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BERTHA DUDDE - AUTOBIOGRAFIE
Dând curs dorinţei mai multor prieteni, Bertha Dudde a scris în 1953 urmǎtoarea autobiografie:
Aştern pe hârtie dezvǎluirile primite prin "cuvânt lǎuntric" începând cu data de 15 iunie 1937. Dând curs unei
dorinţe des exprimate de prietenii MEI, dau aici o scurtǎ descriere a recepţiei spirituale, a drumului vieţii mele,
precum şi a propriilor mele vederi.
M-am nǎscut la 1 aprilie 18 91, la Liegnitz, în Silezia, fiind a doua fiicǎ a unui pictor. Am avut parte de o copilǎrie
armonioasǎ alǎturi de cei sa-se fraţi ai mei. Am cunoscut de timpuriu grijile existenţei. Din dorinţa de a-mi ajuta
pǎrinţii mi-am pus în practicǎ înclinaţia pentru croitorie, câştigând bani. Necazurile bǎneşti ale pǎrinţilor s-au
menţinut şi odatǎ cu ele grijile. Astfel m-am fǎcut utilǎ familiei pânǎ nu de mult.
Pǎrinţii au aparţinut unor confesiuni diferite. Tatǎl meu a fost Protestant, iar mama catolicǎ. Noi, copiii am fost
crescuţi în credinţa catolicǎ, însǎ nu am fost supuşi unor presiuni sau la stricteţe în ce priveşte respectarea
rânduielilor bisericeşti, astfel cǎ mai târziu fiecare a putut sǎ hotǎrascǎ în deplinǎ libertate cǎrei orientǎri
religioase doreşte sǎ-i aparţinǎ. În ce mǎ priveşte,am fost credincioasǎ, însǎ n-am putut sǎ mǎ subor-doriez
întru totul doctrinelor catolice, cu toate cǎ respectam biserica. Însǎ mi-a fost imposibil sǎ le urmez de formǎ,
fǎrǎ convingere lǎuntricǎ. Nu m-am mai dus deci la biserica, şi n-am mai ascul-tat predici. N-am citit nici un fel
de scrieri re-ligioase, nici şţiinţifice, nu aveam de loc cunostinte biblice şi n-am aderat la nici o sectǎ sau
orientare religioasǎ.
Cine cunoaşte religia catolicǎ, ştie la ce procese de conşţiinţǎ ajunge omul care vrea sǎ se desprindǎ de ea.
Nici eu nu am fost scutita de acestea. Rǎmǎsese în mine întrebarea: Care este şi unde este adevǎrul?
Spunând "Tatǎl nostru", adesea m-am rugat fierbinte ca Domnul sǎ mǎ facǎ sǎ gǎsesc Împǎrǎţia Sa. Şi
aceastǎ rugǎ a gǎsit ascultare. Aceasta a fost la 15 iunie 1937. M-am rugat şi mi-am îndreptat aten-tia spre
interior, rǎmânând într-o stare de linişte deplinǎ. Stǎteam adesea în aceastǎ stare, pentru cǎ în acest fel mǎ
cuprindea o linişte minunatǎ, şi gânduri - care îmi veneau nu din cap, ci din regiunea inimii - îmi dǎdeau
mǎngâiere şi putere.
Însǎ nu ştiam cǎ aceste gânduri le "primeam". Aceasta pânǎ ce un vis deosebit, care mai târziu s-a dovedit a fi
un vis prevestitor, m-a determinat sǎ notez aceste gânduri. Astfel am stat şi în aceastǎ zi memorabilǎ cu auzul
îndreptat spre interiorul meu, când am auzit foarte dar şi desluşit o înşiruire de cuvinte, pe care le-am notat.
Acesta a fost primul capitol care mi s-a dat, care începea cu cuvintele: "La început a fost cuvântul! Un Tedeum
creatorului cerului şi pǎmântului!"
Dupǎ aceea au apǎrut îndoielile: Oare am scris acestea de la mine însǎmi? Pe scurt - m-am frǎmântat, m-am
rugat şi am dus multe lupte lǎuntrice. Însǎ cuvintele veneau iar şi iar, ca un torent -un preaplin de înţelepciune
de care mǎ cutremuram. Însuşi DUMNEZEU mi-a luat îndoielile.
El mi-a rǎspuns şi eu L-am recunoscut în cuvântul LUI ca TATǍL nostru. Credinţa mi-a crescut, îndoielile s-au
împuţinat şi astfel am notat zilnic ceea ce am primit. Cuprinsul celor aşternute pe hârtie îmi depǎşeau
cunoştinţele. Îmi parveneau neîncetat expresii, denumiri şi trimiteri fie şţiinţifice, fie în limbi strǎine pe care
înainte nu le-am auzit şi nici nu le-am citit vreodatǎ. Cuvintele, nemaiauzite pǎna atunci, care exprimǎ
dragostea TATǍLUI ceresc, constituie un refugiu şi sunt un rǎspuns la toate problemele vieţii.
Transmiterea "cuvântului" are loc dupǎ cum urmeazǎ: Dupǎ o rugǎciune din profundǎ simţire şi o scurtǎ
reculegere îmi îndrept atenţia spre interior. Acolo urmeazǎ acum cu claritate gândurile. Cuvintele curg unul cate
unul, desluşit, cǎte trei patru la rând - ca la radio, la buletinul meteorologic maritim, dictat pentru a fi notat.
Pǎrţile de propoziţie urmeazǎ unele dupǎ altele încet, în aşa fel încât sǎ pot scrie pe îndelete. Cuvintele le notez
Stenografie, ca dupǎ dictare, fǎrǎ sǎ participe cu gândirea sau în vreun fel constructiv. Nu mǎ aflu nici într-o aşa
numitǎ stare de transǎ, nici nu formulez eu propoziţiile, ci cuvintele îmi vin pe rând, fǎrǎ sǎ înţeleg în timp ce
scriu legǎtura dintre ele.
Dupǎ cǎteva zile, uneori de-abia dupǎ cateva sǎptǎmǎni transcriu stenograma pe curat, fǎrǎ sǎ o citesc înainte.
Transcriu cuvânt cu cuvânt, fǎrǎ sǎ schimb nimic sau sǎ "îmbunǎtǎţesc" mǎcar o şilabǎ. Nici într-un caz nu
prelucrez sensul celor spuse şi nu le stilizez. Durata unei astfel de dictǎri este de jumǎtate de orǎ. Subliniez în
mod deosebit cǎ fenomenul nu suportǎ nici o stare de constrângere şi nu are loc în stare de extaz. Totul se
petrece simplu şi în stare de luciditate, farǎ orice fel de inducţie sau influenţǎ din partea propriei mele voinţe.
Pot oricând sǎ fac o întrerupere. Pot sǎ continui scrierea dezvǎluirilor întrerupte la mijlocul unei propoziţii dupǎ
cǎteva ore sau zile. Fǎrǎ sǎ recitesc ceea ce mi-a fost transmis înainte, continuarea îmi este dictatǎ fluent.
Voinţa mea este deci liberǎ de orice constrângere. Ceea ce vreau, e sǎ slujesc voinţei lui DUMNEZEU, deci
sǎ-mi fie permis sǎ îndeplinesc voinţa SA sfântǎ.

Pot sǎ spun cǎ am fost iniţiatǎ în adevǎrul divin ca un şcolar, primind noţiuni care mi-erau şi trebuiau sǎ-mi fie
în orice privinţǎ strǎine.De-abia dupǎ ani am gǎsit în altǎ parte confirma-rea celor ce mi-au fost transmise: miau cǎzut în mânǎ scrierile misticului Lorber. Nimeni nu poate sǎ înţeleagǎ cât de fericitǎ am fost la lectura
marilor opere ale lui Jakob Lorber, a "Evangheliei lui Ioan" şi a "Copilǎriei lui Isus". De-abia acum am aflat cǎ şi
altor oameni le-a fost dat cuvântul DOMNULUI, cǎ DOMNUL DUMNEZEU a vorbit în toate timpurile copiilor sǎi
şi va vorbi şi de acum înainte, dupǎ cum nesfârşita dragoste şi îndurare a TATǍLUI nici nu poate face altfel.
Am regǎsit la Lorber ceea ce îmi fusese dat şi mie înainte. Deseori nu înţelegeam cele spuse, dar TATǍL
ceresc îmi dǎdea explicaţiile plin de dragoste. Minunate sunt trǎirile şi întâmplǎrile prin care am trecut şi care nu
pot fi amintite fiecare în parte - toate însǎ aratǎ inimaginabilul fel de a se coborî la noi al TATǍLUI, nespusa LUI
blândeţe pǎrinteascǎ.
Având în vedere lipsa culturii generale, mereu aveam impresia cǎ sunt o paginǎ nescrisǎ. Lipsa de bani şi de
timp nu mi-a permis sǎ citesc cǎrţi bune şi sǎ merg la prelegeri. N-am cunoscut decât munca încordatǎ de
dimineaţǎ pânǎ seara. Şi cu toate aceastea primeam zilnic preţioasele daruri spirituale, fǎrǎ a şti însǎ, cui îi mai
sunt destinate.
Cǎ am primit darurile spirituale fǎrǎ nici o obiecţie, se datoreşte faptului cǎ n-am cunoscut deloc biblia, nici
scrierile şi învǎţǎturile catolice. Dupǎ experienţa mea de acum, un catolic sau un protestant convins , ale carui
cunoştinţe sunt înrǎdǎcinate în cunoştinţe dogmatice, e mult prea orientat spre acestea, pentru a se putea
apropia fǎrǎ obiecţii şi reţineri de aceste noi revelaţii divine, lǎsându-le sǎ rodeascǎ înlǎuntrul lor.
Totuşi oamenii de şţiinţǎ de la mai multe facultǎti urmǎresc cu interes crescând aceste învǎţǎturi divine şi
discutǎ cu seriozitate asupra lor. Interesul lor se îndreaptǎ nu numai cǎtre incontestabilele explicaţii referitoare
la naşterea materiei şi posibila ei disoluţie ci şi cǎtre explicarea erorilor din învǎţǎturile diferitelor sisteme
religiose şi a diferitelor confesiuni. În revelaţiile pe care le-am primit este arǎtat în ce constǎ eroarea, alǎturi de
chemarea - adresatǎ tuturor - de a atrage atenţia cu fiecare ocazie, asupra greşelilor fiecǎrei învǎţǎturi. Însǎ
fiecare om are libertatea de a pune sau nu la inimǎ cuvintele DOMNULUI. Cine a înţeles spiritul Cuvintelor
pǎrinteşti şi totuşi nu traieşte dupǎ ele, mǎreşte distanţa dintre el şi TATǍL nostru din ceruri. Atunci el nu
urmeazǎ sfatul primit prin cuvintele dragostei, supunându-se astfel cu necesitate judecǎţii şi va pierde Îndurarea
în aceeaşi mǎsurǎ în care dispretuieşte porunca dumnezeiascǎ a dragostei.
[Jakob Lorber, mistic austriac, 1800-1864, care a scris tot prin cuvântul dictat în inimǎ de cǎtre Dumnezeu
mai multe capodopere, în total de peste 10.000 de pagini si în timpul a 25 de ani. Alţi mistici care a primit
cuvântul au fost Gottfried Mayerhofer, Leopold Engel, Emanuel Schwedenborg. Chiar şi acum sint cunoscute in
Germania 5 persoane care primesc cuvântul de la Dumnezeu, vezi Link in limba germana :
http://jesusoffenbarungen.ch n.r)]
Din mila lui DUMNEZEU, evanghelia este din nou transmisǎ oamenilor, atrǎgându-li-se atenţia în modul cel mai
serios asupra scopului existenţei omeneşti. Astfel încearcǎ dragostea milostivǎ a lui DUMNEZEU sǎ salveze
ceea ce se mai lasǎ salvat înainte de sfârşit - cǎci acesta vine! Timpurile despre care vorbeau clarvǎzǎtorii şi
profeţii tuturor timpurilor - vremurile din urmǎ -au început!
Dupǎ însemnǎrile mele, DOMNUL nu face deosebire între copiii sǎi. "Veniţi cu toţii la MINE!" -iatǎ cum sunǎ
chemarea LUI. Ferice de cel care îi ascultǎ cuvintele şi îl urmeazǎ. DUMNEZEU îşi iubeşte copiii şi vrea sǎ-i
facǎ pe toti fericiţi - chiar dacǎ ei nu vor sǎ ştie de EL.
Bertha Dudde, 22 noiembrie 1953
La 18.9.1965 Berthei Dudde i s-a permis sǎ-şi pǎrǎseascǎ învelişul pǎmântesc şi sǎ se reîntoarcǎ la casa
pǎrinteascǎ din ceruri, lǎsându-ne moştenire peste 9000 de dezvǎluiri.

B.D.6848

9.6.1957
CǍUZA DEZVǍLUIRILOR LUI DUMNEZEU

Vouǎ tuturor, care MǍ ascultaţi, vreau sǎ MǍ dezvǎlui ca DUMNEZEU al dragostei, înţelepciunii şi
atotputerniciei. Dezvǎluirile MELE nu cer decât o inimǎ deschisǎ, o ureche binevoitoare care MǍ as-cultǎ când
îmi rǎsunǎ glasul. Dezvǎluirile sunt mereu dovezi ale dragostei MELE, cǎci vǎ vorbesc ca un tatǎ copiilor sǎi:
sfǎtuindu-vǎ, învǎţându-vǎ, consolându-vǎ, promiţându-vǎ dragoste.
Vreau sǎ vǎ ating tuturor inima, vouǎ, celor care MǍ ascultaţi. Vorbindu-vǎ, vreau sǎ vǎ fac fericiţi, vreau sǎ vǎ
dǎruiesc ceva ce vǎ ajutǎ sǎ vǎ ridicaţi: luminǎ şi putere, de care are nevoie fiecare fiinţǎ pentru a se apropia
de MINE. Iatǎ de ce vǎ vorbesc iar şi iar.
Dar vreau sǎ-MI dezvǎlui şi Fiinţa, vreau sǎ MǍ cunoaşteţi ca DUMNEZEU al dragostei, al înţelepciunii şi
atotputerniciei - şi, când M-aţi cunoscut, sǎ vedeţi în MINE pe TATǍL vostru, pornind cǎtre MINE ca copii ai
MEI. Dacǎ aveţi credinţǎ în dragostea, înţelepciunea şi atotputernicia MEA, atunci vǎ veţi dǎrui MIE cu dragoste
şi smerenie şi veţi renunta la orice împotrivire care vǎ mai desparte de MINE.
De aceea MǍ dezvǎlui vouǎ. - Cǎci trebuie sǎ ştiţi cu toţii cǎ DUMNEZEUL şi CREATORUL vostru doreşte sǎ
vǎ îmbrǎţişeze cu o dragoste nemǎrginitǎ, dar cǎ dragostea nu suportǎ împotrivire. Vǎ vorbesc pentru a vǎ
înfrânge împotrivirea - dar nu vǎ constrâng sǎ MǍ ascultaţi. Veţi simţi dragostea MEA îndatǎ ce auziţi în voi
glasul MEU. Veţi fi atinşi de un curent de putere care vǎ dovedeşte EU sunt cel care vǎ vorbeşte. Dar dacǎ
continuaţi sǎ vǎ opuneţi, efectul curentului de putere se diminueazǎ - însǎ ia amploare dacǎ sunteţi gata sǎ-MI
primiţi cuvintele.
Vreau sǎ vǎ aduc luminǎ, vouǎ, celor înca întunecaţi în spirit. Vreau sǎ vǎ pregǎtesc în aşa fel, ca sferele
luminii sǎ vǎ poatǎ prişni. Dar aceasta este posibil numai dacǎ, crezând în MINE, vǎ hotǎrâţi la fapte izvorâte
din dragoste. Dacǎ Mǎ iubiţi pe MINE, simţiţi nevoia lǎuntricǎ sǎ fiţi activi în dragoste, şi, ca sǎ învǎţaţi sǎ MǍ
iubiţi, vǎ dezvǎlui Fiinţa MEA. Pe pǎmânt voi vorbiţi de un "DUMNEZEU" de care vǎ temeţi ca de o putere
cǎreia îi sunteţi deserviţi, care vǎ poate nimici sau judeca - dacǎ mai credeţi cât de cât în El. Deci nu-i dǎruiţi
"DUMNEZEULUI" vostru dragostea pe care "EL" şi-o doreşte de la voi. EU însǎ vreau sǎ fiu numai iubit, pentru
cǎ astfel suntem în relaţii mult mai bune, decât dacǎ vǎ e fricǎ de MINE.
Vreau sǎ primesc de la voi dragoste şi MǍ ostenesc neâncetat pentru aceasta. Însǎ voi veţi iubi doar o fiinţa pe
care o recunoaşteţi în perfecţiunea ei şi sunteţi convinsi de dragostea, înţelepciunea şi puterea ei. Şi dacǎ pot
sǎ vǎ vorbesc EU însumi, vǎ convingeţi curând de nesfârşita MEA dragoste, de neîntrecuta MEA înţelepciune
şi de puterea MEA nemǎrginitǎ. Şi atunci vǎ dǎruiţi MIE din dorinţa de a vǎ uni cu MINE pentru totdeauna.
Şi astfel mereu vor rǎsuna cuvintele dragostei MELE faţǎ de voi şi vor cǎuta intrare în inima voastrǎ. Vreau sǎ-i
fac fericiţi pe cei care MI se dǎruiesc de bunǎvoie şi sǎ le deschid poarta mântuirii. Amin

B.D.Nr.7767

1960
ÎMPLINIREA FǍGǍDUINŢEI LUI DUMNEZEU - ADEVǍRUL

Veţi fi iniţiaţi în adevǎr de Spiritul MEU. Dacǎ EU însumi am rostit aceste cuvinte când am trǎit pe pǎmânt,
înseamnǎ cǎ existǎ posibilitatea sǎ vǎ aflaţi şi voi în adevǎr, deci nu puteţi spune: nimeni nu ştie care este şi
unde este adevǎrul. Însǎ trebuie sǎ vǎ ocupaţi serios cu problema felului în care ajungeţi sǎ cunoaşteţi
adevǎrul.
Existǎ un adevǎr care este incontestabil, care îşi are izvorul în MINE, "veşnicul adevǎr" şi care nu se schimbâ
niciodatǎ. Trebuie sǎ vǎ apropiaţi voi înşivǎ de acest izvor originar al adevǎrului şi sǎ vreţi sǎ obţineţi adevǎrul
de acolo de unde îşi are obârşia: şi anume de la MINE însumi. EU ştiu totul, cunosc toate corelaţiile, nimic nu
îmi este ascuns şi vreau ca şi voi sǎ vǎ aflaţi în aceeaşi luminǎ ca MINE, ca sǎ ştiţi de unde aţi pornit şi ce ţel
aveţi.
Semenii vostri însǎ nu pot sǎ vǎ spunǎ aceste lucruri, afarǎ dacǎ au primit cunoaşterea de la MINE. Mulţi se
cred cunoscǎtori şi vor sǎ-şi convingǎ semenii de ceea ce au obţinut prin cercetarea minţii. Însǎ rezultatul
gândirii lor nu corespunde adevǎrului câtǎ vreme ei nu MI se adreseazǎ MIE însumi pentru iluminarea gândirii
lor - câtǎ vreme se folosesc numai de raţiunea lor. Şi atunci pe bunǎ dreptate se poate obiecta cǎ nimeni nu ştie
care este şi unde este adevǎrul.
EU însǎ, DUMNEZEUL vostru îl ştiu, şi îl ştie şi acela cǎruia EU i-l dezvǎlui. V-am spus cǎ Spiritul MEU vǎ va
introduce în cunoaşterea adevǎrului. Iar cuvintele MELE sunt şi vor rǎmâne adevǎrul. Însǎ aceste cuvinte ale

MELE sunt prea puţin luate în seamǎ. - Oamenii nu îşi dau seama ce fǎgǎduinţe mari le-am fǎcut prin ele. Nu
doresc de loc sǎ fie iniţiaţi în adevǎr ci acceptǎ ca adevǎr tot ceea le este oferit de semeni sau refuzǎ din
principiu totul ca fiind neadevǎrat.
În ambele cazuri este vorba de regres spiritual, cǎci fiecare om trebuie sǎ aibǎ cunoştinţe spirituale şi de aceea
fiecare om trebuie sǎ doreascǎ sǎ primeascǎ cunoştinţe spirituale adevǎrate. Deja aceastǎ dorinţǎ înseamnǎ o
apropiere de adevǎr, cǎci nu îl las în întuneric pe omul dornic de luminǎ. EU însumi intervin şi îi conduc
gândurile astfel ca el sǎ înceapǎ cǎutarea şi sǎ porneascǎ pe drumul care duce la adevǎratul izvor.
EU însumi îi ofer atunci adevǎrul, dacǎ nu direct, atunci prin solii MEI, pe care el va fi deja în mǎsurǎ sǎ-i
recunoascǎ drept soli ai MEI, cǎci EU nu astept decât ca adevǎrul sǎ fie dorit, pentru a-l putea dǎrui. Vreau ca
oamenii sǎ trǎiascǎ în adevǎr şi ca Spiritul MEU sǎ-i înveţe îndatǎ ce au bunǎvoinţǎ. Atunci omul nu se mai
îndoieşte de adevǎrul a ceea ce primeşte de la Spiritul MEU şi îşi va aduce aminte şi de cuvintele MELE: "Va
trimit Mângâietorul, Spiritul adevǎrului, care vǎ va învǎţa adevǎrul şi vǎ va aminti de tot ceea ce v-am spus."
Aveţi deci o piatrǎ de încercare prin faptul cǎ prin Spirit veţi auzi aceleaşi cuvinte ca cele pe care le-am rostit
când am trǎit pe pǎmânt. Dupǎ aceasta vǎ puteţi da seama cine este cel care vǎ vorbeşte şi puteţi crede cu
toatǎ convingerea cǎ EU sunt ACELA care Îşi îndeplineşte fǎgǎduinţa şi vǎ învaţǎ prin Spiritul SǍU. Şi veţi
recunoaşte astfel deseori asemǎnarea cu cuvintele adresate de MINE însumi oamenilor.
Atunci trebuie sǎ reflectaţi serios la fiecare cuvânt al MEU, pentru cǎ acestea sunt cuvinte de la DUMNEZEU,
care nu vor trece niciodatǎ, chiar dacǎ trece cerul şi pǎmântul. Şi crezând acum convins în aceste cuvinte ale
MELE, pǎtrundeţi din ce în ce mai mult în adevǎr, pentru cǎ trǎiţi dupǎ ele şi simţiţi efectul lor. Sunteţi acum nu
numai ascultǎtorii cuvintelor MELE ci le şi înfǎptuiţi. Simţiţi efectul dragostei care vǎ este mereu predicatǎ prin
cuvintele MELE şi care acum vǎ dǎruieşte o luminǎ adevǎratǎ, astfel cǎ creşteţi continuu în cunoaştere pentru
a dobândi din nou cunoaşterea pe care aţi pierdut-o. Vǎ aflaţi din nou pe deplin în adevǎr, cǎci EU însumi vǎ
învǎţ, aşa cum v-am fǎgǎduit. Amin
B.D. Nr. 8341

1.1962
INTRODUCERE ÎN CUNOAŞTEREA SPIRITUALA

Vreau sǎ le dau oamenilor o învǎţǎturǎ uşor de înţeles. Dacǎ sunt încǎ cu totul lipsiţi de cunoaştere şi vor sǎ
primeascǎ o explicaţie adevǎratǎ, îi lǎmuresc la modul cel mai simplu. - Vǎ puteţi da seama cǎ EU nu am creat
oamenii aşa cum sunt, cǎci oamenii au multe lipsuri. Dacǎ vǎ gândiţi la aceasta, vi se va pǎrea îndoielnic ca o
fiinţǎ cu desǎvârşire perfectǎ, pe care o numiţi DUMNEZEU, sǎ fi creat o omenire atât de imperfectǎ. - Însǎ
fiindcǎ voi nu v-aţi putut crea pe voi înşivǎ, nici toatǎ creaţia ce se vede, toate acestea trebuie sǎ fie opera unei
"puteri" - iar vouǎ vi se cere credinţa în ea.
Trebuie sǎ existe un DUMNEZEU, un creator a tot ceea ce vedeţi, care v-a creat şi pe voi. Acest creator este
perfect. Puteţi gǎsi multe dovezi în viaţa pǎmânteascǎ pentru aceasta. El v-a creat deci pe voi, oamenii. Însǎ nu
în starea în care vǎ aflaţi acum. El v-a dat fiinţǎ într-o stare de deplinǎ perfecţiiune. Sunteţi produsul unei puteri
creatoare de cel mai înalt grad de perfecţiune, care, ca şi voi, e o fiinţǎ capabilǎ de gândire, însǎ e cu
desǎvârşire perfectǎ. Aţi fost deci creaţi perfecţi. Dar nu aţi rǎmas în stare de perfec-tiune pentru cǎ aveaţi
voinţa liberǎ, care putea sǎ evolueze în orice directie şi putea deci sǎ-şi şi lepede perfecţiunea şi sǎ se
transforme în opusul ei.
Şi asta aţi fǎcut! - Aţi pǎrǎsit CASA TATǍLUI vostru, v-aţi îndepǎrtat de MINE, DUMNEZEUL şi CREATORUL
vostru.
Aţi refuzat dragostea MEA pǎrinteascǎ şi prin acesata a-ţi devenit fǎpturi nefericite, cǎci fericirea ţine de
dragostea MEA nemǎrginitǎ.
Însǎ dragostea MEA nesfârşitǎ vǎ urmeazǎ şi în adâncimile spre care v-aţi îndreptat din liberǎ voinţa. Dragostea MEA doreşte sǎ obţinǎ întoarcerea voastrǎ la MINE şi de aceea nu vǎ lasǎ în starea nefericitǎ în
care vǎ aflaţi ci vǎ ajutǎ sǎ vǎ ridicaţi din nou din adâncimi, vǎ ajutǎ sǎ vǎ întoarceţi din împǎrǎţia întunericului
în împǎrǎţia luminii şi sǎ vǎ recâştigaţi fericirea de odinioarǎ. Cǎci dragostea MEA vrea mereu sǎ dǎruiascǎ
fericire şi de aceea nu se lasǎ pânǎ nu parcurgeţi în întregime drumul reîntoarcerii la MINE.
Iar existenţa voastrǎ ca oameni pe pǎmânt e o foarte scurtǎ staţie a acestui drum de reîntoarcere. Sunteţi dotaţi
cu raţiune, dispuneţi de o voinţa liberǎ şi judecatǎ, puteţi gând, simţi, voi şi acţiona ca atare. Dacǎ gândirea şi
voinţa vǎ sunt corecte, atunci ele sunt mereu pǎtrunse de dragoste. Atunci dragostea e cea care vǎ determinǎ
gândirea şi voinţa, cǎci voinţa orientata corect îmi permite s-o îndemn la activitate pornitǎ din dragoste.
Activitatea izvorâtǎ din dragoste înseamnǎ apropierea de MINE, care sunt "veşnica dragoste", înseamnǎ

retransformarea fiinţei voastre întoarse pe dos în fiinţǎ originarǎ, care a luat cândva naştere din MINE în stare
de deplinǎ perfecţiune.
Deci voi oamenii aveţi pe pǎmânt o singurǎ datorie şi anume sǎ trǎiţi în dragoste. Cu aceasta vǎ îndepliniţi
scopul vieţii pǎmânteşti, de a vǎ reuni cu "veşnica dragoste", astfel ca ea sǎ vǎ poatǎ dǎrui din nou nespus de
multǎ fericire, pentru a fi fericiţi ca la început. În scopul acesta veţi fi învǎţaţi de MINE însumi prin glasul
conştiinţei, prin glasul Spiritului, care mocneşte ca scânteie în inima fiecǎrui om şi care trebuie doar aprinsǎ prin
fapte izvorâte din dragoste. Odatǎ aprinsǎ, aceasta vǎ spune tot ce trebuie şi nu trebuie sǎ faceţi şi vǎ
îndeamnǎ mereu la noi fapte ale dragostei.
Dragostea este substanţa originarǎ a fiinţei voastre. Dacǎ vreţi sǎ deveniţi perfecţi şi sǎ rǎmâneţi în aceasta
stare, dragostea trebuie sǎ vǎ umple în întregime. Neglijând dragostea rǎmâneţi imperfecţi, fiind o generaţie
aşa cum o puteţi vedea acum în lume: oameni fǎrǎ dragoste, înfumuraţi, egoişti, care se gândesc numai la ei
înşişi şi niciodatǎ nu se îngrijesc de semenii lor care trǎiesc în mizerie.
Lipsa dragostei înseamnǎ şi lipsa fericirii. Înseamnǎ întunericul spiritului, lipsa cunoaşterii, slǎbiciune şi lipsǎ de
libertate. Cǎci omul nu MǍ recunoaşte nici pe MINE, DUMNEZEUL şi CREATORUL sǎu şi atunci nici nu
porneşte pe drumul care duce la MINE. Deşi numai restabilirea unitǎţii cu MINE poate sǎ-l facǎ din nou fericit.
Vǎ aflaţi pe pǎmânt cu scopul acestei contopiri cu MINE. Trebuie sǎ atingeţi din nou perfecţiunea la care aţi
renunţat cândva de bunǎvoie. Trebuie sǎ vǎ retransformaţi fiinţa în dragoste - substanţa voastrǎ originarǎ - şi
prin aceastǎ transformare sǎ vǎ uniţi din nou cu MINE. Atunci voi înşivǎ puteţi dǎrui şi primi fǎrǎ îngrǎdire
dragoste, intraţi în viaţa adevǎratǎ, veşnicǎ. Aţi devenit perfecţi şi sunteţi prin urmare nespus de fericti.
Amin
B.D. Nr. 8034

.11.1961
IMPORTANŢA CUNOAŞTERII

Mereu vǎ voi vorbi vouǎ, copiilor MEI, pentru cǎ ştiu cǎ aveţi nevoie de cuvintele MELE, ca sǎ vǎ dea puteri
pentru drumul vieţii. Sǎ ştiţi mereu cǎ EU sunt prezent îndatǎ ce un gând al vostru se îndreaptǎ cǎtre MINE,
îndatǎ ce doriţi sǎ fiţi în legǎturǎ cu MINE. Iar dacǎ EU sunt prezent,şi puterea MEA vǎ pǎtrunde.
Sufletul vostru are nevoie de aceastǎ putere pentru a se maturiza şi de aceea progresaţi mereu când MǍ lǎsaţi
sǎ vǎ vorbesc. Atunci lumina care vǎ pǎtrunde e tot mai stralucitoare - ceea ce înseamnǎ o cunoaştere
crescândǎ, din ce în ce mai profundǎ, înseamnǎ claritate în gândire şi o voinţǎ bine orientatǎ. Cuvintele MELE
garanteazǎ acestea, cǎci lucreazǎ în voi puterea care vine de la MINE şi se manifestǎ prin înţelepciune
crescândǎ.
Voi oamenii, trebuie sǎ doriţi cu toţii lumina, trebuie sǎ cǎutaţi sǎ fugiţi de întunericul spiritului şi sǎ cereţi
cunoaştere spiritualǎ. Cât de neştiutori vǎ începeti viaţa pe pǎmânt! Şi chiar dacǎ mintea îşi începe activitatea
- puteţi pǎtrunde oare cu ea în domeniul spiritual? Rǎmâne beznǎ deasǎ în voi şi toate noţiunile spirituale vǎ
sunt nedezlegate şi neclare, atât timp cât nu simţiţi nevoia sǎ primiţi lǎmuriri asupra lor. Şi în rǎstimpul acesta
nu cunoaşteţi care este scopul vieţii pǎmânteşti, sunteţi morţi din punct de vedere spiritual, cu toate cǎ pǎmânteşte - trǎiţi.
Cum vǎ puteţi mulţumi cu lipsa oricǎror cunoştinţe despre cauza şi scopul vieţii voastre pǎmânteşti? Vǎ
mulţumiţi numai cu viaţa fǎrǎ lumina şi cu ţelurile pǎmânteşti? Fǎrǎ lumina nu sunteţi fericiţi. Voi înşivǎ trebuie
sǎ vǎ daţi seama de insuficienţa acestei stǎri, şi sǎ vǎ strǎduiţi apoi spre lumina. De-abia dupǎ aceea vi se
schimbǎ starea interioarǎ şi vǎ simţiţi fericiţi când vǎ sunt dezvǎluite cunoştinţe care vǎ lǎmuresc asupra
scopului vieţii pǎmânteşti.
Trebuie sǎ doriţi o astfel de lumina şi de aceea fiţi atenţi la cuvintele MELE. Dacǎ nu puteţi încǎ sǎ MǍ auziţi
direct, vǎ vorbesc prin solii MEI. Cǎutaţi sǎ vǎ îmbogǎţiţi cunoştinţele spirituale. Aceste cunoştinţe sunt lumina
care vǎ lipseşte când vǎ începeti viaţa ca oameni.
Ea însǎ poate fi aprinsǎ şi atunci lumineazǎ clar în inimile voastre.
Cǎci Spiritul MEU transmite lumina micii scântei de dragoste care se aflǎ în voi ca parte din MINE şi pe care voi
trebuie s-o aprindeţi trǎind în dragoste. Deci, indiscutabil, dragostea vǎ da înţelepciune şi viaţa trǎitǎ în
dragoste are ca efect obţinerea cunoaşterii profunde, cǎci lumina înţelepciunii izvorǎşte din focul dragostei.
Starea spiritualǎ trebuie sǎ vi se lumineze. Întunericul spiritual trebuie sǎ disparǎ şi trebuie sǎ fiţi capabili de
înţelegerea legǎturilor dintre lucruri. Trebuie sǎ MǍ înţelegeţi pe MINE, cât şi guvernarea şi activitatea MEA.

Atunci veţi putea da voi înşivǎ lǎmuriri, pentru cǎ lucrez deja EU însumi în voi, deci gândiţi, acţionaţi şi vorbiţi
dupǎ voinţa MEA.
Mǎsura cunoaşterii determinǎ gradul de maturitate al sufletului. Cǎci EU nu vǎ dau cunoştinţe moarte, care vǎ
sunt predate şcolareşte, ci vǎ dau cunoaşterea vie, şi numai aceasta din urmǎ trebuie sǎ înţelegeţi prin
cunoaştere. Vǎ dau înţelepciunea care izvorǎste din MINE, DUMNEZEUL vostru şi care nu poate fi
dobânditǎ altfel decât prin dragoste. Cǎci ea nu poate ajunge pe pǎmânt altfel decât prin activitatea Spiritului
- şi nu poate fi perceputǎ decât de o inimǎ care, fiindcǎ e plinǎ de dragoste, permite s-o pǎtrundǎ strǎlucirea
luminii.
Cunoaşterea o dǎ numai dragostea şi numai dragostea o înţelege în timp ce aceleaşi cunoştinţe rǎmân
moarte pentru cel care nu are dragoste.
Strǎduiţi-vǎ cu toţii ca şi în voi sǎ se aprindǎ lumina cunoaşterii cǎci de-abia atunci vǎ apropiaţi din nou de
starea luminii pure care v-a fǎcut fericiţi la începuturi, şi pe care trebuie s-o redobândiţi pentru a fi din nou
fericiţi. Amin
B.D 8205
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ŞI CUNOAŞTEREA VIE

Gradul cunoaşterii corespunde gradului de maturitate al sufletului vostru. Nu trebuie sǎ confundaţi faptul de a şti
cu faptul de a cunoaşte. Pentru a şti ceva, vǎ folosiţi de intelectul vostru. Puteţi ajunge şi pe aceasta cale la
adevǎr, dacǎ preluaţi cunostintele de la cei care au ajuns deja la cunoaşterea vie - la voi însǎ acestea încǎ nu
sunt cunoaştere vie. De-abia când v-aţi sporit dragostea pânǎ la un anumit nivel, puteţi pǎtrunde în adevǎrata
"cunoaştere". Atunci ea prinde viaţǎ, vǎ mijloceşte luminǎ lǎuntricǎ şi prin aceasta vǎ redobândiţi starea la care
aţi renunţat de bunǎvoie schimbând lumina pe întuneric - pierzând prin aceasta orice lumina şi cunoaştere.Deci
nu e de ajuns sǎ aveţi cunoştinţe dobândite şcolǎreşte despre MINE şi Fiinţa MEA, despre menirea vieţii
omeneşti şi despre planul MEU de mântuire pentru readucerea Fiinţelor spirituale cǎzute.
Cǎci toate acestea nu le puteţi înţelege pânǎ nu daţi dovadǎ de acea mǎsurǎ a dragostei care vǎ garanteazǎ
lumina lǎuntricǎ, activitatea Spiritul MEU în voi. Cunoaşterea vie este un semn cǎ însuşirile divine, care
zǎceau îngropate în voi cat timp eraţi lipsiţi de dragoste, ies din nou la ivealǎ. Cunoaşterea este lumina şi
trebuie s-o redobândiţi ca sǎ fiţi din nou fericiţi.
Aceasta presupune ca voi înşivǎ sǎ doriţi lumina în timpul vieţii voastre pǎmânteşti. Cǎci e posibil sǎ duceţi o
viaţǎ în dragoste fǎrǎ a simţi nevoia cunoaşterii. Atunci însǎ lumina cunoaşterii vǎ inundǎ dîntr-o datǎ, când,
dezbrǎcându-vǎ de trupul pǎmântesc, intraţi în tǎrâmul de dincolo.
Un om treaz în spirit ştie sǎ deosebeascǎ şţiinţa de cunoaştere. Cunoaşterea raţionalǎ nu o considerǎ egalǎ cu
cunoaşterea vie şi ştie de asemenea cǎ adevǎrata cunoaştere negreşitǎ şi un înalt nivel de dragoste. Toate
acestea aratǎ cǎ voi oamenii trebuie sǎ vǎ socotiţi fericiţi când prin dragoste sunteţi introduşi în cunoaşterea
profundǎ, ajungând prin aceasta la înţelegere. Cǎci aceasta înseamnǎ de la regǎsirea stǎrii în care va aflaţi la
începuturi, când eraţi pǎtrunşi de luminǎ şi drǎgoste, când încǎ nu cǎzuserǎţi pradǎ întunericului, întuneric în
care vǎ aflaţi ca oameni câtǎ vreme nu sunteţi încǎ maturi, adicǎ nu v-aţi trezit încǎ din punct de vedere
spiritual.
Nicodatǎ nu-i pot face fericiţi pe oameni prin lumina cunoaşterii dacǎ ei nu îndeplinesc condiţia care permite
Spiritul MEU sǎ lucreze în ei. Cǎci Spiritul MEU, fiind parte din MINE însumi, este cel care vǎ mijloceşte
aceasta cunoaştere, care vǎ dezvǎluie cunoştinţe pe înţelesul vostru. Aceste cunoştinţe vǎ fac fericiţi, fac sǎ vi
se lumineze starea spiritualǎ, vǎ fac sǎ înţelegeţi cu claritate toate corelaţiile, putând fi considerate pe bunǎ dreptate dovada unei maturitǎţi sufleteşti avansate.
Adevǎrata cunoaştere aduce mereu fericirea. Ea nu trebuie confundatǎ cu grǎmada cunoştinţelor acumulate de
oameni fǎrǎ a le fi înţeles, dat fiindcǎ Spiritul MEU încǎ nu a putut lucra în ei - deşi din punct de vedere
intelectual ei şi-au însuşit aceste cunoştinţe. Acestea ramǎn cunoştinţe moarte, lipsite de valoare, în ce priveşte
maturizarea sufletului. Feriţi-vǎ, sǎ vǎ însuşiţi cunoştinţe în acest fel, cǎci trebuie sǎ duceţi mai întâi o viaţǎ în
dragoste, pentru ca aceste cunoştinţe sǎ devinǎ vii.
Dragostea e necesarǎ pentru cǎ ea trezeşte spiritul la viaţǎ, iar acesta aprinde apoi în om adevǎrata luminǎ.
De-abia acum cunoaşterea devine înţelegere, de-abia acum atinge sufletul acel grad de maturitate care face sǎ
disparǎ întunericul spiritual. De-abia acum poate fi vorba de o luminǎ care ilumineazǎ omul pe dinǎuntru şi îi dǎ
cunoştinţe clare despre toate procesele spirituale, despre începutul şi scopul final a tot ceea ce este, şi despre
sensul şi scopul vieţii omeneşti pe pǎmânt.

Îndatǎ ce omul a dobândit aceasta cunoaştere, îndatǎ ce e în stare sǎ înţeleagǎ el însuşi totul, îmi înţelege şi
Fiinţa şi are deplinǎ înţelegere pentru veŞnicul MEU plan de mântuire. Cǎci acum îşi da deja seama de
corelaţii, totul îi apare clar şi limpede. Nu mai are alt scop decât acela de a-şi redobândi starea de la început,
când a fost fericit. Acum se strǎduieşte cu întregul sǎu cuget sǎ se uneascǎ din nou cu MINE, tinde într-acolo
de unde a pornit. Amin
B.D. Nr. 7816
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NOŢIUNEA CORECTǍ DE DUMNEZEU

Prin Spiritul MEU vi se dezvǎluie cǎ nu existǎ decât un singur DUMNEZEU - şi cǎ EU, DUMNEZEUL vostru Mam manifestat în Isus Hristos, fiindcǎ EU sunt Spirit. Fiinţele create de MINE nu mǎ puteau vedea ca fiinţa
delimitatǎ. Însǎ în Isus Hristos am devenit un DUMNEZEU vizibil pentru toate fǎpturile MELE. Astfel nu puteţi
vorbi pe de o parte de Isus Hristos şi de TATǍL pe de altǎ parte, cǎci Eu sunt unul cu EL. Când vorbiţi deci de
Isus Hristos vorbiţi de MINE, DUMNEZEUL şi CREATORUL vostru, TATǍL vostru din veşnicie.
Spiritul MEU era deja în micuţul Isus şi imediat dupǎ naşterea LUI am fǎptuit lucruri deosebite, pentru a da de
veste oamenilor din jurul Lui cǎ în acest copil se aflǎ Spiritul MEU. Omul Isus şi-a dat viaţa pe cruce - însǎ
trupul sǎu, fiind spiritualizat, a înviat din morţi - cǎci toate substanţele lui se uniserǎ cu MINE, Spiritul MEU
pǎtrunsese trupul şi sufletul, nu mai era, deci, nimic omenesc în el.
Cel care a înviat din morţi a treia zi am fost EU însumi - Spiritul TATǍ dintotdeauna - DUMNEZEUL pe care
fiinţele au dorit sǎ-L vadǎ şi care s-a manifestat acum sub forma lui Isus Hristos. Acum Isus Hristos este
DUMNEZEUL vostru, cǎci EU sunt spirit, am devenit numai vizibil sub forma lui Isus Hristos tuturor fiinţelor
MELE. NU vǎ puteţi face altǎ imagine despre MINE decât cea a Mântuitorului divin Isus Hristos.
Şi dacǎ vreţi sǎ MǍ chemaţi, dacǎ vreţi sǎ luaţi legǎtura cu MINE, atunci trebuie sǎ vǎ adresaţi lui Isus Hristos.
Cu EL trebuie sǎ purtaţi dialog, pe EL trebuie sǎ-L recunoaşteţi ca TATǍL vostru de la începuturi. Atunci aveţi o
concepţie corectǎ despre DUMNEZEU.
N-aveţi însǎ o concepţie corectǎ dacǎ vǎ rugaţi la MINE separat ca "Dumnezeu" şi separat la Isus Hristos ca
"Fiul lui DUMNEZEU".
În omul Isus a sǎlǎşluit un suflet care a fost "fiul" MEU - o fiinţǎ creatǎ de MINE, întru totul perfectǎ, care,
atuncǎ când a avut loc marea cǎdere a spiritelor, a rǎmas cu MINE.
Acest "fiu al lui DUMNEZEU" MI-a fǎcut posibil sǎ MǍ întrupez în învelis omenesc, astfel cǎ a putut avea loc
unificarea totalǎ a Spiritului TATǍ existând din veşnicie cu Isus Hristos. Dupǎ aceea n-au mai existat separat
doua fiinţe, ci doar un singur DUMNEZEU. Cǎci spiritul dumnezeiesc, Fiinţa MEA originarǎ a pǎtruns întregul
înveliş omenesc,spiritualizându-l totodatǎ.
Prin urmare era în întregime Spirit dumnezeiesc, era acel Spirit care ilumineazǎ întregul infinit, care s-a
manifestat doar într-o formǎ vizibilǎ pentru oameni, pentru ca aceştia sǎ-şi poatǎ face o imagine despre fiinţa
LUI, pentru a se putea uni cu EA. Cǎci ceea ce a dus la cǎderea spiritelor a fost despǎrţirea lor de bunǎvoie de
MINE din cauzǎ cǎ nu au putut sǎ MǍ vadǎ.
În acest fel le-am creat din nou posibilitatea de a se uni cu MINE, fǎcându-MǍ vizibil pentru ele prin Isus
Hristos. Niciodatǎ, deci, sǎ nu MǍ despǎrţiti pe "MINE" de "Isus Hristos" - cǎci EL şi cu MINE suntem unul şi
cine îl cheamǎ pe EL, Mǎ cheamǎ pe MINE însumi, care sunt şi am fost dintotdeauna şi voi fi în vecii vecilor.
Amin
B.D. Nr. 750

1.1.1939
EU SUNT ÎNCEPUTUL TUTUROR LUCRURILOR!

Eu sunt începutul tuturor lucrurilor. - Tineţi seama de aceasta când vǎ apare o cât de micǎ îndoialǎ în ce
priveşte crearea a tot ceea ce vedeţi în jur şi deasupra. Dacǎ am suficienţǎ putere pentru a da viaţǎ din MINE la
orice fiinţǎ, ce putere ar putea opune voinţei MELE creatoare o voinţǎ destructivǎ la fel de mare? Ar trebui sǎ
existe un al doilea dumnezeu, care sǎ-şi manifeste puterea împotriva lucrǎrii MELE.
Cel care şi-L imagineazǎ pe DUMNEZEU ca pe o fiinţǎ imperfectǎ, poate într-adevǎr sǎ-i mai alǎture câtiva
dumnezei, dar atunci încǎ n-are o concepţie corectǎ despre adevǎratul DUMNEZEU, care a creat şi guverneazǎ

totul. Cine vrea sǎ MǍ cunoasca, trebuie sǎ creadǎ, şi, ca fǎpturǎ creatǎ, sǎ MI se supunǎ MIE,
CREATORULUI şi atunci i se va da luminǎ şi în aceastǎ luminǎ MǍ va vedea pe MINE ca stǎpân al universului.
Atunci va înţelege cǎ nici o fortǎ potrivnicǎ nu poate sǎ MI se opunǎ, distrugând acolo unde EU creez.
Liberei voinţe a omului îi este datǎ doar transformarea materialǎ a suprafeţei pǎmântului, pentru a-şi manifesta
nevoia de a crea, pe care de asemenea i-am sǎdit-o în inimǎ. El poate sǎ acţioneze dupǎ cum crede de
cuviinţǎ, este însa mereu nevoit sǎ-şi recunoascǎ neajunsurile, fiind , mereu dependent de atotputernicia
CREATORULUI şi de forţele naturii, cǎrora nu li se poate opune din proprie voinţǎ.
Nimic nu este mai de înţeles decât dorinţa de a cunoaşte în profunzime CREATORUL atotputernic, însǎ nimic
nu este mai imposibil. Raţiunea omeneascǎ nici pe departe nu e suficientǎ pentru a MǍ cuprinde în toatǎ Fiinţa
MEA originarǎ. Cu atât mai puţin i-ar reuşi sǎ MǍ specializeze - adicǎ sǎ introducǎ Existenţa şi Fiinţa MEA în
vreo formǎ care sǎ i se parǎ acceptabilǎ gândirii omeneşti.
Aceasta este o încercare fǎrǎ speranţǎ care niciodatǎ nu poate da un rezultat mulţumitor - afarǎ de cea prin
Isus Hristos. Cǎci EU am fost - sunt - şi voi fi mereu un Spirit de nepǎtruns, care adǎposteşte în SINE tot ceea
ce este în întregul univers, cǎruia i se supune toatǎ creaţia, pentru cǎ a luat naştere din EL, care este începutul
şi sfârşitul tuturor lucrurilor - SPIRITUL DRAGOSTEI din veşnicie în veşnicie. Amin
B.D. Nr. 8275

7.9.1962
DUMNEZEU ESTE DE NEPǍTRUNS

Niciodatǎ nu vǎ va fi posibil vouǎ, fǎpturilor MELE, sǎ MǍ cercetaţi: nici chiar când, ajunşi la cea mai deplinǎ
perfecţiune, puteţi sǎ creaţi şi sǎ lucraţi alǎturi de MINE, ca copii ai MEI. Cǎci voi sunteţi produsul veşnicei
MELE puteri creatoare - pe când EU sunt însuşi IZVORUL PUTERII, inepuizabil, nelimitat, revǎrsându-MǍ
continuu în infinit. Dar sunt şi o fiinţa, adicǎ un Spirit care gândeşte cu cea mai deplinǎ înţelepciune şi lucreazǎ
dupǎ voinţa SA cu dragoste neţǎrmuritǎ, fǎcând nespus de fericit tot ceea ce creazǎ. Sunt o fiinţa gânditoare,
care face sǎ aparǎ noi creaţii. Puterea care izvorǎste din MINE nu poate sǎ rǎmânǎ inactivǎ pentru cǎ ea este
Viaţǎ şi da naştere la Viaţǎ.
Atunci când voi, fǎpturile MELE, atingeţi din liberǎ voinţǎ cel mai înalt grad de perfecţiune, devenind copii ai
MEI, astfel cǎ puteţi sǎ creaţi şi sǎ lucraţi alǎturi de MINE, pǎtrundeţi şi în cea mai profundǎ înţelepciune. Atunci
dispuneţi voi înşivǎ de luminǎ şi putere. Acestea vǎ fac nespus de fericiţi şi le puteţi folosi nelimitat în mod
creator spre fericirea voastrǎ. Puterea se revarsǎ continuu cǎtre voi din veşnicul izvor originar, el însǎ este şi
în veci va rǎmâne de nepǎtruns pentru voi. Dar cea mai mare fericire e sǎ vǎ ştiţi mereu alimentaţi de el. De
aceea MǍ veţi iubi, iar dragostea voastrǎ faţǎ de MINE va creşte mereu. Mereu vǎ va fi dor de MINE şi mereu
MǍ veţi simţi în apropierea voastrǎ. Şi MǍ veţi vedea prin Isus Hristos.
Şi totuşi voi rǎmâne pentru voi o tainǎ: cǎci fiinţei create în veci îi va fi imposibil sǎ cerceteze Fiinţa care existǎ
dintotdeauna şi va exista în vecii vecilor, cǎci ea este o scânteie numai din marea de foc a Dragostei MELE. Dar
faptul cǎ ea, fiinţa creatǎ, ştie cǎ va fi întotdeaunǎ hrǎnitǎ de puterea dragostei MELE, cǎ se aflǎ în legǎturǎ cu
MINE şi poate sǎ se poarte cu MINE ca un copil cu tatǎl sǎu, cǎ poate sǎ-MI vorbeascǎ şi sǎ lucreze impreunǎ
cu MINE - îi sporeşte mereu fericirea, şi face ca dragostea ei faţǎ de MINE sǎ devinǎ tot mai profundǎ.
Dragostea e fericire. Dragostea e luminǎ. Dragostea e putere. Dragostea este dumnezeiescul care face
ca fiecare fiinţa sǎ devinǎ ea însǎşi un dumnezeu, pentru cǎ dragostea dǎ o perfecţiune tot mai deplinǎ.
Şi cǎ toate acestea nu au limitǎ e o nebǎnuitǎ fericire pe care o dǎruiesc mereu fǎpturilor MELE. Acest lucru
poate fi înţeles numai în stare de perfecţiune, când fiinţa creatǎ de MINE s-a Îndumnezeit şi a devenit copilul
MEU. Atunci ea ştie cǎ EU în veci rǎmân de nepǎtruns. Totuşi se va strǎdui mereu sǎ se apropie de MINE, cǎci
simte cǎ faptul acesta o face fericitǎ. Îşi aflǎ fericirea în dragostea MEA împǎrtǎşitǎ. Fapt pe care voi oamenii
nu-l înţelegeţi încǎ, pentru cǎ încǎ nu sunteţi perfecţi. Totuşi trebuie sǎ vǎ faceţi o noţiune despre veşnicie, pe
care cândva s-o înţelegeţi. Aflaţi deci, cǎ într-o bunǎ zi aceastǎ Fiinţa de o supremǎ perfecţiune îşi va atinge
scopul şi va putea dǎrui întregii creaţii o fericire neţǎrmuritǎ. Aceasta sǎ vǎ fie un stimulent pentru a vǎ strǎdui
fǎrǎ oprire sǎ deveniţi desǎvârşiţi, cǎci astfel veţi fi peste mǎsurǎ de fericiţi.
Cu toate acestea este şi va rǎmâne pentru voi de neînţeles, cǎ EU MǍ aplec atât de mult la voi, fǎpturile create
de MINE, vorbindu-vǎ. Cǎ veşnic voi rǎmâne de neatins pentru voi şi totuşi îmbrǎţişez cu cea mai mare
dragoste fiecare fǎpturǎ şi o ridic spre MINE. Cǎ MǍ strǎduiesc sǎ vǎ fac sǎ MǍ înţelegeţi, sǎ-MI înţelegeţi
Fiinţa, pentru a vǎ câstiga dragostea.
Cǎci EU pot sǎ MǍ unesc numai cu dragostea. Deci aceastǎ legǎturǎ a dragostei e necesarǎ pentru cǎ
odatǎ sǎ vǎ pot face fericiţi.

Cea mai desǎvârşitǎ Fiinţa - cel mai mare Spirit al infinitului - însuşi veşnicul izvor al puterii şi luminii cautǎ
legǎturǎ cu voi, fǎpturile create de EA şi pentru aceasta vǎ adreseazǎ cuvântul. Se apleacǎ la cel mai mic,
pentru a-l ajuta sǎ se ridice. Iar acest Spirit nu-i nimeni altul decât EU, TATǍL vostru ceresc.
Puteţi acum înţelege dragostea MEA? Niciodatǎ aceastǎ dragoste a MEA nu se va micşora, cǎci dragostea e
nelimitatǎ şi cautǎ sǎ dǎruiascǎ fericire tuturor fǎpturilor care au luat cândva fiinţa din MINE. Amin
B.D. Nr. 8622

21.9.1963
DUMNEZEU ESTE O FIINŢǍ

Credeţi-MǍ, cǎ niciodatǎ nu veţi putea înţelege pânǎ la capǎt Fiinţa MEA. Ce sunt EU la origine, nu vi se poate
explica pentru cǎ gândira voastrǎ are limite şi nu poate cuprinde ceea ce este nelimitat - iar Spiritul pentru
care aţi alcǎtuit noţiunea de DUMNEZEU este nelimitat. Ce anume este acest Spirit, iarǎşi nu puteţi înţelege,
pentru cǎ EL nu existǎ în vreo formǎ, iar voi vǎ reprezentaţi tot ce existǎ sub diverse forme, cu atât mai mult
când e vorba de o fiinţa cu voinţǎ gânditoare.
Eu, ca Spirit originar, exist, însǎ nu pot fi imaginat sub nici o formǎ. Sunt o putere nelimitatǎ, cu acţiune
nelimitatǎ. Aceastǎ putere pǎtrunde tot universul, cuprinde fiecare creaţie materialǎ şi spiritualǎ şi acţioneazǎ
întotdeauna printr-o ordine a legilor. Cǎci o voinţǎ care gândeşte, cârmuieşte aceastǎ putere cu dragoste şi
înţelepciune conform unui plan.
Aceastǎ "voinţǎ gânditoare" vǎ îndreptǎteşte sǎ MǍ imaginaţi cǎ fiind o Fiinţǎ, dar sǎ nu-MI daţi nici o formǎ, ci
gândiţi toatǎ creaţia vizibilǎ şi cea spiritualǎ ca fiind pǎtrunsǎ de puterea dragostei MELE. Puteţi deci intra pe
calea gândului în legǎturǎ cu MINE, pentru cǎ EU sunt o Fiinţǎ care gândeşte.
Fiinţǎ MEA, Spiritul MEU, Dragostea MEA, Puterea MEA - toate sunt acelasi lucru. Puterea care umple totul
este DUMNEZEU. Dragostea în sine este DUMNEZEU. Spiritul este DUMNEZEU. Şi totuşi acest DUMNEZEU
este o Fiinţǎ, cǎci o voinţǎ care gândeşte, hotǎrǎste cum se manifestǎ Dragostea, Puterea, Spiritul şi determinǎ
toatǎ guvernarea şi activitatea MEA. Iar dacǎ puterea dragostei MELE se revarsǎ în nenumǎrate scântei fiecare scânteie este ceea ce sunt EU insumi: un spirit, de aceeasi naturǎ cu MINE, dar în miniaturǎ. Totuşi e
plinǎ de putere, dat fiindcǎ şi ea e purtǎtoarea veşnicei DUMNEZEIRI: cǎci nu şi-ar putea menţine existenţa de
n-ar fi continuu strǎbǎtutǎ de puterea dragostei MELE.
Astfel omul poate sǎ-şi imagineze cǎ îi sunt ase-mǎnǎtor, voi toţi fiind copii ale MELE. Totuşi sunteţi fiinţe
limitate. Sunteţi doar o parte din MINE, parte care, atât timp cât sunteţi încǎ im-perfecţi, trebuie consideratǎ
limitatǎ. Când veţi redeveni perfecţi, aşa cum ati fost la început, va avea loc contopirea cu MINE şi atunci mai
degrabǎ vǎ veţi putea face o idee despre ceea ce este DUMNEZEU, cu toate cǎ, în toatǎ profunzimea fiinţei
MELE sunt şi mereu voi rǎmâne de nepǎtruns. Atunci însǎ nu vǎ veţi mai folosi de criterii limitate, cum o faceţi
ca oameni, gândind din aceastǎ cauzǎ deseori greşit.
Sunt Spirit, adicǎ o Fiinţǎ de neperceput pentru simţurile omeneşti, care cu toate acestea existǎ. Sunt o fiinţǎ
pentru cǎ tot ceea ce creez are un sens şi o menire, puteţi deci deduce din aceastǎ existenţa unei puteri care
gândeşte şi are voinţǎ. Intraţi deci în legǎturǎ cu aceastǎ putere de necontestat! Cǎci de-abia aceastǎ legǎturǎ,
şi mai ales aceastǎ uniune vǎ face sǎ vǎ daţi seama cǎ proveniţi din aceeaşi substanţǎ originarǎ.
Iar când vǎ vorbeşte, nu se adreseazǎ învelişului vostru exterior, corpului, ci celui care sǎlǎşluieşte în învelis şi
vǎ caracterizeaza ca fǎpturi dupǎ chipul lui DUMNEZEU: spiritului vostru, care v-a fost dat de MINE şi care
este partea din MINE pe care aţi respins-o odinioarǎ. Acum l-am pus din nou în voi - ca micǎ scânteie - pentru
viaţa omeneascǎ. Cu alte cuvinte: MẶ adresez pǎrţii nemuritoare din voi, vorbesc cu ceea ce imi aparţine, cu
ceea ce se aflǎ - ca scânteie iscatǎ din MINE -ascuns în învelişul trupului omenesc. Aceastǎ iarǎşi e o dovadǎ
cǎ doresc sǎ MǍ regǎsesc în voi, fǎpturile create de MINE - şi de aceea rǎ-mǎneţi inseparabil legaţi de MINE,
pentru cǎ Spiritul MEU este indivizibil. Iar puterea dragostei MELE vǎ întreţine existenţa şi nu puteţi pieri
niciodatǎ, cǎci sunteţi putere revǎrsatǎ din MINE, care, dupa veşnica lege, trebuie sǎ se reîntoarcǎ la izvorul de
putere de unde a pornit. De-abia ajunşi în stare de perfecţiune veţi putea înţelege toate acestea. Atunci nu veţi
mai avea o gândire limitatǎ şi veţi şti şi faptul cǎ EU sunt o Fiinţǎ, cǎreia îi dǎruiţi toatǎ dragostea voastrǎ. Veţi
şti atunci şi cǎ EU sunt însǎşi DRAGOSTEA şi veţi înţelege şi de ce nu aţi putut pricepe ca oameni toate
acestea.
Cât nu sunteţi încǎ desǎvârşiţi, EU - adicǎ Spiritul MEU şi dragostea MEA - nu pot sǎ vǎ iau cu totul în
stǎpânire şi pânǎ atunci nu pot sǎ pǎtrund în voi în aşa fel, ca sǎ vǎ luminez pe deplin. Lucrez însǎ în voi în
mǎsura în care aceasta este posibil, în mǎsura în care îmi permite starea de maturitate la care aţi ajuns dǎruindu-vǎ tot mai multǎ luminǎ, pentru ca odatǎ sǎ atingeţi perfecţiunea. Amin

B.D. Nr. 8265

6.9.1962
POATE FI DOVEDITǍ EXISTENŢA LUI DUMNEZEU?

Niciodatǎ nu vi se va putea dovedi existenţa MEA, altminteri aţi fi supuşi unei constrângeri la credinţǎ. Voi însǎ,
în viaţa pǎmânteascǎ trebuie sǎ ajungeţi din liberǎ voinţǎ la luminǎ şi la cunoaşterea MEA, ceea ce vǎ şi este
cu putinţǎ. Nu trebuie decât sǎ gândiţi, cǎci tot ceea ce vǎ înconjoarǎ vǎ poate dovedi existenţa unui
DUMNEZEU şi CREATOR. Şi chiar dacǎ la început cǎutaţi sǎ negaţi existenţa unei FIINŢE
DUMNEZEIEŞTI,trebuie sǎ admiteţi existenţa unei energii care se manifestǎ în întreaga creaţie. Existenţa
acestei energii deci nu puteţi s-o negaţi, aşa cum nu puteţi nega nici acţiunea legilor şi finalitatea lucrurilor
create care vǎ înconjoarǎ şi care dovedesc de asemenea existenţa unei energii dirijate de o voinţǎ. Iar din
aceasta se poate conchide existenţa unei fiinţe care gândeşte.
Scopul vieţii voastre pǎmânteşti este restabilirea legǎturii cu aceasta Fiinţǎ - altfel ar fi indiferent dacǎ voi MǍ
consideraţi sau nu pe MINE ca fiind aceasta energie sesizabilǎ vouǎ. Cǎci nu v-aţi adresa unei energii pentru a
restabili legǎtura cu ea. Însǎ imediat ce staţi pe gânduri în mod serios, cu voinţǎ fermǎ de a afla adevǎrul EU
MǍ dezvǎlui vouǎ ca fiinţǎ, ca DUMNEZEUL şi CREATORUL vostru. Dacǎ însǎ vǎ este indiferent, cui îi datoraţi
viaţa voastrǎ ca oameni, atunci vǎ lipseşte şi voinţǎ serioasǎ şi astfel nu veţi ajunge niciodatǎ la luminǎ
(cunoaştere) lǎuntricǎ.
Apoi ar mai trebui sǎ vǎ punǎ pe gânduri şi fiinţǎ voastrǎ omeneascǎ. Cǎci nimeni dintre voi nu poate sǎ creeze
o fiinţǎ cu capacitate de gândire, conşţiinţǎ şi liberǎ voinţǎ. Deci voi înşivǎ trebuie sǎ vǎ aveţi originea într-o
fiinţǎ similarǎ vouǎ, care însǎ spre deosebire de voi, e cu desǎvârşire perfectǎ. Deci şi aceasta fiinţǎ trebuie sǎ
aibǎ conşţiinţǎ de sine, capacitate de gândire şi voinţǎ. Iar aceasta fiinţǎ acţioneazǎ cu DRAGOSTE, cu
neîntrecutǎ ÎNŢELEPCIUNE şi PUTERE.
Nicicând deci nu vǎ puteţi considera un produs întâmplǎtor al unei energii, cǎci, de n-ar fi energia aceasta
cârmuitǎ de o voinţǎ, s-ar manifesta mereu în mod elementar - adicǎ destructiv, niciodatǎ însǎ constructiv - fapt
contrazis de legile şi menirea creaţiei. Existenţa MEA nu vǎ poate fi doveditǎ, însǎ fiecǎrui om care gândeşte,
creaţia constituie o dovadǎ convingatoare a existenţei unei Fiinţe atotputernice, chiar dacǎ nu poate sǎ-şi facǎ
o imagine şi nu poate sǎ-şi facǎ o noţiune corectǎ despre ea. El (omul) se aflǎ la aşa de mare departare de
MINE, încât spiritul îi este cu totul întunecat - urmare a cǎderii în adânc, care l-a prǎdat de toatǎ luminǎ.
Dacǎ unui astfel de om i se dau cunoştinţe despre MINE ca Spirit suprem şi cel mai desǎvârşit al nemǎrginirii,
atunci iese la ivealǎ împotrivirea lui faţǎ de MINE: vrea sǎ-MI nege existenţa cum a fǎcut-o odinioarǎ
când a respins lumina dragostei MELE, cǎzând pradǎ întunericului spiritual. El însǎ, în viaţa pǎmânteascǎ
trebuie sǎ se salveze de întuneric, trebuie sǎ vrea sǎ se lǎmureascǎ asupra propriei sale fiinţe şi a originii sale.
El trebuie sǎ aibǎ bunǎvoinţa de a merge pe drumul cel bun, adicǎ de a primi învǎţǎturǎ de la cei în mǎsurǎ sǎ-l
lumineze.
Unui spirit total întunecat îi va lipsi însǎ dorinţa de a afla adevǎrul şi va respinge orice lǎmurire din cauza
sentimentului de vinovǎţie pe care i-l trezesc cunoştinţele depre DUMNEZEUL şi CREATORUL sǎu, cǎruia i se
împotriveşte. De aceea nu are sens sǎ încerci sǎ convingi semenii despre existenţa unui DUMNEZEU
atotputernic, decât atunci când ei înşişi doresc aceasta. Oamenii care nu doresc decât sǎ nege, nu pot fi
învǎţaţi şi nu trebuie irosite puterile asupra lor, pentru cǎ singurǎ voinţa lor hotǎrǎşte dacǎ vor sau nu sǎ
gǎseascǎ drumul de iesire din întuneric.
Omul trebuie sǎ-şi dea seama şi fǎrǎ dovezi de existenţa unui DUMNEZEU şi CREATOR; ceea ce se şi
întâmplǎ dacǎ se strǎduieşte sǎ ducǎ o viaţǎ în dragoste, deoarece prin aceasta se stabileste legǎtura cu MINE
şi apare la el dorinţa de a cunoaşte adevǎrul. Atunci Fiinţele-luminǎ, cǎrora le este încredinţat spre îngrijire, îi
influenţeazǎ gândirea, cârmuind-o, astfel cǎ împotrivirea lui faţǎ de MINE începe sǎ scadǎ. Îi sunt de ajutor şi
intervenţiile prin rugǎ a semenilor, cǎci acieştea mereu au ca efect întǎrirea voinţei. Amin

B.D. Nr. 7828

17.12.1961
DUMNEZEU ESTE UN SPIRIT CARE S-A MANIFESTAT ÎN ISUS HRISTOS

Sǎ nu vi-L închipuiţi pe DUMNEZEUL şi CREATORUL vostru ca fiind o fiinţǎ limitatǎ, şi nu cǎutaţi sǎ-i daţi vreo
formǎ, pentru cǎ astfel vǎ faceţi o imagine greşitǎ despre EL. Fiinţei MELE care este cu desǎvârşire perfectǎ şi
deci nemǎrginitǎ, niciodata nu i-ar corespunde forme limitate. Cǎci EU sunt un Spirit nesfârşit, care cuprinde
şi pǎtrunde totul.
Fǎpturile create de MINE nu vor putea niciodatǎ cerceta finţa MEA. Deşi au luat fiinţǎ din MINE în stare de
absolutǎ perfecţiune - ca fiinţe individuale - ele sunt doar scântei de dragoste revǎrsate din eterna mare de foc
a dragostei MELE, şi n-ar suporta sǎ vadǎ veşnicul IZVOR DE LUMINA ŞI PUTERE. De M-aş arǎta în faţa lor
în toatǎ plenitudinea luminii MELE, ar pieri de prea multa strǎlucire.
Dar nici nu-i nevoie sǎ vǎ faceţi despre MINE altǎ imagine decât cea a Mântuitorului dumnezeiesc Isus
Hristos. Cǎci prin EL am devenit pentru voi un "DUMNEZEU vizibil". În EL s-a manifestat Spiritul veşnic şi
nemǎrginit, în EL MǍ vedeţi pe MINE şi MǍ puteţi vedea la faţǎ. Deci, de dragul vostru, al fǎpturilor nǎscute din
DRAGOSTEA şi PUTEREA MEA, EU însumi MI-am dat o formǎ. Veşnicul Spirit care umple nemǎrginirea a
pǎtruns cu totul aceasta formǎ, care a devenit astfel un DUMNEZEU vizibil pentru voi. Cu toate acestea EU
guvernez şi acţionez în continuare în toatǎ nemǎrginirea, nu sunt deci o fiinţǎ limitatǎ. Am devenit doar, prin
forma ISUS, uşor de imaginat pentru voi. Cǎci încǎ sunteţi fiinţe limitate, departe de a fi perfecţi - iar EU MǍ
îngrijesc de voi pe mǎsura stǎrii voastre.
Dar şi Fiinţelor spirituale aflate la cel mai înalt grad de perfecţiune le sunt şi le voi rǎmâne o tainǎ fǎrǎ sfârşit ceea ce e însǎ un prilej de a le spori fericirea. Cǎci astfel copiii MEI se pot mereu strǎdui cǎtre MINE, iar EU pot
sǎ-i fac mereu fericiţi, îndeplinindule dorinţa - şi totuşi ei niciodatǎ nu MǍ pot atinge, dar MǍ pot vedea la faţǎ
prin Isus Hristos.
Pentru voi şi aceasta este un mister - de-abia ajunşi în starea luminii veţi începe sǎ-l înţelegeţi — fǎrǎ a
pǎtrunde totuşi în taina Fiinţei MELE pânǎ la capǎt. Pare cǎ sunt nesfârşit de departe şi totuşi sunt atât de
aproape, cât poate fi de aproape un tatǎ de copilul sǎu. Conşţiinţa acestui fapt vǎ face fericiţi, dragostea vǎ
sporeşte continuu, fiind totodatǎ prilej de fericire, pentru cǎ mereu îşi aflǎ împlinire.
Aprindǎ—se, deci, din ce în ce mai fierbinte dragostea voastrǎ faţǎ de Isus Hristos! În EL puteţi sǎ—L
recunoaşteţi pe TATǍL vostru din veşnicie, prin EL vǎ pregǎtesc o fericire fǎrǎ seamǎn. Cǎci prin EL pot sǎ fiu
acum aproape de copiii MEI, cu toate cǎ existenţa MEA nu este legatǎ de forme, şi umplu toatǎ nemǎrginirea cu
lumina şi puterea MEA, iar Fiinţa MEA este şi va fi mereu o tainǎ de nepǎtruns. Voi, fǎpturile MELE cǎutaţi—MǍ
şi MǍ veţi gǎsi în Isus, cǎci pe EL MI L—am ales ca formǎ, care M—a adǎpostit. Şi aceasta formǎ cândva
omeneascǎ s—a spiritu-alizat cu totul, rǎmânând vizibilǎ pentru orice fiinţǎ care a ajuns la gradul de maturitate
care permite vederea spiritualǎ.
Deci vedeţi Spiritul MEU din veşnicie, când îl vedeţi pe Isus Hristos, pentru cǎ EL şi cu MINE suntem UNUL.
Când îl vedeţi pe EL, îl vedeţi pe TATǍ, cǎci am vrut sǎ fiu vizibil pentru voi, pentru a, vǎ câştiga toatǎ
dragostea. Însǎ în deplinǎtatea luminii şi puterii MELE niciodatǎ nu MǍ puteţi vedea fǎrǎ a pieri. EU însǎ doresc
sǎ creez şi sǎ lucrez alǎturi de copiii MEI, deci sǎ MǍ şi arǎt lor, pentru a le spori fericirea. Şi vreu sǎ am parte
de dragostea lor şi de aceea sǎ ţiu mereu aproape de ei. Amin

B.D. Nr. 8541

26.6.1963
CREDINŢA ÎN DUMNEZEU PRIN ISUS HRISTOS

Doar atât trebuie sǎ faceţi: sǎ credeţi în MINE şi s—o luaţi pe drumul cǎtre MINE când sunteţi la necaz.
Refugiaţi—vǎ la MINE ca copilul la tatǎl sǎu, care vǎ va ocroti la orice necaz spiritual şi pǎmântesc, pentru cǎ
v—aţi încredinţat LUI. Mereu vǎ atrag atenţia sǎ luaţi legǎtura cu MINE fie în gând, fie prin fapte izvorâte din
dragoste sau prin rugǎciune, şi atunci nu vǎ mai pierdeţi, cǎci legǎtura cu MINE vǎ garanteazǎ ajutorul MEU
pentru a vǎ elibera de duşmanul MEU şi a vǎ reîntoarce la MINE, la cel de la care aţi pornit odinioarǎ.
Deşi nu poate fi doveditǎ existenţa unui DUMNEZEU şi CREATOR - credeţi totuşi în EL. Şi dacǎ credeţi, veţi
gǎsi de la sine în tot ceea ce vǎ înconjoarǎ mǎrturiile care îmi dovedesc existenţa. Reflectând la acestea, puteţi
ajunge de la sine la credinţa în MINE. Numai sǎ nu treceţi prin viaţǎ fǎrǎ a gând, ca nu cumva sǎ nu vedeţi
decât lumea şi sǎ credeţi ca viaţa voastrǎ pǎmânteascǎ este un scop în sine.
Puneţi-vǎ mereu întrebarea, de ce în cu ce scop vǎ aflaţi pe lume, pentru a vǎ ocupa apoi şi de gândurile
referitoare la existenţa unui DUMNEZEU şi CREATOR. Undele acestor gânduri vor fi mereu în preajma voastrǎ,
dar fiindcǎ scopul şi telul vieţii voastre pǎmânteşti este tocmai ca voi sǎ recunoaşteţi existenta unui
DUMNEZEU şi CREATOR - şi sǎ vreţi de asemenea sǎ luaţi legǎtura cu EL.
Atunci, DUMNEZEUL Şi CREǍTORUL vǎ cuprinde şi EL, pentru a nu vǎ mai lǎsa sǎ cǎdeţi vreodatǎ. EL vǎ va
da şi cunoaşterea referitoare la Isus Hristos, Mântuitorul vostru. Cǎci la EL trebuie sǎ ajungeţi pentru a scǎpa
de slǎbiciunile voastre, pentru ca ridicarea sǎ vǎ fie asiguratǎ. Cǎci, cu toate cǎ MǍ recunoaşteţi, aveţi prea
puţinǎ putere a voinţei, pentru a vǎ strǎdui în mod serios sǎ ajungeţi la MINE - sunteţi prea slabi pentru aceasta
din cauza pǎcatului de odinioarǎ de a vǎ fi depǎrtat de MINE. Şi pentru ca voinţa sǎ vǎ devinǎ mai puternicǎ,
omul Isus a murit pe cruce ca sǎ obţinǎ pentru voi - ca dar al îndurǎrii - întǎrirea voinţei.

EU însumi v-am venit în ajutor în mizeria voastrǎ spiritualǎ - urmare a pǎcatului originar - EU însumi am dus
la bun sfârsit opera mântuirii în omul Isus, pentru a vǎ rǎscumpǎra pǎcatul. Acum vǎ e deschis drumul de
întoarcere la MINE - dacǎ cereţi putere de la Isus Hristos, dacǎ îi depuneţi la picioare datoria pǎcatului vostru
şi vǎ arǎtaţi dorinţa serioasǎ de a vǎ reîntoarce la TATǍL vostru, care şi-a luat lǎcaş în Isus, unindu-se cu EL
pentru totdeauna. Dacǎ credeţi în DUMNEZEU, fie ca creator, fie ca Mântuitor, niciodatǎ nu trebuie sǎ vǎ
gândiţi la DUMNEZEU separat de Isus Hristos. Cǎci DUMNEZEU şi ISUS sunt unul. DUMNEZEU s-a servit de
un învelis exterior omenesc, numit de oameni "Isus", în care sǎlǎşluiesc EU în toatǎ plenitudinea MEA.
EU am creat totul. Forma omeneascǎ Isus tot din MINE a luat fiinţǎ. EU însumi MI-am ales-o drept înveliş,
pentru a MǍ putea afla printre oameni, şi voi, oamenii, aţi luat fiintǎ din voinţa MEA, dar v-aţi despǎrţit odinioarǎ
de MINE din proprie voinţa, renunţând de bunǎvoie la dragostea MEA. Legǎtura cu MINE însǎ o poate stabili
numai dragostea. Omul Isus era eu totul pǎtruns de dragoste. ÎL umplea deci dragostea, care e însǎşi substanţa
MEA originarǎ, astfel cǎ era însuşi DUMNEZEU în fiinţǎ LUI. Dar învelişul care L-a purtat a fost omenesc pânǎ
când şi l-a spiritualizat, putându-se alǎtura astfel sufletului SǍU dumnezeiesc, astfel cǎ n-a mai rǎmas în EL
nimic omenesc, când a sǎvǎrsit opera mântuirii.
De aceea cine MǍ recunoaşte în Isus, s-a şi salvat de întuneric, cǎci "Lumina însǎsi" îl ridicǎ acum în înalt,
deoarece EU însumi sunt LUMINA. Şi pentru cǎ ea l-a umplut cu desǎvârşire pe omul Isus, strǎlucirea ei a
rǎzbǎtut pânǎ la pǎmânt. Doresc sǎ vǎ dǎruiesc tuturor aceasta razǎ de lumina, însǎ mai întâi trebuie sǎ vǎ
deschideţi inimile şi sǎ vǎ îndreptaţi gândurile cǎtre cel care v-a creat. Voinţa aceasta trebuie sǎ vinǎ de
bunǎvoie de la voi - şi atunci dragostea MEA milostivǎ vǎ cuprinde şi se face totul ca sǎ primiţi cunoştinţe
corecte despre Isus Hristos. Şi dacǎ ÎL recunoaşteţi ca Fiu al lui DUMNEZEU şi Mântuitor al lumii, care a
devenit unui cu MINE, niciodatǎ nu vǎ mai puteţi pierde. Amin

B.D. Nr. 5744

11.8.1953
CELOR CARE NEAGǍ EXISTENŢA LUI DUMNEZEU

MǍ adresez acum celor care încǎ nu s-au putut decide care sunt dispuşi sǎ creadǎ, dar nu pot încǎ sǎ-MI
recunoascǎ existenţa cu convingere. MǍ adresez celor care încǎ opun cunoaşterea intelectualǎ celei oferite de
reprezentanţii MEI pe pǎmânt, celor care mai întâi vor dovezi pentru toate şi cred cǎ prin gândire intelectualǎ
pot sǎ ajungǎ la cunoaştere sau pot sǎ combatǎ totul. Dar sţiinţa lor omoarǎ spiritul - cǎci ceea ce se cheamǎ
adevǎrul cunoştinţelor înalte nu poate fi dovedit pentru cǎ în viaţa pǎmânteascǎ nu este permisǎ
constrângerea la credinţǎ - şi nici nu poate fi cercetat pe cale şţiinţificǎ. De aceea nici cea mai agerǎ minte
omeneascǎ nu oferǎ garanţia gândirii corecte în domeniu spiritual.
Vouǎ, oamenilor, vreau sǎ vǎ pun întrebarea: în ce categorie a operelor create vǎ încadraţi pe voi înşivǎ? Nu vǎ
daţi seama cǎ sunteţi singurele fiinţe capabile de a gând şi a trage concluzii, pe când toate celelalte fǎpturi ale
creaţiei nu au aceastǎ capacitate? Chiar şi numai din aceasta puteţi trage concluzia cǎ aţi fost creaţi de o putere
care e de asemenea capabilǎ de gândire şi în acelasi timp e infinit de puternicǎ - cǎci voi înşivǎ, în ciuda
capǎcitǎţii voastre de gândire nu puteţi crea fiinţe gânditoare. Urmaşii nu vi-i puteţi considera dovezi, pentru cǎ
nu i-aţi "creat", ci v-aţi supus legilor existente ale naturii - care la rândul lor constituie de asemenea dovezi ale
existenţei cuiva care a creat legile.
Apoi gândiţi-vǎ: sunt forţele naturii capabile sǎ gândeascǎ? Pot ele sǎ creeze fiinţe capabile de gândire, al cǎror
organism sǎ fie mǎrturia unei înţelepciuni supreme? Nu trebuie atunci sǎ recunoaşteţi cǎ aceste forţe ale naturii
aparţin unei fiinţe care poate sǎ gândeascǎ şi sǎ vrea cu desǎvârşitǎ înţelepciune şi care, deci, poate sǎ creeze
forme corespunzǎtoare scopului şi sǎ le dea viaţǎ? Astfel privind lucrurile, nu este însǎsi lumea creatǎ o dovadǎ
saţisfǎcǎtoare pânǎ şi pentru mintea cea mai agerǎ? Sau puteţi dovedi inexistenţa unei astfel de fiinţe
atotputernice? Sau puteţi aduce mǎcar pe departe o dovadǎ cǎ o "forţǎ" dǎ fiinţǎ la creaţiuni ordonate - afarǎ
dacǎ nu e dirijatǎ de om?
Daţi numai o datǎ frâu liber unei forţe! Rezultatul vǎ va îngrozi - nicidecum nu vor lua naştere creaţiuni pe care
sǎ le puteţi admira pentru ordinea şi pentru conformitatea cu scopul lor.
Deci prin puterea gândirii puteţi sǎ vǎ daţi seama de existenţa unei fiinţe supreme, pe care trebuie s-o
consideraţi ca fiind veşnicul CREATOR. Nu vǎ onoreazǎ de loc sǎ negaţi existenţa acestei Fiinţe şi sǎ-i
declaraţi activitatea vizibilǎ în lumea creatǎ de EA drept manifestarea unei forţe nedirijate - deci sǎ puneţi la
baza creaţiunii ceva inconştient care acţioneazǎ orbeşte. O astfel de explicaţie nu este de loc dovadǎ unei
gândiri folosite corect. Este mai degrabǎ un subterfugiu îndǎrǎtnic pe care îl cǎutaţi pentru cǎ nu vreţi sǎ
recunoaşteţi existenţa unui DUMNEZEU. Cǎci unde existǎ o cât de micǎ bunǎvoinţǎ, sunt chibzuite mai întâi
ambele posibilitǎţi - iar dupǎ aceea oamenii opteazǎ îndeobşte mai degrabǎ pentru acceptarea decât pentru
respingerea ideii, cǎ puterea care îşi vesteşte existenţa în lumea creatǎ este o fiinţǎ.
De-aţi şti ce repercursiuni grave are asupra sufletului vostru refuzul şi negarea fiinţei lui DUMNEZEU, aţi
înţelege de ce doresc sǎ vǎ dau lǎmuriri, ca apoi voi înşivǎ sǎ vǎ puteţi îndrepta gândurile rǎtǎcite în directia
cea bunǎ - ca sǎ puteţi crede ceea ce vi se pare inacceptabil cât timp judecaţi unilateral, crezând cǎ puteţi
cunoaşte realitatea prin puterea raţiunii.
Dar credinţa într-un DUMNEZEU şi CREATOR e necesarǎ pentru a stabili legǎtura cu EL. Cǎci stabilirea
legǎturii cu EL este scopul şi ţelul propriu-zis al vieţii pǎmânteşti. - Altminteri nu vi s-ar fi permis sǎ vǎ
întrupaţi pe pǎmânt, acesta fiind creat numai în acest scop: ca omul sǎ restabileascǎ acea comuniune cu
DUMNEZEU, la care a renunţat cândva din liberǎ voinţǎ.
Negând însǎ existenţa unui DUMNEZEU vǎ depǎrtaţi şi mai mult de MINE. Vǎ opuneţi iarǎşi din liberǎ voinţǎ
- ceea ce are ca urmare o soartǎ îngrozitoare în lumea de dincolo, sau chiar un înnoit surghiun în materie la
sfârşitul acestui pǎmânt.
Iatǎ de ce doresc sǎ vǎ vorbesc şi sǎ vǎ fac sǎ cadeţi pe gânduri înainte de a fi prea târziu. Oricât de bogate
v-ar fi cunoştinţele pǎmânteşti pǎtrundeţi garantat într-o cunoaştere mult mai profundǎ dacǎ vǎ încredinţaţi
Celui care v-a creat şi care doreşte sǎ fie recunoscut ca DUMNEZEUL şi CREATORUL vostru dintotdeauna,
ca apoi sǎ poatǎ fi alǎturi de voi, ajutându-vǎ. Amin

B.D. Nr. 7624

17.6.1960
DIVERSE DOVEZI ALE EXISTENŢEI LUI DUMNEZEU

Eu vǎ uşurez credinţa în MINE, dacǎ aveţi bunǎvoinţǎ, cǎci vǎ dau dovezi clare ale existenţei şi activitǎţii
MELE, astfel cǎ MǍ puteţi recunoaşte şi puteţi crede cu convingere. Ast fel tot ce vǎ înconjoarǎ, întreaga
creaţie e o dovadǎ a existenţei MELE. O mǎrturie despre MINE sunt şi cuvintele MELE venite de sus, care se
adreseazǎ tuturor oamenilor dispuşi sǎ creadǎ. Cǎci omul trebuie sǎ aibǎ mai întâi bunǎvoinţa de a crede şi
atunci va şi putea sǎ creadǎ.
Bunǎvoinţa îi deschide ochii, urechile şi inima - şi astfel va putea vedea nenumǎrate dovezi ale existentei
MELE. Cǎci EU însumi MǍ dezvǎlui omului cu bunǎvoinţa - MǍ apropii de el şi îl fac sǎ MǍ recunoascǎ. Deci
nimeni nu va putea spune cǎ îi e cu neputintǎ sǎ creadǎ - cǎci îi lipseşte doar bunǎvoinţa - iar constrâns la
credinţa nu poate fi nici un om. Voinţǎ lui încǎ îmi e cu totul nesupusǎ, cǎci negarea lui DUMNEZEU dovedeşte
cǎ omul se aflǎ încǎ cu desǎvârşire sub influenţa pǎcatului originar, cǎ încǎ nu i-a cedat împotrivirea de
odinioarǎ faţǎ de MINE şi atunci voinţǎ nu-i poate fi înfrântǎ cu forţa.
Totuşi cât îi dureazǎ viaţa pǎmânteascǎ MǍ ostenesc continuu pentru a-i îmbuna voinţa, dezvǎluindu-i-MǍ în fel
şi chip în repetate rânduri. Deci MǍ poate recunoaşte oricând, dacǎ îşi schimbǎ voinţa. Fiecare om poate
dobândi credinţa în MINE, cǎci, aflându-se în sǎnul lumii create de MINE, operele naturii îi vorbesc necontenit.
El nu trebuie decât sǎ gândeascǎ asupra lor.
Voinţa potrivnicǎ MIE preferǎ sǎ caute mereu altǎ explicaţie a minunilor creaţiei decǎt sǎ admitǎ existenţa unei
Fiinţe supreme, a unui veşnic CREATOR. Imediat ce aceastǎ voinţǎ potrivnicǎ da inapoi, pot sǎ-i vinǎ şi alte
gânduri şi sǎ i se parǎ posibil ca o putere mai presus de toate sǎ fie autorul şi guvernatorul creaţiunii. Iar EU voi
acţiona mereu în asa fel asupra oamenilor, ca ei sǎ poatǎ ajunge la aceastǎ cunoaştere.

În ultima vreme dinainte de sfǎrşitul pǎmântului credinţa a dispǎrut aproape de tot. Nici noile MELE dezvǎluiri nu
dau prea mult rezultat, tocmai din cauza voinţei oamenilor, care nu poate fi supusǎ la constrângere. Totuşi nu
încetez sǎ le vorbesc, pentru cǎ cuvintele MELE au puterea de ale schimba gândirea, dacǎ le lasǎ sǎ lucreze în
ei. Cǎci se mai întǎmplǎ ca oameni total necredincioşi, auzind sau citind cuvintele MELE, sǎ se simtǎ atinşi. Însa
rar se întâmplǎ asa ceva.
Dar pentru MINE toate sufletele sunt importante şi de aceea caut neîncetat sǎ le cǎştig pentru MINE. Celor care
nu vor sǎ creadǎ, le ies în cale prin întorsǎturile sorţii, fǎcându-i sǎ ajungǎ în situaţii disperate în care sǎ se
poatǎ adresa pentru ajutor unei fiinţe atotputernice. Dar trebuie sǎ le respect deplina libertǎte a voinţei şi de
aceea nu pot decât sǎ încerc mereu sǎ le înrǎuresc voinţa - ceea ce dragostea şi îndurarea MEA face
neîntrerupt, cât timp omul trǎieşte pe pǎmânt. Amin
B.D. Nr. 4541

17.6.1960
EXISTENŢA LUI DUMNEZEU – ÎNŢELEPCIUNEA LUMEASCǍ

Oamenilor de ştiinţǎ ai lumii adesea le vine greu sǎ creadǎ în DUMNEZEU, pentru cǎ judecata lor e nevoitǎ sǎşi tragǎ concluziile pe baza unei cunoaşteri care nu corespunde întru totul adevǎru-lui. Deja niste vederi greşite
în ce priveşte evo-luţia pǎmântului duc la o concepţie eronatǎ - şi atunci e greu sǎ admiţi existenţa unui creator
veşnic - a unei fiinţe care ar trebui sǎ fie recunoscutǎ de oameni dupǎ manifestarea puterii ei. Ştiinţa cautǎ sǎ
dovedeascǎ totul - iar acolo unde aceastǎ nu este posibil, nu-şi recunoaşte neputinţa ci pur şi simplu neagǎ
ceea ce este inaccesibil cercetǎrilor ei. Porneşte deci de la o concepţie greşitǎ şi pânǎ la urmǎ drumul cǎtre
DUMNEZEU poate fi gǎsit doar cu greu, chiar dacǎ omul are bunǎvoinţǎ.
Fiecare ştiinţǎ ar trebui sǎ înceapǎ cu clarificarea existenţei lui DUMNEZEU, care, ce-i drept, nu poate fi
doveditǎ, însǎ poate fi crezutǎ, şi aceasta cu toatǎ convingerea. Atunci orice muncǎ de cercetare ar merge
repede şi ar avea rezultate bune. Însǎ pentru a ajunge sǎ creadǎ cu convingere, omul trebuie sǎ renunţe la
agerimea minţii sale şi sǎ se dǎruiascǎ simţirii inimii. El trebuie sǎ lǎse deoparte orice ştiinţǎ şi trebuie sǎ
accepte sǎ fie învǎţat ca un copil, din interiorul sǎu. Adicǎ trebuie sǎ accepte ca realitate ceea ce doreşte sau
îşi imagineazǎ prin simţirea sa - trebuie oarecum sǎ viseze cu ochii deschisi. Atunci mereu va întrezǎri prezenţa
unui DUMNEZEU, care conduce şi cârmuieste totul, despre care va şti cǎ îl tine şi pe el.

Dorinţa cea mai lǎuntricǎ a omului este şi va rǎmâne ca DUMNEZEU sǎ-şi exercite marea putere asupra lui,
numai cǎ gândirea lumeascǎ încearcǎ sǎ înǎbuse aceastǎ dorinţǎ. Cǎci minţii îi vorbeşte şi cel care vrea sǎ-L
dea la o parte pe DUMNEZEU. Acesta nu poate sǎ vorbeascǎ inimii oamenilor şi de aceea cautǎ cu atât mai
mult sǎ influenteze gândirea lor. - Prin inimǎ vorbeşte DUMNEZEU, iar prin raţiune duşmanul LUI, afarǎ de
cazul când i-nima este mai puternicǎ şi atrage raţiunea de partea ei. În cazul din urmǎ este posibilǎ
cunoaşterea lui DUMNEZEU şi pe calea gândirii. Atunci inima şi mintea se îndreaptǎ Impreunǎ spre veşnica
DUMNEZEIRE. Atunci şi şţiinţa are un alt fundament, trage alte concluzii, care de astǎ datǎ nu mai sunt
eronate. Cǎci îndatǎ ce o cercetare şţiinţificǎ porneşte cu credinţa în DUMNEZEU, va avea parte de reuşitǎ,
indiferent de domeniul a-bordat. Atunci şţiinţa şi credinţa nu se mai aflǎ în contradicţie, ci se întregesc reciproc.
Pentru cǎ şţiinţa e scutitǎ de erori de-bia când se aflǎ în armonie cu credinţa în DUMNEZEU, în Fiinţa
atotputernicǎ, înţeleaptǎ şi plinǎ de dragoste, care cârmuieşte tot ce a fost, este şi va fi în vecii vecilor. Amin
B.D. Nr. 7665

4.8.1960
EXISTENŢA LUI DUMNEZEU NU E VOIE SǍ FIE DOVEDITǍ

Puterea dragostei MELE se revarsǎ în fiecare inimǎ omeneascǎ, dacǎ se deschide de bunǎvoie s-o primeascǎ. Puterea dragostei MELE face sǎ se aprindǎ în om scânteia spiritualǎ, tâşnind ca flacǎrǎ spre MINE,
SPIRITUL-TATǎ din veşnicie. Atunci drumul cǎtre MINE e liber, fiind croit de dorinţa omului de a fi luminat de
MINE, de puterea dragostei MELE. Sau: cine are atitudine pozitivǎ faţǎ de MINE, cine crede în MINE, acela
primeşte şi puterea dumnezeiasca a dragostei MELE şi atunci face progrese în dezvoltarea sa.
Deci omul trebuie sǎ creadǎ mai întâi într-un DUMNEZEU şi CREATOR şi sǎ-şi dea seama cǎ este o fǎpturǎ
creatǎ de MINE. De-abia dupǎ aceea se va putea trezi în el dorinţa de a intra în legǎturǎ cu MINE,
deschizându-MI-se, fiind deci dispus sǎ se lase luminat de puterea dragostei MELE. E nevoie doar de
bunǎvoinţǎ pentru ca aceasta sǎ se întâmple.
E foarte greu, ba aproape imposibil, ca un om care nu crede în MINE sǎ fie atins de o razǎ a dragostei MELE.
El se considerǎ un produs al forţelor naturii şi nu intrǎ niciodatǎ în legǎturǎ cu MINE, pentru cǎ nu vrea sǎ
recunoaseǎ existenţa unei fiinţe care l-a creat. O întâmplare iesitǎ din comun ar putea sǎ-l facǎ sǎ creadǎ în
MINE, dar nu e permis ca prin a-ceasta sǎ fie supus unei constrângeri, pentru cǎ credinţa astfel obţinutǎ e
lipsitǎ de valoare.
Orice dovadǎ a existenţei MELE ar fi o constrân-gere la credinţa. O astfel de dovadǎ ar fi cuvintele MELE, dacǎ
M-aş adresa oamenilor în mod di-rect, de sus, în aşa fel ca fiecare sǎ MǍ audǎ. Atunci oamenii ar fi nevoiţi sǎ
creadǎ, însǎ credinţa lor nu ar avea valoare.
Cu toate acestea le vorbesc oamenilor, însǎ o fac servindu-MǍ de o formǎ omeneascǎ, prin care pot sǎ le
vorbesc direct. - în felul acesta îi las fiecǎrui om în parte libertatea de a crede sau nu ca aceste cuvinte vin de
la Fiinţa cea mai perfectǎ. Întotdeauna libera voinţǎ este cea care hotǎrǎşte, niciodatǎ nu e permis sǎ se
ajungǎ cu forţa la credinţa.
Şi pe aceastǎ cale li se poate dezvǎlui oamenilor - prin cuvântul MEU direct - cea mai profundǎ înţelepciune.
Dar nici aceasta nu poate sǎ-l deter-mine pe om sǎ creadǎ în MINE dacǎ el nu vrea. Pe de altǎ parte însǎ,
cuvintele MELE sunt suficiente pentru a dovedi omului existenţa MEA. Da, omul poate sǎ ajungǎ prin cuvintele
MELE sǎ creadǎ cu convingere, iar credinţa aceasta nu îi poate fi lu-atǎ de nici o putere a iadului. Cǎci cuvintele
MELE sunt lumina dragostei MELE, care atingând inima omeneascǎ, aprind în ea o dragoste în mǎsurǎ sǎ-i
dǎruiascǎ iluminarea. Şi atunci dragostea îndeamnǎ la dragoste; în inima se aprinde o lumina ale cǎrei raze
risipesc tot întunericul. Aceastǎ lumina izgoneşte definitiv întunericul şi îi dǎruieşte omului o credinţa vie, de
nezdruncinat. Ea rezistǎ oricǎrui atac care raereu va veni din partea duşmanului.
Şi astfel depinde întotdeauna de el însuşi, dacǎ omul permite sǎ-l atingǎ razele dragostei MELE, cǎci el
trebuie sǎ MI se deschidǎ de bunǎvoie. Trebuie sǎ doreasca el însuşi legǎtura cu MINE, cu DUMNEZEUL
şi CREATORUL sǎu, trebuie sǎ creada cǎ a fost creat de o Fiinţǎ perfectǎ şi cǎ se aflǎ cu aceastǎ Fiinţǎ într-o
unitate pe care el nu poate s-o dezlege. Atunci MǍ recunoaşte ca DUMNEZEU şi de-abia acum începe sǎ MǍ
caute, iar EU MǍ las acum cu sigurantǎ gǎsit. Amin
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Ce imagine deformatǎ vi se da despre Fiinţa MEA, când vǎ sunt prezentat ca DUMNEZEU al mâniei şi
rǎzbunǎrii, care mereu pedepseşte şi condamnǎ şi nu e nicicând îndurǎtor. De un astfel de DUMNEZEU nu vǎ
poate fi decât fricǎ şi tot din fricǎ îi arǎtaţi supunere; poruncile LUI le ţineţi numai din teama de pedeapsǎ - dar
nu îl puteţi iubi, aşa cum şi-o doreşte.
Cât timp vi se aratǎ o astfel de imagine despre MINE, nu trǎitţi în adevǎr ci încǎ vǎ aflaţi în negurǎ spiritualǎ,
astfel cǎ vǎ atingeţi anevoie scopul existenţei, realizând cu greu comuniunea cu MINE. Pentru cǎ numai
dragostea poate sǎ ducǎ aceasta la bun sfârşit, şi e puţin probabil sǎ simţiţi dragoste faţǎ de o fiinţǎ care vǎ
este astfel prezentatǎ.
EU însǎ vreau sǎ vǎ câştig dragostea şi încrederea deplinǎ, vreau sǎ MǍ recunoaşteţi ca TATǍ credincios,
care doreşte sǎ fie strâns unit în dragoste cu copiii SǍI. De aceea trebuie sǎ vǎ faceţi o imagine corectǎ despre
MINE, trebuie sǎ aflaţi adevǎrul despre FIINŢA MEA, care este DRAGOSTEA, ÎNŢELEPCIUNEA şi PUTEREA
în sine. Eu sunt de o desǎvârşitǎ perfecţiune, şi când simţiţi cǎ dragostea MEA veşnic vǎ învǎluie, puteţi şi voi
la rândul vostru sǎ MǍ iubiţi.
Un DUMNEZEU care vǎ pedepseşte când pǎcǎtuiţi vǎ inspirǎ teamǎ şi nu puteţi sǎ-L iubiţi. Eu însǎ nu vǎ
pedepsesc ci vǎ ajut necontenit sǎ iesiţi din starea pǎcǎtoasǎ în care vǎ aflaţi. Primiţi de la MINE putere şi
îndurare ca s-o puteţi face.
Şi niciodatǎ nu îl arunc în adânc pe cel care a pǎcǎtuit, niciodatǎ nu îl osândesc, ci mereu caut sǎ-l ridic, pentru
cǎ îmi pare rǎu de el, cǎ singur a pornit spre adîncime.
Toate mijloacele de care MǍ folosesc pentru a-l ridica în înalt pe cel cǎzut sunt dovezi ale dragostei MELE. Nu
sunt pedepse, pentru cǎ acestea sunt incompatibile cu dragostea MEA.
Nu daţi deci crezare învǎţǎturilor care MǍ prezintǎ drept un DUMNEZEU rǎzbunǎtor, care pedepseşte.
Astfel puteţi respinge învǎţǎtura despre veşnica osândǎ ca find cu totul eronatǎ. EU niciodatǎ nu osândesc o
fǎpturǎ, ci ea însǎşi se îndreaptǎ din liberǎ voinţǎ spre adâncime. EU vreau mereu doar s-o readuc din
adânc. Dar dreptatea MEA nu poate fi datǎ la o parte. Ceea ce înseamnǎ cǎ nu pot sǎ dǎruiesc fericire unei
fiinţe care s-a depǎrtat de bunǎvoie de MINE, îndreptându-se spre adâncime.
Când vǎ gândiţi la MINE, gândiţi-vǎ mereu la un TATǍ bun, peste mǎsurǎ de iubitor, care e mereu gata sǎ vǎ
dǎruiascǎ dragostea LUI, care însǎ în virtutea perfecţiunii sale nu poate acţiona îm-potriva veşnicei
rânduieli. Dar drumul cǎtre MINE e deschis fiecǎruia, în orice clipǎ. Pânǎ şi cel cǎzut la cea mai mare
adâncime nu trebuie decât sǎ intindǎ dornic braţele cǎtre MINE şi EU îl apuc de mânǎ şi îl trag în înalt.
Cǎci atât de mare îmi este DRAGOSTEA şi ÎNDURAREA, încât trec cu vederea orice vinǎ, dacǎ fiinţa MI se
dǎruieşte de bunǎvoie.
Atunci pot sǎ-i şterg pǎcatul, pentru cǎ pentru aceasta MI-am vǎrsat sângele în omul Isus - datoria pǎcatului a
fost plǎtitǎ, aşa cum o cere dreptatea. Şi dacǎ MǍ arǎt acum vouǎ cu toatǎ sinceritatea, în adevǎrata MEA
Fiinţa, nu vǎ va fi greu sǎ porniţi din liberǎ voinţǎ pe drumul care duce la MINE. - însǎ un DUMNEZEU de care
vǎ temeţi nu îl puteţi iubi. De aceea oamenii trebuia sǎ afle adevǎrul curat, trebuie sǎ primeascǎ
cunoştinţe spirituale care sǎ dea explicaţii clare despre MINE, DUMNEZEUL şi CREATORUL vostru,
dornic sǎ vǎ fie TATǍ. Cǎci învǎţǎturile greşite nu pot sǎ vǎ ducǎ la fericire.
Acestea trebuie stigmatizate, pentru cǎ pornesc de la potrivnicul MEU, care vrea sǎ vǎ ţinǎ în întuneric
Spiritual, fǎcând totul pentru a vǎ împiedica sǎ gǎsiţi drumul cǎtre MINE. El implanteazǎ în inima oamenilor
teama de MINE pentru a nu lǎsa sǎ se înfiripe dragostea care uneşte copilul cu TATǍL sǎu. EU însǎ vreau sǎ
vǎ câştig dragostea şi pentru aceasta vǎ dǎruiesc adevǎrul. Amin
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Aţi primit darul de a gândii şi trebuie sǎ vǎ folosiţi de gândire. În privinţǎ pǎmânteascǎ, viaţa vǎ constrânge la
aceasta, iar voi o faceţi fǎrǎ împotrivire. Vi se pare firesc cǎ tot ce vǎ iese în cale vǎ pune pe gânduri, astfel cǎ
cercetaţi totul prin gândirea voastrǎ, îmbogǎţindu-vǎ cunoştinţele pǎmânteşti.
Însǎ nu vǎ folosiţi decât puţin sau de loc gândirea pentru a dobândi prin ea, din pornire lǎuntricǎ, cunoştinţe de
ordin spiritual. Primiţi astfel de cunoştinţe din afarǎ şi deseori le acceptaţi fǎrǎ a va fi pus gândirea în mişcare,
fǎrǎ a le verifica şi a gândi asupra lor. Nu le prelucraţi trecându-le prin gândirea voastrǎ. Gândirea, fie nu v-o
folosiţi, fie abuzaţi de ea, fǎcând-o sǎ ajungǎ la concluzii cu totul greşite, şi aceasta pentru cǎ şi mai înainte aţi
preluat bunuri spirituale fǎrǎ sǎ le fi verificat.
Cel care v-a dat gândirea, vǎ va cere cândva soco-tealǎ pentru felul în care aţi folosit-o. Nenumǎraţi oameni
trǎiesc în eroare pentru cǎ nu cerce-teazǎ cu gândirea lor proprie învǎţǎturile primite.
Deşi trebuie verificate pentru cǎ pur şi simplu sunt inacceptabile în forma în care le sunt oferite oamenilor. Voi
refuzaţi de fapt cu totul sǎ gândiţi asupra. lor, obiectând cǎ voi, ca oameni, nu puteţi sǎ le apreciaţi corect. Şi
aveţi dreptate în sensul cǎ gândirea voastrǎ singurǎ nu este de ajuns. Dar la aceastǎ obiecţie se poate
rǎspunde arǎtând cǎ iluminarea prin spirit poate fi oricând cerutǎ şi chiar trebuie cerutǎ pentru a soluţiona şi
cele mai grele probleme conform adevǎrului. Cǎci DUMNEZEU niciodatǎ nu-şi refuzǎ ajutorul celui care
doreşte cu seriozitate sǎ afli adevǎrul.
În acest fel omul are posibilitatea sǎ se lǎmureascǎ asupra unor întrebǎri la care, singurǎ,gândirea lui nu-i poate
da rǎspuns. Cu cât omul se simte mai puţin în stare sǎ judece corect,cu atât mai mult este necesar sǎ cearǎ
ajutorul lui DUMNEZEU. E preferabil sǎ procedeze astfel, decât sǎ accepte învǎţǎturi care i se par greu
acceptabile. Numai atunci poate sǎ reprezinte ceva ca adevǎr, dacǎ lui însuşi acesta îi e pe deplin lǎmurit. De
aceea de sus sunt transmise necontenit spre pǎmânt învǎţǎturi, menite sǎ aducǎ luminǎ în întunecimea
spiritului. Cǎci încǎ mai e întuneric peste tot unde adevǎrul este voalat sau dat la o parte, unde se
propovǎduiesc învǎţǎturi greşite, prezentate drept adevǎr.
Lumina trebuie sǎ biruiascǎ acest întuneric, adevǎrul trebuie sǎ dea la o parte minciuna şi erorile şi trebuie
sǎ fie arǎtat în ce puncte primesc oamenii învǎţǎturi greşite. Pentru cǎ numai adevǎrul duce la viaţa veşnicǎ,
fiindcǎ numai adevǎrul este de la DUMNEZEU, pe când învǎtǎturile greşite sunt potrivnice DUMNEZEIRII. Astfel e cazul sǎ corectǎm o învǎţǎturǎ care a fost cu totul încurcatǎ şi deformatǎ de duşmanul sufletelor,
dar a fost primitǎ de oameni tocmai pentru cǎ ei nu şi-au folosit darul gândirii şi au acceptat fǎrǎ sǎ
examineze ceea ce li s-a oferit - şi anume Sfânta Treime a lui Dumnezeu.
Aceastǎ învǎţǎturǎ e cu totul , de neînţeles, adicǎ gândirea nu poate s-o priceapǎ. Vrea sǎ fie de fapt explicaţia
veşnicei DUMNEZEIRI, însǎ este inacceprabilǎ pentru cǎ este lipsitǎ de sens. Dacǎ omul o acceptǎ, nu mai
are voie sǎ gândeascǎ, iar dacǎ gândeşte asupra ei, îi e imposibil s-o accepte.
Dorinţa de a cuprinde veşnica DUMNEZEIRE într-o formǎ strict delimitatǎ e dovada imperfecţiunii acelor
oameni care au acceptat aceastǎ învǎţǎturǎ. Fiinţa Lui DUMNEZEU este nelimitata, pentru cǎ este întru totul
perfectǎ. Iar ceea ce este perfect nu poate fi divizat. Cǎci perfecţiunea este o stare spiritualǎ, iar ceea ce este
spiritual niciodatǎ nu poate fi împǎrţit în trei pǎrti.
Astfel niciodatǎ nu poate fi vorba de un DUMNEZEU alcǎtuit din trei "persoane", pentru cǎ aceastǎ este o
noţiune de neconceput, care duce la vederi cu totul greşite despre Fiinţa DUMNEZEIRII. DUMNEZEU Tatǎl
-DUMNEZEU Fiul - DUMNEZEU Sfântul Duh - sunt noţiuni care par sǎ îndreptǎţeascǎ presupunerea cǎ trei
persoane s-au unit formând veşnica DUMNEZEIRE, deci cǎ aceste trei formeazǎ un singur DUMNEZEU.
Dar aceastǎ imagine e falsǎ. Dacǎ aceste trei noţiuni trebuie sǎ explice oamenilor natura fiinţei lui DUMNEZEU,
atunci aceastǎ este posibil numai explicând "Tatǎl" ca fiind dragostea, "Fiul" înţelepciunea şi "Duhul" (Spiritul)
puterea. Aceastǎ este singurǎ explicaţie corectǎ despre Sfânta Treime. Ea stǎ de fapt la baza învǎţǎturii
despre Sfânta Treime, nefiind însǎ înţeleasǎ, a dat naştere prin interpretare greşitǎ acelei învǎţǎturi eronate,
potrivit cǎreia DUMNEZEIREA ar fi alcǎtuitǎ din trei persoane.
Spiritul (Duhul) lui DUMNEZEU - ca chintesenţǎ a Fiinţei lui DUMNEZEU - nu trebuie niciodatǎ personificat,
nu trebuie inclus în vreo formǎ dupǎ tipare omeneşti. El este o abundenţǎ nesfârşitǎ de LUMINA şi
PUTERE, care este guvernatǎ şi întrebuinţatǎ de VOINŢA DE A IUBI.
Lumina este DUMNEZEU - Puterea este DUMNEZEU şi Voinţa de DRAGOSTE este DUMNEZEU.

Nici una nu existǎ fǎrǎ celelalte. Tot ce e dumnezeiesc cuprinde aceste trei laturi. Aceastǎ trinitate este şi
semnul perfecţiunii la fiinţele create de DUMNEZEU, dacǎ le sunt proprii dragostea, înţelepciunea şi puterea,
ajungând astfel dupǎ chipul şi asemǎnarea Lui. Oricum DUMNEZEU este o fiinţǎ - şi nu o formǎ, este ceva de
naturǎ spiritualǎ, care nu are nevoie de nici o formǎ pentru a exista. EL ar dezintegra orice formǎ dacǎ aceasta
nu ar fi spiritualizatǎ anterior, pentru a fi în mǎsurǎ sǎ cuprindǎ toatǎ abundentǎ dragostei, înţelepciunii şi
puterii SALE.
O astfel de formǎ a fost omul Isus. DUMNEZEU şi l-a ales ca sǎ fie purtǎtorul întregii SALE abundente de
Dragoste, Înţelepciune şi Putere, pentru ca oamenii sǎ aiba prin el UN DUMNEZEU pe care şi-L pot
închipui, astfel; ca sǎ poatǎ crede într-o fiinţǎ care este însǎşi suprema perfecţiune, şi totuşi e în legǎturǎ cu
Fiinţele imperfecte - cu oamenii.
Dar aceasta n-a fost decât o formǎ pǎmânteascǎ, aflatǎ la dispoziţia celor care vǎd cu ochi trupeşti. Cǎci
spiritul nu are nevoie de formǎ pentru a fi vǎzut de spirit.
Imaginea despre trinitatea "Tatǎ - Fiu - şi Sfântul Duh" cǎ trei fiinţe diferite - chiar cu specificarea cǎ acestea
sunt un "singur DUMNEZEU", induce în eroare, pentru cǎ oamenii sunt tentaţi sǎ le despartǎ, adresându-se
fecǎreia separat. Prin aceasta Îşi accentueazǎ ideea celor , trei persoane diferite pierzându-şi sentimentele
corecte, conforme cu adevǎrul faţǎ de DUMNEZEUL real, care e unul şi cǎruia ar trebui sǎ i se adreseze de
fapt la flecǎre necaz pǎmântesc vi spiritual.
Însuşi omul ISUS, care a trait po pǎmânt ca fiinţǎ de sine stǎtǎtoare, pentru a-L primi cu totul în sine pe
DUMNEZEU ǎ devenit UNUL cu EL, fapt dovedit de înǎlţarea lui la ceruri. Trupul SǍU s-a spiritualizat cu
desǎvârşire şi astfel toate substanţele LUI s-au putut alǎtura veşnicei DUMNEZEIRI.
Astfel, n-au mai existat dupǎ aceea separat douǎ fiinţe perfecte, ci doar un singur DUMNEZEU, care era
dragoste, înţelepciune şi putere - DUMNEZEU TATǍL, DUMNEZEU FIUL şi SPIRITUL (DUHUL) SǍU în
supremǎ desǎvârşire, care umple întreagǎ nemǎrginire, şi prin care se îndeplineste tot ce hotǎrǎşte voinţa LUI.
Ceea ce desemneazǎ noţiunile: TATǍL, FIUL şi SFÂNTUL Duh constituie de fapt fiinţa Veşnicei DUMNEZEIRI.
Înţelepciunea - "FIUL", porneşte de la "TATǍL" - care este dragostea, iar puterea care pǎtrunde totul face ceea
ce hotǎrǎsc TATǍL şi FIUL. CU alte cuvinte: DUMNEZEU este atotputernic, peste mǎsurǎ de înţelept şi plin
de dragoste. Acestea sunt mai uşor de înţeles şi rezolvǎ cât se poate de simplu problema Sfintei Treimi a lui
DUMNEZEU. Numai oamenii orbi din punct de vedere spiritual nu pot sǎ înţeleagǎ şi sǎ accepte aceasta
explicaţie, fiind induşi în eroare de conducǎtori care fiind şi ei orbi, nu sunt iluminaţi şi nici nu se lasǎ învǎţaţi.
Amin
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CREDINŢA OARBǍ E FǍRǍ VALOARE

Omul trebuie sǎ creadǎ, însǎ nu trebuie sǎ creadǎ orbeşte. El trebuie sǎ ia poziţie prin gândire faţǎ de tot ceea
ce i se oferǎ spre credinţǎ, lǎsându-şi apoi inima sǎ hotǎrascǎ dacǎ acceptǎ sau refuzǎ cele ce i se oferǎ. Iatǎ,
deci, ce le cer oamenilor. Nu MǍ mulţumesc cu credinţǎ oarbǎ. A pretinde o astfel de credinţǎ înseamnǎ o
constrângere, ori din partea MEA voinţa omului este liberǎ.
Gândiţi-vǎ mereu la libertatea voinţei omului şi vǎ veţi da seama dacǎ o învǎţǎturǎ provine sau nu de la MINE.
Pentru cǎ voi, oamenii, aveţi de la MINE cea mai deplinǎ Libertǎte. De la MINE n-aţi primit de fel porunci,
afarǎ de poruncile dragos-tei, ale cǎror îndeplinire depinde de asemenea de libera voinţa.
EU nu vreau decât sǎ vǎ duc la izbǎvire şi de aceea mereu rǎsunǎ pentru voi cuvintele MELE. Vǎ învǎţ şi
apropii de voi lucrurile spirituale. Şi iarǎşi sunteţi liberi sǎ le credeţi sau nu. Trebuie sǎ luaţi voi înşivǎ poziţie
faţǎ de ele, trebuie sǎ reflectaţi la ele şi sǎ aveţi bunǎvoinţa de a recunoaşte şi a accepta ceea ce este corect.
Nu vǎ cer sǎ credeţi orbeşte nici ceea ce primiţi prin cuvintele MELE. Însǎ vǎ cer sǎ le cercetaţi înainte de a vǎ
forma o pǎrere. La o cercetare mai atentǎ vǎ veţi da seama de adevǎrul acestora - şi atunci nu veţi mai crede
orbeşte. Multor oameni nu pot sǎ le trec cu vederea cǎ au acceptat fǎrǎ sǎ cerceteze bunuri spirituale la care
ţin morţis, deşi la o cercetare mai atentǎ ar fi trebuit sǎ-şi dea seama cǎ sunt neadevǎrate.
Mulţi oameni se mulţumesc cu ce li s-a transmis conform tradiţiei, ba chiar considerǎ cǎ n-au dreptul sǎ
cerceteze aceste învǎţǎturi, pentru cǎ aşa au fost învǎţaţi. Însǎ cum vor sǎ-MI dea când-va socotealǎ?
Fiecare om a primit de la MINE capacitatea de a gând. O foloseşte oare? De ce bunuri le pǎmânteşti le
cerceteazǎ pentru a vedea cât valoreazǎ şi nu face aceasta şi în cazul bunurilor spirituale? De ce
mântuirea propriului suflet înseamnǎ atât de puţin pentru oameni, încât nu-şi pun cu teamǎ întrebarea, dacǎ se
pot lǎsa în seama a ceea ce li se oferǎ drept adevǎr? De ce le este adevǎrul atât de indiferent?

Cǎci, adevǎrat vǎ spun, cine doreşte adevǎrul, acela nu trǎieşte în întuneric. Indiferenţa faţǎ de adevǎr e peste
tot prezentǎ acolo unde bunurile spirituale sunt acceptate pe negândite numai pentru cǎ provin de la o anumitǎ
sursǎ. Dar sursa aceasta nu porneşte de la MINE, altminteri oamenii ar trǎi în adevǎr. Cǎci ei şi-ar da seama de
greşeli imediat ce ar lua poziţie faţǎ de învǎţaturile primite.
Voi însǎ acceptaţi totul şi credeţi orbeşte fǎrǎ sǎ gândiţi, întǎrind prin aceasta puterea potrivnicului MEU, care
vrea sǎ vǎ împingǎ şi sǎ vǎ ţinǎ în întuneric. Însǎ voi v-aţi alǎturat unei instituţii, şi nu MIE, care vreau întradevǎr sǎ vǎ duc la luminǎ. Dar voinţa vǎ este liberǎ şi de aceea niciodatǎ nu v-am forţat sǎ decideţi. Dar dacǎ
MǍ cǎutaţi într-adevǎr pe MINE, EU MǍ las gǎsit şi aprind în voi o luminǎ clarǎ, care pune în luminǎ activitatea
potrivnicului MEU.
Fiecare om poate sǎ dobândeasǎ aceastǎ luminǎ, dacǎ doreşte luminǎ. Însǎ pentru aceasta este nevoie de
voinţa puternicǎ de a vǎ elibera de potrivnicul MEU. Aceasta însǎ cere o strânsǎ legǎturǎ cu MINE.
Voi însǎ, cei care credeţi orbeşte pentru cǎ aşa vi s-a spus, puneţi-vǎ întrebarea, dacǎ vǎ e cu adevǎrat dor de
MINE.
Nimeni dintre cei care au cǎutat strânsa legǎturǎ cu MINE n-a rǎmas cu mâinile goale, cǎci EU MǍ dezvǎlui
fiecǎruia şi îi dǎruiesc o luminǎ care îi lumineazǎ drumul mai departe. Cǎci dacǎ MǍ cautǎ, înseamnǎ cǎ e plin
de dragoste şi aceasta Îi va dǎrui curând adevǎrata cunoaştere.
Şi astfel va fi în stare sǎ deosebeascǎ eroarea de adevǎr - nu va mai crede orbeşte, iar legǎturǎ cu MINE îl va
elibera de potrivnicul MEU. Acesta nu mai poate sǎ ţinǎ în întuneric un om care a avut odatǎ parte de
strǎlucirea luminii. Cǎci lumina l-a fǎcut fericit, trezindu-i şi mai mult dorinţa de luminǎ. Acest om va şti sǎ se
elibereze de influenţa celor care se dau drept "adevǎraţii MEI reprezentanti" pe pǎmânt, dar nu se aflǎ în adevǎr, fapt pentru care nici nu pot sǎ-l împǎrtǎşeascǎ nimǎnui. Ei îşi supun adepţii la constrângere spiritualǎ.
Aceasta însǎ nu e pe potriva voinţei MELE, pentru cǎ în viaţa omenescǎ decisivǎ e tocmai libera voinţǎ a
oamenilor, pe care ei însǎ o leagǎ. Amin
B.D. Nr. 7629

22.6.1960
DORINŢA SERIOASǍ DE ADEVǍR CONSTITUIE GARANŢIA ADEVǍRULUI

Înţelegeţi, dar, cǎ, pentru a primi adevǎrul, nu e nevoie decât sǎ-l doriţi cu seriozitate. Însǎ rar se gǎseşte o
astfel de voinţǎ serioasǎ, cu toate cǎ fiecare om sustine cǎ aspirǎ la adevǎr. Dar acestea sunt vorbe cu care
oamenii s-au obisnuit,fǎra a mai reflecta la ele. Cǎci dorinţa de adevǎr trebuie sǎ se trezeascǎ în adâncul inimii,
ca apoi sǎ nu-l mai pǎrǎseascǎ niciodatǎ pe om. De nimic nu trebuie sǎ se teamǎ mai mult, decât de a deveni
victima erorii. De aceea trebuie sǎ MI se adreseze MIE în inima lui şi sǎ MǍ roage sǎ-i dǎruiesc adevǎrul - şi
atunci îl va primi.
Când omul are deja cunoştinţe la care ţine, fǎrǎ a le fi cercetat vreodatǎ în mod serios dacǎ cores-pund
adevǎrului, e greu sǎ-l mai aduci la adevǎr, dacǎ acesta nu coincide cu ceea ce ştie el. Nefiind dispus sǎ
renunţe la cunoştinţele lui pentru a primi în schimb adevǎrul curat, îi opune rezistenţǎ. În acest caz îi lipseşte
dorinţa lǎuntricǎ de adevǎr şi de aceea nici nu va fi în mǎsurǎ sǎ facǎ o justǎ apreciere, pentru cǎ nu cautǎ
legǎturǎ cu MINE pentru a putea apoi judeca corect.
De aceea nu întotdeauna este posibilǎ transmiterea curatǎ a adevǎrului cǎtre pǎmânt. Iatǎ de ce sunt luate
drept adevǎr multe lucruri spirituale care nu corespund adevǎrului. Şi aceasta mai ales când provin din tǎrâmul
spiritual şi existǎ convingerea de a fi primit în mod garantat adevǎrul. Însǎ condiţia transmiterii adevǎrului este
dorinţa serioasǎ de adevǎr a primitorului. De aceea singurǎ provenienţa din tǎrâmul spiritual nu este garanţie a
adevǎrului.
Ba dimpotrivǎ, este întotdeauna necesarǎ o verificare serioasǎ şi aceasta trebuie întreprinsǎ împreunǎ cu
MINE, cu sprijinul MEU. Cǎci şi în tǎrâmul spiritual se aflǎ fiinţe care aparţin înca întunericului, sau care,
neajunse încǎ la perfecţiune mai stǎruie în cunoştinţele cu care au venit de pe pǎmânt, sustinându-le în lumea
de dincolo cu tot atâta zel, ca şi pe pǎmânt. Cǎci la ceea ce tine, omul nu renunţǎ nici pe lumea cealaltǎ.
Şi aceasta îi afecteazǎ mersul evoluţiei, pentru cǎ poate sǎ dureze o veşnicie pânǎ ce un astfel de suflet
renunţǎ la ele şi începe în sfarsit sǎ accepte adevǎrul. Însǎ din lumea de dincolo el poate sǎ acţioneze dǎunǎtor
asupra oamenilor, dacǎ gǎseşte oameni receptivi, care cautǎ conştient legǎtura cu lumea spiritualǎ şi cǎrora
poate sǎ le transmitǎ prin gând, sau ca medium, în transǎ, cunoştinţele lor greşite.
O astfel de legǎturǎ este şi poate sǎ fie binecu-vântatǎ doar dacǎ omul doreşte în mpd serios sǎ primeascǎ
adevǎrul şi cere mereu sprijinul Spiritului MEU. Atunci nu este nici un pericol, a-tunci omul însuşi îşi ridicǎ un
zid trainic, care nu poate fi trecut de fiinţele lipsite de cunoaştere adevǎratǎ. Atunci are acces la el doar lumea

luminii, care îi mijloceşte numai adevǎrul izvorât din MINE, pentru cǎ lucreazǎ din însǎrcinarea MEA, iar voinţa
MEA este sǎ primiţi învǎţǎturǎ din purul adevǎr.
Fiecare sǎ se cerceteze pe sine, ca sǎ vadǎ cum stǎ cu dorinţa de a afla adevǎrul. Sǎ se teamǎ de erori,
cerând-MI mereu sǎ-l pǎzesc de acestea - şi ruga îi va fi ascultatǎ. Cǎci EU însumi vreau ca voi sǎ vǎ aflaţi în
adevǎr. Eu însumi vreau sǎ-l primiţi şi vǎ creez aceasta posibilitate - însǎ mereu cu condiţia sǎ aveţi constant în
voi setea de adevǎr. Cǎci aceasta e paza sigurǎ contra bunurilor spirituale false, a gândirii false şi a ex-plicǎrii
false a ceea ce vi se oferǎ.
Cǎci omul care doreşte adevǎrul va avea şi capaci-tatea de a judeca corect, cǎci primeşte de la MINE acest
dar odatǎ cu adevǎrul. Astfel, va fi capabil sǎ cerceteze valoarea fiecǎrui bun spiritual. - EU însumi sunt
ADEVǍRUL - EU însumi vreau sǎ întru în legǎturǎ cu fǎpturile create de MINE şi vreau deci ca ele sǎ se afle în
adevǎr. Şi vǎ apǎr de influenţa acelor fiinţe spirituale care cautǎ sǎ raspândeascǎ eroarea deghizându-se în
fiinţe-luminǎ, ca voi oamenii sǎ vǎ înselaţi, cǎzând pradǎ erorii.
Strânsa legǎturǎ cu MINE vǎ garanteazǎ şi gândirea şi învǎţǎturǎ corectǎ, vǎ garanteazǎ primirea ade-vǎrului
prin Spirit. Cǎci scânteia-spiritualǎ din voi este parte din MINE şi vǎ da o învǎţǎturǎ într-adevǎr corectǎ.
Strǎduiţi-vǎ deci cu toţii sǎ fiţi învǎţaţi de însuşi spiritul vostru, ca sǎ nu fiţi nevoiţi sǎ vǎ luaţi dupǎ informaţii
primite din tǎrâmul spiritual, pe care nu puteţi sǎ le controlaţi, pentru cǎ nu cunoaşteţi starea spiritualǎ a
mediumului care le-a primit.
Cǎci existǎ mereu pericolul intrǎrii pe fir a unor fiinţe care nu se aflǎ încǎ nici ele în lumina cunoaşterii. - Acolo
însǎ unde lucreazǎ Spiritul, ştiţi cǎ EU însumi vǎ vorbesc şi vǎ transmit numai adevǎrul curat, cǎci vreau ca
fǎpturile MELE de pe pǎmânt sǎ trǎiascǎ în adevǎr - cǎci ele nu pot sǎ ajungǎ la MINE, şi deci la fericire, decât
prin adevǎr. Amin

B.D. Nr. 7797

14.1.1961
CARE ESTE SCOPUL VIEŢII PǍMÂNTEŞTI?

Dacǎ vreţi ca drumul vieţii voastre pǎmânteşti sǎ fie cu succes - dacǎ vreţi sǎ vǎ realizaţi scopul şi sǎ redeveniţi
ceea ce aţi fost la început, trebuie sǎ cunoaşteţi care este scopul vieţii voastre pǎmânteşti. Cândva v-am dat
fiinţǎ din MINE în stare de deplinǎ perfecţiune. Aţi fost creaţi dupǎ chipul şi asemǎnarea MEA, aţi fost înzestraţi
cu toate însuşirile dumnezeieşti, plini de luminǎ şi putere, aflându-vǎ în contiunǎ legǎturǎ cu MINE,
DUMNEZEUL şi CREǍTORUL vostru, astfel cǎ puteaţi continuu primi de la MINE putere şi luminǎ, fiind prin
aceasta nespus de fericiţi.
Însǎ de o fiinţǎ perfectǎ tine şi libertatea voinţei sale, altminteri n-aţi fi fost fǎpturi dumnezeieşti. Libertatea
voinţei vǎ oferea douǎ posibi-litǎţi: aceea de a rǎmâne perfecţi, aşa cum v-am creat - sau de a renunta la
perfecţiunea voastrǎ, preschimbându-vǎ în contrariul a ceea ce eraţi.
Trebuia deci sǎ daţi dovada dumnezeirii voastre orientându-vǎ voinţa la fel cu a MEA, astfel ca aceasta sǎ se
contopeascǎ cu totul cu voinţa MEA. Pentru aceasta însǎ trebuia sǎ fiţi capabili şi de o comportare opusǎ.
Trebuia deci sǎ existe şi posibilitatea cǎderii de lângǎ MINE, ca dovada a libertǎţii voinţei, dacǎ aceasta ar fi
orientatǎ contrar voinţei MELE.
Şi am cerut aceasta decizie a voinţei de la fiinţa primǎ creatǎ, de la spiritul luminii, care a luat naştere din
preaplinul dragostei MELE; care ca fiinţǎ similarǎ MIE, trebuia sǎ creeze şi sǎ lucreze alǎturi de MINE în lumea
spiritualǎ. A luat fiinţǎ din MINE fiind perfectǎ - îmi semǎna întru totul - însǎ un singur lucru o deosebea de
MINE: primea puterea de la MINE. în timp ce EU eram ÎNSUŞI IZVORUL PUTERII. Ea ştia aceasta pentru cǎ
se afla în deplina luminǎ a cunoaşterii.
Aşa cǎ a fost supusǎ la proba voinţei. Aceasta a constat în a recunoaşte cǎ EU sunt izvorul de la care primeşte
continuu putere. Din voinţa ei şi puterea MEA au luat naştere nenumǎrate fiinţe, toate cu desǎvârşire perfecte,
fiind înzestrate cu toate darurile şi voinţa liberǎ, ca dovada a dumnezeirii lor. - Dar spiritul prim creat, purtǎtorul
de luminǎ, s-a îngâmfat de faptul de fi creat toate aceste fiinţe - şi în îngâmfarea lui s-a rǎzvrǎtit împotriva MEA.
Deci a cǎzut la proba voinţei. Din voinţa lui s-a despǎrţit de MINE, despǎrţire care niciodatǎ în realitate nu se
poate întâmpla, cǎci ar pieri toate Fiinţele create, pentru cǎ ele nu pot exista fǎrǎ MINE şi puterea MEA. Însǎ
purtǎtorul de luminǎ - Lucifer - s-a despǎrţit de MINE pe planul voinţei, cǎzând din aceasta cauzǎ în adânc şi
ducând cu sine un mare numǎr din Fiinţele create, care la rândul lor au trebuit acum sǎ opteze şi de asemenea
m-au renegat.

Acest eveniment care a avut loc în lumea spiritualǎ e cauza creǎrii lumii, a celor mai diverse şi nenumǎrate
creaturi. Toate acestea le-am creat pentru Fiinţele spirituale, ca drum de întoarcere la MINE, cǎci ele nu pot fi
fericite decât aflându-se în legǎturǎ cu MINE, în timp ce depǎrtarea de MINE înseamnǎ o stare de profundǎ
nefericire.
Caut mereu sǎ vǎ fac cunoscute acestea, pentru cǎ voi, oamenii, sunteţi toemai acele fiinţe spirituale cǎzute
care se aflǎ pe drumul reîntoarcerii la MINE şi se aflǎ deja cu puţin înainte de ţintǎ. V-aţi schimbat fiinţǎ perfectǎ
de odinioarǎ în opusul ei, ajungând prin aceasta imperfecţi. Ca oameni sunteţi încǎ fiinţe imperfecte, dar în viaţa
pǎmânteascǎ puteţi deveni din nou perfecţi, dacǎ îndepliniţi voinţa MEA, dacǎ trǎiţi dupǎ legile ordinii MELE
dumnezeieşti, dacǎ duceţi o viaţǎ în dragoste fi vǎ transformaţi din nou întreaga fiinţǎ în dragoste, aşa
cum aţi fost la început.
Dragostea vǎ uneşte din nou CU MINE, însǎ trebuie sǎ vǎ deschideţi de bunǎvoie în faţa MEA, sǎ nu vǎ
împotriviţi când vreau sǎ vǎ luminez cu razele dragostei MELE. Trebuie sǎ faceţi totul pentru a îndeplini scopul
vieţii pǎmânteşti, care constǎ doar în a vǎ îndrepta din nou voinţa cǎtre MINE, dǎruindu-vǎ cu totul MIE şi
strǎduindu-vǎ din dragoste sǎ veniţi cǎtre MINE. Atunci vi se dezvǎluie şi cunoaşterea mai profundǎ, iar
întunericul se depǎrteazǎ de voi. Atunci dobândiţi cunoştinţe clare, înţelegeţi corelaţiile şi ieşiţi din starea de
nefericire. Intraţi din nou în legǎturǎ cu MINE şi regǎsiţi în aceastǎ legǎturǎ fericirea de odi-nioarǎ, la care aţi
renunţat cândva de bunǎvoie. Cǎci fiecare fiinţǎ care a luat odinioarǎ naştere din MINE ca strǎlucitoare fǎpturǎ
dupǎ chipul şi asemǎnarea MEA - cum vǎ şi redeveni, odatǎ, pentru totdeauna - avea parte de fericire. Cǎci
scopul creaţiei a fost şi vǎ rǎmâne mereu sǎ-MI formez copii care sǎ poatǎ crea şi lucra împreunǎ cu MINE în
cea mai deplinǎ fericire. Amin

B.D. Nr. 7781

25.12.1960
OPERA MÂNTUIRII SǍVÂRŞITǍ DE ISUS HRISTOS

Prin opera mântuirii pe care am înfǎptuit-o a devenit posibilǎ reîntoarcerea la MINE. Odatǎ toate Fiinţele
spirituale vor fi la MINE, odatǎ toate Fiinţele spirituale vor fi strǎluminate de dragostea MEA, aşa cum au fost la
început. Jertfindu-MI viaţa pe cruce am durat o punte dinspre adâncimi cǎtre înalt - din împǎrǎţia întunericului
cǎtre împǎrǎţia luminii şi a fericirii. Prin moartea MEA pe cruce a fost ştearsǎ vina care despǎrtea de MINE
Fiinţele care l-au urmat pe potrivnicul MEU în adânc.
Pinǎ la venirea MEA pe pǎmânt era între oameni şi MINE o prǎpastie de netrecut, pe care singuri au creat-o,
dar peste care nu mai puteau sǎ treacǎ fiind prea slabi pentru aceasta, fiindcǎ povara pǎcatului îi ţintuia la
pǎmânt, iar potrivnicul MEU îi împiedica sǎ facǎ ceva pentru a restabili legǎturǎ cu MINE.
De aceea am fǎcut EU însumi o punte: am coborat pe pǎmânt şi am plǎtit marea datorie a vinei lor. Am luat
povara pǎcatului lor pe umerii MEI, parcurgând cu ea drumul crucii. În acest fel a devenit posibil ceea ce înainte
era o imposibilitate: omul care are bunǎvoinţǎ poate sǎ MI se alǎtureze, mergând pe drumul crucii, urmânduMǍ numai pe MINE, fǎrǎ sǎ-MI mai dea drumul; el poate sǎ-şi doreasca sǎ fie printre cei pentru care am murit
pe cruce, gǎsindu-şi acum iertarea deplinǎ a pǎcatelor, putând astfel sǎ se reîntoarcǎ la MINE, în împǎrǎţia
luminii.
Nu i-am lǎsat pe oameni singuri la necaz, ci M-am grǎbit sǎ le vin în ajutor. Înveşmântat în trup omenesc am
sǎvârşit în omul Isus opera mântuirii, pentru cǎ am vrut sǎ desehid un drum care sǎ ducǎ din adânc în
înalt. Drumul vieţii MELE pǎmânteşti a fost pânǎ la moarte un drum al dragostei. Cǎci oamenii erau
lipsiţi de dragoste şi de aceea le-am arǎtat-o prin exemplul vieţii MELE. Pentru cǎ numai dragostea
poate sǎ aducǎ mântuire.Dragostea este legea veşnicei ordini, iar cel care vrea sǎ se re-întoarcǎ la
MIME, trebuie sǎ-şi transforme fiinţa pentru totdeauna în dragoste, pentru a se putea uni cu MINE,
pentru cǎ EU sunt Însǎşi Dragostea.
Deci când am coborât pe pǎmânt, am durat o punte între împǎrǎţia luminii şi pǎmânt. Iar voi oamenii trebuie sǎ
mergeţi cu toţii pe aceastǎ punte, pentru a ajunge din nou la MINE. Înainte am fost - din vina voastrǎ - de
neatins pentru voi. Dar dragostea MEA e mai puternicǎ decât pǎcatul pe cǎfe l-aţi comis. Astfel dragostea MEA
a cǎutat o soluţie ca sǎ restabileascǎ legǎtura - întreruptǎ cândva de voi - dintre voi şi MINE. Şi am gǎsit-o:
însǎşi dragostea MEA a şters pǎcatul, eliberând-vǎ astfel drumul cǎtre MINE. Acum s-a creat o legǎturǎ între
împǎraţia luminii şi pǎmânt prin faptul cǎ din luminǎ a coborât pe pǎmânt un suflet în care M-am putut Întrupa
EU însumi. Cǎci acest suflet s-a îmbrǎcat în carne şi astfel s-a nǎscut omul Isus, care a mers pe acel drum pe
care şi voi, parcurgându-l, put et i a junge în împǎraţia luminii, reîntorcându-vǎ la MINE.
Dragostea MEA a fost cea care a construit aceastǎ punte pentru voi, cǎci ea s-a întrupat în înveliş omenesc şi
a mers pentru voi pe drumul crucii, ştergând imensul vostru pǎcat - depǎrtarea de MINE - care a creat
prǎpastia, de netrecut pentru voi, dintre împǎraţia luminii şi cea a întunericului. Dragostea MEA faţǎ de voi,

fǎpturile create de MINE, este fǎrǎ margini şi de aceea vrea sǎ vǎ recâştige. Însǎ dreptatea nu Mi-a permis sǎ
vǎ primesc înapoi fǎrǎ a fi plǎtit pentru pǎcatul comis. Astfel cǎ dragostea MEA a luat asupra ei şi
rǎscumpǎrarea pǎcatului: un om a adus în locul vostru jertfa ispǎsirii -iar în omul acesta am sǎlǎsluit EU.
Ceea ce era imposibil înainte de moartea MEA pe cruce, a devenit posibil prin ea. Vǎ puteţi din nou apropia de
MINE reîntorcându-vǎ în adevǎrata voastrǎ patrie, în împǎraţia luminii, unde puteţi sǎ lucraţi din nou în luminǎ,
putere şi libertate, ca la început. - Drumul cǎtre MINE este din nou liber. Acum vǎ puteţi lǎsa pǎcatul sub cruce,
puteţi sǎ vǎ dǎruiţi dragostei şi îndurǎrii lui Isus, Mântuitorul vostru, cǎci EL vǎ deschide poarta cǎtre fericire,
cǎtre împǎraţia luminii.
Dar şi mântuirea depinde de libera voastrǎ voinţǎ, altminteri toate Fiinţele spirituale ar ajunge brusc în
Împǎraţia luminii. Dar atunci nu Mi-aş atinge scopul de a-MI forma copii. Trebuie s-o
porniţi pe drumul crucii din liberǎ voinţǎ şi sǎ cereţi din liberǎ voinţǎ iertarea pǎcatelor. Voi înşivǎ
trebuie sǎ doriţi mântuirea şi sǎ veniţi la MINE prin Isus Hristos. Şi atunci primiţi mântuirea şi vǎ
reîntoarceţi la MINE, TATǍL vostru, care însumi am coborât pe pǎmânt ca sǎ vǎ dezleg de pǎcat - şi EU vǎ
primesc cu bucurie. Amin
B.D. Nr. 8228

30.7.1962
CERCETAŢI SPIRITELE!

Oamenilor, credeţi-MǍ cǎ EU mereu vǎ dau cunoaşterea adevǎrata despre Isus Hristos şi opera mântuirii pe
care a înfǎptuit-o. Cǎci pe EL, Mântuitorul dumnezeiesc, trebuie sǎ-L cunoaşteţi şi sǎ-L recu-noaşteţi ca Fiu al
lui DUMNEZEU şi Mântuitor al lumii, care M-a adǎpostit în SINEA SA pe MIME. Misiunea SA de pe pǎmânt nu
poate fi doveditǎ - dar EU însumi vǎ dau prin Spiritul MEU cunoştinţele corecte despre EL - ceea ce totuşi poate
constitui pentru voi o dovadǎ. Cǎci Spiritul MEU vǎ invaţǎ ceea ce - din punct de vedere istoric - nu poate fi
dovedit.
Ştiind cǎ EU sunt cel care vǎ dezvǎluie acestea, puteţi cerceta liniştit spiritele. Astfel, dacǎ primiţi explicaţii
despre Isus Hristos şi despre opera mântuirii sǎvârşitǎ de EL, atunci ştiţi cǎ lucreazǎ Spiritul, (Duhul) lui
DUMNEZEU, care vǎ transmite numai adevǎrul. Aveţi tot dreptul sǎ cercetaţi originea bunurilor spirituale. EU
însumi v-am arǎtat piatra de încercare pentru aceasta, cǎci un spirit potrivnic niciodatǎ nu vǎ va veşti cǎ
Isus Hristos s-a întrupat în formǎ omeneascǎ pentru a vǎ aduce mântuirea. Şi dacǎ v-aţi încredinţat cǎ e la
lucru "SPIRITUL LUI DUMNEZEU", atunci puteţi sǎ acceptaţi ca adevǎr tot ceea ce vǎ vesteşte acel spirit.
Lucrarea MEA în om, care se manifestǎ atât de evident prin transmiterea cuvintelor MELE, nu poate fi
interpretatǎ sau explicatǎ ca gândire raţionalǎ proprie. Cu atât mai puţin însǎ poate fi declaratǎ ca activitate
a potrivnicului MEU, cǎci prin aceasta oamenii dau dovadǎ cǎ nu recunosc glasul TATǍLUI lor, cǎ încǎ
nu se aflǎ printre ai MEI, printre cei care MI s-au dǎruit cu totul gândirea lor proprie este înca prea activǎ,
altminteri ar simţi ca le vorbesc EU, TATǍL lor din veşnicie. Cǎci transmiterea cuvintelor MELE cǎtre o inimǎ
omeneascǎ - fie direct, fie prin solii MEI - nu rǎmâne fǎrǎ efect. Inima e atinsǎ îndatǎ ce MI se deschide şi e
gata sǎ MǍ asculte. Aceasta face ca omul sǎ MǍ asculte fǎrǎ prejudecǎti, sǎ fie deci gata sǎ se lǎse
strǎluminat de Spiritul MEU, de lumina dragostei MELE.
Dar dacǎ omul cautǎ sǎ cerceteze bunurile spirituale numai cu raţiunea, atunci nu va fi capabil sǎ recunoascǎ
glasul TATǍLUI sǎu, pentru cǎ în acest fel EL nu poate sǎ-i atingǎ inima. Însǎ numai inima este în stare sǎ facǎ
o astfel de cercetare. Nu trebuie sǎ credeţi orbeşte şi nu trebuie sǎ acceptaţi ceva, faţǎ de care simţiţi un refuz
lǎuntric. Când însǎ primiţi dezvǎluirile MELE, niciodatǎ nu veţi avea un sentiment de refuz, cu condiţia ca voi
înşivǎ sǎ doriţi ca EU sǎ vǎ vorbesc. Ba mai mult, cuvintele MELE vǎ ating în aşa fel, cǎ nu mai vreţi sǎ vǎ
lipsiţi de ele şi sunteţi pe deplin convinsi de adevǎrul lor, pentru cǎ îmi simţiţi prezenţa în ele.
Dezvǎluirile lui DUMNEZEU se vor referi mereu la întruparea pǎrinteascǎ a lui DUMNEZEU în omul Isus
şi la opera mântuirii sǎvârşitǎ de EL. Aceasta sǎ vǎ fie mereu dovada cea mai clarǎ a adevǎrului, cǎci
potrivnicul MEU nu v-ar da niciodatǎ cunoştinţe despre faptul cǎ Isus Hristos s-a jertfit pe cruce pentru voi şi
cǎ în EL EU însumi am înfǎptuit mântuirea. Niciodatǎ potrivnicul MEU nu va cǎuta sǎ vǎ facǎ sǎ credeţi în Isus,
niciodatǎ el nu vǎ va veşti dragostea, care de asemenea face parte mereu din conţinutul dezvǎluirilor MELE.
cǎci numai dragostea vǎ reuneşte cu MINE, iar el cautǎ sǎ zǎdarniceascǎ tot ceea ce ar putea duce la
aceasta.
Trebuie sǎ ştiţi de felul lui de a fi, care este numai urǎ şi vǎ vrea pieirea. Deja dupǎ aceasta îi puteţi recunoaşte
activitatea, pentru cǎ el face totul pentru a-MI discredita dezvǎluirile şi a vǎ Întuneca spiritul ca sǎ nu MǍ
recunoaşteţi. Voi însǎ adresaţi-vǎ MIE ca sǎ vǎ luminez spiritul şi EU vǎ voi ajuta ca orice neclaritate sǎ se
preschimbe în cunoaştere clarǎ. Dar trebuie sǎ doriţi aceasta în mod serios. Potrivnicul MEU cautǎ mereu sǎ
creeze confuzie. Dar numai acolo va avea succes unde nu predominǎ dorinţa de afla adevǎrul curat. Acolo

unde însǎ adevǎrul curat este dorit, el nu are nici o putere, pentru cǎ EU însumi dau lumina, şi aceasta este o
atingere binefǎcǎtoare pentru cel care vrea sǎ se afle în lumina. min

B.D. Nr. 8254

27.8.1962
ÎNŢELEGEREA ACTIVITǍŢII SPIRITULUI

Cunoaşterea care vi se da printr-un instrument dies de MINE în acest scop, porneşte din MINE, care sunt
veşnicul adevǎr - şi de aceea ea trebuie sǎ fie adevǎrul. Cu bunǎvoinţǎ, puteţi şi voi s-o recunoaşteţi ca
dezvǎluire directǎ din partea MEA. Cǎci transmiterea unui volum atât de mare de bunuri spirituale presupune
prezenţa unei capacitǎţi iesite din comun, care nu poate fi atribuitǎ unui om, ci dovedeşte prezenţa unei puteri
care dispune ea însǎşi de cunoaştere şi poǎte s-o transmitǎ oamenilor.
Om venit din DUMNEZEU este acela, care vorbeşte oamenilor. Adicǎ omul primeşte învǎţǎturǎ din interior, de
la Spiritul din el, care este în-continuu în legǎturǎ cu Spiritul-Tatǎ. Deci nu are loc o transmitere a învǎţǎturii de
la om la om, ci o dezvǎluire din partea MEA, pe care am şi promis-o oamenilor când am trǎit pe pǎmânt. Nici un
om nu poate sǎ susţinǎ cǎ poate sǎ cunoascǎ adevǎrul pe calea gândirii raţionale. De aceea e pus adesea sub
semnul întrebǎrii, cǎ EU sunt izvorul bunurilor spirituale. Pentru cǎ omul, cât nu s-a trezit încǎ din punct de
vedere spiritual, nu poate sa înţeleagǎ acea activitate spiritualǎ care e dovada existenţei MELE, a Celui care
MǍ dezvǎlui oamenilor pentru a le dǎrui adevǎrul.
Adevǎrul nu poate sǎ-l dea decât însuşi veşnicul adevǎr. Numai de voi, oamenii, depinde sǎ verificaţi toate
bunurile spirituale dacǎ sunt sau nu adevǎr de la DUMNEZEU. Cunoştinţele de ordin spiritual nu vor putea fi
dovedite niciodatǎ. Însǎ dacǎ omul primeşte învǎţǎturǎ din interior, el nu mai are nevoie de ajutor din afarǎ, nu
mai are nevoie de îndrumarea semenilor, fiindcǎ primeşte luminǎ prin învǎţǎturǎ lǎuntricǎ - şi va recunoaşte
cunoaşterea primitǎ ca adevǎr. Cǎci fiecǎrui instrument prin care doresc sǎ transmit adevǎrul pe pǎmânt îi
dǎruiesc capacitatea de a aprecia corect şi a înţelege pe deplin tot ceea ce ţine de domeniul spiritual şi nu
poate fi explicat sau dovedit pe plan terestru - deci a tot ceea ce trebuie crezut şi poate fi crezut, pentru cǎ
iradiazǎ înţelepciune. Celui care primeşte dezvǎluirile MELE, ele îi aduc o cunoaştere clara şi cunoştinţe vaste.
La un schimb de pǎreri, oamenii nu sunt feriţi de gresealǎ, pentru cǎ acolo unde e la lucru intelectul omenesc
acolo se pot strecura greşeli prin interventia duşmanului MEU. Acestor oameni le va lipsi întotdeauna
certitudinea adevǎrului. EU însǎ vreau ca oamenii sǎ se afle în adevǎr, cǎci ei nu pot fi fericiţi decât prin
adevǎr. Transmiterea adevǎrului cǎtre pǎmânt nu poate avea loc decât prin intermediul unui copil pǎmântesc
care îmi slujeste şi care îmi serveşte de bunǎvoie ca vas pe care poate sǎ-l umple Spiritul MEU. Astfel, voi
puteţi avea siguranta cǎ vǎ vorbeşte însuşi "Veşnicul adevǎr", care va mijloceşte cunoştinţe vaste, pe care nu
le puteţi primi decât prin activitatea Spiritului MEU.
Cǎ oamenii se îndoiesc de aceasta, aratǎ cǎ ei încǎ se aflǎ foarte departe de MINE, cǎ n-au luat încǎ legǎturǎ,
cu MINE şi spiritul le este încǎ întunecat - se aflǎ deci într-o stare în care vrea sǎ-i menti-nǎ potrivnicul MEU,
pentru ca ei sǎ nu MǍ recunoascǎ şi sǎ nu porneascǎ cǎtre MINE. Eu însǎ ştiu cǎ oamenii au mare nevoie de
adevǎr, ştiu cǎ ei merg pe cǎi greşite când nu primesc învǎţǎturǎ de la MINE însumi pentru a-i iniţia în adevǎr şi
a le explica scopul şi ţelul vieţii pǎmânteşti. - şi fiindcǎ MI-e dor ca ei sǎ se reîntoarcǎ la MINE, le arǎt drumul
care duce la MINE, le mijlocesc cunoştinţe adevǎrate, prin care vor fi conduşi din întunericul nopţii la lumina
zilei.
Adevǎrul nu poate sǎ porneascǎ decât de la MINE, DUMNEZEUL vostru. Voi trebuie sǎ MI-L cereţi, cǎci trebuie
sǎ doriţi adevǎrul din proprie voinţǎ, pentru cǎ atunci MǍ doriţi pe MINE. Iar Eu nu MǍ refuz nici unui om, nu
refuz adevǎrul nimǎnui, dacǎ e dorit cu seriozitate. Îndatǎ ce oamenii au bunǎvoinţǎ Şi doresc sǎ iasǎ din
întuneric, îndatǎ ce vor sǎ se afle în adevǎr, îşi vor da seama când MǍ dezvǎlui lor şi vor şti de asemena
cǎ nu le dau decât adevǎrul curat. Amin

B.D. Nr. 7597

8.5.1960
TREZIREA LA VIAŢǍ

Omul atunci începe sǎ se trezeascǎ la adevǎrata viaţǎ, când intrǎ conştient în legǎturǎ cu DUMNEZEU, când
recunoaşte existenţa unei fiinţe mai presus de el şi deci crede în aceastǎ fiinţǎ şi cautǎ sǎ i se ataşeze - adicǎ
simte o legǎturǎ între aceastǎ Fiinţǎ şi el şi doreşte sǎ menţinǎ aceastǎ legǎturǎ. Atunci scânteia spiritualǎ din
el s-a trezit la viaţǎ şi cautǎ sǎ-l influenţeze din interior ca sǎ se strǎduiascǎ cǎtre Spiri-tul-Tatǎ din veşnicie.
Deci în acest om s-a aprins scânteia dragostei, El simte o continuǎ pornire lǎuntricǎ sǎ sǎvârşeascǎ fapte
izvorâte din dragoste, chiar dacǎ la început aceastǎ consta doar în a fi bun faţǎ de semeni. Însǎ dragostea este
mereu prezentǎ, cǎci fǎrǎ ea omul nu s-ar fi putut trezi la viaţǎ.
Şi acum începe sǎ se facǎ vǎzutǎ aceastǎ viaţǎ. Aceastǎ este ca o a doua viaţǎ, independentǎ de viaţa
propriu-zisǎ, cea a corpului, pe care o trǎieşte fiecare om, chiar dacǎ scânteia spiritualǎ doarme încǎ în el, deci
încǎ este mort din punct de vedere spiritual. Însǎ de-abia aceastǎ viaţǎ îi da omului adevǎrata satisfacţie, cǎci
el are con-tact cu DUMNEZEU prin gânduri îndreptate cǎtre EL şi prin rugǎ. Un astfel de om nu-L va mai uita
pe DUMNEZEU, pentru cǎ însuşi DUMNEZEU îl sustine şi îl împiedicǎ sǎ cadǎ din nou pradǎ morţii.
Trebuie fǎcutǎ însǎ diferenţa dintre cunoştinţele învǎţate despre EL şi experienţa vie a întâlnirii cu aceastǎ
Fiinţǎ mai presus de om. Cǎci ceea ce a fost învǎţat, încǎ nu i-a dat viaţǎ sufletului şi poate fi uitat sau refuzat
ulterior. Şi cunos-tinţele învǎţate pot sǎ ducǎ la credinţa vie, dacǎ
omul are bunǎvoinţǎ. Atunci nici el nu va mai pierde viaţa odatǎ trezitǎ în el. Ea poate sǎ se trezeascǎ din
momentul în care omul e capabil sǎ gândeascǎ şi e gata sǎ dǎruiasca dragoste. Atunci gândirea Lui va fi corect
îndrumatǎ, astfel cǎ va cǎuta şi el legǎturǎ cu DUMNEZEU, cu Fiinţa cǎreia i se poate dǎrui cu toatǎ
încrederea. Omul îşi simte imperfecţiunea - simte cǎ are nevoie de cineva care sǎ-l cârmuiascǎ şi sǎ-l
ocroteascǎ. Cǎci el e slab şi de aceea cautǎ o Fiinţǎ de la care poate spera ajutor în orice situaţie a vieţii.
La început, fǎrǎ sǎ fie conştient de aceastǎ, îl face fericit faptul cǎ poate sǎ creadǎ într-o astfel de Fiinţǎ şi cǎ a
intrat în contact cu EA. Aceastǎ este o credinţa simplǎ, care poate fi do-bânditǎ de fiecare copil. E o credinţa
vie, fiind efectul faptului cǎ a acceptat învǎţǎturile acestea însǎ nu-i dau convingere lǎuntricǎ. Cǎci pentru a
dobândi convingerea lǎuntricǎ este necesarǎ bunǎvoinţa de a iubi, care trezeşte la viaţǎ scânteia spiritualǎ din
om. În continuare totul decurge la îndemnul scânteii spirituale, care îi stimuleazǎ omului dorul de Spiritul-Tatǎ
din veşnicie, pânǎ ce acesta stabileste conştient legǎturǎ cu EL prin rugǎciune sîncerǎ, care este totodatǎ şi
cea mai sigurǎ cale ca TATǍL sǎ se îngrijeascǎ de copilul Sǎu, nemailǎsându-l niciodatǎ sǎ recadǎ în orbire
spiritualǎ - în moarte.
De aceea nu e suficientǎ numai învǎţarea cunoştinţelor religioase. Acestea nu trebuie respinse, dar ele însele
încǎ nu aduc "viaţa". Adevǎrata viaţǎ o da doar dragostea, care îl face apoi pe copil sǎ reflecteze asupra
învǎţǎturilor religioase. De-bia dupǎ aceea el îşi va cǎuta TATǍL, care acum se va lǎsa gǎsit. - Scânteia
spiritualǎ îl va mâna mereu cǎtre Spiritul-Tatǎ, astfel cǎ omul va simţi nevoia lǎuntricǎ a legǎturii cu EL şi va
avea pornirea lǎuntricǎ de a sǎvârşi fapte izvorâte din dragoste şi de a se ruga. Ambele duc la comuniunea
cu EL - şi acesta este scopul şi ţelul vieţii pǎmânteşti. De-abia acum se trezeşte omul la acea viaţǎ care
dureazǎ veşnic - la o viaţǎ pe care nu o mai poate pierde, penttu cǎ este o viaţǎ spiritualǎ care nu mai are nimic
comun cu viaţa pǎmânteascǎ. Atunci omul l-a gǎsit pe DUMNEZEUL sǎu - copilul şi-a gǎsit TATǍL - şi i s-a
dǎruit pentru totdeauna. Un astfel de om nu poate sǎ mai moarǎ - el va trǎi în veci. Amin
B.D. Nr. 7533

27.2.1960
VIAŢA TRAITǍ ÎN ZADAR

Vǎ începeti viaţa pǎmânteascǎ fǎrǎ sǎ ştiţi de scopul ei. Numai cu încetul ajungeţi la conşţiinţǎ de sine. Dupǎ
aceea trebuie sǎ primiţi învǎţǎturǎ referitoare la sensul şi scopul existenţei. Dar aceastǎ învǎţǎturǎ serveşte de
cele mai multe ori doar binele trupesc - şi poate sǎ dureze mult pânǎ vǎ daţi seama cǎ exista şi o viaţǎ
spiritualǎ - pânǎ vǎ gândiţi la sufletul vostru şi la necesitǎţile acestuia. Dacǎ primiţi o învǎţǎturǎ corectǎ, adicǎ
atenţia vǎ este îndreptatǎ cǎtre dezvoltarea voastrǎ sufleteascǎ, atunci poate şi sufletul vostru sǎ ia atitudine şi
sǎ-şi impunǎ cerinţele sale. Atunci, pe lângǎ viaţa trupeascǎ poate fi dusǎ o viaţǎ spiritualǎ, care aduce
sufletului un câştig spiritual.
Însǎ omul care e atent doar la viaţa pǎmânteascǎ şi se ocupa numai de nevoile trupeşti, neglijǎn-du-le pe cele
sufleteşti, are parte de puţin câştig spiritual. De-abia când îşi da seama cǎ nu plǎcerile trupeşti sunt scopul şi
ţelul vieţii, se poate vorbi la el de începutul vieţii spirituale.
Pânǎ atunci însǎ viaţa pǎmânteascǎ este un mers în gol - fiind zadarnicǎ din punctul de vedere al sufletului şi al
dezvoltǎrii spirituale a omului.

Fiecare om are prilejul sǎ primeascǎ explicaţii asupra sensului şi scopului existenţei. Numai cǎ nu întotdeauna
le dǎ crezare, şi atunci sufletul e foarte dezavantajat. Poate sǎ dureze mult, pânǎ ce omul recunoaşte lipsa de
valoare a strǎdaniilor pǎmânteşti, strǎduindu-se apoi cǎtre un alt ţel, cel spiritual. Însǎ are libertatea sǎ
hotǎrascǎ încotro îşi îndiraptǎ gândurile şi voinţa. Mereu primeşte învǎţǎturǎ şi depinde numai de el dacǎ
aceastǎ învǎţǎturǎ îl duce la cunoaştere, dacǎ trage foloase din învǎţǎturǎ care i se da.
Cunoaşterea trebuie dobânditǎ din liberǎ voinţǎ - omul pur şi simplu trebuie sǎ aibǎ voinţa de a-şi îndeplini
adevǎratul scop al vieţii. Atunci singur va cere ajutor de la acea putere pe care o recunoaşte ca fiind mai presus
de el. Şi atunci va f i ajutat sǎ ajungǎ la cunoaşterea adevǎratǎ şi sǎ-şi trǎiascǎ viaţa pǎmânteascǎ în mod
conştient. Cǎci i-a fost datǎ omului capacitatea de gândire: el poate sǎ judece, sǎ analizeze totul şi sǎ hotǎrascǎ pro sau contra. Numai de hotǎrârea lui depinde dacǎ trǎieşte doar din punct de vedere pǎmântesc sau are şi
strǎdanii spirituale.
Deşi depinde şi de voinţa lui, dacǎ gândeşte co-rect, i se oferǎ iar şi iar posibilitatea sǎ ajungǎ la cunoaşterea
adevǎratǎ. Nu este lǎsat fǎrǎ ajutor şi poate oricând sǎ gǎseascǎ drumul cel bun şi sǎ porneascǎ pe el, astfel
cǎ nu trebuie sǎ-şi trǎiascǎ viaţa în gol, ci aceastǎ poate sǎ-i aducǎ deplina dezvoltare spiritualǎ.
Dar, în ultimǎ instanţǎ, întotdeauna voinţa este cea care hotǎrǎşte, cǎci ea este liberǎ şi nu-i poate fi impusǎ
nici o orientare. Însǎ din partea lui DUMNEZEU se face totul pentru ca voinţa sǎ fie astfel orientatǎ încât sǎ se
îndrepte de la sine cǎtre DUMNEZEU, iar dupǎ aceea i se da tot ajutorul pentru a ajunge la adevǎratul sǎu ţel.
Amin.
B.D. Nr. 4932

12.7.1950
VOINŢA LUI DUMNEZEU

Omul trebuie sǎ cunoascǎ mai întîi voinţa MEA, ca apoi sǎ poatǎ trǎi dupǎ ea şi sǎ devinǎ astfel fericit. Trebuie
deci sǎ vǎ prezint voinţa MEA şi de aceea trebuie sǎ-MI ascultaţi cuvintele prin care vǎ dezvǎlui limpede şi pe
înţeles care este voinţa MEA. Cuvintele MELE vǎ fac cunoscutǎ porunca dragostei, cu toate îndatoririle voastre
faţǎ de MINE şi faţǎ de semenii vostri. Cuvintele MELE vǎ aratǎ depǎrtarea faţǎ de MINE, pe care voi înşivǎ
trebuie s-o micşoraţi. Cuvintele MELE vǎ fac cunoscutǎ dragostea, îndurarea şi milostenia MEA, înţelepciunea
şi atotputernicia MEA pentru cǎ flacǎra dragostei sǎ se poatǎ aprinde în voi - dacǎ aveţi o inimǎ dornicǎ de a
iubi.
Cuvintele MELE vǎ aratǎ cǎ semenii vostri sunt copiii MEI, pe care din aceastǎ cauzǎ - dacǎ vreţi sǎ îndepliniţi
voinţa MEA - trebuie sǎ-i trataţi ca pe fraţii vostri, dǎruindu-le şi dragostea voastrǎ. Cuvintele MELE vǎ
avertizeazǎ şi vǎ pǎzesc, fǎcându-vǎ atenţi la urmǎrile unei vieţi trǎite deandoaselea - a unei vieţi trǎite fǎrǎ
dragoste, fǎrǎ respectarea poruncilor MELE. Dacǎ vreţi deci sǎ fiţi fericiţi, trebuie sǎ acceptaţi cuvintele MELE.
Lǎsaţi însǎ în grija MEA forma în care ajung La voi cuvintele MELE - voi sǎ aveţi numai bunǎvoinţa de a le primi
când vi le ofer. - Cǎci numai prin cuvintele MELE puteţi afla voinţa MEA şi doar îndeplinind cuvintele MELE
puteţi fi fericiţi. Amin

