, bo jej duchowe oko posiada
teraz zdolność widzenia duchowych dzieł stworzenia, które nie są już materią, ale pomimo to
tak samo prawdziwe i realne przed nią stoją, a więc nie są one żadnym złudzeniem.
I pośród tych wspaniałości, które jej oko ogarnąć potrafi znajduje ona tych, których na
ziemi kochała, którzy przed nią odeszli, w takim stopniu dojrzałości, że mogły one zostać
przyjęte przez przez króletwo światła .... Ludzie nie są w stanie wyobrazić sobie radości
płynącej z widzenia się z bliskimi jej istotami, lecz w duchowym królestwie dusza jest w
stanie takie głębokie wrażenia odbierać nie doznając przy tym szkody na jej duchowym ciele,
i ona z całą świadomością odbiera błogości, które Bóg jej sprawia, i ona wyśpiewuje Mu w
sercu dziękczynną pieśń wychwalając Pana, oraz tego, jak dusza w miłości do jej Ojca się
rozpali, z wdzięczności za wszystko to co niebiańki Ojciec dla niej przygotował, kiedy
królestwo światła się jej prawdziwą ojczyzną stanie .... Jej współpraca z duszami o tym
samym stopniu dojrzałości, doda jej siły i wzmocni jej wolę do czynnego udzielania się, i tą
skieruje ona na dusze które jeszcze daleko poniżej niej się znajdują, aby im dopomóc w
osiągnięciu takiego samego stopnia błogości. I ona pełna miłosierdzia zajmie się tymi, którzy
na ziemi jej bliscy byli i którzy się jeszcze w niskich sferach znajdują, którzy na ziemi z

powodu ich niewiary oraz braku miłości z tyłu w ich duchowym rozwoju zostali, i dlatego
nieszczęśliwi w zaświatach w zupełnych ciemnościach lub w mroku przebwają .... Ona te
dusze rozpoznaje i może się do nich zbliżyć aby im swą pomoc zaoferować, ale ona sama nie
zostanie przez nie rozpoznana, i dlatego też jej chęć pomocy często odrzucana zostaje .... Ale
miłość i cierpliwość takiej światłej już duszy stale się tymi duszami zajmować będzie i kiedyś
osiągnie ona to, że będzie mieć na nie wpływ. Jej błogość, którą ona w stałych
wypromieniowaniach Bożej miłości odczuwa, te nieporównywalnie piękne dzieła stworzenia
które się w królestwie światła znajdują, oraz współpraca z istotami z którymi ona w
uszczęśliwiającej miłości połączona jest stale dodają jej ochoty do wykonywania
zbawiennych zadań, ona sama znajduje jej uszczęśliwienie w tym że ofiarowuje innym to co
sama otrzymuje; jej tęsknota do Boga znajduje stale swe zaspokojenie i ona nic innego czynić
nie potrafi, jak sama innych uszczęśliwiać.
Opisanie wspaniałości królestwa światła człowiekowi znajdującemu się na ziemi jest
niemożliwością, gdyż jedynie dojrzała już dusza potrafi znieść wielką obfitość światła in
dlatego też potrafi ona zrozumieć co błogość oznacza, do czego niedojrzałemu jeszcze
człowiekowi poprostu brakuje zrozumienia. Ale jedno powinień i może on uwierzyć, że
oczekuje go w zaświatach widzenie się z bliskimi, że śmierć nie jest końcem właściwego
życia duszy, i że dusze się nawzajem rozpoznają, gdy odpowiedni stopień ich dojrzałości
osiągnięty zostanie, którego jednak wiele dusz jeszcze nie posiada. I dlatego może dla
niektórych dusz jeszcze długo trwać, zanim doświadczą one szczęścia połączenia się z jej
ukochanymi; ale pragnienie tego często jest zachętą do pracy nad sobą, aby móc się piąć w
górę. Siła miłości dusz stale jest aktywna aby wyzwolić dusze które się jeszcze na dole
znajdują, i aby im dopomóc w osiągnięciu stanu błogości, aby mogły one wstąpić do
królestwa w którym otacza je promieniująca światłość, gdzie mogą one ujrzeć Boga, i gdzie
wszelka bieda wreszcie swój koniec znajdzie .... Amen

B.D.Nr. 3670

28.01.1946
Duchowe światy .... Błogość ....
„Czego żadne człowiecze oko jeszcze nie widziało”

Wszystko co jest dla was widoczne daje świadectwo Mojej mocy, siły i miłości. Ale Moja siła
miłości stworzyła także dzieła dla was niewidoczne, i one będą was uszczęśliwiać w
duchowym królestwie, jednak dopiero wówczas, gdy wy osiągniecie odpowiedni stan
dojrzałości który umożliwi wam duchowe widzenie. Wtedy to podziwiać będziecie cudowne
dzieła Mojej miłości, one zachwycać będą oczy wasze i jednocześnie będą dla was
zrozumiałe, bo wtedy wy zrozumiecie Mnie Samego jako siłę i miłość i wtedy wy sami już
przez nią przenikani jesteście tak że wy pojąć potraficie, że ona jest praprzyczyną
wszystkiego co stwoworzone zostało, i wtedy wychwalać będziecie Tego, Który każe Swojej
woli być aktywną, aby ona z miłości stale czynną była.
Duchowe dzieła stworzenia są niewyobrażalne dla człowieka, one są uosobieniem
regularności, doskonałości, piękności oraz wielostronności, ich kształty przekraczyją swą
pięknością wszelkie ludzkie wyobrażenie, które się dla oka, poprzez stałą zmianę coraz to
piękniejsze stają, oko je oglądającego nigdy się ich wyglądem nie nasyci i nie znudzi, one
stale wywołują u oglądającej je istoty głębokie poczucie szczęścia oraz wdzięczności w
stosunku do Mnie, Stworzyciela nieba i ziemi. Naziemskie dzieła także budzą u człowieka

stan zachwytu i sprawiają że jego serce mocniej bije, w rozpoznaniu że stoją oni na przeciw
wiekuistego Stworzyciela, Który pełen jest wszechmocy i miłości. Lecz najpiękniejsze dzieła
stworzenia na ziemi, są jedynie słabym odbłyskiem duchowych dzieł, które nie były by
wstanie wytrzymać żadnego z nimi porównania, ponieważ na ziemi nie da się tak Mojej
miłości okiem rozpoznać, bo sami ludzie się jeszcze w miłość nie przeistoczyli.
Ale duszom, które stały się miłością Ja też ofiarować mogę obfitość Mojej miłości, im
może się Moja twórcza miłość objawić, i im Ja mogę pokazać i dać to co im obiecałem:
„Czego człowiecze oko nigdy nie widziało, i żadne ludzkie ucho nie słyszało, to Ja
przygotowałem dla tych, którzy Mnie miłują” .... A dzieła te będą co raz to wspanialsze, im
głębiej ta istota będzie potrafiła kochać .... Jej głęboka miłość pozwoli jej mieć wgląd do
Mojego panowania i działania w duchowym królestwie, one nie stoją na przeciw Mnie jako
niedoskonałe, ponieważ stały się one tym, czym Ja sam jestem .... Miłością .... one same są
pełne siły i mocy, aby móc w najwyższej doskonałośc stwarzać i formować w Mojej woli i za
przyczyną Mojej siły.
Nie można jednak ludziom na ziemi dać porównania ich działalności do działalności w
duchowym królestwie, gdyż panują tam zupełnie inne prawa, a duchowa czynność nie ma
nic wspólnego z czynnościami materialnami, z czynościami które się na ziemi wykonuje. Jest
to działanie sprawiające błogie uczucie, działanie które oznacza najwyższą błogość dla istoty
która się miłością stała, istoty która potrafi myśleć, odczuwać, chcieć, widzieć i słyszeć, ona
odczuwa wszystko jako pojedyncza istota, ale w połączeniu z innymi istotami czuje się ona
ponad wszystko szczęśliwa, gdyż przez to pomnaża ona swoją siłę oraz miłość i podwyższa
zdolność swego działania, jest to stan najbłoższej harmoni, w którym mieszkańcy duchowych
światów się znajdują, stan do którego stale się podąża, gdy tylko dusza na ziemi, lub też
królestwie ducha dozna rozpoznania.
Jest to stan w który Ja wszystkie istoty chcę przenieść, bo Ja je kocham i chciałbym,
aby mogły one oglądać wspaniałości Mojego królestwa. Ponieważ Moja w miłości aktywność
nieustannie służy uszczęśliwianiu Moich stworzeń, Moja miłość jest nieskończona i ona
nieustannie chce obdarowywać i uszczęśliwiać, i dlatego teü Ja chcę Moje stworzenia uczynić
godnymi do przebywania w duchowych dziełach stworzenia; lecz one same muszą mieć ku
temu wolę, one muszą się z ich wolnej woli w miłość przeistoczyć, aby zostać w duchowym
królestwie na całą wieczność niezmiernie uszczęśliwionym .... Amen

B.D. Nr. 6821

02.05. 1957

Obupłciowe Istoty .... Zaświaty ....

Ja daję wam to, co wy dla dojrzewania waszych dusz potrzebujecie .... I Ja także sprawiam,
że ludzie w czasch ostatecznych otrzymują wiedzę, która wprawdzie nie jest konieczna dla
dalszego rozwoju ich duszy, ale ona powinna wam objawić Moją miłość i mądrość, która
wam wiele z tego uzasadnia, czego wy jeszcze zrozumieć nie potraficie, lub co by mogło
jeszcze spowodować wasze we Mnie powątpiewanie .... Dlatego Ja objawiam wam
wyczerpująco od wieków już istniejący Mój plan uleczenia dusz, ponieważ koniec tego świata
jest już bliski, i dla niewierzącej ludzkości powinna jeszcze pozostać sczczelina, przez którą
światło się przedostać potrafi, gdy oni tą wiedzę bez oporów do siebie przyjmą. Ja uchylam tą
osłonę, która jeszcze nad ludźmi wisiała, Ja ujawniam tajemnice, aby człowiekowi wiarę we

Mnie ułatwić .... I z tego też względu Ja jestem gotów udzielić wam odpowiedzi na pytania
które otwarcie lub też w myślach na ziemi lub w królestwie ducha postawione zostają.
Ponieważ Ja chciałbym ofiarować światło wszystkim tym, którzy chcieliby uciec od
ciemności ....
Dlatego też udzieliłem wam czasami wyjaśnień, których człowiek na ziemi jeszcze nie
potrzebuje, ale które dla niego w duchowym królestwie oczywistymi się staną, jeśli on się
przygotował na duchowe królestwo .... Gdyż wtedy to wyjaśnienie dotrze do niego
błyskawicznie, jeśli on tylko jego zapragnie. Do tego należy także zapytanie dotyczące płci
istot, które Ja stworzyłem i które często już doprowadzało do błędów, chociarz ma ono dla
ludzi, podczas naziemskiego czasu niewielkie znaczenie:
A więc nie istnieje ani jedna istota, która by nie nosiła w sobie obu zasad płci ....
Tylko że są one w każdej jednej istocie w bardzo różnych proporcjach obecne, tak że u jednej
z nich przeważają aspekty męskie, a znowuż u innej żeńskie. Ale do zupełnej doskonałości
należy całkowite ich wyrównanie, a więc żadna z nich nie powinna dominować, i żadnej nie
może być brak .... Gdyż dopiero wówczas został osiągnięty stan zupełnej doskonałości, i
dlatego też można określać doskonałą istotę jako istotę bezpłciową, lub też jako męską i
żeńską jednocześnie. Męska zasada musi się całkowicie zrównać z żeńską, lub też odwrotnie,
i dopiero wtedy jest ta istota taką, jaka Mojej istocie odpowiada .... Ona stała się wtedy Moim
odzwierciedleniem .... To zrównanie się płci może nastąpić już na ziemi, lub też w
zaświatach, przez to że istota ta stale poddawana będzie powtarzającym się próbom, w
których się w krótce zarówno męska i jak i żeńska zasada sprawdzić muszą ....
Dlatego też nie ma to żadnego znaczenia, czy istota ta na ziemi jako męszczyzna, lub
jako kobieta wcieloną jest, ponieważ zrównanie się z płcią przeciwną nieodwołalnie nastąpić
musi, czego jednak nie należy rozumieć jako naziemsko (materialnie) się objawiającej
zmiany, że męszczyzna lub kobieta powinni z płci odmiennej swoją własną uczynić, a więc
powinno się rozumieć to wyrównanie jako czysto duchową sprawę .... jako
podporządkowanie się Bożemu prawu, i dlatego wymaga to różnej dozy woli, a więc
przychodzi jednemu łatwiej a drugiemu nieco trudniej.
Z tego więc wynika, że na ziemi istnieje wprawdzie podział płci, ale w duchowym
królestwie otacza tą istotę jako aura jej właściwa forma (postać) którą ona na ziemi posiadała,
która pozwala ją jako indywidum rozpoznać, a więc może tam być tylko mowa o ścisłym
związku dwóch duchowych istot, które jako na tym samym duchowym stopniu się znajdujące
do siebie sympatię odczuwają, lecz nie można tu mówić o związku dwóch istot o odmiennych
płciach, gdyż każda z nich jest doskonałą, a więc obupłciową istotą .... Jeśli jednak
zrównanie tych dwóch płciowych zasad nie miało jeszcze miejsca, to wtedy cechy
poszczególnych płci są bardziej widoczne, co szczególnie w tych sferach widoczne jest, gdy
uwolnienie się od materii nie zostało jeszcze do końca zrealizowane.
W wyższych sferach różnice płci już nie istnieją, dlatego błędem jest mówić o
związkach które by na ziemi odpowiadały zwiąkowi pomiędzy męszczyzną i kobietą,
ponieważ błoga wspólnota dwóch istot polega tam na tym, że są to istoty o tej samej
duchowej mentalności, posiadające ten sam stopień dojrzałości, i o całkowitej duchowej
zgodności, które zawsze u tych istot spotkać można, które w sobie już oba rodzaje płci
wyrównały, i które dlatego bardzo wielką błogość odczuwają gdy mogą się one z takimi
samymi istotami jak one same połączyć, aby wspólnie z nimi tworzyć i działać ....

Nie ma to jednak żadnych ujemnych wpywów na naziemską drogę, czy człowiek jako
kobieta, czy też męszczyzna na świat przyszedł .... Jego opór w stosunku do Mnie może być
tutaj tak samo duży, i oboje mogą przeistoczyć się w oddane Mi istoty .... Podział na męską i
na żeńską płeć jest jedynie ułatwieniem do wstąpienia w Boży porządek, a więc dla
kontynualnego przyjmowania cech doskonałości. I do oceny tego jest Moja mądrość
niewątpliwie zodolna, dlatego nadała ona każdej istocie taką formę postaci, która im
gwarntuje w jak najdalszym stopniu wyrównanie tych płcioych różnic. A gdy obie płcie
osiągnęły już w tych istotach porządek, to ich błogość w duchowym królestwie jest
niezmiernie wielka, dlatego też potrafią one przenieść się w położnie dusz które nie zostały
jeszcze zbawione, aby im w walce z sobą i z własnymi cechami dopomóc, i które jako
sprzeczne z Bożym porządkiem najpierw jeszcze skorygowane zostać muszą.
A z koleji w duchowym królestwie błogość odpowiadać będzie takiej błogości na
ziemi .... chociarz tak naprawdę to nie da się tego porównać .... która wewnętrzną miłością
łączy dwoje z charakteru podobnych do siebie ludzi, których ich wzajemna do siebie miłość
szczęśliwymi czyni, i którą się dla was ludzi jako niebiańskie małżeństwo określa. Lecz do
określenia wielkiej błogości którą w królestwie błogich duchów wielka do Mnie miłość
powoduje i która stale prze ze Mnie odwzajeniana jest, nie ma na ziemi ani takiej miary, ani
żadnego odpowiedniego pojęcia .... Amen
B.D. Nr. 6662

05.10.1956

Zbawienna czynność w zaświatach ....

I wy także będziecie mogli udzielać się w pracy dla zbawiennego dzieła, gdyż będzie to
wasza czynność w królestwach ducha, kiedy osiągniecie już odpowiednią dojrzałość, aby
wam taka czynność mogła przydzielona zostać: Wy będziecie wnosić światło tam, gdzie
panuje ciemność, bo wy sami mogliście doświadczyć, jak męcząca jest wędrówka w
ciemności, i jaką radość wam światło sprawiło. Żadna dusza która sama już zbawiona została
nie pozostanie bezczynna, i dlatego każda dusza zaszeregowana zostanie do zastępów tych,
którzy udzielają się w zbawiennej pracy .... Gdyż wszystkie je skłania do tego ich wewnętrzna
miłość, aby tym nieszczęśliwym udzielić pomocy, doprowadzić je z powrotem do Boga, dla
Którego one nieustannie pracują i działają, ponieważ ich wola zgodna jest z wolą Bożą i one
wypełnione są miłością do Niego. Dlatego też zbawienie wszystkich duchowych istot jest
zagwarantowane, chociarz przeminą jeszcze nieskończenie długie okresy czasu zanim
wszystkie dusze swą powrotną drogę do Boga odnajdą, od Którego się one niegdyś z ich
wolnej woli odłączyły. Ale właśnie ta wolna wola decyduje także o tym jak długo to
zbawienie dla każdej jednej duszy będzie trwać musiało .... Gdyż dusza może się również
wzbraniać i przez to jej powrót do Boga nieskończenie długo opóźniać, lecz zawsze już
znajdą się jakieś zbawione dusze, które się nią zaopiekują, dlatego też żaden człowiek na
ziemi, ani żadna dusza w zaświatach nie są bez jakiejkolwiek opieki, co oznacza że im ciągle
na nowo oferowana będzie pomoc, aby mogli oni wstąpić na drogę powrotną do Boga, która
im wskazana zostanie.
Jeśli się ludzie na ziemi przed zachętami do wkroczenia na duchową drogę zamkną, to
zawsze jeszcze otworzą się tym duszom w zaświatach sczeliny przez które przenikać będzie
światło które im tą drogę wskażą, bo dusze posiadające już światło ogarnia miłosierdzie kiedy
widzą one dusze poruszające się w głębokich ciemnościch .... A więc stają się one aktywne

aby tym duszom w zbawieniu dopomóc. Dlatego też żadna dusza nie jest pozbawiona pola
działania w którym by ona działać mogła, tak jak każda jeszcze pełna ciemności dusza nie
pozotaje bez prowadzenia, i jedynie jej wolna wola decyduje o powodzeniu. I jeśli dzieło
zbawienia miało powodzenie choćby tylko w przypadku jednej jedynej duszy, to znowu udało
się zdobyć zbawienną siłę dla zbawiennej pracy w ciemnym świecie, której praca znowu
może mieć niewyobrażalne wyniki i którą ona wykonywać będzie, bo teraz jest już pełna
miłości i z wielkiej wdzięczności gotowa nieść wszelką pomoc. I wokół każdej takiej duszy
znajduje się grupa dusz nad którymi ona pilnie pracować będzie nawet gdyby przez długi czas
na opór natrafiała .... Ale jej miłość nie osłabnie, i miłość zawsze zbawiać będzie, gdyż żadna
z istot nie będzie potrafiła się przez dłuższy czas miłości oprzeć.
Na ziemi jest możliwe całkowite zbawienie, bo Jezus Chrystus za to na krzyżu umarł,
aby ludzie mogli czerpać z tego siłę, aby mogli korzystać z łask dzieła zbawienia, jeśli tylko
tego zechcą .... Ale Jezus także nie wywierał przymusu na ich wolną wolę, a więc może ona z
niego skorzystać lub go niewykorzystanym pozostawić .... Ale to czego się na ziemi
zaniedbało może jeszcze zostać w zaświatach nadrobione, bo i tam wykonuje się zbawienną
pracę i także Jezus Chrystus może tam jeszcze zostać zawołany i poroszony o łaskę i
miłosierdzie ....
I każda dusza która sama Go już znalazła, i która przez Niego od grzechu i śmierci
zbawiona została wskazywać na Niego będzie, ona każdej nie zbawionej duszy przedstawi
Jego miłość, ona będzie kierowała jej myśli na wielkie dzieło miłosierdzia którego człowiek
Jezus dokonał, a więc starała się ona będzie każdą jeszcze nie zbawioną duszę do Jezusa
doprowadzić .... I jej stale rosnącej miłości się to uda, bo miłość wszystko osiągnąć potrafi, i
miłość po prostu inaczej nie potrafi, a więc bierze ona udział w zbawiennym dziele które
rozpoczęło się ukrzyżowaniem Jezusa i które nigdy nie ustanie aż wszystko to co jeszcze
niezbawione wolne się stanie od wszelkich więzów i dlatego też do życia i błogości dotrze, aż
powrót do Boga zupełnie zrealizowany zostanie, aż wszystkie istoty które z Boga wyszły do
ich ojczystego domu powrócą .... Amen

B.D. Nr. 4871

31.03.1950

Zjednoczenie się z Bogiem – to cel każdego człowieka ....

Waszym celem powinno być zjednoczenie się ze Mną .... Czy wy wiecie co to znaczy, być
jednością z waszym od wieczności Ojcem? Umieć działać i tworzyć tak samo jak On w sile i
mądrości, i móc stale działać dla tych którzy są jeszcze duchowo niedoskonali? I być błogim
na wieki?
Wam będzie się wasze minione życie wydawać jak jakiś ciężki sen, który ale już wam
nie sprawia lęku, on tylko pozwala rozpoznać miłość Stworzyciela do Swoich stworzeń, która
was prowadziła przez nieskończenie wielką ilość stacji dojrzewania. I w świetle rozpoznania
tego, czym wy teraz w królestwie światła jesteście, będziecie pełni miłości, i wypełnieni
wdzięcznością skierowywać wzrok wasz w Moim kierunku, Który teraz blisko was jestem
sprawiając wam bezgraniczne błogości.

Być ze Mną zjednoczonym, oznacza być doskonałym, tak jak Ja was na samym
początku stworzyłem zanim wy się grzeszni staliście. Osiągnięcie tej doskonałości jest
najwyższym celem człowieka na ziemi, ponieważ jest to warunkiem wstępnym dla błogiego
życia w światłości. I jedynym ku temu środkiem jest miłość, która pokona wszystko to co
niedoskonałe, tworząc duszę zdolną do odbierania światła i czyniąc ją boską, duszę która
może przyjąć do siebie to co Ja ze Mnie wypromieniuję, a kiedy ona przez Moje promienie
dotknięta zostaje to niesamowitą błogość odczuwa. Przenoszenie Mojej miłości na tą istotę to
szczyt błogości, do czego ma każda doskonała istota prawo, a więc istota która nie jest już
ode Mnie odzielona, tylko zupełnie ze Mną zjednoczona.
To przenoszenie siły zawiera jeszcze wszystkie inne aspekty jak: rozpoznanie prawdy,
światło i siłę, tzn. że istota znajdująca się w mądrości i korzystająca z siły która do niej
wpływa może w Bożej woli stwarzać, i to co stworzone ożywiać. A więc istota ta wchodzi
jako Boże dziecko w posiadanie wszelkich praw, ona nie zna żadnych ograniczeń, ona o
wszystkim wie, a jej siła sprawia ją zdolną do działania zgodnie z Moją wolą, która teraz i jej
własną wolą jest, tak że wszelka działalność sprawia tej istocie poczucie szczęścia, ponieważ
ona dla Mnie pracuje i w Mojej miłości bogate wynagrodzenie znajduje. Istota ta tęskni za
Moją miłością, a Ja stale zaspokajam jej tąsknotę i jej błogość nie zna granic.
Zjednoczenie się ze Mną może zostać osiągnięte jedynie przez miłość, gdyż jedynie
miłość jest najskuteczniejszym ogniem który potrafi stopić wszelkie twardości, oczyścić
wszystko co nieczyste i sprwawić kryształowym, wszystko co jeszcze zamącone jest ....
Miłość uwalnia i zarazem wiąże .... ona uwalnia nas od jarzma niewoli oraz od więzów
grzechu i ona stwarza więź pomiędzy Mną a stworzeniem, która już na wieki wieków
pozostanie nierozwiązywalna .... I kto już raz więź taką ze Mną stworzył, ten ze Mną
połączony pozostanie, bo gdy tylko Moja siła miłości przez niego przepłynie, to staje się on
niechybnie Moją własnością, której ja przenigdy Mojemu przeciwnikowi nie pozostawię. Kto
potrafi się uwolnić od Mojego przeciwnika, ten przeszedł już w Moje posiadanie i się jako
Moje dziecko sprawdził, i on może teraz stale blisko swego Ojca przebywać, Który go już
nigdy od Siebie nie wypędzi .... Amen

Powrót do ojczystego domu ....
B.D. Nr. 6823

06.05.1957

Powrót do Boga wymaga powagi woli ....

Kto sobie jako cel swój wybrał, aby swoją naziemską drogą przejść zgodnie z Bożą wolą, ten
zawsze może liczyć na wsparcie ze strony Boga, gdyż Bóg jedynie z tego powodu zezwolił na
jego wcielenie się, aby jego wola z Bożą się zrównała. A ponieważ podczas naziemskiego
czasu tylko ludzka wola decydującą jest, to ta właśnie wola swoją próbę już zdała i Bóg może
się teraz tym człowiekiem na wszelkie sposoby zaopiekować, nie wywierając jednak na jego
wolę nacisku ze strony Swojej woli. Jak długo człowiek jeszcze niezdecydowany jest, lub
nawet jeszcze do Jego przeciwnika należy, to ze strony Boga oraz istot światła walczyć się
będzie o ludzką wolę, tzn. że na niego będzie się ze strony światła tak samo wpływ wywierać
jak to czyni przeciwnik Boga, aby mógł on się zdecydować ....

Ale gdy się już człowiek raz na to zdecydoawał, aby się podporządkować Bożej woli,
okazując swą gotowość do prowadzenia swego życia zgodnie z Bożym porządkiem, to
wówczas wkroczył on świadomie w zasięg Boga, i wtedy Bóg nie pozwala już na to, aby on
padł ofiarą Jego przeciwnika. Ale wola człowieka musi być pełna powagi .... Pozorne
spełnienie Bożej woli na wskutek kościelnego wychownia tutaj nie wystarcza, nie wystarcza
też spełnianie uczynków z miłości, które znowu są jedynie spełnieniem wymagań kościoła i
które tylko z posłuszeństwa wobec niego spełniane zostają .... Człowiek musi posiadać w
sobie głęboką wewnętrzną chęć, aby stać się do Boga przynależnym, tutaj musi nastąpić
płynące z jego wnętrza całkowiecie świadome oddanie się Bogu, i to z jego zupełnie wolnej
woli .... A więc musi się jego wolna wola sama skierować na Tego, Którego on jako swego
od wieków Boga i Ojca rozpoznał. Z tego wyraźnie wynika, że powrót do Boga nie może być
żadną masową akcją, że każdy jeden z osobna ją z samego siebie podjąć musi, i on też
wszystko to co, do tego jest konieczne sam wykonać musi: rozpoznać Boga, uznać Boga, i
poprosić go o siłę aby mógł tą powrotną do Niego drogę pokonać. Ale ta skierowana do Boga
prośba nie będzie nadaremną, gdyż Bóg wie jak jego wola wygląda, o jego powadze i o jego
słabości, On wie, że on sam temu nie podoła, że potrzebuje on w tym pomocy .... Ale ona jest
mu zapewniona. On utracił swoją siłę w momencie odwrócenia się od Boga, i on otrzyma ją
znowu w momencie zwrócenia się do Niego.
I dlatego żadna z zewnętrznych form sama do tego nie wystarczy, same słowa nie
mogą gwarantować właściwej, ku Bogu skierowanej woli, i nie może też przynależność do
jakiejś konfesji być dowodem takiej przemiany woli. Tylko czyn musi przynieść na to dowód,
a polega on na działalności z miłości do bliźniego, na ofiarnych czynnościach, które
wykonywane są bez przymusu i bez przykazań. Ja wprawdzie dałem człowiekowi
przykazania miłości, ale ta miłość musi być okazwana z potrzeby serca, w zupełnej
swobodzie woli, ponieważ nawet i to, co jako spełnienie przykazania widziane jest, może też
zostać wykonane bez wewnętrznej ku temu woli, i dlatego też traci swą wartość. Dlatego
stanie się błogim, powrót do Boga jest dla każdego jednego człowieka jego indywidualnym
zadaniem, którego on nie może na innych zrzucić, i którego nikt w jego zastępstwie spełnić
nie może. I nawet sam czyn nie jest tu decydujący, a tylko i jednie jego wewnętrzna chęć,
jego wola .... która zaprawdę dla Boga widoczna jest, ale od Niego wszelkie wsparcie
otrzyma. I co was ludzi teraz w życiu spotka, to wszystko to jest wpywem Boga oraz świata
światłości, który wami się opiekuje, aby wasza wola właściwy kierunek obrała, aby się ona
dobrowolnie Bogu oddała i aby człowiek powrót do Boga jako swój jedyny życiowy cel
widział. Jeśli ten akt został już spełniony, a myślenie człowieka ku Bogu jest skierowane i on
stale stara się spełniać Bożą wolę odpowiednio na ziemi żyjąc, to wtedy nie żył on swego
naziemskiego życia nadaremnie, i ono z całą pewnością przyniesie wolność ludzkiej duszy.
Ona może się uwolnić od swego ciemiężyciela, ona może odrzucić swe więzy które przez
nieskończenie długie czasy czyniły z niej niewolnicę, ona znajduje się teraz na drodze
prowadzącej w górę, i nie musi się już więcej obawiać Bożego przeciwnika, gdyż nie ma on
już nad nią żadnej mocy, ponieważ Sam Bóg ją teraz uchwycił, Który ją pewnie ku górze
prowadzi, bo ludzka wola ku Temu się skierowała, z Którego on niegdyś jako stworzony
praduch swój początek wziął .... Amen

B.D. Nr. 7257

16.01.1959

Droga powrotna do Boga ....

Ja stale wychodzę wam na przeciw, gdy wy obieracie drogę do Mnie prowadzącą. Uwierzcie
Mi że Ja Sam odczuwam waszą wielką ode Mnie odległość jako Mi radość odbierającą, jeśli
wy ludzie nie potraficie sobie wyobrazić tego pojęcia wyobrazić że Ja cierpię, ale Ja tęsknię
za waszą miłością, i jak długo wy się ode Mnie z dala trzymacie to brak mi jest i tej miłości.
Dlatego będzie też dla was zrozumiałe, że Ja śledzę wasze kroki, i że spostrzegam to, gdy wy
je ku Mnie skierowujecie, i że Ja wam wtedy też na przeciw wyjdę, aby wam tą powrotną
drogę ukrócić, abyście szybciej mogli wasz cel osiągnąć. Pomimo to Ja muszę z Moimi
krokami się powstrzymać, jeśli i wasze ustały, jeśli wasze usposobienie się zmieniło, lub gdy
wy do tyłu spoglądacie, spoglądając na to co wy chcieliście opuścić. Ja nie chcę w żaden
sposób wywierać wpływu na waszą wolę, Ja mogę was wprawdzie wabić, i różne rzeczy
czynić, ale nigdy was nie będę zmuszał, bo was do Mnie powrót musi być i pozostać aktem
wolnej woli.
Lecz jedno powinniście wiedzieć i w to uwierzyć, że żadna wasza myśl, która do Mnie
jest skierowana się nie ulotni, lub też nie osiągnie jej celu. I każda taka myśl będzie oceniana
jako wolna wola i odpowiednio prze ze Mnie wynagradzana; będzie, że Ja stale blisko was
będę i wszystko uczynię abyście ciągle na nowo wasze spojrzenia na Mnie skierowywali. Wy
nawet nie wiecie jak nieskończenie głęboka jest Moja do was miłość, Moje stworzenia, wy
nie wiecie, że dla tej miłości pozostaje tylko nieustanna za wami tęsknota i że Ja dlatego
żadnego z Moich stworzeń na straty nie spiszę, nawet gdyby nie wiem jak daleko się ode
Mnie z jego wolnej woli przebywało .... Nawet i wtedy kocham je i Moja miłość szuka do
niego dotępu, lecz o ile bardziej dotyczy to dziecka które Moim jest i pozostać chce, tylko że
stale rzuca na boki swe spojrzenia, gdyż jest ze wszystkich stron pobudzane i kuszone .... Ale
Ja wiem jakie myśli jego serce poruszają, Ja wiem że jego miłość do Mnie należy i ono jest
tylko za słabe aby się uchronić od wszelkiego rodzaju pokus. Bo Ja wiem że ono z pewnością
ciągle na nowo do Mnie powracać będzie, ono pozostanie na drodze do Mnie prowadzącej i
także z drogi tej nie zboczy, ponieważ pragnieniem jego serca jedynie Ja Sam jestem.
Droga do Mnie prowadzi stromo do góry jest drogą uciążliwą .... i nic by to nie dało,
gdybym Ja wyposażył ją w pokusy, lub też uczynił lekką, ponieważ ta droga powinna zostać
pokonana z czystej do Mnie miłości, a nie z powodu jakiś innych zalet .... co zawsze będzie
wrogim zamierzeniem, aby skusić człowieka do pójścia innymi drogami, które daleko ode
Mnie prowadzą. Dlatego często zmęczeni będzicie wędrówką w górę spoglądając z
utęsknieniem na świat który wy chcieliście opuścić. I Ja na to zezwalam, lecz tylko i jedynie
jedynie ze względu na waszą wolę, gdyż każda wspinaczka która z wolnej woli wykonana
zostanie ma najwspanialsze powodzenia .... Ja zbliżam się coraz bardziej do niego, a on coraz
bardziej zbliża się do Mnie , i dzięki Mojej obecności człowiek odczuwa błogość, która mu
wszystko wynagradza, z czego on z Mojego powodu zrezygnował. I ta Moja obecność
powinna być waszym celem, do którego wy z całej siły waszej woli podążacie, wy nie
powinniście wcześniej spocząć, aż wy do Mnie dotrzecie, Który wam z pewnością waszą
drogę ukróci, wychodząc wam na przeciw .... A więc nie będziecie już długo ze Mną w
rozłące, gdy tylko za Moją obecnością zatęsknicie i dalej konsekwentnie pójdziecie drogą
którą wy obraliście .... nawet wtdedy gdy się wam ona czasem ciężką wydaje, bo nie widzicie
żadnej oznaki powodzenia, bo się wam wydaje że nie udało się wam żadnego kroku do
przodu uczynić ....
Gdybyście potrafili spojrzeć z powrotem w całą tą głębię waszej przeszłości, to
widzielibyście te ogromne odległości, które są już za wami, i wy pełni szczęścia wzięlibyście
wasz ostatni, krótki odcinek drogi, który tylko was o de Mnie dzieli. Ale tego wy pewni być
możecie, że Ja potrafię temu zapobiec, abyście z powrotem w dół upadli .... Ja was trzymam
w sposób dla was niewidoczny, ale Ja ciągnę was krok za krokiem w górę, i Moje serce się

raduje, że Moje dziecko wraca z powroten do Ojczystego domu, i Ja zaprawdę będę mu na tej
krótkiej do niego drodze stale pomagał i niewidocznie obok niego wędrował, aż on Mnie sam
u swego celu ujrzy, i Moje ramiona będą mogły objąć to dziecko, które do domu, do Ojca
powróciło, z Którego ono niegdyś swój początek wzięło .... Amen

B.D. Nr. 7529

23.02.1960

Czas trwania powrotu do Boga ....

I chociarz dzieło sprowadzenia do domu przez wieki się rozciąga .... to Ja kiedyś cel
Swój osiągnę, że wszystko niegdyś prze ze Mnie stworzone i ode Mnie odpadłe kiedyś do
Mnie z wolnej woli z powrotem wróci, i przez to ze stworzeń „dzieci” się staną, co było
Moim odwiecznym planem. Jak długo ten proces powrotu trwać będzie, to całkowicie zależne
jest od wolnej woli tych duchowych istot, które w ich ostatniej, naziemskiej próbie, jako
człowiek, swoją wolną wolę udowodnić muszą. I ponieważ wtedy często ich wolna wola
zawodzi, bo one tej ostatniej próby nie zdają, to jedna zbawienna epoka na to nie wystarcza,
tylko ciągle nowe rozwojowe epoki są do tego konieczne. I dlatego można tu mówić o
wiecznościach, aż ten proces kiedyś do końca doprowadzony zostanie.
Ale te rozwojowe cykle są czasami pełnymi nędzy i męk .... I już tylko ze względu na
to Ja staram się je wam skrócić, i Moją stałą troską jest to, aby na was taki wpływ wywierać,
abyście w miarę możliwości podczas jednego rozwojowego cyklu, w jednej rozwojowej
epoce wasz cel osiągnąć mogli .... ażebyście wy sami waszą istotę przeistoczyli i poważnie
połączenia ze Mną szukali, gdyż wtedy jesteście już blisko waszej dokonałości, i blisko od
celu. Dla Mnie tysiąc lat to tak jak jeden dzień .... Dla Mnie nie jest to takie istotne w jakim
czasie wy do mnie powrócicie, ale wy jesteście tymi którzy cierpieć muszą, jeśli wy sobie
czas waszego powrotu bez umiaru przedłużacie i odpowiednio do niego niezmierne męki i
nędze znosić musicie .... A ponieważ Ja was kocham to próbuję was pozyskać w krótszym
czasie, gdyż jedynie Ja Sam wiem jaki okres czasu za wami leży a tym samym też jaki jeszcze
przed wami jest, jeśli wy podczas waszego naziemskiego życia zawiedziecie .... Ja znam
przebieg waszego rozwoju, i niczego tak bardzo nie pragnę, jak tego aby się on zakończył,
kiedy wy waszą już ostatnią na tej ziemi postać, jako człowiek opuścicie .... Ja bym nie chciał,
abyście jeszcze dłużej cierpieć musieli, Ja chciałbym wam wszystkim w Moim królestwie
sprawić błogości .... Lecz Ja tylko wtedy to potrafię, gdy wy sami tak się ukształtujecie, że
bliscy będziecie waszego prastanu. Lecz jeśli takie przeistoczenie podczas naziemskiegi życia
nie miało miejsca, to Ja nie mogę wam zaoszczędzić następnej ponownej wędrówki przez
wszystkie dzieła stworzenia na ziemi się znajdujące, i wtedy będą znowu musiały przeminąć
wieczności, aż wy ponownie jako człowiek na tej ziemi egzamin z decyzji waszej wolnej woli
zdać będziecie musieli. Gdyż jedynie wasza wolna wola zbliży was do wszego celu, i
chociarz Moja do was miłość jest nieskończenie wielka, to Ja jednak waszej woli obejść nie
mogę aby stworzyć wam los, na który wy sobie waszą wolą nie zasłużyliście, która ciągle
jeszcze ode Mnie odwrócona jest, i dlatego też nie można was nazwać doskonałymi. A los
was odpowiedni jest do waszej dojrzałości .... lub też wola sama decyduje o losie duszy, o
losie niegdyś upadłej duchowej praistoty, która sama powrócić musi do miejsca z którego
niegdyś wyszła .... do Mnie, Który jestem Bogiem i Stworzycielem was wszystkich, ale także
waszym Ojcem. Ja kiedyś cel Mój osiągnę, wy kiedyś znowu do Mnie powrócicie ....

Ile czasu będzie to ptrzebować, o tym decydujecie wy sami podczas waszego stadium
jako człowiek .... Dlatego podczas waszej naziemkiej drogi ciąży na was wielka
odpowiedzialność, i o tym wy zawsze pamiętać powinniście i czynić wszystko to, co Ja przez
Moje słowo od was wymagam. Bo w Moim słowie Ja Sam się do was zbliżam i oznajmiam
wam Moją wolę. I jeśli wy ją spełnicie, to zbliżycie się do waszej doskonałości, i wy wasz
obrany cel osiągniecie, zanim wy wasze naziemkie życie zakończycie. I wtedy skończą się też
dla was te okrutne męki oraz wszelka bieda, i wy wstąpicie do Mojego królestwa, do
królestwa światła i błogości, i które wy rozpoznacie jako waszą ojczyznę. I Ja cjciałbym
zawołać do wszystkich ludzi: „Starajcie się w tym naziemskim życiu cel wasz osiągnąć,
korzystajcie właściwie z waszej woli, a wówczas wędrować będziecie w Mojej woli, i wtedy
uda się wam też zmienić waszą istotę, i staniecie się tym, czym wy na samym początku już
byliście .... Istotami światła, które mogą się nacieszyć u serca ich Ojca ich siłą oraz wolnością
.... Istotami które są niezmiernie błogie” .... Amen

B.D. Nr. 5733

28.07.1953

Jezus Chrystus jest przywódzcą na właściwej drodze .....

Wam się zaprawdę właściwą drogę wskaże, gdy wy tylko okażecie gotowość aby nią pójść.
A wtedy musicie się tylko oddać Mojemu prowadzeniu, i was będzie parło na właściwą
drogę, bo Ja tylko na to czekam kiedy wy się opamiętacie, i zechcecie to czynić, co waszym
właściwym zadaniem na ziemi jest, że wy właściwie i sprawiedliwie po ziemi kroczyć
chcecie. A wtedy Ja Sam obejmę wasze prowadzenie, gdyż teraz pozwala Mi już na to wasza
wola. Jako człowiek o imieniu Jezus Ja przeszedłem tą drogą przed wami, Jako człowiek
Jezus pokazałem wam cel wasz, za którym wy kroczyć powinniście; I jako człowiek Jezus
dałem wam dowód na to, co człowiek potrafi osiągnąć który tą drogą pójdzie.
I dlatego Ja wam ciągle na nowo waszą naziemką drogę przed oczami stawiam, Ja
wskazuję wam na Tego, Którego Ja do was na dół zesłałem, aby On wam dopomógł pójść tą
samą drogą, gdyż jedynie ta droga do Mnie prowadzi, do waszego Boga i Ojca od wieków.
On ten cel na ziemi osiągnoł, On wstąpił do nieba, jako doskonała istota, Jako powłoka
kryjąca w sobie Mnie Samego, a Ja pozwoliłem Moim uczniom na ziemi przeżyć tego
przebieg, aby oddali świadectwo tego, co człowiek na ziemi osiągnąć może, aby oni Mnie
Samego w Jezusie Chrystusie oglądać mogli, Który się na wieczność ze swoim niebiańskim
Ojcem złączył, a więc zjednoczył się ze Mną na wieczność ....
I Ja chcę tego, abyście wy wszyscy ze Mną się zjednoczyli, abyście wy wszyscy do Mnie jako
Moje dzieci powrócili i abyście wszyscy poszli tą drogą, która jako jedyna do ojczystego
domu prowadzi z którego wy niegdyś wyszliście .... Lecz wy błądzicie nie znając tej drogi,
wy jej znaleźć nie możecie bo wy jej nie szukacie, wy żyjecie na ziemi i nie jesteście sobie
swiadomi waszego przeznaczenia. Wy idziecie szeroką ulicą, która was przenigdy do celu nie
doprowadzi, gdyż nie jest ona tą drogą, którą szedł Jezus. I dlatego muszę wam ciągle na
nowo zsyłać posłańców, którzy wam wskazać powinni jak wy postępować powinniście,
którzy powinni was sprowadzić na właściwą drogę.
Ja muszę was bliżej zapoznać ze słowami Jezusa Chrystusa, których On zgodnie z
Moim zleceniem na ziemi nauczał, słowa które Ja Sam przez Niego wypowiedziałem do

ludzi, którzy ich wysłuchać chcieli, bo wierzyli we Mnie, Który z Niego przemawiał. I to
właśnie Jego słowo was znowu przywołuje do wstąpienia na właściwą drogę, i wy Jego słowa
słuchać musicie, gdyż daje wam ono świadectwo o Mnie, Który Sam jestem tą drogą, prawdą
i życiem. I gdy tylko słowa tego wysłuchacie, to zostanie wam wskazana droga, która do celu
prowadzi .... i nikt nie będzie mógł powiedzieć, że jest on na ziemi bez prowadzenia, jeśli
tylko on sam Mi się powierzy, bo chce do Mnie dotrzeć, i nie chce iść na próżno, gdyż chce
do celu dotrzeć, do celu który został mu wyznaczony na jego naziemską drogę. Ciągle na
nowo docierają do was wskazówki, gdyż Ja żadnego człowieka nie zostawię na pastwę losu, a
tylko o każdego się troszczę, aby szli oni właściwą drogą, lecz kto swoją drogą przed siebie
idzie bez uświadomienia sobie tego, że za swoje życie odpowiedzialność ponosi, tym Ja się
zaopiekować nie mogę, bo abym Ja mógł go prowadzić, to on musi się najpierw z jego
własnej woli Mi powierzyć. Gdzie jednak takiej woli brak, tam Ja się powstrzymuję ....
Lecz zawsze zawsze będzie się wam ułatwiać wstąpienie na właściwą drogę, ale nigdy
nie będzie się nikogo do tego zmuszać .... Ja zawsze wspieram Jego własną wolę aby potem
uchwycić jego rękę i go w górę poprowadzić .... Gdyż Ja mogę wam wprawdzie udzielić
dobrej rady oraz pomocy, lecz Ja was nigdy zmuszać nie będę .... Amen

B.D. Nr. 5314

10.02.1952

Miłość jest kluczem do duchowego królestwa ....
Wy możecie do Mnie dotrzeć jedynie dzięki waszej miłości .... Inaczej Mnie pozyskać
nie można, inaczej Mnie rozpoznać nie można jak tylko poprzez miłość. Tak więc macie już
klucz, który wam drzwi do Mego serca otworzy, bramę do duchowego królestwa, do waszego
ojczystego domu. Bez tego klucza wejście to pozostanie dla was zamknięte, wszystko będzie
dla was ukryte, co w duchowym królestwie Moja miłość, mądrość i wszechmoc stworzyła, i
bez tego klucza pozostanie dla was także ukryta wszelka wiedza o prawdzie. Wam brak jest
każdej Bożej mądrości, ponieważ bez miłości otoczeni jesteście ciemnością, gdyż jedynie
miłość może wam, światło przynieść .... i was w rozpoznaniu prowadzić. Wy posiadalibyście
niesamowitą moc, gdybyście sobie te Moje słowa do serca wzięli i żyli w miłości. Bo miłość
jest także siłą, i nic nie było by dla was niemożliwe, gdyby się wasza istota w miłość
przemieniła. A wię obiecuję wam tymi słowami światło i siłę w pełnej obfitości i błogość
spowodowaną przypływem prądu Mojej ojcowskiej miłości, kiedy wy się tylko ze Mną
złączycie, przez wasze uczynki wykonywane z miłości, kiedy tylko wy Moją do was miłość
odwzajemnicie .... Ale wy Moim słowom nie wierzycie, gdyż inaczej wszyscy staralibyście
się prowadzić wasze życie w miłości.
Wypróbujcie to .... odrzućcie od was waszą egoistyczną miłość, rozejrzyjcie się w
okół was, a gdzie zauważycie biedę tam starajcie się przyjść z pomocą, gdzie spotkacie
chorych ludzi którzy cierpią cieleśnie lub duchowo, tam starajcie się ich uleczyć, dajcie im w
sensie naziemskim oraz duchowym wszystko to czego oni potrzebują. Nakarmcie i napójcie
ich, pozbędźcie się waszych posiadłości, jeśli wy dzięki temu pomóc możecie tym którzy
znajdują w biedzie. Spróbujcie tego a będziecie mogli doświadczyć prawdy Mojego słowa,
wy przybierzecie na sile i świetle, wy uniesiecie się ponad naziemskie cierpienie, które was
samych dotyczy, nic was już nie poruszy, z tego co na was przedtem ciążyło, a wy na was
samych odczujecie siłę miłości, i błogość złączenia się razem ze Mną, które wy przez każde
dzieło miłości realizujecie będzie dla was tysiąckrotnym odszkodowaniem za to z czego wy
zrezygnowaliście .... Wy Mnie rozpoznacie i będzicie czuli Moją rękę, która was trzyma, wy

czuć będziecie jak prąd siły miłości do was wpływa, i jasno oświeconym duchem będziecie
słyszeć i widzieć, to co dla was ludzi ukrytym jest ....
Uczyńcie tą próbe, uwierzcie Moim słowom, czyńcie wszystko z miłości .... a wy
Mnie pozyskacie i już na wieki nie utracicie .... Uwierzcie Mi, gdyż Ja zaprawdę nie będę was
nauczał nieprawdy, Ja chcę was uczynić błogimi, a ponieważ jedynie miłość was takimi
uczynić potrafi, więc nieustannie wygłaszam wam kazania o miłości ....
Lecz wym potem w was samych zwalczać musicie ducha, który pozbawiony jest
wszelkiej miłości i któremu wy wasz naziemski pobyt zawdzięczacie .... On popędza was do
egoistycznej miłości, on chce zdławić w was Bożą iskierkę, on chce was powstrzymać od
miłości. Dlatego wy musicie przeciw niemu walczyć, tzn. przeciw waszym własnym
pożądaniom, które waszą egoistyczną miłość jedynie wzmacniają, a prawdziwą miłość do
Mnie i do bliźniego osłabiają, tak że wy nie możecie doświdczyć na sobie samym siły miłości
.... Ruszajcie na pole walki przeciw niemu, weźcie te słowa do waszego serca, i żyjcie według
nich, a waszym losem będzie całkowite ze Mną zjednoczenie i błogość bez końca .... Amen
B.D. Nr. 7455

13 i 15.11.1959

Jezus, dobry Pasterz ....
Ja będę przyprowadzał na waszą drogę ludzi, którym wy powinniście wygłaszać ewangelię,
lecz tymi, którzy was wysłuchają, i wasze słowa sobie do serca wezmą, będą zawsze jedynie
pojedyncze osoby. Tylko małe stadko za Mną postępuje, za ich Pasterzem i to małe stadko Ja
trzymam razem, dla Mnie, i Ja na to nie pozwolę aby się do Mojej stajenki włamano i aby
Moje owieczki skradzione zostały, bo Ja jestem dobrym pasterzem, Który oddaje swe życie
za swoje owieczki. Wy wszyscy którzy słuchacie kiedy Ja do was zawołam, należycie do
Mojego stadka ....
A Moje zawołanie jest zawsze Moim słowem, przez które Ja Sam do was z góry
przemawiam .... Moje zawołanie jest przywołniem dobrego Pasterza, Który nie chce aby Mu
zaginęła jakaś owieczka, i Który także przemawia do was słowa miłości, aby was utrzymać,
aby was ostrzec, aby was upomnieć, abyście nie dostali się w pułapkę tego, który chciałby Mi
was ukraść. Ja pozostawiam wam oczywiście waszą wolną wolę, kiedy wy po szerokich
łąkach wędrujecie, tak że każde z was może obrać drogę którą zechce, ale dobry pasterz idzie
za swymi owieczkami i szuka tych które pobłądziły, które zboczyły z właściwej drogi, które
się zpędziły w otchłanie lub też na wzniesinia. Dobry pasterz stale woła i wabi, aby one
znowu z powrotem do Niego znalazły, aby one szukając pomocy w okół Niego się
gromadziły i razem z Nim wędrowały w kierunku ojczyzny, gdzie je po upływie dnia i po
długich na ląkach wędrówkach ogarniają cisza i spokój.
I to jest charakterystyczną cechą dobrego pasterza, że On swoje owieczki nie
pozostawia ich losowi, kiedy nadejdzie noc .... Gdyż nie jedna owieczka się zbłąka, zboczy z
jej właściwej drogi i zapędzi się na wyżyny, lub obierze drogę prowadzącą na obce obszary,
gdzie może zostać złapana i zabita, ona będzie szła na uboczu i straci swoje stado i swojego
pasterza .... I wtedy dobry pasterz za nią się uda i tak długo nawoływał będzie, aż ją znowu
odnajdzie .... I wtedy pełen radości się nad nią pochyli, i weźmie ją na Swoje ramiona, aby ją
z powrotem do jej stada zanieść i ją w kierunku ojczystej stajenki popędzać. I w podobny
sposób Ja idę za wszystkimi ludźmi, którzy się ode Mnie, Tego dobrego Pasterza oddalili,
którzy idą ich własnymi drogami, którzy się zabłąkali w świecie, w którym starją się oni stale

piąć w górę .... Oni wszyscy są zbłąkanymi owieczkami, które są sprawą Mojego serca i które
Ja bym tak chętnie dla Mnie z powrotem odzyskał, które chciałbym do Moich zaliczać i
dlatego ciągle na nowo je wabię i Moim słowem przywołuję, aby one za nim poszły i się
znowu w miłości do Mnie zbliżyły, od Którego się one oddaliły. I dlatego ciągle na nowo
rozbrzmiewa Moje słowo z góry płynące, a kto je odbiera, ten powinien je dalej w świat nieść,
ponieważ ludzkość pilnie Mojego słowa potrzebuje, Mojego pełnego miłości wabiącego ich
zawołania, które ich z powrotem do ich ojczyzny sprowadzić powinno ....
I Ja zaprawdę wiem, kto Mego słowa potrzebuje, i Ja wam tych na waszą drogę
sprowadzam, abyście wy na nich waszą pracę w winnicach Pana czynić mogli, abyście Mi
jako dobremu pasterzowi mogli zrobić przysługę, która z miłości wykonana zostaje, i znowu
do Mnie owieczki te przyprowadzić, które się od stada oddaliły i które do Mnie powrócić
powinne, gdyż be ze Mnie nie potrafią one być błogimi.
Tych na których Moje słowo jeszcze wrażenie wywrze będzie niewielu, i większość
będzie się raczej wzbraniać przed wysłuchaniem was, gdyż Moje stado się rozproszyło, i
zostało przepędzone przez wroga który sobie to przywłaszcza co się mu dobrowolnie poddaje
.... Lecz pomimo tego powinno wabiące je przywołanie dobrego Pasterza ciągle na nowo
rozbrzmiewać, bo gdy tylko one dobrowolnie się do Mnie skierują, to wówczas Ja mogę je
do ich ojczystej stajni z powrotem zaprowadzić.
Dlatego wołajcie i przywabiajcie także i wy, którzy w świat Moją ewngelię niesiecie.
Opowiadajcie ludziom o dobrym Pasterzu, Który nieustannie Swoich owieczek szuka i chce
je wziąść pod swoją wierną opiekę .... Opowiadjcie ludziom o tym, że istnieje Bóg miłości,
Który tylko na to czeka, żeby oni do Niego z wszystkimi swoimi zmartwieniami przyszli,
Który jak dobry Pasterz każdą owieczkę na Swoje ramie wziąść chce, Który jej przy Sobie
ochronę oferuje, aby wszyscy ludzie czuli się przy Nim dobrze i bezpiecznie .... Amen

B.D. Nr. 9030

17 i 23.08.1965

Ostrzeżenie przed zamiarem zmieniania lub poprawiania Bożego słowa ...
Raz po raz znajduje się ktoś, komu przeszkadza forma w jakiej wam Moje z góry płynące
słowo podane zostaje ... Można to łatwo wytłumaczyć, a mianowicie, że Ja posługuję się
zdolnością pojmowania danego człowieka. Nie wolno jednak tego mylić z jego ogólnym
wykształceniem, gdyż tylko bardzo rzadko udaje Mi się znaleźć człowieka, który potrafiłby
odebrać Moje słowo w postaci dyktanda, gdyż do tego konieczne jest uzdolnienie, aby myśli
które go dotykają błyskawicznie rozpoznać i w formie dyktanda zapisać ... czego nie wolno
pomylić jednak z myślami które zrodzone zostały we własnym umyśle ... gdyż mogło by to
prowadzić do błędnego założenia, że chodzi tutaj o własne dobro myślowe, które człowiek
przedstawić próbuje jako dobro otrzymane na drodze duchowej. Podczas przekazu rozum
ludzki nie pracuje ... człowiek słyszy to w sobie wewnętrznie, co Duch Boży do niego mówi
... To, co wy ode Mnie jako Moje słowo otrzymacie, nigdy nie będzie dla was niezrozumiałe,
jeśli będziecie to czytać z odpowiednią otwartością której warunkiem jest wyrozumienie ...
Dlatego też jakiekolwiek zmiany były by tutaj nie na miejscu, ponieważ i wy ludzie stale
zmieniacie wasz sposób wysławinia się, a więc powinno słowo Moje pozostać takie jak ono
odebrane zostało bo jego zawartość świadczy o tym, że wzięło ono początek swój u Boga, i w
zależności od zdolności odbiernia słyszy odbiorca słowo Moje, także i wtedy, gdy zostaje ono

promieniowane w kierunku ziemi przez ducha światła, gdyż inaczej on nie potrafi, jak tylko
słowo Moje wypromieniowywać ... Dyktando staje się tym bardziej zrozumiałe, im bardziej
uwewnętrznione jest połączenie człowieka ze Mną, lecz nigdy nie będzie zawierło ono
błędów, bo gdzie przez zakłócenia jakiś błąd się wkradnie, tam zostaje obiorca słowa
natychmiast o tym poinformowany, tak że on sam jest w stanie błąd ten skorygować.
(23.08.1965) Bo w tym właśnie leży największe niebezpieczeństwo, że Moje słowo łatwo
skazane jest na takie zminy, bo ludzie w zależności od swego wykształcenia chcieli by mu
nadać formę, która jednak absolutnie nie jest na miejscu, bo Ja wiem jak powinienem się do
człowieka zwrócić, aby zostać przez niego zrozumianym. Dlatego też sens Mojego słowa
zawsze można zrozumieć, jeśli tylko dzięki miłości osiągnięty został pewien stopień
dojrzałości, którego nie da się zastąpić nawet najbardziej trafnym sformułowaniem . I o tym
zwsze powinniście pamiętać, że z uwagi na zbliżający się koniec, wam ludziom słowo Moje
w taki sposób zaoferowane będzie, abyście mogli je bez wątpienia jako prawdę do siebie
przyjąć, bo jedynie prawda dla was ludzi ratunek oznacza, i że Ja wszystko czynię aby
prawda ta do was dotrzeć mogła, ale zawsze będę was ostrzegał przed samowolnymi
zmianami, nawet gdyby ktoś chciał je przeprowadzić z najlepszych intencji ... Amen

