DUMNEZEU VORBEŞTE ŞI
ASTǍZI

Este BIBLIA încheiatǎ ?
De ce existǎ mereu noi dezvǎluiri ?
De ce li se adreseazǎ Dumnezeu
oamenilor ? – Avertisment -

Primite pe cale profeticǎ şi aşternut pe hârtie
conform fǎgǎduinţei Evangheliei lui Ioan 14,21
prin Bertha Dudde între 1937-1965

Bertha Dudde a scris între anii 1937 şi 1965. aproape zilnic, peste 9000 de revelaţii date de
DUMNEZEU prin Cuvântul lǎuntric sfânt direct în inima ei.
Traducere: I. Andronic. Responsbil de ediţie: Stefan Leitermann
Aceste scrieri sunt mai presus de orice confesiune!
Aceste revelaţii nu au intenţia de a converti la vreo confesiune sau la o comunitate religioasǎ, nici de a
abate pe cineva de la apartenenţia sa religioasǎ. Singura lor menire este de a face accesibil oamenilor
Cuvântul lui Dumnezeu pe care El ni-l transmite în zilele noastre conform promisiunii sale din
Evanghelia lui Ioan 14,21.

Stefan Leitermann: St.-Ludwig-Str. 31 41844 Wegberg-Dalheim / Germania
Copierea şi traducerea este permisǎ numai pe capitole, fǎrǎ nici o modificare şi numai cu indicarea
sursei.
Citeşte-l şi dǎ-l mai departe! Oamenii au nevoie de el!

Pânǎ în prezent au apǎrut în limba românǎ urmǎtoarele caiete, continând selecţiuni tematice din
Cuvântul Domnului primit de Bertha Dudde pentru întreaga omenire:
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Dumnezeu vorbeşte şi astǎzi
Cine este Dumnezeu
Planul de mântuire al lui Dumnezeu

Website în limba germanǎ cu revelaţiile date la Bertha Dudde în limbile englezǎ, germanǎ,spaniolǎ,
sârba, franceza, rusǎ, etc. :
www.bertha-dudde.info
Revelaţiile date lui Jakob Lorber în româna:
www.j-lorber.com
http://www.j-lorber.com/Romania
http://home.arcor.de/peace4you/lorber_ro
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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. Dand
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 subordoriez 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 ascultat 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
atentia 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 ceru-lui 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 urmea-zǎ: 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 miBertha Dudde – Dumnezeu vostebeste si astazi
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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: mi-au 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 cobori 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 cǎrti bune şi sǎ merg la prelegeri. N-am cunoscut decât
munca încordatǎ de dimineatǎ 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 fa-cultǎti 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 dife-ritelor 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 greşe-lilor 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.
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.

[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.)]
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B.D. Nr. 8054

03.12.1961
ESTE BIBLIA ÎNCHEIATǍ ?

E o mare greşealǎ sǎ credeţi cǎ odatǎ cu scriptura, cu cartea bǎtrânilor, Cuvântul MEU ar fi încheiat cǎ EU însumi am pus un hotar, în sensul cǎ nu nu MǍ mai dezvǎlui, cǎ nu le mai vorbesc oameniior.
Cine vǎ da dreptul sǎ presupuneţi aceasta? Cine ar putea sǎ-MI interzicǎ sǎ le vorbesc - ca TATǍ copiilor MEI? Cine vǎ da dreptul sǎ afirmaţi cǎ Biblia singurǎ e suficientǎ şi cǎ în afarǎ de aceasta nu
mai aveţi nevoie de cuvintele MELE?
Voi, cei care respingeţi orice nouǎ dezvǎluire din partea MEA, vǎ aflaţi încǎ în cel mai mare întu-neric
spiritual! Şi în acest întuneric nu întelegeţi nici Biblia - deci pentru voi aceasta încǎ este o carte
zǎvorâtǎ! Nu înţelegeţi încǎ sensul spiritual al literelor, altminteri aţi fi gǎsit în ea trimiterile referitoare
la necontenitele MELE dezvǎluiri şi aţi înţelege şi activitatea Spiritului (Duhului) MEU. Câtǎ vreme nu
v-aţi trezit încǎ spiritual nu pricepeţi nici sensul cuvintelor pe care le-am spus ucenicilor MEI când am
trǎit pe pǎmânt.
Cât de sǎraci aţi fi voi oamenii dacǎ ar trebui sǎ vǎ mulţumiţi cu o carte pe care nu o puteţi verifica în
ce priveşte starea neschimbatǎ a conţinutului ei, dacǎ nu vi s-ar oferi mereu de sus adevǎrul curat,
prin care puteţi sǎ mǎsuraţi dacǎ va mai aflaţi. în adevǎr.Voi care consideraţi ca fiind valabilǎ doar
"Cartea bǎtrânilor", n-aţi pǎtruns încǎ în " Cuvânt ". L-aţi citit doar cu mintea, însǎ nu iaţi permis
spiritului din voi sǎ vorbeascǎ, pentru a vǎ învǎţa şi a vǎ lǎmuri înţelesul cuvintelor. Voi încǎ vǎ opriţi
la litere şi nu înţelegeţi sensul lor spiritual!
Iar când vreau sǎ vǎ introduc EU însumi în adevǎr, îmi negaţi activitatea şi îi suspectaţi pe slujitorii
MEI de relaţii cu potrivnicul MEU. Îmi contestaţi voinţa şi puterea de a vorbi celor care se oferǎ cu
deplinǎ credinţǎ sǎ MǍ slujeascǎ - şi care sunt prin aceasta capabili sǎ-MI audǎ glasul. Rǎmâneţi cu
încǎpaţânare la pǎrerea cǎ cuvântul MEU s-a încheiat odatǎ cu scriptura pe care o recunoaşteţi drept
singura carte prin care M-am dezvǎluit. Dar aceasta e o mare pierdere pentru voi! Cǎci refuzând
cuvintele MELE venite de sus dovediţi cǎ sunteţi doar niste creştini morţi
Cǎci creştinismul viu înseamnǎ "activitate în dragoste". Aceasta ar duce la iluminarea spiritului vostru
şi v-ar face sǎ înţelegeţi ajutorul MEU deosebit în vremuri de mare nevoie spiritualǎ! Aţi înţelege
atunci şi cuvintele Bibliei, fǎgǎduinţele pe care EU însumi vi le-am dat şi care aratǎ cǎ MǍ dezvǎlui
celor care ţin poruncile MELE. (Ioan 14,21)
Cum vreţi sǎ vǎ explicaţi aceste fǎgǎduinte ale MELE, dacǎ negaţi orice "nouǎ dezvǎluire" din partea
MEA? Vreţi sǎ spuneţi cǎ v-am minţit când v-am anunţat venirea Mângâietorului, care "vǎ
învaţǎ adevǎrul" (Ioan 14,26)? Cum înţelegeţi aceste cuvinte, care trebuie sǎ se împlineascǎ, dat
fiindcǎ tot ce am fǎgǎduit oamenilor în timpul vieţii MELE pe pǎmânt se îndeplineşte?
Şi de ce nu vreţi sǎ credeţi? - Pentru cǎ aveţi spiritul îngâmfârii în voi! Pentru cǎ lǎuntric sunteţi lipsiţi
de viǎtǎ, nu v-aţi trezit din punct de vedere spiritual şi de aceea credeţi cǎ puteţi sǎ-MI hotǎrâţi şi sǎMI îngrǎdiţi activitatea dupǎ bunul vostru plac!
Dar vǎ înselaţi. Chiar dacǎ credeţi cǎ prin studiu aţi ajuns la o cunoaştere care vǎ îndreptǎteşte sǎ
refuzaţi cuvintele MELE venite de sus - aveţi spiritul îngâmfǎrii în voi şi din aceastǎ cauzǎ nu vǎ pot
face niciodatǎ dezvǎluiri, Cǎci numǎi umilului îi dǎruiesc îndurarea MEA - iar vouǎ vǎ lipseşte aceasta
umilinţǎ. De aceea trǎiţi încǎ în întuneric Şi nu ieşiţi din el pentru cǎ vǎ feriţi de lumina care, dacǎ aţi
dori sǎ pǎşiţi în raza ei, v-ar putea dǎrui cunoaşterea.
Niciodatǎ nu va înceta dragostea MEA faţǎ de fǎpturile MELE şi de aceea nu voi pierde niciodatǎ
ocazia sǎ vǎ vorbesc când undeva existǎ condiţiile care permit aceasta. Cuvintele MELE vor rǎsuna
mereu celor care alt bunǎvoinţǎ, cǎrora EU, TATǍL, pot sǎ le vorbesc ca unor copii care au credinţǎ
vie în EL. Lor le voi da mǎrturie despre MINE. Ai MEI îmi vor recunoaşte glasul, cǎci pot sǎ fiu
prezent la ei şi sǎ MǍ dezvǎlui - dupǎ cum am fǎgǎduit. Amin.
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B.D. Nr. 8522
VEŞNIC RǍSUNǍ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
V-am fǎgǎduit sǎ rǎmân cu voi pânǎ la sfârşitui lumii - şi de aceea cuvântul MEU va rǎsuna veşnic
adresându-vi-se vouǎ, fǎpturilor MELE, ca semn al prezenţei MELE. Veşnic se va stabili legǎtura între
DUMNEZEUL şi CREATORUL vostru din veşnicie şi voi, Fiinţele nǎscute din dragostea LUI.
Astfel, dragostea MEA faţǎ de voi se va manifesta întotdeauna, vorbindu-vǎ. Cǎci la începuturi cea
mai mare fericire a dragostei MELE era sǎ poatǎ comunica prin cuvânt cu fǎpturile sale. La fel,
suprema fericire a tuturor Fiinţelor constǎ în a primi continuu puterea dragostei MELE.
Iar aceastǎ revǎrsare de putere cǎtre ele are locirect, prin cuvânt.
EU însumi MǍ exprim prin cuvânt. Fericirea MEA e ca, transmiţǎndu-vǎ gândurile MELE, sǎ vǎ fac sǎMI rǎspundeţi. Astfel poate sǎ aibǎ loc dialogul dintre TATǍ Şi copil, ceea ce deja în sine e o mare
fericire. Cu cât o fiinţǎ este mai perfectǎ, cu atât îi rǎsunǎ mai dar în inimǎ cuvintele MELE. Ceea ce
din punct de vedere spiritual înseamnǎ cǎ ea se aflǎ în starea celei mai depline cunoaşteri, are
aceeaşi voinţǎ cu MINE şi gândeşte ca Mine, aflându-se datoritǎ stǎrii ei de perfecţiune în strânsǎ
legǎturǎ cu MINE.
Fiinţele aflate la un nivel mai scǎzut de maturitate pot de asemenea sǎ MǍ audǎ, dacǎ restabilesc
conştient legǎturǎ cu MINE, însǎ fericirea pe care o resimt este mai mica. Dar Îndatǎ ce restabilesc
legǎturǎ cu MINE ele se trezesc la viaţǎ şi astfel starea de moarte spiritualǎ e învinsǎ. Cǎci numai
aceasta le împiedicǎ sǎ MǍ audǎ. Însǎ ştiu doar foarte puţini oameni cǎ DUMNEZEUL şi
CREATORUL lor doreşte sǎ le vorbeascǎ şi cǎ, trǎind dupǎ voinţa LUI, ar putea sǎ-L audǎ. Numai
puţini oameni au parte de fericirea ca DUMNEZEU sǎ li se adreseze direct, doar puţini oameni stabilesc o strânsǎ legǎturǎ cu EL, iar când vorbesc semenilor despre aceasta, nu li se dǎ crezare şi sunt
Luaţi în derǎdere. Însǎ "Cerul şi pǎmântul vor trece, dar cuvintele MELE nu vor trece".
Voi, oamenii, interpretaţi şi aceastǎ promisiune a MEA altfel, crezând cǎ ea se referǎ la faptul cǎ
"cuvântul scris" rǎmâne neschimbât. Însǎ voinţa omeneascǎ nu lasǎ nimic neschimbat şi pentru
aceasta e necesar sǎ-MI transmit în repetate rânduri cuvintele pe pǎmânt, cǎci cuvintele nu se
pǎstreazǎ în mod garantat în curǎţenia lor de odinioarǎ.
Dar aceastǎ promisiune a MEA are şi o semnificaţie mai profundǎ. "Cuvintele MELE nu vor trece" adica cuvintele MELE sunt o veşnicǎ mǎrturie a legǎturii dintre fǎpturile create şi MINE. Fǎpturile
MELE vor putea, deci, veşnic sǎ MǍ audǎ. Cǎci fericirea lor constǎ în faptul cǎ le vorbesc nemijlocit,
cǎ ele mereu îmi aflǎ voinţa, care este acum şi a lor; cǎ pot sǎ vorbeascǎ cu DUMNEZEUL şi
CREATORUL lor aşa cum vorbesc copiii cu tatǎl lor. Ele sunt pǎtrunse astfel de cea mai profundǎ
cunoaştere, conformǎ cu adevǎrul, şi de înţelepciunea supremǎ - ceea ce le face nespus de fericite.
Toate acestea sunt rezultatul dialogului purtat cu MINE prin cuvânt. Dacǎ cuvintele MELE n-ar putea
rǎsuna în toate Fiinţele, n-ar exista nici viaţǎ corect trǎitǎ. Cǎci cuvântul MEU este viaţa, puterea şi
fericirea. De n-ar fi aşa, as fi un DUMNEZEU îndepǎrtat şi de neatins şi n-ar exista nici un motiv
pentru a stabili cu MINE o legǎturǎ care oricum n-ar avea nici un fel de urmari.
"Voi rǎmâne cu voi pânǎ la sfârşit" - Nu veţi rǎmâne fǎra MINE, fǎrǎ prezenţa MEA, afara de cazul în
care încǎ îi aparţineţi duşmanului MEU, în al cǎrui teritoriu EU nu pǎtrund, pentru cǎ întoarcerea
voastrǎ la MINE trebui sǎ aibǎ loc de bunǎvoie.
Dar imediat ce vǎ desprindeţi de el şi vǎ strǎduiţi în mod serios sǎ ajungeţi la MINE, cuvintele Mele
vor rǎsuna în voi. Ce-i drept, la început doar încet de tot, ca glas al conşţiinţei; însǎ dǎruindu-vǎ
numai MIE, îmi veţi distinge glasul din ce în ce mai clar. Veţi simţi nevoia lǎuntricǎ de a vorbi cu MINE
în gând şi veţi primi rǎspuns. La început nu vǎ veţi da seama cǎ e rǎspunsul MEU, veţi crede cǎ sunt
gândurile voastre. Dar cu cât vǎ veţi izola de lume şi MǍ veţi cǎuta numai pe MINE, cu atât mai tare
vor rǎsuna în voi cuvintele MELE- iar credinţa în faptul cǎ vǎ vorbesc vǎ face sǎ-MI aşteptaţi cuvintele
conştient.
Şi MǍ veţi auzi? Felul în care MǍ percepeţi, felul în care îmi auziţi cuvintele depinde numai de gradul
de maturitate al sufletului vostru, de mǎsura în care iubiţi. Şi pentru cǎ aparţinându-MI, progresaţi
continuu, cuvintele MELE nu vǎ vor mai pǎrǎsi niciodatǎ. Voi fi şi voi rǎmâne cu voi şi vǎ voi vorbi
mereu. Dialogul continuu dintre MINE şi voi, realizat prin cuvântul MEU, vǎ va spori continuu fericirea.
Amin.
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B.D. Nr. 8599

28.8.1963
DUMNEZEU ÎNSUŞI VORBEŞTE OAMENILOR

Transmit cu deosebitǎ plǎcere oamenilor adevǎrul, vǎ dau cu deosebitǎ plǎcere cunoştinţele despre
scopul propriu-zis al existenţei voastre, despre cauza şi ţelul final al vieţii voastre pǎmânteşti. Cǎci deabia când sunteţi lǎmuriţi asupra acestora începeţi sǎ trǎiţi conştient, strǎduindu-vǎ sǎ realizaţi scopul
vieţii.
Pânǎ atunci însǎ sunteţi morţi din punct de vedere spiritual şi fiecare zi ce trece astfel e pierdutǎ pe
când - prin orientarea corectǎ a voinţei - ar putea sǎ vǎ apropie de ţintǎ.
Însǎ voi oamenii nu vreţi sǎ credeţi cǎ vǎ vorbeşte însuşi DUMNEZEUL şi CREATORUL vostru,
TATǍL vostru din veşnicie şi cǎ prin urmare puteţi sǎ acceptaţi şi cunoaşterea primitǎ de la EL ca fiind
adevǎratǎ. Nu vǎ gândiţi cǎ EU sunt un DUMNEZEU al dragostei şi cǎ dragostea vrea sǎ vǎ ofere tot
ce aveţi nevoie pentru a vǎ atinge scopul vieţii pe pǎmânt. Iar scopul este întoarcerea voastrǎ definitivǎ la MINE, la cel de la care aţi pornit când-va şi de care v-aţi îndepǎrtat din proprie voinţǎ.
Şi de aceea trebuie sǎ ştiţi care e situaţia cu viaţa voastrǎ pǎmânteascǎ şi cum trebuie sǎ trǎiţi, ca ea
sǎ fie încoronatǎ de succes. Cǎci e posibil sǎ parcurgeţi zadarnic întregul drum pǎ-mântesc şi tocmai
de aceasta vreau sǎ vǎ feresc. EU sunt veşnica luminǎ - o luminǎ strǎlucitoare. Voi încǎ trǎiţi pe
tǎrâmuri întunecate, cǎci sunteţi cu totul neştiutori şi neluminaţi. De aceea vreau sǎ-MI trimit luminǎ în
acest întuneric şi adevǎrat vǎ spun, veţi avea parte de fericirea de a primi o cunoaştere care
corespunde adevǎrului.
Cǎci semenii vostri pot sǎ vǎ dea şi învǎţǎturi false, dacǎ ei înşişi nu cunosc încǎ adevǎrul. Aceste
învǎţǎturi însǎ nu destramǎ întunericul în care vǎ aflaţi, ci sunt lumini oarbe, care în loc sǎ lumineze,
doar tulburǎ gândirea.
Eu vǎ învǎţ cu drag şi puteţi primi referitor La toate explicaţii, dar numai cu condiţia de a avea intenţia
serioasǎ de a afla purul adevǎr. Nu trebuie decât sǎ aveţi aceasta voinţǎ, şi sǎ vǎ în credinţaţi MIE,
celui care, fiind însuşi adevǎrul, vǎ poate dezvǎlui adevǎrul. Şi adevǎrat vǎ spun, veţi primi o
învǎţǎturǎ şi cunoştinţe vaste care vǎ vor face fericiţi. Totul vǎ va fi pe înţeles şi fiecare întrebare va
primi rǎspuns. Astfel se va lumina de ziuǎ înlǎuntrul vostru şi veţi iesi din bezna spiritualǎ, bucurânduvǎ de lumina care vǎ ilumineazǎ spiritul.
Însǎ dorinţa de a afla adevǎrul o resimţiţi de-abia când se aprinde în voi focui dragostei -cǎci
dragostea, lumina şi adevǎrul ţin unele de altele - nici una nu poate fi închipuitǎ fǎrǎ celelalte. Un
om lipsit de dragoste nu doreşte sǎ afle adevǎrul care izvorǎste din MINE şi niciodatǎ nu e dornic de
lumina. Pe când cel care trǎieşte în dragoste vrea sǎ scape şi din întuneric. Lumina înţelepciunii
izvorǎşte din focul dragostei. Iatǎ de ce cei care trǎiesc în dragoste activǎ faţǎ de semeni vor
dobândi şi cunoaşterea. Cǎci EU însumi sunt dragostea, şi pe cei care îmi permit aceasta în mod
conştient îi învǎţ prin Spiritul MEU. Şi cu cât pot sǎ împart mai multe cunoştinţe pline de lumina, cu
atât MǍ bucur mai mult de starea spiritualǎ a acelor oameni care au fugit de noapte şi prin aceasta de
principele întunericului, care vrea sǎ ţinǎ oamenii în întuneric, ca ei sǎ nu MǍ poatǎ recunoaşte pe
MINE, DUMNEZEuL şi CREATORUL lor.
EU fiind DRAGOSTEA, iar voi toţi fiinţe nǎscute din dragostea MEA, nu vreau nimic altceva decât sǎ
vǎ fac veşnic fericiţi. Pentru aceasta însǎ e necesarǎ comuniunea cu MINE. Trebuie înainte de toate
sǎ vreţi sǎ va apropiaţi din nou de MINE. Atunci veţi primi şi darurile îndurǎrii MELE, permiţându-MI
sǎ vǎ dau învǎţǎturǎ, îndeplinindu-MI apoi voinţa pe care v-o dezvǎlui prin aceasta. Atunci aţi pornit
de bunǎvoie pe drumul care vǎ readuce la MINE, cel de la care aţi plecat odinioarǎ - şi aceasta
datoritǎ faptului cǎ aveţi deja în voi lumina care sǎ vǎ arate drumul cel bun. Învǎţǎturile primite de la
MINE v-au dat cunoaşterea şi ştiţi deja care este sensul şi scopul vieţii pǎmânteşti.
Îndatǎ ce ajungeţi sǎ credeţi cǎ vǎ vorbesc, veţi şi dori s-o fac, şi adevǎrul izvorât din MINE vǎ va face
fericiţi. Credinţa vie în aceasta o dobândiţi prin dragoste. Trǎiţi-vǎ deci viaţa în dragoste dezinteresatǎ
faţǎ de semeni! Prin aceasta veţi ajunge sǎ fiţi în strânsǎ legǎturǎ cu MINE, astfel cǎ vǎ voi putea
vorbi, introdueându-vǎ în adevǎr dupǎ cum v-am fǎgǎduit. Amin
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B.D. Nr. 7375

23.6.1959
IOAN 14,21: "CINE ARE PORUNCILE MELE ŞI LE PǍZEŞTE..."

Dacǎ îmi ţineţi poruncile, MǍ iubiţi, iar EU pot sǎ MǍ dezvǎlui vouǎ. Întotdeauna MǍ voi dezvǎlui celor
care vor sǎ MǍ audǎ. Niciodatǎ ,nu voi amuţi şi nu MǍ voi retrage, pentru cǎ vǎ iubesc şi nimlc nuMI doresc mai mult decât sǎ vǎ pot vorbi, sǎ pot dialoga cu voi şi prin aceasta sǎ MǍ dezvǎlui
vouǎ ca TATǍL cǎruia îi e dor de copiii SǍI, de când aceştia s-au rupt de EL şi au cǎzut.
Dragostea MEA faţǎ de cei cǎzuţi a a rǎmas neschimbata, fapt pentru care fac totul pentru a-i
chema înapoi. Îndatǎ ce ei îmi aud glasul şi îl recunose ca fiind glasul MEU, îndatǎ ce doresc ca sǎ le
vorbesc, au şi pǎşit pe drumul de reîntoarcere - se aflǎ deja aproape de inima TATǍLUI lor. Acum
nu trebuie decât sǎ caute conştient legǎtura cu MINE, pentru a regǎsi comuniunea cu MINE, care le
va reda fericirea de care au avut parte la începuturi!
Voi,dragii MEI de pe pǎmânt, nu trebuie decât sǎ-MI respectaţi poruncile, adicǎ sǎ-MI îndepliniţi
voinţa şi atunci puteţi fi siguri oricând cǎ vorbesc cu voi. Şi atunci vǎ aflaţi într-o abundenţǎ
nemǎsuratǎ a harului MEU! Cǎci faptul- cǎ vǎ vorbesc înseamnǎ transmiterea unor daruri ale îndurǎrii
MELE pentru a vǎ ajuta sǎ ajungeţi la desǎvârşire şi sǎ deveniţi fericiţi, pentru a vǎ face mai uşor
drumul reîntoarcerii la MINE - deci pentru a vǎ atinge scopul vieţii.
Dar cât de puţini oameni cred cǎ EU doresc sǎ le vorbesc şi cǎ ei pot sǎ MǍ audǎ dacǎ vor, şi nu
trebuie decât sǎ îndeplineascǎ condiţiile necesre pentru ca glasul MEU sǎ rǎsune în ei!
Puţini sunt şi cei care recunosc glasul tatǎlui lor când le vorbesc prin solii MEI. Vor cu toţii sǎ fie
"copiii" MEI, dar nu sunt în stare sǎ recunoascǎ glasul tatǎlui lor pentru cǎ încǎ sunt departe de MINE,
pentru cǎ li se pare greu sǎ-MI respecte poruncile şi din aceastǎ cauzǎ nu pot sǎ perceapǎ în inimile
lor vocea MEA înceatǎ. EU însǎ le vorbesc şi fiecare om care crede în MINE şi respectǎ poruncile
dragostei faţǎ de DUMNEZEU şi faţǎ de semeni poate sǎ MǍ audǎ dacǎ îşi îndreaptǎ auzul- în linişte
şi cu credinţǎ - spre inǎuntrul lui - ascultând ceea ce vreau sǎ-i spun. Şi auzindu-MǍ, va fi nespus de
fericit când TATǍL va vorbi cu copilul SǍU. Amin
B.D.: Nr. 8757

19.2.1959

NUMAI DUMNEZEU POATE SǍ LE DEZVǍLUIE OAMENILOR ADEVǍRUL
Lǎsaţi-MǍ sǎ vǎ vorbesc şi acceptaţi-MI învǎţǎturile. Credeţi în faptul ca vi se dǎ cei mai curat
adevǎr şi daţi-l mai departe. Atunci veţi fi adevǎraţi lucrǎtori în via MEA. Cǎci oamenii sunt în mare
nevoie spiritualǎ şi din aceastǎ cauzǎ trebuie sǎ afle adevǎrul curat. Câtǎ vreme oamenii nu MǍ
recunosc cu adevǎrat şi nu au cunoştinţe corecte despre DUMNEZEUL şi CREATORUL lor, despre
fiinţa LUI, nici nu se strǎduiesc sǎ ajungǎ la MINE. Cǎci pânǎ nu ştiu cǎ dragostea este însǎşi fiinţa
MEA şi cǎ nu vreau altceva decât sǎ le dǎruiesc şi sǎ primesc de la ei dragoste, ei gândesc cǎ nu se
meritǎ sǎ-şi dea osteneala.
Pentru ca oamenii sǎ-MI poatǎ dǎrui dragostea lor, ei trebuie sǎ-şi dea seama de suprema
perfecţiune a fiinţei, MELE şi sǎ-MI poatǎ simţi dragostea. Aceasta este însǎ posibil numai dacǎ ei îmi
deschid inimile lor şi MI se dǎruiesc de bunǎvoie, ca lumina dragostei MELE sǎ-i poatǎ atinge,
fǎcându-i fericiţi. Pentru aceastǎ trebuie de asemenea sǎ ştiţi cǎ sunteţi fǎpturi create de MINE, cǎ
însǎsi dragostea MEA neţǎrmuritǎ v-a dat fiinţa. Trebuie sǎ ştiţi cǎ sunteţi rezultatul voinţei MELE de
a iubi şi a puterii dragostei MELE, şi cǎ la baza şi fiinţa voastrǎ este dragoste.
Dar astfel de cunoştinţe nu pot sǎ vǎ dau decât EU însumi, care stiu totul. De aceea daţi-MI voie sǎ
vǎ învǎţ şi daţi apoi aceste cunoştinţe mai departe la cei care nu sunt încǎ în legǎtura cu MINE.
Cǎci toti oamenii trebuie sǎ ştie cine sunt ei de fapt şi trebuie sǎ se strǎduiascǎ sǎ se reîntoarcǎ la
origine, pentru cǎ astfel vor fi nespus de fericiţi. De-abia când oamenii recunose cǎ EU sunt cea mai
desǎvârşitǎ fiinţǎ în toatǎ nemǎrginirea, se aprinde în inimile lor dragostea faţǎ de MINE, pentru cǎ
atunci ei ştiu cǎ dragostea sunt chiar EU însumi, şi atunci dragostea e atrasǎ de dragoste.
Câtǎ vreme însǎ nu li se dǎ oamenilor explicaţia corectǎ referitor la fiinţa MEA şi le sunt prezen-tat ca
un DUMNEZEU care condamnǎ şi se mǎnie, oamenii nu-MI ies în întâmpinare încrezǎtori ca niste
copii şi de aceea n-au cum sǎ-MI cunoaseǎ dragostea. Cu atât mai puţin MǍ pot iubi şi ei la rândul
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lor, cǎci nu simt decât teamǎ faţǎ de MINE şi nu se stabileste între MINE şi ei relaţia dintre tatǎ şi
copil. EU însǎ aceasta vǎ cer pentru a putea sǎ vǎ fac fericiţi cu dragostea MEA nemǎrgi-nitǎ.
Dar potrivnicul MEU acţioneazǎ deformând imaginea pe care v-o faceţi despre MINE. El submineazǎ
şi tainuieşte adevǎrul, presǎrându-l cu erori. Oameni, care prin voinţa lor îi aparţin duşmanului MEU
luptǎ împotriva adevǎrului punând în circulaţie bunuri spirituale false, despre care ei sustin cǎ ar fi
adevǎrate. Împotriva acestora trebuie sǎ acţionaţi voi, cei care cǎutaţi sǎ-MI îndepliniţi voinţa şi sǎ-MI
slujiţi ca lucrǎtori în vie.
Cǎci aţi primit de la MINE drept sǎmânţǎ adevǎrul curat ca sǎ însǎmǎnţaţi cu el acele inimi care se
deschid de bunǎvoie, cǎci adevǎrul nu poate fi dat nimǎnui cu forţa. El trebuie oferit cu drag şi primit
de bunǎvoie.Atunci el are un efect binecuvântat, în aşa fel cǎ oamenii care înainte - neavând luminǎ –
rǎtǎceau în negurǎ, vor trǎi în luminǎ. Vǎ dau din belsug sǎmântǎ ca sǎ însǎmânţaţi ogoarele, ca
acestea sǎ dea roade bune. Însǎ numai EU pot sǎ vǎ dau aceste bunuri de preţ, ele nu pot sǎ vinǎ
decât de la MINE. EU singur sunt izvprul din care tǎsneste fǎntǎna vieţii - doar de la MINE vǎ puteţi
lua adevǎrata hranǎ.
Voi, care aveţi bunǎvoinţǎ, puteţi sǎ daţi aceastǎ hrana şi semenilor vostri. Şi ei au nevoie urgentǎ de
hranǎ datâtoare de puteri şi bǎutura care sǎ-i invioreze, pentru a-şi putea continua, plini de putere,
drumul pǎmântesc. Cǎci drumul pǎmântesc îl parcurgeţi cu scopul maturizǎrii sufletului vostru.
Trebuie sǎ-L cǎutaţi şi sǎ-L gǎsiţi în viaţa pǎmânteascǎ pe DUMNEZEUL şi CREATORUL vostru. Iar
EU, ca TATǍ al copiilor MEI, al fǎpturilor ce au purces din MINE, îl las pe fiecare om, care MǍ cautǎ
cu seriozitate, sǎ MǍ gǎseaseǎ.
Iar când MǍ gǎsiţi, dragostea MEA vǎ copleşeşte continuu cu daruri: veţix primi bunuri spirituale şi
pǎmânteşti. Veţi primi cunoştinţe spirituale despre ceea ce a fost înaintea existenţei voastre ca
oameni şi veţi afla de strǎdaniile MELE pline de dragoste de a vǎ aduce în stare de perfecţiune.
Bunurile spirituale ce le primiţi înseamnǎ iluminarea cu vaste cunoştinţe de ordin spiritual. Vi se
aprinde astfel o luminǎ care strǎluceste pânǎ departe şi vǎ oferǎ o privire în domenii pe care nu le
puteţi descoperi decât pe cale spiritualǎ.
Cel care are parte de acest mare har de a primi astfel de cunoştinţe cuprinzǎtoare sǎ se arate
recunoscator şi sǎ dea mai departe aceste daruri ale îndurǎrii MELE. Ei trebuie sǎ se gândeascǎ
merereu la semenii sǎi, care fiind încǎ total lipsiţi de dragoste, sunt la strâmtoare spiritualǎ. Aceştia
trebuie mai întâi îndemnaţi la fapte pornite din dragoste. Astfel se vor deschide şi ei şi vor deveni
receptivi la darurile spirituale pe care le oferiţi.
De aceea, aveţi mereu marea îndatorire sǎ le reamintiţi oamenilor poruncile dragostei lǎsate de
MINE, cǎci numai viaţa trǎitǎ în dragoste îi duce pe oameni la adevǎr. Numai trǎind în dragoste
dobândiţi înţelegerea cunoştinţelor mai profunde. Numai dragostea poate sǎ-l facǎ pe om sǎ
recunoascǎ scopul şi cauza vieţii sale pǎmânteşti, ca apoi sǎ se strǎduiascǎ în mod serios sǎ-l
realizeze. Amin
B.D. Nr. 8568

24.7.1963
DE CE LE VORBEŞTE DUMNEZEU OAMENILOR?

Gândiţi-vǎ ce însemnǎtate are faptul cǎ însuşi DUMNEZEUL şi CREATORUL vostru se apleacǎ la voi
ca sǎ vǎ vorbeascǎ. Aceasta înseamnǎ cǎ EL urmǎreşte un scop pe care voi nu-l puteţi înţelege în
toatǎ profunzimea. EU însumi MǍ aplec la voi ca sǎ vǎ vorbesc, deci trebuie sǎ fie foarte important
sǎ ascultaţi ceea ce vǎ spun, pentru a dobândi o cunoaştere pe care EU o consider foarte necesarǎ.
Nu vǎ dau numai sfaturi şi avertismente, ci caut sǎ vǎ ridic şi capacitatea de cunoaştere, pentru
aceasta vǎ dau îndrumǎri referitoare la felul în care puteţi realiza aceasta. În primul rând vreau sǎ vǎ
scap de întunericul în care trǎiţi. De aceea vreau sǎ vǎ spun care este cauza acestuia şi cum puteţi
sǎ-l înlǎturaţi. Vreau sǎ vǎ dau luminǎ, cǎci întunericul e o stare nefericitǎ, iar voi, aflându-vǎ în
întuneric, nu gǎsiţi drumul care duce la lumina zilei.
V-aţi lepǎdat cu totul de luminǎ, de cunoaştere, şi nu mai ştiţi nimic despre MINE, DUMNEZEUL şi
CREATORUL vostru, care vrea sǎ vǎ fie tatǎ. Nu mai ştiţi nimic despre voi înşivǎ, despre ceea ce aţi
fost la început, despre schimbarea voastrǎ şi despre scopul existenţei voastre pe pǎmânt. Aceasta
este o stare cu totul lipsitǎ de cunoaştere, care nici pe departe nu-i dumnezeiascǎ. - Pe când voi
sunteţi de origine dumnezeiascǎ. Aţi fost cândva perfecţi, aflându-vǎ în luminǎ; cunosteaţi totul,
Bertha Dudde – Dumnezeu vostebeste si astazi

10

ştiaţi de dragostea MEA nesfârşitǎ care vǎ ilumina, ferindu-vǎ de întuneric. Astfel ştiaţi de toate
corelaţiile şi dispuneaţi de o cunoaştere de care numai o fiinţǎ dumnezeiascǎ poate sǎ dispunǎ.
Însǎ v-aţi lepǎdat de bunǎvoie de aceasta cunoaştere, de luminǎ, de înţelegere, cǎzând într-o stare
lipsitǎ de luminǎ. Noţiunile vi s-au înceţoşat şi n-aţi mai putut înţelege nimic - nici cine sunteţi, nici
scopul existente! voastre, nici legǎtura voastrǎ cu MINE, cel care v-am dat fiinţǎ din puterea
dragostei MELE. Aţi cǎzut în întuneric Şi veţi rǎmâne prizonierii acestuia pânǎ când nu doriţi din
proprie voinţǎ ca dragostea MEA sǎ vǎ lumineze, dându-vǎ iar lumina cunoaşterii.
În acest întuneric rǎsunǎ acum cuvântul MEU venit de sus. - Vǎ puteţi da seama cât de profundǎ
e dragostea MEA, care doreşte sǎ vǎ dǎruiasca din nou tot ce aţi abandonat cândva de bunǎvoie?
Vǎ puteţi da seama cǎ cuvintele MELE nespus de preţioase sunt cel mai mare dar al îndurǎrii din
partea MEA, pe care-l dǎruiesc oamenilor ca sǎ le fac posibil şi uşor drumul de reîntoarcere?
Vǎ vorbesc direct, arunc o punte peste marea prǎpastie care încǎ ne desparte şi din împǎrǎţia luminii
trimit pe pǎmânt un suvoi al îndurǎrii ca sǎ aline marea secetǎ spiritualǎ şi sǎ vǎ redea viaţa.
Vreau sǎ schimb starea mizerabilǎ în care se aflǎ oamenii dându-le ajutor ca sǎ poatǎ iesi din
întuneric, venindu-le în întampinare cu luminǎ. Ei trebuie s-o primeasca şi sǎ-i permitǎ ca de acum
înainte sǎ le luminze viaţa, ca sǎ ajungǎ în mod sigur la ţintǎ - ceea ce întotdeauna este posibil numai
în luminǎ, niciodatǎ în întuneric.
E un act nemǎsurat de mare ai Îndurǎrii MELE faţǎ de oameni, faptul cǎ le ofer din nou lumina
dragostei pe care ei au refuzat-o odinioarǎ, faptul cǎ o transmit pe pǎmânt cu toate cǎ oamenii nu o
doresc, afarǎ de câţiva de care MǍ folosesc ca intermediari, ca sǎ ducǎ lumina şi într-acolo unde
încǎ este Întuneric.
Toţi oamenii au voie sǎ se împǎrtǎseascǎ din ea, nu-i refuz nimǎnui acest dar al îndurǎrii MELE.
Vreau sǎ-l aduc pe fiecare om în cercul MEU de luminǎ şi caut sǎ-l luminez, ca apoi sǎ poatǎ fi
îndrumat din împǎrǎţia luminii, care nu aşteaptǎ decât ca oamenii sǎ se deschidǎ ajutorului oferit cu
dragoste.
Mereu voi trimite luminǎ pe pǎmânt, cǎci întunericul încǎ va mai spori pânǎ la sfârşit -însǎ cine va fi
dornic de luminǎ, o va primi. Va avea parte din nou de cunoaştere, fiind introdus de MINE Însumi în
cunoştinţe profunde, pe care nimeni nu i le poate da dinafarǎ, afarǎ de solii MEI, pe care i-am iniţiat
EU însumi.
B.D. Nr. 8917

24.1.1965

VORBINDU-LE OAMENILOR, DUMNEZEU DOREŞTE SǍ LE CǍŞTIGE DRAGOSTEA
Ce mari bogǎţii aveţi voi, cei care primiţi continuu darurile îndurǎrii MELE şi aveţi prin aceasta o
dovadǎ a prezentei MELE, care nu vi se mai poate lua, - Primiţi iniţiere în cunoştinţe iesite din comun,
care nu pot fi infirmate, cǎci astfel de cunoştinţe nu pet veni decât de la SINGURUL care ştie totul şi
care doreşte sǎ dea aceste cunoştinţe fiecǎrui om care doreşte aceasta cu seriozitate.
EU ştiu cu mult mai mult decât sunteţi vo în stare sǎ cuprindeţi. Aceasta sǎ vǎ fie un stimulent pentru
a vǎ spori mereu maturitatea sufletului. Cǎci pe mǎsurǎ ce aflaţi tot mai mult despre activitatea MEA
şi cu cât pǎtrundeţi mai
mult în tainele veşnicului MEU plan de mântuire, aveţi parte de o fericire nemǎrginitǎ. Iar odatǎ
pǎtrunşi în tainele creaţiei, când aţi ajuns sǎ înţelegeţi mersul lucrurilor, bunurile pǎmânteşti nu mai au
farmec pentru voi.
Cǎci vǎ aflaţi iar într-o stare în care aţi redobândit cunoaşterea - vǎ aflaţi deci în luminǎ şi vǎ apropiaţi
de starea voastrǎ iniţialǎ, în care aţi fost nespus de fericiţi. Atunci existenţa voastrǎ ca oameni se
apropie de sfârşit, vǎ puteţi lepǎda de învelişul vostru trupesc şi vǎ puteţi întoarce în împǎrǎţia MEA,
care este adevǎrata voastrǎ patrie.
De aceea strǎduiţi-vǎ neobosit sǎ ajungeţi la o maturitate cât mai mare a sufletului vostru şi credeţi
în faptul cǎ vǎ aşteaptǎ minunǎţii nebǎnuite în împǎrǎţia MEA, care nu-i de pe lumea acesta.
Strǎduiţi-vǎ sǎ vǎ apropiaţi din ce în ce mai mult de MINE,cǎutaţi sǎ fiu mereu prezent în gândurile
voastre. Vreau sǎ fiu cu voi şi sǎ vǎ învǎlui din nou în razele dragostei MELE - ceea ce are ca urmare
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faptul cǎ se face luminǎ în voi şi puteţi sǎ-MI auziţi glasul într-atât de clar, cǎ nu vǎ mai îndoiţi cǎ EU
însumi vǎ vorbesc şi vǎ învǎţ.
Din strǎdaniile MELE de a vǎ câştiga dragostea, trebuie sǎ vǎ daţi seama cǎ dragostea MEA faţǎ de
voi e veşnicǎ. V-am urmat în adânc şi v-am ajutat sǎ vǎ ridicaţi, astfel cǎ v-aţi putut întrupa ca
oameni. Dragostea MEA faţǎ de voi n-a încetat nici acum, ci vǎ oferǎ har dupǎ har şi e gata de orice
ajutor. Se strǎduieşte sǎ vǎ obţinǎ dragostea, vorbindu-vǎ şi dându-vǎ putere, de care nu trebuie
decât sǎ vǎ folosiţi corect pentru a vǎ ridica din nou în Înalt, ca în final sǎ puteţi intra în împǎrǎţia
MEA, cǎci dragostea MEA vrea sǎ vǎ primeascǎ acolo drept copii ai MEI - vrea sǎ vǎ ofere cea mai
mare fericire, de neînchipuit pentru voi.
Iatǎ ce doresc sǎ obţin vorbindu-vǎ: sǎ fiţi convinşi de prezenţa MEA, sǎ-MI împǎrtǎşiţi dragostea şi
sǎ vǎ deschideţi inimile ca sǎ vǎ pot luminǎ cu dragostea MEA ca apoi sǎ aibǎ loc uniunea în
dragoste cu MINE - ceea ce face parte din fericire. Dupǎ aceasta MǍ veţi slǎvi mereu şi îmi veţi cǎnta
în veci cǎntece de laudǎ şi mulţumire pentru cǎ aţi redevenit din nou desǎvârşiţi, cum aţi fost la
Început, cum e şi TATǍL vostru în ceruri. Amin

B.D. Nr. 8268

9.9.1962
PRIN DEZVǍLUIRI, DUMNEZEU VA AJUTA SǍ VǍ RIDICAŢI

De o veşnicie aveţi parte de grija MEA iubitoǎre, cǎci a trecut deja o veşnicie de când v-aţi depǎrtat
de MINE şi sunteţi nefericiţi din aceastǎ cauzǎ. în viaţa pǎmântescǎ nu ştiţi nimic de timpul nesfârşit
care a trecut de atunci pânǎ la întruparea voastrǎ ca oameni şi pe care, lǎsându-l în urmǎ, l-aţi
depǎşit. Iar acum parcurgeţi drumul pǎmântesc şi pânǎ ce nu porniţi din proprie voinţǎ cǎtre MINE, nu
ştiţi cǎtre ce soartǎ vǎ îndreptaţi.
De-abia atunci sunteţi în afara pericolului de a cǎdea diri nou în adânc şi de a fi nevoiţi sǎ parcurgeţi
din nou drumul nesfârşit de lung Gare v-a adus aici. Şi pentru cǎ vǎ iubesc cu toatǎ
dragostea, caut mereu sǎ vǎ înrǎuresc pentru a vǎ determina sǎ vǎ dǎruiţi acelei puteri care v-a dat
fiinţǎ. Pentru aceasta, în timpul vieţii pǎmânteşti, nu e nevoie decât de decizia voinţei voastre, care
are deplinǎ libertate. Ea poate sǎ vǎ readucǎ la fericirea supremǎ dar poate sǎ vǎ ducǎ şi la o nouǎ
cǎdere, cǎci numai voinţa voastrǎ liberǎ hotǎreşte ce soartǎ vǎ aşteaotǎ în veşnicie.
Atât timp cât voinţa v-a fost legata – cât sufletul vostru a trǎit în lucrurile şi creaturile pǎmânteşti, fiind
astfel supus legilor obligatorii - nu eraţi în pericolul de a cǎdea, fiindcǎ potrivnicul MEU nu avea
putere asupra voastrǎ. Aceasta îi era retrasǎ iar dragostea MEA vǎ trǎgea constant în sus. Acum
însǎ, ca oameni, sunteţi liberi şi de aceea potrivnicul MEU are din nou dreptul sǎ vǎ influenţeze - iar
voi trebuie sǎ-i tineţi piept din liberǎ voinţa. Trebuie sǎ porniţi din proprie voinţa pe drumul care duce
la MINE. Cu aceasta treceţi cu bine ultima probǎ a vieţii pǎmânteşti şi puteţi sǎ vǎ descǎtuşaţi de
orice formǎ exterioarǎ.
Aţi luat fiinţǎ din dragostea MEA, care nu s-a inpuţinat şi nici nu se va inpuţina vreodatǎ. De aceea voi
fi mereu alǎturi de voi şi voi lupta şi EU pentru voinţa voastrǎ, la fel ca potrivnicul MEU. Voi face ca
toate evenimentele sǎ se apropie de voi în aşa fel ca sǎ vǎ îndrepte gânduriie cǎtre MINE. Cǎci
obţinând ca voi sǎ MǍ recunoaşteţi ca fiinţǎ cu totul desǎvârşitǎ, care vǎ iubeşte şi nu doreşte decât
sǎ vǎ facǎ fericiţi, v-am şi câştigat penrtu MINE. În acest scop trebuie sǎ vǎ fac deszvâluiri, trebuie sǎ
MǍ strǎduiesc sǎ luaţi cunoştintǎ de existenţa unei puteri care v-a dat viaţǎ. Trebuie sǎ vǎ dau
lǎmuriri despre natu-ra acestei puteri şi sǎ vǎ dau cunoştinţe despre activitatea acestei fiinţe şi despre
legǎtura în care vǎ aflaţi cu ea.
Şi pentru cǎ sunteţi înzestraţi cu darul gândirii, vǎ îndemn mereu sǎ gândiţi şi pǎtrund EU Însumi în
gândirea voastrǎ, dirijându-vǎ viaţa în aşa fel ca sǎ vǎ puteţi gând la MINE. Caut deci sǎ acţionez În
toate felurile asupra voinţei voastre, astfel ca ea sǎ se îndrepte catre MINE şi sǎ MI se dǎruiascǎ. Fac
aceasta din marea MEA dragoste faţǎ de voi, care e dornicǎ sǎ fie din nou în legǎtura cu voi. Pentru
aceasta însǎ e nevoie de decizia liberei voastre voinţe.
Aţi parcurs un drum lung pânǎ a vǎ întrupa ca oameni. Ca oameni vǎ aflaţi acum în acel stadiu de
maturitate în care nu trebuie decât sǎ vǎ folosiţi de darurlle ce ţin de existenţa omenescǎ pentru a
ajunge la ţintǎ. Fiecare zi vǎ oferǎ posibilitǎţi pentru a dobândi cunoaşterea despre DUMNEZEUL şi
CREATORUL vostru. Aveţi zilnic ocazia sǎ vǎ manifestaţi dragostea, sǎ duceţi la bun sfârşit: fapte
pornite din dragoste, care vǎ garanteazǎ totodatǎ şi corectitudinea gândirii, clarificân-du-vǎ şi faptul cǎ
aveţi de îndeplinit o menire pe pǎmânt. Şi atunci vi se pot dezvǎlui marile cunoştinţe despre cauza
vieţii voastre pǎmânteşti. Iar aceasta cunoaştere vǎ poate îndrepta cǎtre MINE, cel care însumi vǎ
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dau aceste cunoştinţe. Cǎci trebuie mai Întâi sǎ MǍ cunoaşteţi, ca apoi sǎ porniţi
conştient.

cǎtre MINE

Dragostea MEǍ face totul ca sǎ puteţi duce la bun sfârşit drumul dezvoltǎrii voastre, care vǎ readuce
la MINE pentru totdeauna. - însǎ un lucru nu poate face nici dragostea MEA nemǎsuratǎ: nu poate
sǎ vǎ constrângǎ la întoarcere. Drumul vieţii pâmânteşti trebuie sǎ-l parcurgerii în deplinâ libertate.
Însǎ veţi deveni şi veţi rǎmâne nespus de fericiţi dacǎ vǎ decideţi din proprie voinţa pentru MINE. Nu
mai trebuie atunci sǎ vǎ temeţi de o nouǎ cǎdere, cǎci ţin bine şi nu mai cedez în veci adversarului
MEU ceea ce am câştigat odatǎ pentru MINE. Însǎ în viaţa pǎmânteascǎ luptǎ şi el pentru sufletul
vostru. Trebuie sǎ ştiţi şi de faptul acesta, pentru ca apoi sǎ Luaţi decizia conştient şi sǎ-i opuneţi
rezistentǎ, îndreptându-vǎ paşii cǎtre MINE, ca EU sǎ vǎ ajut, şi sǎ apelaţi la darurile obţinute pentru
voi prin opera mântuirii înfǎptuitǎ de Isus Hristos. EU însumi am venit prin EL pe pǎmânt ca sǎ
plǎtesc preţul pentru rascumpararea sufletelor voastre. Cǎci îi aparţineţi şi duşmanului MEU, pentru
cǎ l-aţi urmat din libera voinţǎ.
Trebuie deci sǎ ştiţi cǎ, dǎcǎ vǎ îndreptaţi cǎtre cruce, dând dovǎdǎ prin aceasta cǎ voinţa voastrǎ a
optat pentru MINE, puteţi sǎ vǎ eliberaţi de sub stǎpânirea lui. Iatǎ de ce MǍ dezvǎlui necontenit
oamenilor, dându-le cunoştinţe despre cauza vieţii lor pǎmânteşti şi despre posibilitatea mântuirii
definitive prin Isus Hristos, prin care EU Însumi v-am adus izbǎvirea de pǎcat şi de moarte. Amin
B.D. Nr. 9002
DE CE EXISTA ÎN REPETATE RANDURI NOI DEZVǍLUIRI
Cuvântul lui DUMNEZEU nu poate fi pǎzit de schimbǎri, pentru cǎ voinţa omenescǎ este liberǎ, iar
traducerile nu întotdeauna sunt fǎcute de oameni treji din punct de vedere spiritual, ei pot deci sa
greşeasca. Aceasta este cauza noilor dezvǎluiri. Ele trebuie sǎ rectifice schimbǎrile survenite, pentru
ca cuvântul lui DUMNEZEU sǎ poatǎ pretinde pe bunǎ dreptate cǎ spune purul adevǎr. Fǎrǎ noi
dezvǎluiri ar fi imposibilǎ corectarea învǎţǎturilor greşite, mai ales în cazul în care oamenii se încred
în ideea cǎ EU însumi împiedic orice schimbare a cuvintelor MELE.
Însǎ trebuie sǎ înţelegeţi cǎ aceasta îmi este imposibil din cauza libertǎţii voinţei oamenilor, pe care
niciodatǎ n-am s-o limitez, nici chiar când e vorba de purul adevǎr. Le-am dat însǎ oamenilor
asigurarea cǎ vor afla în mod garantat adevǎrul dacǎ sunt dornici de aceasta. Nu puteţi deci conta
niciodatǎ pe faptul cǎ primiţi bunuri spirituale neschimbate când vi se predicǎ "Cuvântul lui
DUMNEZEU". Dar aveţi promisiunea de a primi adevǎrul dacǎ îl doriţi. Da, atunci însuşi predicatorul
- chiar dacǎ nu e treaz din punct de vedere spiritual - va fi astfel condus în rostirea predicii, încât
adesea nu va spune ceea ce şi-a propus, ci cuvintele pe care i le dau EU - şi aceasta pentru cǎ e
ascultat de un om care doreşte cu adevǎrat sǎ cunoascǎ adevǎrul.
Astfel, dacǎ ar exista mulţi oameni dornici sǎ afle numai adevǎrul, cei care predicǎ şi-ar da repede
seama de greşeli şi şi-ar da mai multǎ silintǎ sǎ asculte de glasul lor lǎuntric, care îi învaţǎ altfel.
Fiecare om are posibilitatea sǎ-şi dea seama de ceea ce e fals în aşa-zisele MELE cuvinte, cǎci
dragostea le lumineazǎ spiritul şi acceptǎ doar cunoştinţele adevǎrate, nefalsifi-cate. Asadar, dacǎ
omul e patruns de lumina lǎuntricǎ a dragostei, el nu mai poate sǎ gândeas-cǎ gresit. De-abia
atunci vede în cǎte locuri s-au strecurat greşeli, unde a putut sǎ acţioneze duşmanul din cauza cǎ
oamenilor le lipseşte lumina dragostei. Şi ştie deja şi faptul cǎ omul nu poate sǎ rezolve problemele
singur, numai cu gândirea sa, fǎrǎ ajutor din partea spiritului în el atunci ce sǎlǎşluieşte în el. Iar
atunci ştie şi de ce e nevoie în repetate rânduri de corecturi, pe care oamenii le primesc sub forma
unor noi dezvǎluiri.
Mereu MǍ voi dezvǎlui acelor oameni care MǍ iubesc şi care îmi respectǎ poruncile, aşa cum leam promis.
Cǎci o idee greşitǎ atrage dupǎ sine altele şi pânǎ la urmǎ nu rǎmâne decât o idee deformatǎ despre
MINE, care nicidecum nu-L oglindeşte pe DUMNEZEUL bun, peste mǎsurǎ de iubitor, care vrea sǎ
fie TATǍL vostru. Aţi acceptat deja multe bunuri spirituale în care s-au strecurat greşeli, fapt pentru
care v-a devenit strǎinǎ imaginea unui DUMNEZEU al dragostei. Vǎ aflaţi încǎ departe de EL, nu vǎ
daţi seama cǎ EL vǎ este TATǍ şi de aceea nici nu vǎ strǎduiţi sǎ ajungeţi la EL. Iar ceea ce vi se
spune despre EL e de aşa naturǎ cǎ vi-L înstrǎineazǎ şi mai mult.
EU însǎ vreau sǎ vǎ câştig dragostea, şi de aceea MǍ folosesc de fiecare prilej pentru a vǎ vorbi dacǎ nu direct, atunci prin oamenii care permit Spiritului MEU sǎ lucreze în ei. Aceştia fie cǎ vǎ
transmit direct cuvintele MELE, fie cǎ având o gândire pǎtrunsǎ de ordinea MEA, vǎ pot da o
învǎţǎturǎ care corespunde adevǎrului. Cǎci e de mare importanţǎ sǎ fiţi îndrumaţi cǎtre o gândire
corectǎ, ca sǎ ştiţi ce puteţi accepta şi ce trebuie sǎ respingeţi. - sǎ nu credeţi însǎ cǎ aveţi garantia
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gândirii corecte dacǎ Luaţi cunoştinţele din Cartea Cǎrtilor. Dat fiindcǎ nu supun voinţa oiaului la nici
o constrângere, nu pot nici sǎ împiedic ca oamenii - din lipsǎ de cunoaştere - sǎ interpreteze dupǎ
bunui lor plac bunurile spirituale cuprinse în aceastǎ carte. Cǎci tot ceea ce am spus în ea are un
sens spiritual ascuns, care poate fi înţeles numai de spiritul din om, care la randul lui poate fi trezit
nuruai prin dragoste. Acesca ÎI cǎlǎuzeşte apoi pe om în înţelegerea întregului adevǎr, dupǎ cum vam promis.
Amin
B.D. Nr. 8364

28.12.1962
OMUL ARE DATORIA SǍ VERIFICE BUNURILE SPIRITUALE!

Nu vǎ veţi putea scuza cu faptul cǎ aţi fost greşit învǎţaţi, cǎci EU v-am dat darul gândirii şi în
consecinţǎ aveţi datoria sǎ cercetaţi învǎţǎturile care vi se dau, Şi dacǎ aţi fost învǎţaţi mǎcar atât:
cǎ existǎ un DUMNEZEU şi CREATOR care a creat totul şi care mentine tot ceea ce vedeţi în jur şi,
de asemenea, pe voi înşivǎ - nu trebuie decât sǎ vǎ adresaţi în gând acestui creator şi atunci EU,
creatorul, vǎ voi cǎlǎuzi gândirea în aşa fel ca sǎ MǍ recunoaşteţi, dacǎ aceasta vǎ este voia.
Din tǎrâmul spiritual vǎ sunt mereu trimise gânduri referitoare la MINE şi la voi, care vǎ fac sǎ vǎ
întrebaţi în ce relaţii vǎ aflaţi cu MINE, DUMNEZEUL şi CREATORUL vostru. Nu lǎsaţi astfel de
gânduri sǎ treacǎ pe lângǎ voi, ci daţi-le voie sǎ vǎ punǎ mintea în miscare. Trebuie sǎ ştiţi cǎ orice
om care se foloseşte numai de propria sa gândire poate sǎ greşeascǎ.
Trebuie sǎ vǎ puneţi deci întrebarea dacǎ acei oameni, care vǎ învaţǎ, care vǎ oferǎ cunoştinţe pe
care şi ei le-au primit de la semeni sau le-au dobândit prin studiu, nu cumva greşesc. Veţi avea cu
siguranţǎ îndoieli şi atunci e bine sǎ gândiţi asupra lor. Hotǎrâtoare este însǎ voinţa voastrǎ serioasǎ
de a afla adevarul, cǎci numai aceastǎ voinţa face ca adevǎrul sǎ vǎ fie dat. Dacǎ însǎ acceptaţi pe
negândite ceea ce vi se oferǎ, nu puteţi gǎsi drumul cǎtre MINE, pentru cǎ atunci dobândiţi mereu
numai cunoştinţe care se adreseazǎ doar minţii voastre, dar nu vǎ mişcǎ niciodatǎ inima.
Iar astfel de cunoştinţe nu-i sunt de nici un folos sufletului, pentru cǎ nu vǎ dau o cunoaştere vie,
adevǎratǎ, şi nici nu vǎ determinǎ sǎ lucraţi asupra voastrǎ pentru a vǎ perfecţiona. Ele sunt şi rǎmân
cunoştinţe lumeşti, chiar dacǎ au ca subiect probleme de naturǎ spiritualǎ. - Cǎci nu se adreseazǎ
decât minţii voastre, iar pe de alta parte nu vǎ îndeamnǎ sǎ cercetaţi cele primite pentru a putea
aprecia corect ceea ce vi se oferǎ.
Iar dacǎ vi se interzice prin porunci sǎ gândiţi asupra învǎţǎturilor primite, trebuie sǎ vǎ miraţi şi sǎ vǎ
daţi singuri seama de absurditatea unor astfel de porunci şi sǎ puneţi tocmai din aceastǎ cauzǎ la
îndoialǎ adevǎrul învǎţǎturilor care vi se oferǎ. Nu-i sigur cǎ ele sunt în întregime gre-şite Voi însǎ
trebuie sǎ clarificaţi aceasta în-cepând sǎ reflectaţi asupra lor şi adresându-vǎ celui care este
DUMNEZEUL şi CREATORUL vostru, singurul care vǎ poate lumina în aceastǎ privintǎ.
Trebuie sǎ cǎutaţi deci sǎ dobândiţi o cunoaştere vie şi sǎ nu vǎ mulţumiţi cu cunoştinţe moarte. Ele
rǎmân moarte atât timp cât n-au influenţǎ asupra sufletului, cât timp nu-l fac sǎ lucreze cu sârg
asuprǎ-şi - lucru care constǎ înainte de toate în a sǎvârşi fapte pornite din dragoste faţǎ de
semeni. Cǎci îndatǎ ce omul trǎieşte în dragoste, gândirea i se lumineazǎ şi nu se mai mulţumeşte
cu învǎţǎturi care nu corespund întru totul adevǎrului. - Lumina dragostei nu îl mai lasǎ sǎ accepte pe
negândite tot ceea ce i se oferǎ. ci ŞI determinǎ sǎ cerceteze tot, cǎci dragostaa este principiu
dumnezeiesc şi nu suportǎ niciodatǎ eroarea sau minciuna.
Din acest moment omul resimte o dorinţǎ puternicǎ de a afla adevǎrul. - Şi îl primeşte, indiferent
în ce fel. Cǎci cine doreşte sǎ afle adevǎrul, acela îl va primi. Cine doreşte adevǎrul, acela MǍ
doreşte pe MINE, care sunt veşnicul adevǎr. Iar EU MǍ dezvǎlui: lui, adicǎ fac sǎ-i parvinǎ într-un
fel sau altul adevǎrul, iar el îl aceeptǎ şi-l valorificǎ fǎrǎ reţineri.
Fiecare om trebuie sǎ doreasca el însuşi sǎ ajungǎ la perfecţiune şi poate sǎ ajungǎ la ea pentru cǎ e
de ajuns sǎ ia legǎtura cu MINE - e de ajuns sǎ se roage la MINE în spirit şi în adevǎr ca sǎ-l ajut în
a-şi parcurge cu succes drumul pǎmântesc -şi ruga îi va fi ascultatǎ. Va simţi mereu un imbold
lǎuntric de a sǎvarşi fapte pornite din dragoste şi va dobândi prin aceasta luminǎ şi va merge
astfel pe calea care îl duce la desǎvârşire. Amin
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B.D. Nr. 5785

10.10.1953
NU INTREPRINDEŢI NIMIC FǍRA ISUS

Cereti sprijinul MEU pentru tot ceea ce întreprindeţi! Nu începeţi nimic fǎrǎ MINE, nu faceţi nici
un pas, nici un drum fǎrǎ MINE,ci
lǎsaţi-MǍ sǎ merg EU înaintea voastrǎ. Atunci vǎ voi fi ţelul la care veţi ajunge cu siguranţǎ.
Tot aşa încredinţaţi-vǎ MIE în toate problemele spirituale, ca sǎ vǎ conducǎ Spiritul MEU şi sǎ primiţi
sfaturi bune. Atunci nici nu mai puteţi altfel decît sǎ gândiţi si sa acţionaţi corect şi sǎ lucraţi cu succes
pentru pentru împǎrǎţia MEA. În aparenţa voostra şi acţionaţi din proprie voinţa, cǎci EU nu MǍ
manifest atât de evident ca prin aceasta sǎ fiti constrânşi sǎ-MI urmaţi voinţa. Şi totuşi voinţa MEA
este cea care se aratǎ acum în voi.
Dacǎ Îmi înfrînaţi MIE în prealabil orice muncǎ, gând sau cuvânt, puteţi fi siguri cǎ voi acţiona asupra
lor. Dar e nevoie sǎ Luaţi mai întǎi legǎtura cu MINE ca sǎ-MI simţiţi voinţa în inimǎ şi sǎ puteţi gând,
vorbi şi acţiona ca atare.
De aceea, câtǎ vreme nu vǎ consideraţi activitatea ca muncǎ lumeascǎ, ci vreţi sǎ-Mi slujiţi MIE cu EA
şi rǎmâneţi în continuǎ legǎtura cu MINE pentru a-MI primi indicaţiile, nu trebuie sǎ vǎ temeţi cǎ nu
sunteţi în stare sǎ lucraţi pentru MINE. Cǎci EU vǎ asez indicaţiile în inimǎ prin faptul cǎ vǎ dau
sentimente care vǎ fac sǎ acţionaţi dupǎ voinţa MEA. Şi atunci orice începeţi sǎ faceţi e binecuvântat.
Amin
B.D. Nr. 6674

24.10.1945
CERCETAŢI TOT ŞI PǍSTRAŢI CE ESTE BUN!

"Cercetaţi tot şi pǎstraţi ce este bun!" - Aceasta o spun celor care sunt predispuşi la îndoieli, celor
care n-au capacitatea de a discerne şi se tem sǎ accepte bunuri spirituale care le sunt oferite într-un
rnod neobisnuit. latǎ ce e de fǎcut: Luaţi-le în primire fǎrǎ prejudecǎti, apoi rugaţi-vǎ la MINE ca sǎ vǎ
iluminez şi dupǎ aceea cercetaţi ce aţi primit. Daţi deocamdatǎ la o parte ceea ce nu vi se pare
acceptabil pentru cǎ încǎ nu vǎ e pe înţeles şi bucuraţi-vǎ de ceea ce dupǎ o primǎ cercetare vi se
pare credibii.
Nu vǎ cer sǎ credeţi orbeşte - vǎ cer sǎ verificaţi bunurile spirituale care vi se oferǎ. Trebuie sǎ
reflectaţi asupra lor şi e de preferat sǎ le refuzaţi dacǎ vi se par de neînţeles, decât
sǎ le acceptaţi pe negândite. Cǎci cunoştinţele faţǎ de care n-aţi luat poziţie gândnd asupra lor, nu
sunt spre binecuvântarea voastrǎ. Însǎ dacǎ doriţi sǎ aflaţi cu adevǎrat numai adevǎrul, vǎ veţi da
seama cu claritate - când vi se oferǎ cunoştinţe spirituale prin solii MEI - cǎ acestea îşi au obǎrsia în
MIME. Cǎci cuvintele acestea au puterea de a da viaţǎ - cu condiţia ca viaţa sǎ fie doritǎ.
"Cercetaţi tot şi pǎstraţi ce e mai bun!" - Aceste cuvinte nu contrazic oare cerinţa de ǎ crede şi nu
cereceta? Când vǎ spun sǎ pǎstraţi ce e mai bun, las la atitudinea voastrǎ ce anume sǎ credeţi. Şi
aceasta pentru cǎ nu vǎ cer sǎ credeţi orbeşte. Atunci de ce pretindeţi de la oameni sǎ nu gândeasca
asupra învǎţǎturilor credintei? Nu procedaţi astfel împotriva voinţei MELE? Ştiţi ce urmǎri are asupra
oamenilor o astfel de constrân-gere la credinţǎ? Mereu subliniez libertatea voinţei, mereu scot în
evidentǎ cǎ fiecare om e rǎspunzǎtor de optiunea voinţei sale. Mereu vǎ avertizez sǎ vǎ pǎziţi de
orice constrângere spiritu-alǎ şi vǎ explic ce este de fapt esential în viaţa pǎmânteascǎ.
Şi scriptura vǎ dovedeşte aceasta prin cuvintele: "Cercetaţi toate lucrurile şi pǎstraţi ce e bun!"
Fiecare om care doreşte în mod serios sǎ-MI indeplinesacǎ voinţa ar trebui sǎ se mire de aceste
cuvinte care sunt în contradicţie cu poruncile bisericeşti, îndemnând la cercetarea cunoştinţelor
spirituale. Ale cui cuvinte, ale cui învǎţǎturi sunt mai de crezare? Acestor cuvinte ale MELE nu le
puteţi da altǎ interpretare decât de a lua atitudine faţǎ de fiecare învǎţǎturǎ religioasǎ. Trebuie sǎ
Luaţi atitudine indiferent de cine vǎ oferǎ bunuriie spirituale. Aveţi voie sǎ cercetaţi chiar şi adevǎrul
care îşi are izvorul în MINE,
venit direct de sus Şi nu vǎ condamn dacǎ credeţi cǎ nu puteţi accepta totul fǎrǎ nici o reţinere. Însǎ
cereţi-MI întotdeauna sfatul, iar EU vǎ fac sǎ înţelegeţi cele necesare pentru maturizarea sufletului
vostru. Dacǎ aveţi un nivel scǎzut de maturitate, încǎ nu puteţi înţelege tot. Dar voi sunteţi cei care
hotǎrâţi ce anume sunteţi dispuşi sǎ acceptaţi.
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"Cercetaţi tot şi pǎstraţi ce este bun!" - Cǎci prin aceasta daţi dovadǎ de seriozitatea intenţiilor voastre
şi a dorintei de a cunoaşte adevǎrul. Cei care acceptǎ totul fǎrǎ sǎ gândescǎ, dau dovadǎ de
indiferenţǎ şi niciodatǎ nu vor ajunge la lumina adevǎrului, pentru cǎ acesta le este indiferent. O astfel
de atitudine nu trebuie stimulatǎ din partea persoanelor cu rǎspundere. Oamenii trebuie stimulaţi şi nu
împiedicaţi sǎ se confrunte cu bunurile spirituale. De-abia atunci acestea îi sunt binecuvântate omului
şi îl pot ajuta la obţinerea maturitǎţii sufleteţti, dǎt fiindcǎ îşi spune cuvântul libera voinţǎ, de optiunea
cǎreia depinde totul. Amin
B.D. Nr. 7521

31.2.1960

ÎNTÂIA EPISTOLǍ A LUI IOAN, CAPITOLUL 4, l-3: "CERCETAŢI DUHURILE DACǍ SUNT DE LA
DUMNEZEU!"
Luaţi-vǎ mereu dupǎ cuvintele MELE. Dacǎ vi se dau din afara bunuri spirituale, cercetaţi -le dacǎ
corespund cu cuvintele MELE pe care vi le-am transmis EU direct şi refuzaţi ceea ce e în contradicţie
cu ele. Cǎci ceea ce vǎ vesteşte spiritul MEU este adevǎrul adevǎrat pe care-l puteţi oricând sustine
ca adevǎr.
Nu trebuie sǎ vǎ fie teamǎ cǎ rǎspândiţi idei gresite dacǎ vǎ tineţi strict de ceea ce primiţi de sus de la
MlNE.
Cǎci voinţa MEA este ca adevǎrul sǎ se rǎspândeascǎ printre oameni, aşa cǎ MǍ îngrijesc sǎ-l
primiţi, şi mereu voi vorbi prin Spiritul MEU numai acolo unde existǎ garanţia cǎ cuvântul MEU este
primit şi dat neschimbat mai departe. Eu ştiu când şi unde este aceasta posibil, şi acolo Spiritul MEU
se revarsǎ.
Vreau ca voi, oamenii sǎ trǎiţi în adevǎr - ştiu însǎ în ce mǎsurǎ acţioneazǎ duşmanul MEU asupra
voastrǎ, cǎutând mereu sǎ presare adevǎrul cu erori. Cunosc cine e dornic de adevǎr şi deci unde are
duşmanul MEU puţinǎ influenţǎ. Ştiu când îmi creeazǎ dorinţa de adevǎr posibilitatea de a transmite
adevǎrul pe pǎmânt ca sǎ fie dat mai departe la semeni, ştiu unde existǎ dorinţa de a sluji adevǎrul.
EU însumi, când am trǎit pe pǎmânt am vestit Evanghelia, astfel cǎ oamenii au primit de la MINE
numai adevǎrul curat, indiferent despre ce le-am dat învǎţǎturǎ. Şi acum porneşte de la MINE cei mai
pur adevǎr şi nu e nevoie decât de o inimǎ deschisǎ, dornicǎ de adevǎr, pentru ca adevǎrul sǎ fie
primit şi folosit. Atunci el rǎspândeşte lumina - cǎci semnul distinctiv al adevǎrului este faptul cǎ îi
mǎreşte omului capacitatea de înţelegere, el dobândind astfel cunoştinţe clare, care îl ilumineazǎ ceea ce poate sǎ faca numai adevarul.
Fiecare greşealǎ însǎ zǎpǎceşte gândirea, întunecǎ spiritul şi niciodatǎ nu poate sǎ aducǎ fericirea.
Cine doreşte adevǎrul, acela simte şi efectul binecuvântat al luminii - pe când cel care trǎieşte în
eroare nu-şi da seama de aceasta pentru cǎ trǎieşte în beznǎ spiritualǎ. Nimeni însǎ nu va putea
spune cǎ adevǎrul este de negǎsit, fiind inaccesibil oamenilor. Cǎci fiecare om care doreşte în mod
serios sǎ afle adevǎrul şi care ia legǎtura cu MINE, poate sǎ-l primeascǎ.
Acum îl primiţi în mod evident prin cuvintele MELE venite de sus şi puteţi verifica oricând în ce
mǎsurǎ corespund cu ele învǎţǎturile de natura spiritualǎ care vi s-au dat, pentru a afla dacǎ trǎiţi în
adevǎr. Ceea ce vǎ transmit EU însumi nu poate fi decât adevǎrul. Preţuiţi-l şi nu renunţaţi niciodatǎ
la el, pentru cǎ aţi primit prin el un dar al îndurǎrii MELE de o extraordinarǎ importanţǎ, care are
menirea sǎ înlǎture mizeria spiritualǎ în care vǎ aflaţi, sǎ vǎ aducǎ în starea luminii şi puterii şi sǎ vǎ
ajute la maturizarea sufletului. E un dar pe care vi-l oferǎ marea MEA dragoste ca sǎ nu mai trǎiţi în
bezna spiritului.
Spiritul MEU coboarǎ asupra voastrǎ - se varsǎ într-un vas deschis, umplându-l mereu din nou.
Spiritul MEU vǎ da adevǎrul, care nu poate sǎ porneascǎ decât de la MINE. De aceea puteţi sǎ
sustineţi acest adevǎr cu toatǎ convingerea în faţa semenilor, pentru cǎ de la MINE nu pote sǎ vinǎ
nimic neadevǎrat.
Dovada cǎ aceste învǎţǎturi vin de la MINE o aveţi prin faptul cǎ: pomenesc mereu de întruparea
MEA ca om, de opera mântuirii ce am înfǎptuit-o şi aratǎ ca EU, DUMNEZEUL Şi TATǍL vostru
ISUS HRISTOS, mântuitorul vostru, însumi mǎ aplec la voi ca sǎ vǎ dau mǎrturie despre MINE.
De asemenea puteţi constata un efect deosebit şi deci vǎ puteţi da seama de natura dumnezeiascǎ
a acestei puteri spirituale ,deoarece vǎ da mereu învǎţǎturǎ despre dragoste şi vi-l aratǎ pe ISUS
HRISTOS ca singurul şi cel mai important ţel al vieţii. De aceea puteţi sǎ credeţi tot ce vine prin
Spiritul MEU , cǎci "însuşi veşnicul adevǎr" se apleacǎ la voi, învǎţându-vǎ, pentru cǎ vrea sǎ trǎiţi
în adevǎr. Amin
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B.D. Nr. 8494

12.5.1963
DARUL ÎNDURǍRII ÎNAINTE DE SFÂRŞIT

În ultima vreme înainte de sfârşit îmi revǎrs din abundenţǎ harul asupra pǎmântului, cǎci oamenii au
nevoie de el. Ei au mare nevoie de sprijin pentru a putea parcurge cu succes ultima parte a drumului
lor pǎmântesc. Trebuie aduşi mulţi oameni pe drumul cel bun. Ei au nevoie de ajutor, cǎci se aflǎ pe
drumul ce îi duce la prǎpastie şi de aceea trebuie chemaţi înapoi şi îndrumaţi spre drumul cel bun.
Toate mijloacele de care MǍ folosesc înainte de sfârşit sunt daruri ale îndurǎrii, cǎci oamenii nu fac
ninic ca sǎ le obţinǎ, ci merg indiferenţi pe drumul pǎmântesc şi de aceea nici nu meritǎ ajutor, mai
ales cǎ mai mult se opunf în loc sǎ primeascǎ adevǎrul. EU însǎ îmi iubesc toate fǎpturile şi nu vreau
sǎ se piardǎ vreuna din ele. Nu vreau ca ele sǎ ajungǎ din nou într-o stare nefericitǎ pentru un timp
nesfârşit de lung, şi de aceea pun Îndurarea înaintea judecǎţii. Încerc totul ca sǎ le salvez înainte de
sfârşit.
Ştiu ce e spre binele fiecǎruia. Ştiu ce poate sǎ-l aducǎ pe fiecare om în parte pe drumul cel bun. Şi
MǍ folosesc de acesta, fǎrǎ a recurge însǎ la presiuni asupra voinţei, cǎci omul trebuie sǎ
hotǎrascǎ liber. Aceasta îi va veni usor, pentru cǎ mijloacele - îndurǎrii se vor apropia atǎt de evident
de el, încǎt va putea sǎ le recunoascǎ. Mereu îi va fi îndreptatǎ, atenţia cǎtre tǎrǎmul spiritual. Mereu
se va apropia moartea de el sub o formǎ sau alta, fie cǎ trebuie sa se despartǎ de oameni care-i sunt
dragi, fie cǎ aflǎ de felurite cazuri de deces.
Va fi mereu atenţionat cǎ şi viaţa lui e trecǎtoare, asfefel cǎ are ocazia sǎ se gândeascǎ la ce
urmeazǎ dupǎ moarte, gândurile li vor fi îndrumate cǎtre tǎrǎmul spiritual, cǎci se va gândi ades la cei
morţi şi se va intreba: unde sunt ei oare? Au pierit de tot sau mai existǎ o speranţǎ de a-i revedea?
Atunci intervin spiritele în paza cǎrora este incredinţat şi-l îndrumǎ şi cautǎ sǎ-i influenţeze gândirea şi
sa-l lumineze. Ele fac posibil ca fiecare om sǎ ia cunostinţǎ de cuvintele MELE transmise direct pe
pǎmânt sau sǎ le cadǎ în mânǎ cǎrti în mǎsurǎ sǎ-i lǎmureascǎ. Ei fac totul ca gândurile oamenilor sǎ
se îndrepte cǎtre acea Împǎrǎtie, care le este adevǎrata patrie, în care vor pǎsi dupǎ ce se vor
despǎrti de lumea aceasta. Şi cei morţi îi influenţeaza din lumea cealaltǎ prin faptul cǎ intervin mereu
în gândurile oamenilor şi prin aceasta se stabileşte intr-un fel o legǎturǎ spiritualǎ între tǎrǎmul
spiritual şi cel pǎmântesc,
Îndurarea MEA e nesfârşitǎ şi fiecare s-ar putea folosi de ea, dacǎ aceasta i-ar fi voia. De aceea şi fac
sǎ-MI rǎsune glasul, cǎci eine Îl aude şi Îl acceptǎ se foloseşte întradevǎr de cel mai mare har (dar)
al îndurǎrii,care îi asigurǎ succesul: ÎI ajutǎ sǎ-şi maturizeze sufletul şi sǎ-şi realizeze incǎ pe pǎmânt
scopul de a MǍ gǎsi, de a lua legǎturǎ cu MINE - ceea ce îi va asigura apoi desǎvǎrşirea sufletului.
Important este ca omul sǎ restabileasca cu MINE înainte ca sufletul sǎ-i fi pǎrǎsit trupul, înainte
de a fi sosit timpul despǎrţirii de pǎmânt.
Îndatǎ ce işi da seama de existenta MEA şi MǍ recunoaşte, el nu se mai pierde, pentru cǎ o porneşte
pe drumul ce duce la cruce, la mântuitorul dumnezeiesc ISUS HRISTOS. În EL MǍ recunoaşte pe
MINE, îndreptându-se astfel cǎtre MINE. Atunci ISUS il descǎtuşeazǎ, smulgându-l pentru totdeauna
din ghearele duşmanului. Cǎci ISUS i-a luat pǎcatele asupra SA, deschizându-i astfel drumul cǎtre
TATǍ.
ISUS şi cu MINE suntem unul - Recunoaşterea acestui fapt garanteazǎ reîntoarcerea la MINE a
celor cǎzuţi odinioarǎ. Iatǎ de ce le vorbesc oamenilor, dându-le explicaţii. Cuvintele MELE sunt cel
mai mare dar al îndurǎrii, pe care-l dau oamenilor înaintea de venirea sfârşitului. Ferice de cel care
le acceptǎ, cǎci el în veci nu se mai pierde.
Rǎgazul rǎmas e scurt, iar forţele întunericului luptǎ cu Înversunare pentru suflete. Dar şi EU lupt
pentru voi, fǎpturile MELE, şi sunt alǎturi de voi, ca sǎ puteti opta corect, ca sǎ porniţi pe drumul cǎtre
ISUS HRISTOS, în care am devenit EU Însumi om, pentru a vǎ mântui. Cǎci voi sunteti cei care
decideţi rezultatul acestei lupte. Folosiţi-vǎ de aceasta mare operǎ a îndurǎrii -mântuirea prin
ISUS HRISTOS şi adevǎrat vǎ spun, veţi obţine victoria, eliberîdu-vǎ de cel care va vrea pieirea.
Amin.
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J.W.

19.7.1965
CHEM OAMENII LA ÎNTOARCERE

Tot mai mult aleargǎ oamenii dupǎ avuţii pǎmânteşti, nu-şi mai gǎsesc odihna, nimic nu le mai saturǎ
foamea şi setea. E bine ca oamenii sǎ se strǎduiascǎ neobosit la fapte bune, cǎci strǎdaniile lumeşti
adunǎ numai lucruri moarte, care nu servesc vieţii sufletului.
Nu vǎ molipsiţi şi voi de strǎdaniile lumii, care nu urmǎreşte decât bogǎţia, gloria şi plǎcerile. Ea
seamǎnǎ cu un orb care cautǎ un ţel şi fiind orb, nu poate sǎ-l gǎseascǎ. Dar lumea e orbitǎ tocmai
de faptul cǎ îşi cautǎ fericirea în cele pǎmânteşti. Fie-vǎ milǎ de aceşti oameni. Ei nu trebuie
condamnaţi, fiindcǎ sunt orbi şi de cele mai multe ori nu ştiu ce fac. Veţi constata cǎ oamenii au o
orientare din ce în ce mai materialistǎ, cǎ uitǎ tot mai mult de valorile mai înalte ale vieţii şi îşi aflǎ
bucuria în plǎceri primitive.
Cunosc gândirea întoarsǎ pe dos a oamenilor şi vreau sǎ le vin în ajutor. Dar nu mai pot sǎ-i ajut prin
glasul lǎuntric, spiritual, ci doar din afarǎ, prin semne cum ar fi catastrofele naturale, epidemiile,
foametea şi rǎzboaiele. Ei nu-şi vor da seama de ce sunt nevoia sǎ permit toate acestea şi chiar se
vor indigna. Sǎ ştiţi însǎ cǎ întǎmplarile acestea vor veni asupra oamenilor numai pentru cǎ ei sunt de
rea credinţǎ. De aceea faptele lor se vor întoarce asupra lor şi copiilor lor. Trebuie sǎ permit din
cauza rǎutǎţii lor ca propriile lor fapte sǎ se întoarcǎ asupra lor, ca prin aceasta sǎ-şi dea seama de
gândirea lor întoarsǎ pe dos, ca sǎ se depǎrteze de cele
pǎmânteşti şi sǎ-şi caute fericirea în MINE. Oamenii vor avea necazuri atât de mari, încât vor fi
zguduiţi, redevenind astfel receptivi faţǎ de cuvintele MELE şi spiritul MEU aflat pretutindeni.
Oǎmenii vor râde şi vor dǎnţui în aşa-zisa lor fericire pânǎ în momentul intervenţiei MELE.
Atunci bucuriile li se vor transforma în râuri de lacrimi, dansurile în bocete.
Vǎ spun: n-ar fi nevoie de necazurile acestea dacǎ oamenii n-ar fi intorsi pe dos sufleteşte, dacǎ n-ar
fi uitat de MINE pentru a se închina principelui lumii şi a-l iubi.Dar fiindcǎ oamenii iubesc întunericul,
întunericul va cǎdea asupra lor şi-i va judeca dupǎ dragostea lor intoarsǎ pe dos.
Puţini numai se vor trezi, întorcându-se cu totul cǎtre MINE, încetând sǎ mai pǎcǎtuiascǎ
pentru a se elibera definitiv de sub stǎpǎnirea celui care aduce numai nenorocire celui care se
ataşeazǎ de el - fiindcǎ el este nespus de rǎu.
Dar cei mai mulţi oameni nu cred aceasta pânǎ nu o simt amarnic pe propria lor piele. Eu însǎ sunt
pǎstorul cel bun care aduc vindecare şi binecuvântare acolo unde oamenii MǍ iubesc şi merg pe cǎile
MELE.
J.W.
CINE-MI PRIMEŞTE CUVINTELE, MǍ PRIMEŞTE PE MINE
Deschideţi-vǎ mereu inimile pentru a primi cuvintele mele, cǎci prin aceasta vǎ puteţi împǎrtǎşi din
belşug din marea MEA îndurare şi de-abia prin aceasta devine viaţa o adevǎratǎ bucurie pentru voi.
Cuvintele MELE nu sunt vorbe goale, ci ele sunt forţa care pune totul în mişcare, care pulseazǎ în
întreaga creaţie. Cine îmi primeşte cuvintele drept: ceea ce sunt ele - şi anume drept fortǎ spiritualǎ acela se întremeazǎ. Cǎci cuvintele MELE sunt adevǎrata pâine şi adevǎratul vin, care dau puteri
pentru o nouǎ viaţǎ.
De v-aţi putea da seama ce mare har este primirea cuvintelorr MELE, aţi spune: TU, TATǍL cel mai
bun, ne hrǎneşti cu atâta îmbelsşugare din pâinea ta cereascǎ, TU ne dai nouǎ carnea ta, ca noi sǎ
trǎim în TINE şi TU în noi. - Cuvintele TALE sunt o continuǎ punte cǎtre TINE. Trebuie numai sǎ ne
strǎduim cǎtre ea ca sǎ ajungem la adevǎratul ţel care eşti TU, bunul nostru TATǍ. Fǎrǎ TINE, fǎrǎ
cuvintele TALE suntem sǎraci, cǎci cuvintele TALE ne dau puteri pentru o nouǎ viaţǎ.
Dragii MEI copii, cuvintele MELE sunt o transmitere directǎ de putere cǎtre voi. Cine imi primeşte
cuvintele, primeşte şi putere de la MINE, care va dǎ tǎarie în nevoile vieţii - Vǎ dau cuvintele MELE,
cǎci vǎ cunosc necazurile. Vǎ dau pâinea MEA cereascǎ, pentru cǎ sunteţi flǎmǎnzi. Primiţi-o şi vǎ
spun: vǎ veţi sǎtura cu adevǎrat în toatǎ fiinţa voastrǎ.
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Vǎ spun: cuvintele pe care vi le transmit sunt acea putere a binecuvântarii, care porunceste întunericului. Primiţi cu sârg cuvintele MELE, ca sǎ prindeţi puteri în MINE şi sǎ porunciţi puterilor care
vor sǎ producǎ pretutindeni haos şi necazuri.
Cuvintele MELE seamǎnǎ cu un izvor, care nu seacǎ niciodatǎ, care nu poate fi nicicând epuizat de
vreun spirit creat, cǎci cuvintele MELE sunt nesfârşite în profunzimea lor - EU însumi fiind miezul lor.
Cine bea din izvorul MEU se întremeazǎ în toatǎ fiinţa lui şi se împlineste de o viaţǎ nouǎ, unitǎ cu
MINE.
Izvorul cuvintelor MELE sunt EU însumi - EU însumi vin la voi prin cuvânt. Cine MǍ primeşte
prin ele, cu adevǎrat MǍ primeşte pe MINE. Eu îi apartin în aceeaşi mǎsurǎ în care şi-a însuşit
cuvintele MELE, cǎci EU şi cuvintele MELE suntem la origine unul şi acelasi. De aceea vǎ spun:
cine e curat în spirit şi îmi ascultǎ cuvintele, pe MINE MǍ ascultǎ şi simte prezenţa MEA, a CELUI
care MǍ grǎbesc sǎ vin la voi prin cuvânt.
Pǎstraţi în adâncul inimii aceste explicaţii ce vi le-am dat despre cuvintele MELE . Ele vǎ fac apţi sǎ le
primiţi în continuare, ceea ce valoreazǎ extraordinar de mult pentru voi. Încǎ nu vǎ puteţi da seama cu
adevǎrat de aceasta, dar credeţi-MǍ, cǎci EU vǎ spun adevǎrul curat. Amin.
J.L.

C.D. vol.1, cap.1
ASTFEL VORBEŞTE DOMNUL

Cine vrea sǎ vorbeascǎ cu MINE, acela sǎ vinǎ la MINE şi EU îi voi aşeza rǎspunsul în inima. - Dar
numai cei curaţi, ale cǎror inimi sunt pline de umilinţǎ, vor auzi şi glasul MEU! - Iar cu cel care MǍ
preferǎ întregii lumi şi mǎ iubeşte aşa cum iubeşte mirele o gingaşǎ mireasǎ, voi merge braţ la braţ, şi
MǍ va vedea mereu, aşa cum vede un frate pe celǎlalt.
Spune-le celor care MǍ cautǎ: EU, CEL adevǎrat, MǍ aflu peste tot şi nicǎieri! MǍ aflu peste tot unde
sunt iubit şi sunt respectate poruncile MELE; nu sunt însǎ nicǎieri unde oamenii doar MI se închinǎ şi
MǍ cinstesc! - Nu este dragostea mai mult decât ruga şi respectarea poruncilor mai mult decât
cinstirea? - Adevǎrat vǎ spun: cine MǍ iubeşte, acela MI se roagǎ în spirit şi cel care ÎMI respectǎ
poruncile, acela MǍ iubeşte cu adevǎrat. Poruncile MELE pot fi respectate doar de cel care MǍ
iubeşte. Iar cel care MǍ iubeşte nu mai are altǎ poruncǎ decât de a fi mǎrturia cuvântului MEU viu,
care este adevǎrata, veşnica viaţǎ!
Amin
Puteţi sǎ-MI cereţi sfatul în orice probleme - EU vǎ dau lǎmuriri. - De ce n-aş face-o, cǎci vǎ
sunt TATA Şi vreau sǎ veniţi la MINE cu orice problemǎ, ca sǎ creşteţi şi sǎ vǎ formaţi dupǎ chipul Şi
asemǎnarea MEA.
Cuvinte pǎrinteşti primite de Johanna Dudde.
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