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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: 

 
1 Dumnezeu vorbeşte şi astǎzi 

2 Cine este Dumnezeu 
3 Planul de mântuire al lui Dumnezeu 

 
 

Website în limba germanǎ cu revelaţiile date la Bertha Dudde în 
limbile englezǎ, germanǎ,spaniolǎ, sârbǎ, francezǎ, rusǎ, etc. :  

www.bertha-dudde.info
 
 

Revelaţiile date lui Jakob Lorber în limba româna:  
www.j-lorber.com   

  
 

http://www.j-lorber.com/Romania
 
 

http://home.arcor.de/peace4you/lorber_ro

http://www.bertha-dudde.info/
http://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 1891, 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 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 
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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 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: 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. 

 

 

[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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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 de-loc 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 învǎţǎtu-
rile 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 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. 

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. 
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B.D. Nr. 8760          22.2 1964 
 

CUNOAŞTEREA PLANULUI DE MÂNTUIRE AL LUI DUMNEZEU 

Vreau sǎ aruncaţi o privire în veşnicul MEU plan de mântuire şi de 
aceea caut sǎ vǎ dau cunoştinţe po trivit nivelului vostru de 
maturitate. Caut sǎ vǎ mijlocesc aceste cunoştinţe prin Spiritul 
MEU, ca sǎ vǎ aflaţi pe deplin în adevǎr şi sǎ puteţi fi convinşi de 
acesta. Cǎci numai pe calea spiritului este posibil sǎ vi se dea 
adevǎrul curat. Trebuie sǎ ştiţi totul pentru a putea lua aţitudine 
faţǎ de învǎţǎturile gresite care vǎ îngreuneazǎ întoarce-rea la 
MINE - cǎci acesta este scopul planului MEU de mântuire. 

Trebuie sǎ ştiţi de unde veniţi şi ce v-a determinat sǎ vǎ 
întoarceţi de la MINE. Trebuie sǎ ştiţi de soarta pe care v-aţi 
creat-o cǎzând de lângǎ MINE. Şi trebuie sǎ ştiţi cǎ am întocmit 
pentru voi un plan care vǎ asigurǎ incetul cu incetul reintoarcerea 
la MINE, precum şi de ce a fost nevoie de acesta. 

Trebuie sǎ aflaţi de acest: plan, cǎci de-abia atunci puteţi înţelege 
existentǎ voastra ca oameni pe pǎmânt, trǎind apoi corespunzǎtor 
scopului de aţins. ÎL veţi cunoaşte şi indrǎgi pe CEL care a creat 
de dragul vostru întreaga creaţiune, care, mǎnat de nesfârşita SA 
dragoste şi înţelepciune şi-a folosit puterea ca sǎ dea fiinţǎ la 
cele mai minunate lumi create, toate cu acelaşi scop: de a gǎzdui 
fiinţele spirituale cǎzute spre a le duce la deplinǎ maturitate, pentru 
a se putea reîntarce la MINE. Cǎci EU sunt punctul de plecare al 
existenţei lor şi rǎmân veşnic legat de fiinţele pe care le-am creat 
pentru cǎ le iubesc. 

Voi oamenii trebuie sǎ ştiţi cǎ dragostea MEA faţǎ de voi e 
nesfârşitǎ şi cǎ prin ea se explicǎ totul, pentru cǎ altminteri as 
fi putut sǎ nimicesc tot ceea ce am creat chiar în momentul în 
care MI s-a opus. Dragostea M-a împiedicat sǎ fac aceasta. Însǎ 
dragostea MEA vrea de asemenea sǎ facǎ fericite fiinţele create, 
pentru cǎ aşa e dragostea - nu poate altfel, vrea sǎ dǎruiascǎ 
fericire. De aceea cei cǎzuţi trebuie sǎ se reîntoarcǎ neapǎrat la 
MINE. Veşnicul MEU plan de mântuire are ca scop tocmai 
reîntoarcerea definitivǎ la MINE a tuturor fiinţe-lor spirituale 
cǎzute. 

Cǎ vǎ dau despre aceasta atât de multe cunoştinţe, e din cauza 
vremurilor din urma, care fac necesar ca oamenii sǎ primeascǎ un 
ultim ajutor. Trebuie sǎ ştiţi ce e în joc şi cǎ nu vǎ rǎmâne prea 
mult timp pentru reîntoarcerea la MINE - ca sǎ nu trǎiţi fǎrǎ grijǎ, 
de azi pe mâine, ci sǎ încercaţi sǎ stabiliţi o strǎnsǎ legǎturǎ cu 
MINE, pentru ca EU sǎ vǎ arǎt drumul în haosul care va veni asupra 
oamenilor înainte de sfârşit, fapt pentru care sunt de asemenea 
necesare explicaţii care corespund adevǎrului. 

Dacǎ vǎ sunt lǎsate concepţiile greşite, mereu mai speraţi cǎ pǎmântul 
va înflori din nou, cǎ vine iar o nouǎ ascensiune, cǎci nu cunoaşteţi 
sensul şi scopul evenimentelor pe care le trǎiţi. Atunci vǎ trǎiţi 
viaţa pǎmânteascǎ în zadar, fǎrǎ nici un folos pentru sufletul vostru 
care este eul vostru propriu-zis şi care nu piere când vǎ moare 
trupul. Şi atunci urmea-zǎ pentru suflet o soartǎ de care vreau sǎ-l 
feresc. Cǎci vreau sǎ vǎ dǎruiesc fericire pentru cǎ vǎ iubesc şi 
de aceea transmit în repetate rânduri adevǎrul pe pǎmânt. Voi trebuie 
doar sǎ-l primiţi pentru a vǎ salva de soarta groaznicǎ a surghiunului 
înnoit în creaturile noului pǎmânt. 
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Cine cunoaşte veşnicul MEU plan de mântuire, trece deja într-o anumitǎ 
mǎsurǎ fericit prin viaţa pa-mânteascǎ, pentru cǎ şi-a dat deja seama 
de sensul şi scopul acesteia şi trǎieşte conştient, cǎutând sǎ-MI 
îndeplineascǎ voinţa. Cel strǎin de aceste cunoştinţe nu cunoaşte 
scopul existenţei şi va aprecia totul doar din punct de vedere 
pǎmântesc, nelǎsând loc vreunui scop spiritual, cǎci tot ce e 
spiritual îi e strǎin. Pe de altǎ parte însǎ, va arǎta înţelegere 
faţǎ de veşnicul MEU,plan de mântuire doar omul care prin activitate 
plinǎ de dragoste faţǎ de semeni a stabilit deja legǎturǎ cu MINE, 
cǎci spiritul sǎu s-a trezit deja la viaţǎ. Omul care nu crede de 
loc în MINE gândeşte şi acţioneazǎ fǎrǎ dragoste şi niciodatǎ nu 
este deschis faţǎ de astfel de cunoştinţe. El trece deci prin viaţǎ 
cuprins de beznǎ deasǎ, negǎsind în orbirea lui drumul cel bun. EU 
însǎ vreau sǎ le prezint tuturor oamenilor cunoaşterea despre faptul cǎ 
ei au luat cândva fiinţǎ din MINE, cǎ s-au întors din proprie voinţǎ 
de la MINE, au cǎzut în adânc iar dragostea MEA i-a ajutat sǎ se 
ridice din nou, pentru cǎ dragostea MEA faţǎ de tot ceea ce am creat 
este nesfârşitǎ şi va rǎmane veşnic neschimbatǎ. 

De aceea n-am odihnǎ pânǎ nu recǎştig toate fiinţele cǎzute, pânǎ ce 
ele nu se strǎduiesc sǎ se reîntoarcǎ la MINE de bunǎvoie. Ele trec 
în acest scop prin creaţiunile cǎrora le-am dat cândva fiinţǎ spre 
a servi reîntoarcerii la MINE. Voi mijloci mereu aceste cunoştinţe 
acelor oameni care stabilesc legǎturǎ cu MINE şi doresc sǎ afle 
adevǎrul despre cauza, sensul şi scopul existenţei lor pe acest 
pǎmânt. Şi veţi primi învǎţaturǎ despre aceasta conform adevǎrului, 
cǎci numai adevǎrul vǎ da libertatea şi vǎ readuce definitiv la MINE. 

Amin 
 

B.D. Nr. 5612                                 28.2.1953 
 

CREAREA LUI LUCIFER ŞI A FIINŢELOR SPIRITUALE ORIGINARE 

Mintea omeneascǎ poate cuprinde doar într-o anumitǎ mǎsurǎ adevǎrul 
profund, cǎci ceea ce e spiritual nu poate fi explicat decât în mod 
spiritual. Aceastǎ explicaţie este preluatǎ de spiritul vostru şi e 
transmisǎ minţii prin intermediul sufletului. Mintea însǎ vǎ este 
încǎ mult prea solicitatǎ de cele pǎmânteşti, neputând astfel sǎ 
pǎtrundǎ indeajuns în profunzimea cunoştinţelor spirituale, pentru a 
inţe-lege totul. Cu toate acestea MǍ dezvǎlui vouǎ prin scânteia 
spiritualǎ implantatǎ în voi, iar cei care au dragoste vor pricepe 
sensul a ceea ce le dezvǎlui: 

dorinţa MEA de a crea era nespus de mare, puterea îmi era 
inepuizabilǎ, iar fericirea MEA consta în realizarea gândurilor şi 
planurilor MELE. Doream sǎ împǎrtǎsesc cuiva aceastǎ fericire; 
dragostea MEA dorea sǎ se dǎruiascǎ. Vroiam ca în afarǎ de MINE sǎ 
mai fie o fiinţǎ care sǎ se bucure de ceea ce MǍ fǎcea pe MINE atât 
de fericit. Resimţeam existenţa de unul singur ca pe o lipsǎ, pe 
care , însǎ puteam oricând s-o înlǎtur, dacǎ vroiam. Şi am vrut sǎ 
MǍ regǎsesc într-o fiinţǎ care sǎ fie strâns legatǎ de MINE, pe care 
vroiam s-o creez ca pe o copie a MEA, ca sǎ MǍ oglindeascǎ pe MINE 
însumi, ca sǎ-i pot dǎrui o fericire nesfârşitǎ, sporind astfel şi 
propria MEA fericire. Am vrut sǎ creez o astfel de fiinţǎ şi a fost 
de ajuns ca sǎ vreau aceasta. Cǎci voinţa MEA este putere, acţionând 
mereu cu dragoste şi înţelepciune. 
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Astfel a luat naştere din MINE o fiinţǎ care era copia MEA, însǎ 
nu putea sǎ MǍ vadǎ pentru cǎ de M-ar fi vǎzut ar fi pierit de 
fericire. 

Cǎci nici o fiinţǎ n-ar putea suporta sǎ MǍ vadǎ, fiindcǎ orice 
fiinţǎ, chiar şi cea mai desǎvârşitǎ copie a MEA nu este decât un 
produs al puterii dragostei MELE, pe când EU sunt puterea dragostei 
în sine. Strǎlucirea MEA depǎseşte totul în amplitudinea ei, fapt 
pentru care nu puteam fi vǎzut de fiinţele create de MINE. Mi-am creat 
însǎ prin aceastǎ fiinţǎ un vas în care puteam sǎ-MI revǎrs continuu 
puterea dragostei, o fiinţǎ deci care, primind continuu fluxul 
puterii MELE, primea prin aceasta din belşug şi dorinţa MEA de a 
crea, puterea MEA, înţelepciunea şi dragostea MEA. Putea deci sǎ 
resimtǎ aceeaşi fericire ca şi MINE, putea sǎ-şi manifeste puterea 
dupǎ voinţa ei, putea sǎ fie fericitǎ şi sǎ-şi sporeascǎ fericirea 
creând, cǎci puterea MEA o fǎcea capabilǎ de toate acestea. Iar EU 
MǍ bucuram de fericirea ei. 

Şi astfel au luat fiinţǎ din ea nenumǎrate fiinţe asemǎnǎtoare. Erau 
cu toţii copiii dragostei MELE, erau desǎvârşiţi, aflându-se în cea 
mai strǎlucitoare luminǎ - cǎci din fiinţǎ creatǎ identicǎ cu MINE şi 
dragostea MEA nesfârşitǎ nu puteau sǎ re-zulte decât fiinţe cu totul 
desǎvârşite.  

Aceasta pentru cǎ aveam amândoi aceeaşi voinţa şi dragostea 
amândurora se regǎsea în fiinţele create. N-a existat nimic imperfect 
atât timp cât voinţa MEA a putut sǎ acţioneze prin fiinţǎ primǎ 
creatǎ. Era o lume spiritualǎ plinǎ de luminǎ, cu un mare numǎr de 
fiinţe spirituale create originar. Puterea MEA se revǎrsa nelimitat 
cǎtre acea fiinţǎ pe cǎre MI-am ales-o ca purtǎtoare a luminii şi 
puterii MELE. 
 
Aceastǎ primǎ fiinţǎ era nemǎsurat de fericitǎ. EU însǎ am vrut sǎ-i 
sporesc şi mai mult fericirea. Am vrut ca ea sǎ nu mai fie legatǎ de 
voinţa MEA ci sǎ facǎ totul din proprie voinţa, care, dacǎ fiinţǎ 
era şi rǎmânea perfectǎ, ar fi fost voinţa MEA. Cǎci fiinţa, fiind 
creatǎ de MINE, nu era capabilǎ sǎ aibǎ altǎ voinţǎ decât a MEA. EU 
însǎ vroiam ca ea sǎ poatǎ acţiona liber - cǎci ceea ce caracteri-
zeazǎ o fiinţǎ dumnezeiasca este tocmai faptul cǎ dragostea îi este 
atât de profundǎ, încât voinţa îi este la fel cu a MEA. Aceastǎ 
dragoste vroiam s-o primesc de la prima fiinţǎ creatǎ. Aceasta i-ar 
fi adus totodatǎ şi suprema desǎvârşire, astfel cǎ, nemaiacţionând - 
ca fiinţǎ creatǎ - dupǎ voinţa MEA, ci având din dragoste aceeaşi 
voinţǎ cu MINE, ar fi avut parte de o fericire nesfǎşitǎ. 

Ca sǎ poatǎ trece aceasta probǎ a voinţei a trebuit sǎ dispunǎ de o 
voinţǎ cu desǎvârşire liberǎ. Ea nu MǍ putea vedea, dar MǍ cunoştea 
pentru cǎ se afla în luminǎ. Vedea însǎ nenumǎrate fiinţe care au 
rezultat din voinţa ei şi se simţea creatoarea lor, deşi ştia cǎ 
puterea pentru aceasta a primit-o de la MINE. Dar aceasta fiinţǎ 
îmi invidia puterea. Fiind vizibilǎ fiinţelor create de ea, se 
considera, stǎpânǎ pe ele, cu toate cǎ ştia cǎ ele au luat fiinţǎ 
din MINE şi s-a dat în faţa lor drept sin-gura sursǎ de putere 
capabilǎ de creaţie. A re-fuzat deci sǎ MǍ iubeascǎ pentru a putea 
stǎpâni. 

Pentru voi, oamenii, e ceva de neînţeles cum o fiinţǎ cu conştiinţǎ de 
sine s-a putut rǎtǎci, gândind cu totul greşit. Aceasta însǎ se 
explicǎ prin libera voinţa, care, pentru a putea sǎ acţioneze, 
trebuia sǎ aibǎ şi posibilitatea opţiunii în sens negativ. Însǎ nu era 
obligatǎ sǎ opteze în acest sens. 
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Fiinţǎ purtǎtoare de luminǎ şi putere avea pe de o parte dovada 
puterii pe care o mijlocea, nu vedea însǎ sursa de putere. S-a 
instaurat deci pe sine drept domn al fiinţelor spirituale create, 
cǎutând sǎ MǍ prezinte pe MINE drept inexistent şi sǎ le implanteze 
voinţa sa întoarsǎ de la MINE. Astfel a sosit şi pentru aceste 
fiinţe - create de purtato-rul de luminǎ cu ajutorul puferii MELE - 
momentul care ar fi constituit dovada perfecţiunii lor, cǎci puterea 
MEA se afla în toate fiinţele acestea, ele fiind pline de luminǎ şi 
dragoste înflǎcǎratǎ faţǎ de MINE. Deşi nu puteau sa MǍ vada ele 
totuşi M-au recunoscut. Erau însǎ ataşate şi de fiinţǎ care le-a 
creat, cǎci dragostea MEA le-a dat fiinţǎ prin mijlocirea acesteia; 
Dragostea lor trebuia acum sǎ opteze şi s-a scindat.  

A fost atunci o nefericitǎ derutǎ printre fiinţele spirituale care 
simteau cǎ sunt nevoite sǎ opteze. Dat fiindcǎ puterea dragostei 
MELE acţioneazǎ ca luminǎ, multe fiinţe s-au simţit atrase mai mult 
de izvorul originar al puterii iar dragostea lor s-a micsorat fatǎ 
de cel care s-a despǎrţit de MINE, astfel cǎ s-au întors mai mult 
cǎtre MINE. Lumina din ei era cunoaşterea faptului cǎ EU sunt 
dintotdeauna veşnica dragoste. Fiecare fiinţǎ avea aceasta 
cunoaştere, dar voinţa le era liberǎ, nu era legatǎ prin aceasta 
cunoaştere, altminteri n-ar fi fost liberǎ. Astfel s-a scindat lumea 
spiritualǎ. Prima fiinţǎ creatǎ îşi avea aderenţii ei, cum îmi aveam 
şi EU aderenţii MEI, Deşi EU însumi nu eram vizi-bil. Puterea 
izvorǎtǎ din MINE acţiona însǎ atât de puternic, încât multe fiinţe s-
au întors de la fiinţǎ care voia sǎ MI se opunǎ. Voinţa lor a rǎmas 
deci corect orientatǎ în timp ce purtǎtorul de luminǎ şi-cei care l-
au urmat şi-a întors voinţa împotriva MEA, astfel cǎ: ei s-au 
despǎrţit de MINE pe planul voinţei, ceea ce a insemnat caderea în 
adânc. 

Astfel, prima fiinţǎ creatǎ - purtǎtorul de luminǎ -a devenit 
adversarul MEU, iar fiinţele cǎrora le-a dat viaţǎ prin voinţa 
comunǎ a dragostei MELE şi a ei s-au indreptat o parte cǎtre MINE, o 
parte cǎtre ea. Cǎci în momentul în care purtǎtorul de luminǎ s-a 
despǎrţit de MINE, ele au simţit dorinta nelǎ-muritǎ de a se orienta 
cǎtre un pol fix. Libera lor voinţǎ a început sǎ se desfǎsoǎre. N-au 
fost supuse la nici o constrângere nici din partea MEA, nici din 
partea adversarului MEU, ci atât EU cât şi el le-am invǎluit fiecare 
cu razele puterii sale, cǎutând fiecare sǎ cǎstige fiinţele pentru 
sine. Puterea emisǎ de MINE era dragoste purǎ, atingând fiinţele 
atât de profund încât ele M-au recunoscut chiar fǎrǎ sǎ MǍ vadǎ, 
dându-şi seama şi de schimbarea voinţei primei fiinţe create. - 
Însǎ pentru cǎ ea era vizibilǎ, multe fiinţe au urmat-o, adicǎ s-au 
supus voinţei ei, depǎrtându-se astfel de MINE. 

Dar au fost şi fiinţe originare care se simteau în aceeaşi mǎsurǎ şi 
copiii MEI şi MI-au rǎmas credin-cioase din liberǎ voinţǎ - dar 
numǎrul acestora a fost mult mai mic. Acestea au fost fiinţele 
create primele, care au rezultat din cea mai fericitǎ dorinţǎ de a 
crea a purtǎtorului MEU de luminǎ prin folosirea puterii dragostei 
MELE, pe care o primea nelimitat. Aceastǎ putere-dragoste le era 
proprie şi acestor fiinţe. Ea le îndrepta continuu cǎtre MINE, cǎci 
ele îşi dǎdeau seama de voinţǎ schimbatǎ a creatorului lor, fapt 
pentru care s-au întors de la el. 

Ar fi putut şi celelalte fiinţe sǎ-şi dea seama de aceasta, însǎ 
ele l-au urmat orbeşte pe cel pe care-l puteau vedea. Opţiunea 
liberei lor voinţe a fost respectatǎ. N-am influenţat-o nici într-un 
fel fiindcǎ, pentru ca fiinţele create sǎ ajungǎ independent la 
perfecţiune trebuiau sǎ hotǎrascǎ liber. Prima fiinţǎ creatǎ, 
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pǎrǎsindu-MǍ, a atras în adânc un mare numǎr de fiinţe care au 
urmat-o. Cǎci depǎrtarea de MINE înseamnǎ cǎderea în adânc, spre o 
stare diametral opusǎ, care înseamnǎ întuneric şi neputinţǎ, lipsǎ 
de cunoaştere şi putere. Iar copiii MEI au rǎmas în cea mai 
strǎlucitoare luminǎ, într-o stare de nesfârşitǎ putere şi 
fericire. 

Dupǎ aceastǎ cǎdere a lui Lucifer, purtǎtorul de luminǎ, puterea 
lui s-a frânt, nu a mai fost capa-bil sǎ creeze, cu toate cǎ nu i-
am sustras toatǎ puterea pentru cǎ era o fiinţǎ creatǎ de MINE.   

Cei care l-au urmat sunt puterea şi forta lui - asupra lor domneşte 
ca principe al întunericului. Pe de altǎ parte însǎ fiinţele care l-
au urmat sunt de asemenea opera dragostei MELE şi nu le las pentru 
totdeauna la duşmanul MEU. Atât timp cât ele poartǎ în sine voinţa 
lui, îi aparţin, însǎ îndatǎ ce îmi reuşeşte sǎ le indrept voinţǎ 
cǎtre MINE, el le-a pierdut. Astfel puterea lui scade pe mǎsurǎ ce 
mântui supusii de sub stǎpânirea lui. Aceasta însǎ se intǎmplǎ 
mereu pe baza voinţei lor libere. Acesta este scopul veşnicului MEU 
plan de mântuire, care este sprijinit cu zel de toţi locuitorii im-
pǎrǎţiei luminii, de ingerii şi arhanghelii MEI. Cǎci ei sunt cu 
toţii colaboratorii MEI care se strǎduiesc sǎ redea ftaţilor cǎzuţi 
fericirea pe care ei au pierdut-o odinioarǎ din propria lor 
greşealǎ. 

Aceastǎ operǎ a eliberǎrii (mântuirii) va fi dusǎ la bun sfârşit 
chiar dacǎ trece o veşnicie pânǎ când se va reîntoarce la MINE şi 
ultima fiinţǎ cǎzutǎ - pânǎ când se va ǎpropia de MINE şi fiinţǎ 
prima creatǎ, zǎmislitǎ din dragostea MEA, cerându-MI dragostea - 
pânǎ când se va întoarce şi ea plinǎ de cǎinţǎ la CASA PǍRINTEASCǍ 
pe care a pǎrǎsit-o cândva din proprie voinţǎ. 

Amin 
 
B.D. Nr. 8216                16.7.1962 

 
TRANSFORMAREA FIINŢELOR SPIRITUALE  

ORIGINARE CǍZUTE ÎN CREAŢIUNE 

Cuvintele MELE trebuie sǎ vǎ aducǎ claritate, sǎ vǎ dea rǎspuns la 
întrebǎri şi sǎ rezolve problemele pe care voi nu puteţi sǎ le 
rezolvaţi pe calea gândirii. Trebuie sǎ primiţi învǎţǎturǎ despre 
adevǎr, cǎci vreau sǎ vǎ dau luminǎ şi sǎ vǎ luminez spiritul, ca sǎ 
nu trǎiţi în întuneric şi pentru ca sufletul sǎ nu vǎ fie vǎtǎmat. Cǎci 
vreau sǎ-l salvez pentru veşnicie. Dragostea MEA nesfârşitǎ vrea mereu 
binele sufletului vostru, cǎci MI-e dor sǎ vǎ reîntoarceţi la MINE, 
MI-e dor de uniunea cu voi, pentru aceasta însǎ sufletul vostru 
trebuie sǎ ajungǎ la perfecţiune. 

Aţi purces cândva din MINE într-o stare de absolutǎ perfecţiune, 
cǎci v-am creat întru totul dupǎ ase-mǎnarea MEA, ca fiinţe cu totul 
desǎvârşite, eraţi copii ale MELE în miniaturǎ, de aceeaşi naturǎ cu 
MINE, dat fiindcǎ elementul vostru originar era dragostea. Cǎci aţi 
luat fiinţǎ din DRAGOSTEA ORIGINARǍ. 

EA şi-a creat vase pentru a se putea revǎrsa continuu umplǎndu-le cu 
puterea dragostei. Fiinţele acestea - copiile MELE - erau dragoste 
purǎ. Erau puterea dragostei revǎrsatǎ din MINE, fiind totodatǎ fiinţe 
care puteau sǎ se vadǎ unele pe altele. Pe MINE însǎ, pe cel din care au 
luat fiinţǎ, nu puteau sǎ MǍ vadǎ, pentru cǎ EU eram insǎsi PUTEREA 
ORIGINARǍ A DRAGOSTEI, pe care ele nu puteau s-o vadǎ fǎrǎ a pieri. 
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Cǎci le-am slobozit din MINE ca minuscule scântei, ca fiinţe 
independente - dupǎ cum v-am mai explicat. Acesta însǎ este un 
proces pur spiritual, pe care nu-l puteţi înţelege pe deplin cât 
trǎiţi ca oameni pe pǎmânt. 
 
Cu toate cǎ aceste fiinţe dispuneau de multǎ putere şi luminǎ, fiind 
continuu strǎbǎtute de fluxul de putere al dragostei MELE, nu le-am 
putut Împiedica sǎ abuzeze de libertatea voinţei lor, ele întorcǎn-
du-MI spatele,tocmai pentru cǎ erau fiinţe independente, inzestrate 
cu voinţǎ liberǎ. Asfel, când au fost supuse la proba voinţei, care 
consta în a MǍ recunoaşte pe MINE ca DUMNEZEUL şi CREATORUL lor, ele 
au refuzat aceasta şi s-au întors cǎtre fiinţa prima creatǎ - 
Lucifer – deci spre cel pe care-l puteau vedea şi care strǎluceǎ în 
toatǎ frumuseţea celei mai scânteietoare lumini. Au refuzat fluxul 
de putere al dragostei MELE, ceea ce a insemnat continua lor 
depǎrtare de MINE, izvorul originar de luminǎ şi putere. 

Acest proces vi l-am explicat tot mereu, în mǎsura în care acesta vi 
se poate explicǎ voua, oamenilor, pe înţeles. Aflaţi acum cǎ aceste 
fiinţe, cǎrora le-am dat fiinţǎ din MINE, au putut sǎ-şi transforme 
fiinţa în contrariul ei, dar de pierit n-aveau cum sǎ piarǎ şi îşi 
vor pǎstra existenţa în veci. 

Fiinţele, în substanţa lor originarǎ erau dragoste, deci putere; care 
conform veşnicei legi, trebuie sǎ fie activǎ, nu poate deci rǎmâne 
veşnic inactivǎ. Prin depǎrtarea tot mai mare de MINE - ca urmare a 
faptului cǎ au refuzat fluxul de putere al dragostei MELE - 
substanţa spiritualǎ a acestor fiinţe originare create de MINE s-a 
întǎrit, astfel cǎ ele au devenit incapabile de a crea şi a activa. 

De aceea am dizolvat aceste fiinţe originare, adicǎ am transformat 
puterea pe care am emanat-o cândva sub forma unor fiinţe - şi din 
aceasta a rezultat creaţia materialǎ, în care puterea putea sǎ 
rede-vinǎ activǎ dupǎ voinţa MEA. Astfel se poate spune pe bunǎ 
dreptate cǎ toatǎ creaţia e alcǎtuitǎ din spiritele originare pe care 
voinţa MEA le-a transformat, e alcatuitǎ deci din aceeaşi putere care s-a 
revarsat din MINE sub forma unor "fiinţe cu conştiinţǎ de sine". Aceasta a 
fost acum transformatǎ - dobǎndind alte forme - în operele de toate 
felurile ale creaţiunii. 

Fiecǎrui lucru creat i-am dat o menire. În acest fel spiritul 
originar, dizolvat în "particule", trece prin toate componentele 
creaţiei şi MǍ slujeste, fiind subordonat legilor obligatorii! Astfel 
devine activǎ puterea dupǎ voinţa MEA, pentru cǎ "legea fundamentalǎ a 
puterii este activitatea". 

Gândiţi-vǎ mereu cǎ fiinţele spirituale originare au fost putere 
emanatǎ din MINE şi cǎ, deşi acum ele sunt pulverizate şi 
particulele lor se reunesc de-abia dupǎ un timp nesfarşit de lung, 
ele nu pier, ci fiecare se va reîntoarce odatǎ la MINE. 

Atunci însǎ vor fi, fiecare în parte, aceleasi fiinţe care au 
pornit din MINE. Pe drumul reîntoarcerii la MINE au trecut prin 
toatǎ creaţia, iar la urmǎ parcurg sub formǎ omeneascǎ - ca suflet al 
acesteia - ultima porţiune scurtǎ de drum, unde pot sǎ ajungǎ la 
uniunea cu MINE, dacǎ primesc conştient sǎ fie luminaţi de dragostea 
MEA. 

Cǎci reîntoarcerea de bunǎvoie la MINE constǎ în faptul cǎ fiinţa 
spiritualǎ originarǎ inceteazǎ sǎ se opunǎ fluxului de putere al 
dragostei MELE. Atunci ea este din nou o fapturǎ dupǎ asemǎnarea 
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lui DUMNEZEU: adicǎ spiritul cǎzut odinioarǎ, care a fost creat ca 
fiinţa desǎvârşitǎ, este din nou asemenea MIE, a redevenit 
desǎvârşit şi poate astfel sǎ se uneascǎ din nou cu MINE, rǎmânând 
pe veci în strânsǎ legǎturǎ cu MINE. 

Amin 
 
B.D. Nr. 7942          15.7.1961 

CREAREA "PǍMÂNTULUI" 

Drumul fiinţelor spirituale pe pǎmânt dureazǎ o veşnicie, pentru cǎ 
ele insele au fost transformate în materia din care e alcǎtuit 
pǎmântul şi toate lumile create. Substanţa spiritualǎ întǎritǎ a de-
venit din voinţa lui DUMNEZEU materie, astfel cǎ întreg pǎmântul, ca 
şi toate lumile create în întregul univers sunt puterea spiritualǎ 
emanatǎ odinioarǎ de DUMNEZEU sub forma unor "fiinţe", care însǎ 
şi-au întors fiinţa în asemenea mǎsurǎ pe dos, încât au devenit pânǎ 
la urmǎ doar substanţa spiritualǎ întǎritǎ, pe care DUMNEZEU a 
transformat-o în diversele opere ale creaţiunii. 

Aceasta a necesitat un timp nesfârşit de lung, pentru cǎ aceasta 
transformare s-a desfǎşurat dupǎ o ordine logicǎ. Evoluţia a ceea ce 
apare acum ca "pǎmânt locuit" a avut loc în nenumǎrate faze de 
dezvoltare. Pǎmântul n-a fost scos la ivealǎ de-a gata de puterea 
creatoare a lui DUMNEZEU, pentru cǎ evoluţia inceatǎ şi-a avut scopul 
ei. Particulele substanţei spirituale pulverizate au fost prinse 
mereu în noi forme. A fost nevoie de o evoluţie nesfarşit de lungǎ, 
pânǎ ce pǎmântul a devenit apt sǎ slujeascǎ drept loc natural de 
viaţǎ pentru fiinţa spiritualǎ ajunsǎ din ce în ce mai maturǎ dupǎ 
cum era prevǎzut în veşnicul plan de mântuire al lui DUMNEZEU. 
 
A trebuit sǎ treacǎ un timp infinit de lung pânǎ ce aceasta fiinţa 
spiritualǎ a atins acel nivel de dezvoltare la care sǎ poatǎ trǎi ca 
am pe pǎmânt, cu scopul de a atinge cel mai înalt grad de 
perfecţiune. Acest ultim drum pǎmântesc parcurs ca om e doar o clipǎ 
în comparaţie cu drumul nesfârşit de lung al dezvoltǎrii pǎmânteşti 
care l-a precedat.  
 
Crearea fiecǎrei forme n-a durat decât o clipǎ, cǎci DUMNEZEU îşi 
transformǎ instantaneu orice gând în operǎ durabilǎ, însǎ rezistenţa 
pe care i-a opus-o substanţa spiritualǎ cǎzutǎ a determinat durata 
timpului trecut pânǎ la transformarea ei în forme materiale. Cǎci 
DUMNEZEU n-a constrâns substanţa spiritualǎ cǎzutǎ care îi opunea 
rezistenţǎ ci a prins-o cu puterea dragostei SǍLE, ţinând-o aşa pânǎ 
când a început sǎ-i scadǎ rezistenţa, pentru a o învǎlui apoi 
conform planului Sǎu - pentru a-i da anumite forme în care aceasta 
sǎ desfǎşoare o anumitǎ activitate. Aceasta activitate era la rândul 
ei încǎ atât de minimalǎ, încât a trebuit sǎ treacǎ iarǎşi un timp 
nesfârşit de lung pânǎ aceste forme au putut sǎ se descompunǎ şi 
sǎ se transforme. 

Deci pǎmântul a trecut printr-o evoluţie nesfârşit de lungǎ pânǎ a 
putut fi locuit de fiinţe vii, care la rândul lor l-au pregǎtit ca 
sǎ le poatǎ servi oamenilor ca ultim loc de instrucţie. - Sufletul 
omenesc a trecut cu toate particulele sale prin toatǎ creaţia - 
cǎci cǎderea în adânc a fost atât de mare, încât a fost nevoie de 
enorm de mult timp pentru a se putea ridica din nou pânǎ la nivelul 
la care sǎ i se poatǎ reda conştiinţa de sine. Astfel i-a devenit 
posibil sǎ parcurgǎ ultimul drum menit sǎ-i aducǎ perfecţiunea şi 
sǎ-l readucǎ în acest fel în înalt. 
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Astfel a luat naştere creaţiunea care acum adǎposteşte fiinţele 
spirituale cǎzute, nesfârşite la numǎr, fapt pentru care şi 
reîntoarcerea lor la DUMNEZEU va dura un timp nesfârşit, asfel cǎ 
încǎ nu este de prevǎzut un sfârşit al lumilor create. Acestea 
adǎpostesc noi şi noi particule spirituale care se ridica 
dezvoltându-se prin schimbarea continuǎ a formei lor exterioare. De 
aceea e de aşteptat continua devenire şi trecere a tot ceea ce face 
parte din creaţia materialǎ. În acest fel are loc continua reîinoire 
a operelor creaţiunii, slujind astfel dezvoltǎrii componentei 
spirituale pe care o adǎpostesc - ca şi perfecţionǎrii omului prin 
faptul cǎ îi fac posibilǎ viaţa pe pǎmânt. 

Atât timp cât spiritului legat în materie îi este luatǎ libertatea 
voinţei, dezvoltarea care îl ridicǎ în înalt se desfǎşoarǎ conform 
voinţei lui DUMNEZEU. Spiritul legat slujeste cuprins într-o anumitǎ 
formǎ, ceea ce, cu incetul, îl maturizeazǎ. Însǎ când acesta ajunge 
la acel stadiu în care trǎieşte ca om pe pǎmânt, el îşi redobândeşte 
voinţa liberǎ. Atunci se poate intǎmpla ca, în loc sǎ se ridice în 
continuare, sǎ batǎ pasul pe loc sau chiar sǎ dea înapoi. Ca urmare a 
acestui regres substanţa spiritualǎ din om poate sǎ se întǎrascǎ din 
nou, ca înainte, fapt pentru care sufletul trebuie dizolvat din nou 
în parţicule pentru a trece din nou prin creaţiunea materialǎ. 

 
Aceasta cere dizolvarea şi transformarea fiecǎrei opere a creaţiunii, 
ceea ce înseamnǎ încheierea unei perioade pǎmânteşti şi începerea uneia 
noi. - Şi astfel, voi, oamenii, trebuie sǎ înţelegeţi ca, la în-
tervale de timp stabilite de DUMNEZEU, au loc astfel de schimbǎri 
ample ale lumii create, care sunt însǎ întotdeauna motivate de 
dragostea şi înţelepciunea lui DUMNEZEU - şi servesc la mântuirea 
fiinţelor spirituale originare cǎzute.  
 
Şi trebuie sǎ vǎ aşteptaţi la o astfel de intervenţie din partea 
Iui DUMNEZEU mereu când oamenii nu-şi mai recunosc adevǎratul scop al 
existenţei lor - adicǎ nu-şi mai folosesc viaţa pǎmânteascǎ pentru 
a-şi maturiza sufletul, pentru a a junge la suprema desǎvârşire. 

Cǎci acesta este scopul oricǎrei lumi create - de a-i servi omului 
la maturizarea sufletului sǎu, de a-l ajuta sǎ redevinǎ ceea ce a 
fost la început - o fiinţǎ cu totul desǎvârşitǎ - care a luat 
fiinţǎ din dragostea lui DUMNEZEU, apoi însǎ a cǎzut de lângǎ EL 
din proprie voinţǎ. El trebuie sǎ se relntoarcǎ la EL şi pentru 
aceasta DUMNEZEU însusi i-a creat drumul de reîntoarcere prin calea 
pe care o are de strǎbǎtut prin toate formele lumii create.      Amin 

B.D. Nr. 7699          29.6.1957 
 

DRUMUL DEZVOLTǍRII PARCURS DE FIINŢELE PIRITUALE  

PRIN CREAŢIE, READUCEREA LOR 

Aţi trecut prin toatǎ creaţia. - Acestea sunt cuvinte mari pe 
care le înţelegeţi de-abia când cunoaşteţi planul MEU de 
readucere a fiinţelor spirituale - de spiritualizare a tot ceea ce 
este spirit lipsit de maturitate - deci când cunoaşteţi care sunt 
cauzele drumului vostru prin creaţiune. 

Cǎci numai ca oameni sunteţi din nou acele fiinţe originare cǎrora 
le-am dat cândva fiinţǎ din MINE. Faptul cǎ aţi cǎzut de lângǎ MINE 
în adâncul adâncurilor a avut ca urmare dizolvarea voastrǎ în par-
ticule. Aţi fost risipiţi în nenumǎrate substanţe izolate - 
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incorporate în fǎpturile creaţiei - care erau astfel obligate sǎ-şi 
îndeplineascǎ menirea ce le-a fost datǎ, pentru a parcurge cu incetul 
drumul dezvoltǎrii cǎtre înalt. Aţi trecut astfel prin toatǎ 
creaţia, parcurgând drumul care are ca scop readucerea fiinţelor 
spirituale - prin schimbarea lor - la MINE, conform veşnicului 
MEU plan de mântuire. 

Fiecare componentǎ a lumii create îşi are propria menire, - care 
constǎ în a sluji într-un anumit fel. Astfel, guvernate de legi 
obligatorii substanţele spirituale slujesc continuu şi se leapǎdǎ 
mereu de forma lor exterioarǎ pentru a se întrupa într-o nouǎ 
formǎ. Aceasta continuǎ pânǎ când ajung la maturitatea necesarǎ 
pentru a se putea întrupa în formǎ omeneascǎ. 

Acest drum al dezvoltǎrii care trece prin toate formele pǎmânteşti 
ale creaţiei, duce negresit la maturitate, pentru cǎ este parcurs 
sub acţiunea legilor obligatorii - adicǎ voinţa MEA este cea care 
hotǎreşte, prin ea totul se supune legilor date de MINE. Astfel se 
realizeazǎ maturizarea, chiar dacǎ e necesar un timp nesfârşit de 
lung pânǎ când se ajunge la nivelul la care toate substanţele 
izolate se reunesc, astfel ca sufletul originar - întrupat ca om 
- sǎ poatǎ parcurge ultimul drum pǎmântesc pentru a-şi desǎvârşi 
spiritualizarea. 

Acest drum prin toatǎ creaţiunea nu poate fi abandonat dupa bunul 
plac sau înlocuit cu altceva. Trebuie s-o parcurgǎ fiecare fiinţǎ 
care vrea sǎ se reîntoarcǎ la origine, la starea ei de la început. 
Cǎci creaţia materialǎ a luat fiinţǎ din voinţa MEA, pentru cǎ, am 
vǎzut în aceasta calea pe care sǎ MI se apropie acele fiinţe create 
de MINE care s-au depǎrtat de MINE, cǎzând în adâncimi nesfârşite. 
Toatǎ creaţiunea constǎ în fiinţele spirituale cǎzute, care, 
împietrindu-se, au devenit substanţǎ spiritualǎ rigidǎ, transformatǎ 
apoi de voinţa MEA în cele mai diverse forme. Acestor forme le-am dat 
menirea şi scopul de a duce treptat componenţa spiritualǎ la 
maturitate, asigurându-i continuu întruparea în noi forme, pentru a 
putea a junge la un grad de maturitate tot mai ridicat, ca la 
ultima întrupare - ca om - deci ca fiinţǎ cu conştiinţǎ de sine sǎ se 
strǎduiascǎ la atingerea scopului final de a cǎuta şi gǎsi conştient 
uniunea cu MINE, de a se întoarce deci pentru totdeauna la MINE. 

Acesta este singurul scop al oricǎrei opere a creatiei: de a adǎposti 
substanţele spirituale cǎrora le este sortit drumul ridicǎrii pânǎ 
la MINE. Ele se ridicǎ cu încetul din voinţa MEA prin faptul cǎ 
slujesc (Deşi o fac doar sub acţiunea legilor impuse de MINE). Cǎci, 
slujind, ele se elibereazǎ iar şi iar din forma care le adǎpostea. 

Dar va mai trebui sǎ treacǎ o veşnicie pânǎ când se vor reuni şi 
particulele ultimei fiinţe spirituale şi pânǎ când şi spiritul care MǍ 
duşmǎneşte - Lucifer -se va îndrepta de bunǎvoie cǎtre MINE, pentru 
cǎ va rǎmâne fǎrǎ nici o putere. Aceasta va fi când toate fiinţele 
create îl vor pǎrǎsi de bunǎvoie, orientându-se cǎtre MINE, pentru 
cǎ M-au recunoscut ca DUMNEZEUL şi CREATORUL lor. 

De-abia atunci îşi va da el seama de totala sa nepuţinţǎ şi va tânji 
din nou dupǎ putere şi luminǎ, îi va fi dor de dragostea MEA care l-
a fǎcut cândva nespus de fericit şi atunci MI se va deschide din 
nou de bunǎvoie şi se va lǎsa pǎtruns de dragostea MEA, reîntorcându-
se la MINE ca fiul MEU.  Amin 
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B.D. Nr. 5800                                31.10.1953   
 

CREAREA OMULUI - CADEREA ÎN PǍCAT 

A fost nevoie de un timp nesfârşit de lung pentru dezvoltarea - şi 
prin aceasta ridicarea - fiinţelor spirituale cǎzute. Şi lumile 
create au avut nevoie fiecare în parte de foarte mult timp pentru a 
evo-lua impreunǎ cu substanţǎ spiritualǎ legatǎ în ele, pentru a putea 
adǎposti spiritul devenit din ce în ce mai matur. Au fost create mereu 
forme noi, mereu li s-a dat acestor forme o menire. 

Pǎmântul, deci, nu a fost creat într-o clipǎ, ci au trebuit sǎ 
treacǎ intervale de timp infinit de lungi pânǎ când spiritul cǎzut 
odinioarǎ şi-a gǎsit la toate nivelurile forma exterioarǎ 
corespunzǎtoare, cǎci maturizarea crescândǎ a fǎcut necesara crearea 
continuǎ a noi forme. 

Deci pânǎ când spiritul cǎzut era supus "legilor obligatorii", 
activitatea MEA creatoare a constat în a crea pǎmântul ca centru de 
maturizare pentru fiinţele spirituale cǎzute, pentru ca aeestea sǎ 
ajungǎ aici la un nivel de maturitate prin care sǎ-şi 
redobândeascǎ libertatea voinţei de care au abuzat odinioarǎ. 

Acum însǎ trebuia creatǎ o formǎ exterioarǎ care sǎ fie purtǎtoarea 
fiinţei spirituale maturizate, pentru ca, imbrǎcând aceasta formǎ, 
sǎ-şi poatǎ pune din nou la încercare libera voinţǎ. Aceasta formǎ 
creatǎ este omul, care se deosebeste de tot ceea ce a fost creat 
anterior prin faptul cǎ pe lângǎ libertatea voinţei este dotat şi cu 
inteligentǎ şi raţiune. El dispune deci de capacitatea de a gândi, are 
conştiinţǎ de sine şi se poate înţelege cu oa-menii prin limbǎ. 
Astfel a fost creatǎ posibilitatea ca prin convieţuirea cu semenii 
omul sǎ poatǎ face proba liberei sale voinţe. Omul - ca formǎ 
exterioarǎ - a existat deja şi în  ultimele stadii ale dezvoltǎrii 
dirijate de legile  obligatorii. Ea avea atunci menirea de a reuni ne- 
numǎratele substanţe spirituale ajunse la maturitate. 

Aceste fiinţe erau încǎ supuse legilor obligatorii, trǎind dupǎ cum 
cereau legile naturii şi de aceea încǎ nu erau responsabile de 
faptele lor. Dispunând doar în micǎ mǎsurǎ de capacitate de gândire, 
ser-veau la colectarea substanţelor spirituale maturizate în lungul 
proces al dezvoltǎrii lor. Deci şi acestea erau fǎpturi create de 
înţelepciunea şi dragostea MEA în folosul fiinţelor spirituale. Dar 
nu erau încǎ oameni. Cǎci numai fiinţele cu voinţǎ libera, 
inteligenţǎ şi conştiinţa de sine pot fi considerate oameni. 

De-abia acum a întrat în acţiune planul de spiritualizare al 
acestor fǎpturi - adicǎ al oamenilor. Acesta cerea ca ele sǎ 
primeascǎ invǎtǎturǎ de la MINE şi sǎ-şi folosescǎ gândirea, 
inteligenţa şi libera voinţǎ conform invǎtǎturii primite. Puteau în 
virtutea liberei voinţe sǎ trǎiascǎ şi sǎ creeze pe pǎmânt - puteau 
sǎ se preschimbe în fiinţe dumnezeieşti, dar puteau şi sǎ acţioneze 
cu totul împotriva învǎţǎturilor şi a voinţei MELE, întor-cându-se 
prin aceasta în adâncurile din care s-au ridicat. 

Am creat omul - i-am dat deci spiritului ajuns la un anumit grad de 
maturitate o formǎ exterioarǎ, care corespundea dragostei şi 
înţelepciunii MELE şi de asemenea scopului pe care urma sǎ-l 
realizeze. Forma exterioarǎ a devenit o fiinţǎ vie de-abia în 
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momentul în care s-a instalat în ea sufletul -componenta spiritualǎ 
alcǎtuitǎ din nenumǎrate particule - dând viaţǎ formei. 

Cǎci ceea ce este de naturǎ spiritualǎ este putere în continuǎ 
acţiune. În timpul lungului drum de dezvoltare parcurs, acesta a 
fost legat, fiind astfel incapabil de o activitate nestǎvilitǎ. 
Dar în ultima formǎ exterioarǎ. - cea omeneascǎ – are din nou 
posbilitatea sǎ fie activ. Poate sǎ-şi desfǎşoare puterea ce îi 
este proprie, sporindu-şi-o nelimitat prin uniunea cu MINE. 

Primii oameni dispuneau nelimitat de puterea MEA. Erau dotaţi 
în mod extraordinar pentru cǎ scopul vieţii de proba era ca ei 
sǎ pǎrǎseascǎ învelişul pǎmântesc în stare cu totul spiritu-
alizatǎ şi sǎ se reîntoarcǎ din nou ca adevǎraţi fii în casa 
pǎrinteascǎ. - Însǎ trebuia sǎ le pun voinţǎ la încercare, 
cǎci proba voinţei o cer fiecǎrei fiinţe create de MINE. Dacǎ 
ei ar fi trecut aceastǎ probǎ cu bine, prin aceasta ar fi uşurat 
oamenilor care i-au urmat atingerea acestui ultim scop. 

Prin cei dintâi oameni MI-am creat fiinţe care, cu toate 
neajunsurile lor, cu toatǎ imperfecţiunea lor datoratǎ cǎderii de 
lângǎ MINE, puteau totuşi sǎ MǍ recunoascǎ, pentru cǎ se 
recunoşteau şi pe sine ca fiinţe create. Puteau deci prin capa- 
citatea lor de gândire şi libera lor voinţǎ sǎ-şi dea seama şi de 
voinţǎ MEA şi s-o îndeplineascǎ. Am creat fiinţe de cǎtre care - 
în pofida distantei lor faţǎ de MINE - puteam sǎ MǍ fac înţeles. 
 
Omul a fost deci prima fǎpturǎ pǎmânteascǎ purtǎtoare a unei fiinţe 
spirituale originare cǎzute, cu scopul de a o ajuta sǎ se 
reîntoarcǎ la starea sa originarǎ, pentru a putea crea şi lucra 
alǎturi de MINE, în veşnicǎ uniune cu MINE. - Acesta a fost 
rostul vieţii primului om creat, acesta este şi va rǎmâne mereu 
sarcina tuturor oamenilor pâna când se va realiza spiritualizarea 
tuturor f i i n ţ elor spirituale cǎzute. 

Proba voinţei la care a fost supus primul om n-a fost prea grea. 
Dar pentru ca aceasta sǎ poatǎ avea loc, trebuia ca şi duşmanul MEU 
sǎ primeascǎ dreptul de a acţiona asupra lui. - Iar omul s-a lǎsat 
influenţat de acesta şi MI-a devenit pentru a doua oarǎ 
necredincios. Aceasta a fost prima cǎdere în pǎcat pe pǎmânt - cea 
de care ştie omenirea, fǎrǎ a şti de cǎderea de odinioarǎ de lângǎ 
MINE a fiinţelor spirituale. Totul îşi are însǎ explicaţia prin acea 
primǎ cǎdere. Cǎci primul om n-ar fi putut cǎdea [în pǎcat] dacǎ 
ar fi rǎmas fiinţa spiritualǎ de la început, aşa cum am creat-o: 
plinǎ de putere şi luminǎ, perfectǎ, dat fiindcǎ din MINE nu pot sǎ 
ia fiinţǎ decât fǎpturi perfecte. Atunci nici o forţǎ potrivnicǎ n-
ar fi putut avea influ-enţǎ asupra lui. Deci cǎderea primului om a 
fost o urmare a acelei prime cǎderi, adicǎ a faptului cǎ sufletul 
omului era încǎ imatur. El ar fi putut deja sǎ treacǎ proba cu 
bine, dar aceasta nu trebuia sǎ se intǎmple în mod obligatoriu. 

Omul, având raţiune şi liberǎ voinţǎ, era rǎspunzǎtor de 
sufletul sau. El a trebuit deci sǎ-şi ispǎşeascǎ pǎcatul. 
Astfel potrivnicul MEU şi-a pǎstrat puterea asupra fiinţelor 
spirituale întrupate ca oameni - ceea ce înseamnǎ cǎ fie-care om 
urma sǎ-şi parcurgǎ doar anevoie drumul vieţii pǎmânteşti, 
trecând prin lupte şi suferinţe, cu scopul de a se smulge de sub 
puterea duşmanului. Scopul acesta poate fi realizat de fiecare 
om, pentru cǎ Isus Hristos a venit în ajutorul omului devenit 
slab în urma cǎderii în pǎcat a lui Adam, garantând mântuirea 
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ficǎrui om care ÎL RECUNOAŞTE ca FIU AL LUI DUMNEZEU şi ca 
MÂNTUITOR AL LUMII şi care ÎL URMEAZǍ de bunǎvoie. 

Primul om ar fi putut zidi puntea pe care apoi ar fi putut ajunge la 
MINE toţi urmaşii lui . Dar pentru cǎ el a cǎzut, toatǎ omenirea a 
fost nevoitǎ sa mai rabde jugul lui Satana pânǎ la venirea 
MÂNTUITORULUI, deci pânǎ când a coborât ISUS HRISTOS pe pǎmânt, 
ca sǎ dureze o punte cǎtre împǎrǎţia spiritualǎ - ceea ce EL a 
înfǎptuit prin suferinţa şi moartea sa pe cruce. 

Opţiunea voinţei pe care i-am cerut-o primei fiinţe create - Lucifer - 
nu era de fel o poruncǎ. El avea deplina libertǎte de a-şi orienta 
voinţa într-o direcţie oarecare - iar orientarea pe care el şi-a 
dat-o voinţei a fost motivatǎ de setea de putere şi de dorinţa de a 
fi singurul stǎpânitor. El era pe deplin conştient cǎ EU i-am dat 
fiinţǎ, dar pentru cǎ nu MǍ vedea, credea cǎ el singur domneşte. Îşi 
dǎdea seama cǎ EU l-am creat, dar nu voia sǎ MǍ recunoascǎ. Aceasta 
orientare a voinţei n-am sǎdit-o EU în fiinţǎ lui, ci el singur şi-a 
schimbat astfel voinţa liberǎ pe care i-am dat-o. 

Aceasta e deosebirea dintre prima cǎdere a lui Lucifer şi cǎderea în 
pǎcat a primului om - cǎci acesta din urmǎ nu mai purta în sine 
voinţa potrivnicǎ MIE. De aceea i-am dat o poruncǎ pe care sǎ n-o 
încalce. I-ar fi fost usor s-o respecte, dacǎ n-ar fi acţionat asupra 
lui spiritul potrivnic MIE, care încǎ avea acţiune puternicǎ asupra 
omului. Cǎci acesta încǎ îi aparţinea pentru cǎ sufletul lui încǎ 
nu îşi redobândise perfecţiunea care i-ar fi fǎcut imposibilǎ o nouǎ 
cǎdere. 
Un om creat în stare de perfecţiune n-ar fi putut cǎdea. I-ar fi 
fost cu nepuţinţǎ sǎ-MI încǎlce porunca, cǎci partea spiritualǎ 
perfectǎ din el l-ar fi reţinut de la orice faptǎ potrivnicǎ lui 
DUMNEZEU. Însǎ crearea omului a fost de-abia urmarea cǎderii lui 
Lucifer şi a celor care l-au urmat altminteri n-ar fi fost nevoie sǎ 
îmbrac în forme exterioare fiinţele spirituale pe care le-am chemat 
la viaţǎ. 

Dat fiindcǎ forma omeneascǎ adǎposteste fiinţele spirituale cǎzute, 
omul Adam era deja impovǎrat de pǎcatul de odinioarǎ. S-ar fi putut 
lepǎda de acesta respectînd porunca pe care i-am dat-o. El ar fi 
avut deci posibilitatea sǎ şteargǎ pǎcatul moştenit. Faptul cǎ el a 
cazut a întǎrziat nespus de mult reîntoarcerea la MINE a fiinţelor 
cǎzute. Aceasta a devenit posibilǎ prin opera de mântuire a omului 
ISUS, care a înfǎptuit - fǎrǎ ca EU sǎ-i fi poruncit aceasta, -  cea 
ce ar fi trebuit sǎ facǎ omul ADAM si anume: a acceptat întru totul 
voinţa mea şi - printr-o viaţǎ trǎitǎ în dragoste - s-a unit din 
nou cu MINE, ajungând din nou la deplina posesiune a luminii şi 
puterii.  

Amin 
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B.D. Nr. 9005          30.6.1965 
 

CUM TREBUIE ÎNŢELEASǍ CǍDEREA ÎN PǍCAT A PRIMILOR OAMENI 

Vǎ dau rǎspuns la fiecare întrebare de naturǎ spiritualǎ pe care MI-
o puneţi. Aflaţi mai întâi cǎ EU n-am vrut ca voi sǎ" treceţi printr-
o viaţǎ pǎmânteascǎ atât de grea. MI-ar fi fost de ajuns timpul pe 
care l-aţi petrecut cu voinţa legata sub legile obligatorii, cǎci 
timpul acesta a fost nespus de lung, fiind suficient pentru a vǎ 
putea reîntoarce la MINE. Trebuia însǎ sǎ vǎ supun la o ultimǎ 
probǎ a voinţei, prin care urma sǎ treceţi ca fiinţe cu conştiitǎ 
de sine - ca oameni. 

N-ar fi trebuit decât sǎ vǎ dǎruiţi MIE din nou, de bunǎvoie, anulând 
astfel marele pǎcat de odinioarǎ, cel al cǎderii de lângǎ MINE. 
Trebuia sǎ vǎ dovediţi dragostea faţǎ de MINE, cǎci odinioarǎ v-aţi 
opus fluxului de luminǎ al dragostei MELE. De aceea primii oameni au 
fost bine creaţi - îmi erau supuşi, aveau de toate - cǎci le-am dat 
pǎmântul sǎ fie al lor şi le-am dat totul în stǎpânire. MǍ re-
cunoşteau ca DUMNEZEUL şi CREATORUL lor aveau în jur minunatele 
opere ale puterii MELE creatoare, de care puteau sǎ se bucure. Totul 
era astfel fǎcut ca ei sǎ-MI aducǎ laudǎ şi mulţumire - ca sǎ MǍ poatǎ 
iubi cu dragoste fierbinte. 

Ei înşişi n-au avut gânduri rele. Dar a trebuit sǎ le dau primilor 
oameni voinţǎ liberǎ, aşa cum le-am dat voinţǎ liberǎ şi când au 
purces din MINE la în-ceput ca fiinţe spirituale. Şi pentru cǎ 
odinioarǎ s-au depǎrtat de MINE urmându-l în adânc de bunǎ-voie pe 
duşmanul MEU, acesta a avut de asemenea dreptul de a-i influenţa pe 
primii oameni, fiindcǎ voinţa lor liberǎ era cea care urma sǎ decidǎ 
dacǎ vor sǎ MǍ urmeze pe MINE sau pe el. 
 
Iar ei au cǎzut la aceastǎ probǎ pe care ar fi putut s-o treacǎ cu 
uşurintǎ. Prin aceasta au trezit toate pornirile rele pe care le 
învinseserǎ deja în perioada de dinaintea întrupǎrii lor ca oameni. 
Generaţiile urmǎtoare au mostenit firea strǎmoşi-lor, fiindu-le 
astfel tot mai greu sǎ scape din înlǎnţuirea duşmanului MEU. Dacǎ 
primii oameni ar fi trecut cu bine proba voinţei - care n-a fost 
prea grea - MI-ar fi fost de ajuns [ca ispǎşire] lungul drum de 
dinaintea întrupǎrii lor ca oameni, iar urmaşii lor MI-ar fi dǎruit 
şi ei de bunǎvoie dragostea lor. Atunci ei ar fi trǎit pe pǎmânt doar 
ca sǎ se bucure de creaturile pe care le-au primit în dar de la MINE, 
având o influenţǎ bunǎ asupra lor, astfel cǎ acestea s-ar fi putut 
întrupa mai repede ca oameni.  
 
Astfel viaţa pǎmânteascǎ n-ar fi fost decât o treaptǎ pregǎtitoare pentru 
viaţa veşnicǎ. Dacǎ primii oameni MI s-ar fi dǎruit cu totul conştient, 
abandonându-l cu totul pe duşmanul MEU, atunci puterea acestuia ar fi fost 
frântǎ şi nu s-ar mai fi putut folosi de ea şi ar fi cedat el însuşi curând, 
dǎruindu-se dragostei MELE. Deci primilor oameni nu li s-a cerut decât sǎ 
se lǎse de bunǎvoie strǎluminaţi de MINE. În acest fel pǎcatul originar 
ar fi fost şters, cǎci numai dragostea ar fi putut sǎ-l anuleze.  

Acum însǎ pǎcatul s-a repetat. Ca urmare, ceea ce stǎpânea doar lumea 
spiritualǎ legatǎ în operele creaţiei s-a extins asupra întregii 
omeniri. Ceea ce primii oameni ar fi putut obţine cu uşurinţǎ, a 
devenit acum nespus de greu, din cauzǎ cǎ în om s-au fixat toate 
trǎsǎturile satanice, iar lupta împotriva acestora cerea o mare putere, 
de care voinţa omului nu mai era în stare. Astfel a devenit necesarǎ 
opera de mântuire a lui Isus Hristos - a spiritului luminos care s-a 
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oferit voluntar pentru înfǎptuirea acesteia când a vǎzut eşecul primilor 
oameni.  
El MI s-a oferit din dragoste sǎ sufere şi sǎ moarǎ pe cruce pentru a 
ispǎşi pǎcatul dublat acum prin repetare. Ştiam de la început cǎ s-ar 
putea întǎmpla şi a doua oǎrǎ cǎderea în pǎcat. Eu n-am vrut ca oamenii sǎ 
aibǎ de parcurs un drum atât de dureros, dar nu puteam sǎ le rǎpesc 
libertatea voinţei. Şi pentru cǎ stiu cǎ odatǎ şi odatǎ voi recâştiga 
toate fiinţele - dat fiindcǎ o mie de ani sunt pentru MINE doar cât o 
zi şi pentru cǎ e vorba de viaţa veşnicǎ plinǎ de fericire - lucru de 
care vǎ veţi da şi voi odatǎ seama, nu trebuie sǎ vǎ temeţi. Şi când 
veţi fi scǎpat de toate suferinţele, veţi fi deja desǎvârşiţi şi vǎ veţi 
putea bucura de minu- nǎţiile de nedescris în cuvinte pǎmânteşti, care 
compenseazǎ suferinţele prin care aţi trecut. 

Trebuie sǎ ştiţi cǎ nu EU sunt cauza nespusei suferinţe pe care oamenii 
şi-au creat-o singuri începǎnd de la cǎderea lor în pǎcat. În ce MǍ pri-
veşte le-am creat toate posibilitǎţile ca sǎ trea-cǎ cu bine proba liberei 
voinţe. Le-am dat doar o poruncǎ uşoarǎ pe care ar fi putut s-o ţinǎ 
dacǎ dragostea lor ar fi fost atât de puternicǎ încât sǎ-i determine sǎ 
MI se dǎruie cu totul. Atunci aceastǎ dragoste profundǎ i-ar fi cuprins 
şi pe urmaşii lor, ei fiind astfel în mǎsurǎ sǎ reziste ispitelor 
duşmanului MEU. 

Asa însǎ a avut loc a doua cǎdere [în pǎcat] sub apǎsarea cǎruia s-au 
aflat toţi urmaşii pânǎ la coborârea pe pǎmânt a mântuitorului 
dumnezeiesc Isus Hristos, care l-a chemat la luptǎ deschisǎ pe duşmanul 
MEU. Cǎci acesta a abuzat de puterea sa, determinându-i pe oameni sǎ fie 
tot mai lip-siţi de dragoste, astfel cǎ fǎrǎ opera mântuirii ei n-aveau 
cum sǎ se mai elibereze, înfundându-se tot mai mult în întuneric. 

Acestei activitǎţi a lui i-am pus capǎt trimiţân-du-l pe pǎmânt pe fiul 
MEU, pentru a-i salva pe acei oameni, care vor sǎ fie salvaţi. Cǎci 
harul de a fi mântuit trebuie acceptat din liberǎ voinţǎ. Fiindcǎ omul 
nici salvat nu poate fi împotriva voinţei sale. De fapt drumul parcurs prin 
creaturile de pe pǎmânt ar fi fost de ajuns pentru a trece cu bine - ca om 
- proba liberei voinţe. Cǎci datoritǎ chinurilor îndurate cât a trǎit sub 
acţiunea legilor obligatorii, fiecare suflet s-a maturizat suficient 
pentru a se putea opune cu uşurintǎ ispitelor. Dar cǎderea primilor 
oameni -a redat potrivnicului MEU puterea asupra tuturor sufletelor, 
putere de care acesta s-a folosit într-un mod înspǎimântǎtor. 

Tocmai de aceea fusese ales ca prim om un spirit originar care 
dispunea de toate însusirile necesare pentru a putea face faţa 
duşmanului MEU. Însǎ nu i se putea impune cum sǎ hotǎrascǎ. El 
trebuia sǎ gândeascǎ şi sǎ acţioneze în deplinǎ libertǎte. Iar 
duşmanul MEU s-a folosit de aceastǎ libertǎte a voinţei - 
îndreptând-o cǎtre sine - ceea ce a avut ca urmare o nouǎ cǎdere [în 
pǎcat] prin care s-a repetat pǎcatul cǎderii de lângǎ MINE de 
odinioarǎ. Potrivnicului MEU nu i se putea lua însǎ dreptul de a 
face aceasta pentru cǎ şi la prima cǎdere fiinţele spirituale 
l-au urmat în adânc tot din liberǎ voinţǎ. 

Nu se poate spune deci cǎ EU aş fi vrut repetarea cǎderii ca sǎ vǎ 
aduc din nou într-o stare plinǎ de suferinţǎ. Însǎ n-am putut s-o 
împiedic, pentru cǎ s-a întâmplat din liberǎ voinţǎ. Dar pânǎ la urmǎ 
libera voinţǎ vi se va întoarce iarǎşi spre MINE şi atunci veţi iesi 
din aceastǎ stare jalnicǎ. Pentru cǎ însǎşi dragostea MEA v-a 
mântuit, întrupându-se în omul Isus pentru a lupta împotriva 
duşmanului MEU, pentru a-i smulge toate sufletele care vor sǎ se 
reîntoarcǎ la MINE, la casa pǎrinteasca -adevǎrata voastrǎ patrie 
- pe care aţi pǎrǎsit-o cândva din proprie voinţǎ. Pentru cǎ şi acum 
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vǎ iu-besc la fel de mult ca şi înainte. Toate suferin-ţele iau 
sfârşit imediat ce vreţi sǎ vǎ eliberaţi de cel care vǎ ţine 
înlǎnţuiţi - imediat ce vi se face iarǎşi dor de MINE şi îmi daţi 
prin aceasta dreptul de a vǎ lua din nou în stǎpânire pentru a nu 
v
 
ǎ mai da drumul niciodatǎ. 

B.D. Nr. 8806                 25.5.1964 
 

CUNOAŞTEREA PǍCATULUI ORIGINAR ESTE NECESARǍ  

PENTRU ÎNŢELEGEREA OPEREI MÂNTUIRII 

Nu aveţi cunoştintǎ de prima cǎdere în pǎcat şi din aceastǎ cauzǎ 
credeţi cǎ opera mântuirii înfǎptuitǎ de Isus Hristos nu este decât o 
ispǎşire a pǎcate-lor voastre omeneşti. Ba chiar contestaţi "opera 
mânturii", crezând cǎ fiecare om trebuie sǎ plǎteascǎ exact pentru 
pǎcatele sale. Ar fi de înţeles acest punct de vedere, dacǎ ar fi 
vorba numai de pǎcatele cu care v-aţi încǎrcat oameni fiind. Dar e 
vorba de marele pǎcat originar, de cǎderea de lângǎ MINE a spiritelor 
- o vinǎ pe care niciodatǎ n-aţi putea s-o ispǎşiţi, care e de 
netǎgǎduit şi care e cauza întregii creaţiuni materiale şi a 
întrupǎrii MELE ca om în Isus. 

Cauza cǎderii de lângǎ MINE a fost faptul cǎ fiin-ţele create nu 
puteau sǎ MǍ vadǎ. De aceea M-am fǎ-cut vizibil în Isus. Celui care nu 
admite decât cǎderea în pǎcat a primilor oameni, i se pare de necre-zut 
cǎ pentru rǎscumpǎrarea acestui pǎcat e nevoie de un "mântuitor" şi va 
fi mereu de pǎrere cǎ omenirea nu poate fi pedepsitǎ pentru un pǎcat 
pe care nu l-a comis. Astfel, şi pǎcatele comise de oameni sunt o 
încǎlcare a dragostei MELE - pe care ei, aflându-se în întuneric, nu o pot 
recunoaşte - aceste pǎcate însǎ sunt de-abia o urmare a acelui mare pǎcat 
originar. 

Acest pǎcat însǎ explicǎ totul. Pânǎ când oamenii nu ştiu de acest 
pǎcat al cǎderii spiritelor, le vine greu sǎ creadǎ în mântuitorul 
dumnezeiesc care a murit pe cruce tocmai din cauza acestui pǎcat, 
luǎnd asupra lui cele mai mari chinuri şi suferinţe ca sǎ-l 
ispǎşeascǎ în fata MEA. 

De aceea trebuie respinsǎ ca falsǎ orice învǎţǎturǎ care ÎL neagǎ 
pe mântuitor, care neagǎ deci principiul mântuirii. Trebuie 
respinsǎ chiar dacǎ recunoaşte activitatea lui Isus pentru 
rǎspǎndirea învataturilor divine despre dragoste. Fiindcǎ e vorba 
de izbǎvirea de pǎcatul originar, pe care numai EU am fost în 
stare s-o realizez, în omul Isus. Astfel vi se explicǎ şi cauza 
pentru care am devenit om - cǎci EU sunt o fiinţǎ pe care nici 
una din fǎpturile create de MINE n-ar putea s-o vadǎ fǎrǎ a pieri. 

În consecinţǎ dacǎ voiam sǎ vǎ puteţi face o ima-gine despre MINE, 
aceasta trebuia sǎ se intǎmple sub forma unei fiinţe asemǎnǎtoǎre 
vouǎ, care este omul Isus. - Asadar e nevoie sǎ ştiţi mai întâi de 
cǎderea fiinţelor [spirituale] de lângǎ MINE, ca sǎ puteţi apoi 
înţelege procesul creǎrii lumii vi-zibile. Şi atunci puteţi 
înţelege în continuare lupta dintre Luminǎ şi Întuneric şi 
aparitţia sal-vatorului omenirii prin Isus Hristos - o fiinţǎ 
spiritualǎ originarǎ în CARE EU ÎNSUMI M-am întrupat, fiindcǎ nu vǎ 
puteaţi face o imagine despre "puterea creatoare" care sunt. 

De aceea puteţi sǎ-L recunoaşteţi şi trebuie sǎ-L recunoaşteţi pe 
Mântuitor, care a murit pe cruce pentru vina tuturor şi a cerut 
iertarea pǎcatelor pentru voi oamenii. Aceasta însǎ nu vǎ vine din 
senin, ci trebuie s-o cereţi, deoarece cǎderea a avut loc din 
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liberǎ voinţǎ, astfel cǎ trebuie sǎ vǎ reîntoarceţi - prin EL - 
tot din liberǎ voinţǎ. Unui om care se strǎduieşte în mod serios 
sǎ ajungǎ la desǎvârşire i se iartǎ pe lângǎ pǎcatul originar şi 
pǎcatele comise ca om, pentru ca tot pǎcatul sǎ fie şters şi 
iertarea sǎ fie astfel asiguratǎ. 

Însǎ Isus este rareori recunoscut ca MÂNTUITOR, pentru cǎ 
învǎţǎturile false ÎL prezintǎ doar ca om şi meşter avansat. Şi 
pentru cǎ oamenii nu vor sǎ recunoascǎ  faptul cǎ în EL EU ÎNSUMI am 
devenit om, nici nu îmi cer iertarea tuturor pǎcatelor lor. Dar numai 
EL poate sǎ elibereze omul de toate pǎcatele sale, doar EL are 
puterea sǎ vǎ steargǎ toate pǎcatele, EL, Isus Hristos, în care am 
devenit EU ÎNSUMI om.  

Amin. 
 
 
B.D. Nr. 6860          15.7.1961 

 

NU PUTEŢI DOBÂNDI LIBERTATEA FǍRǍ ISUS HRISTOS 

Aveţi nevoie de MINE, dacǎ vreţi sǎ scǎpaţi de duşmanul vostru. 
Nu puteţi scǎpa de el din propriile voastre puteri. Aveţi 
nevoie de ajutorul pe care nu vi-l poate da decât ISUS HRISTOS, 
care l-a învins pe duşman prin moartea sa pe cruce. EU însumi am 
sǎlǎşluit în EL. El şi cu MINE suntem unul! Deci trebuie sǎ-MI 
cereţi ajutorul prin Isus Hristos şi veţi avea cu adevǎrat 
parte de el. 

Dacǎ ÎL recunoaşteţi numai pe DUMNEZEU, fǎrǎ a-L putea pune în 
acord cu EL pe Isus Hristos, mântuitorul dumnezeiesc, înseamnǎ 
cǎ încǎ nu credeţi cu convingere. Înseamnǎ cǎ spuneţi ceva, de care 
încǎ nu sunteţi convinşi în adâncul fiinţei voastre. Atunci 
încǎ vǎ parcurgeţi drumul pǎmântesc fǎrǎ MINE, şi astfel nu 
vǎ puteţi elibera de sub stǎpânirea potrivnicului MEU, cǎci 
singuri nu sunteţi în mǎsurǎ sǎ-i înfrângeţi puterea. 

Veţi nevoie de MINE! Aceasta trebuie sǎ v-o spun, pentru cǎ 
altminteri nu vǎ realizaţi scopul vieţii pǎmânteşti: despǎrţirea de 
cel pe care l-aţi urmat cândva de bunǎvoie şi întoarcerea cǎtre 
MINE, DUMNEZEUL, şi TǍTǍL vostru dintotdeauna.  
Sunt gata oricând sǎ vǎ ajut sǎ scǎpaţi de el. Însǎ ajutorul acesta 
trebuie sǎ MI-L cereţi, pentru cǎ orientarea voinţei voastre este 
hotǎratoare pentru aceasta. Pentru cǎ şi el ǎre aceleasi drepturi 
asupra voastrǎ câtǎ vreme aveţi aceeaşi orientare cu el, potrivnicǎ 
MIE. 

Dar s-a ţinut cont cǎ voi, cǎzând în pǎcat, aţi ajuns niste fiinţe 
slabe: un om a murit pe cruce pentru voi din dragoste şi îndurare. A 
murit pentru voi CEL CARE ştia de slǎbiciunea voastrǎ, ştia cǎ vǎ 
este imposibil sǎ vǎ zdrobiţi singuri lanţurile pe care vi le-a 
pus - ce-i drept, din propria voastrǎ vinǎ - duşmanul MEU. 

EU ÎNSUMI M-am întrupat în acest Isus, pentru cǎ MI-a fost milǎ de 
voi cǎ sunteţi slabi şi chinu-iţi, şi am vrut sǎ vǎ dau 
posibilitatea de a vǎ reîntoarce la MINE şi de a reveni la starea 
voastrǎ de la început, care înseamnǎ libertate şi fericire. 
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Ca om, am adus o jertfǎ de ispǎşire pentru voi. Eu ÎNSUMI am 
ispǎşit - în omul Isus - pǎcatul vostru de odinioarǎ, cel al 
cǎderii de lângǎ MINE şi am oferit potrivnicului MEU preţ de 
rǎscumpǎrare pentru voi, ca sǎ vǎ lase liberi, dacǎ o doriţi. 

Dar aceasta dorinţǎ trebuie s-o şi manifestaţi - trebuie sǎ vreţi sǎ 
veniţi la MINE, trebuie sǎ vreţi sǎ fiţi printre cei al cǎror suflet 
l-am rǎscumpǎrat de la stǎpânul lor. Trebuie sǎ vǎ folosiţi de 
ajutorul lui Isus Hristos.  

Şi trebuie sǎ MǍ chemaţi prin Isus Hristos! O puteţi face, dacǎ 
credeţi în EL, în opera mântuirii înfǎptuitǎ de EL, în faptul cǎ în 
EL Eu ÎNSUMI am devenit can. De-abia atunci credet,i cu toatǎ 
convingerea în MINE, de-abia atunci am prins viaţǎ în voi. Iar dupǎ 
aceea nu mai mergeţi pe drumul vieţii fǎrǎ MINE şi astfel ajungeţi 
în mod sigur la ţintǎ. 

Astfel, puneţi-vǎ numai o datǎ în mod serios întrebarea asupra 
scopului şi ţelului vieţii pǎmânteşti şi asupra rostului existenţei 
voastre! - Nu trebuie decât sǎ vreţi cu adevǎrat ca viaţa voastrǎ 
pǎmânteascǎ sǎ nu fie un eşec. Şi dacǎ aveţi aceasta voinţǎ, chemaţi-
L în ajutor pe SINGURUL care vǎ poate ajuta, pe Isus Hristos! 
Pentru cǎ EL şi cu MINE suntem unul. Dacǎ ÎL chemaţi pe EL, MǍ 
chemaţi pe MINE, iar chemarea voastrǎ nu rǎmâne fǎrǎ ascultare. Cǎci 
gândurile celui care vrea cu adevǎrat sǎ-şi aţingǎ scopul vieţii 
pǎmânteşti vor fi curând corect indrumate, astfel cǎ îşi va da seama 
cǎ nu exista mântuire fǎrǎ Isus Hristos. 

Eu însǎ nu pot dispune care sǎ fie voinţa cea mai intimǎ, dorinţa 
cea mai lǎuntricǎ a omului - pentru cǎ ea este liberǎ! EU nu pot 
decât sǎ vǎ aten-ţionez şi sǎ vǎ sfǎtuiesc în repetate rânduri, 
pot sǎ vǎ îndemn sǎ reflectaţi, iar voi trebuie sǎ aciţionaţi 
corespunzator dorinţei voastre lǎ-untrice, iar aceasta va 
determina nivelul de maturitate atins pânǎ la momentul în care 
pǎrǎsiţi pǎmântul! 

Amin 

B.D. Nr. 5897           7.3.1954 
 

VIAŢA PǍMÂNTEASCǍ ESTE CALEA,DAR NU ŢELUL 

Lumea v-a fost datǎ ca probǎ a voinţei, adicǎ a trebuit sa fiţi 
puşi într-un câmp de activitate care sǎ vǎ determine sǎ vǎ 
orientaţi voinţa într-o oarecare direcţie. Omul care vrea sǎ ajungǎ 
la ţintǎ nu poate evita lumea aceasta ci trebuie s-o învinga. 
Întruparea ca om pe pǎmânt a sufletului vostru - adicǎ a ceea ce e 
spiritual în voi - este neapǎrat necesarǎ pentru cǎ trebuie sǎ vi se 
dea posibilitatea sǎ vǎ folosiţi de libera voastrǎ voinţǎ, care 
fusese legatǎ înainte datoritǎ cǎderii de odiniioarǎ de lângǎ MINE. 

Un suflet care vrea sǎ evite aceasta ultima întrupare nu poate sǎ 
între în posesia liberei voinţe, pentru cǎ opunerea sa prea mare 
faţǎ de MINE încǎ nu-i permite aceasta. De-abia cind este dispus sǎ 
parcurgǎ pe pǎmânt calea dragostei puse în slujba altora are parte 
de harul întrupǎrii ca om, cǎci aceasta bunǎvoinţǎ dovedeşte cǎ a 
atins gradul de maturitate necesar pentru a trece prin ultima probǎ 
a voinţei. Înaintea zǎmislirii sale trupeşti, fie-care suflet este 
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de acord sǎ facǎ acest drum, pentru cǎ acesta poate sǎ-i aducǎ 
eliberarea deplinǎ de orice formǎ, iar el vrea sǎ devinǎ liber. 

Însǎ pierde memoria a ceea ce a fost înainte, pǎşind pe pǎmânt fǎrǎ 
nici un fel de cunoştinţe. Trece apoi printr-o dezvoltare lentǎ: învaţǎ 
sǎ-şi fo-loseascǎ voinţa, este educat, iar apoi îi ofer în toate 
felurile ajutorul MEU, ca sǎ ajungǎ sǎ cunoascǎ ce este bine şi 
corect, ca sǎ facǎ la rândul sǎu din liberǎ voinţǎ ceea ce este 
corect şi bine. 

În ce MǍ priveste fac tot ceea ce favorizeazǎ opţiunea corectǎ a 
voinţei. Dar libertatea voinţei rǎmâne, şi într-un fel, întreaga 
viaţǎ pǎmânteascǎ acţioneazǎ asupra omului ca obiect de ales sau de 
refuzat. Cǎci omul trebuie sǎ treacǎ prin toate ca sǎ ajungǎ la 
MINE, la Împǎrǎţia MEA. El însǎ nu trebuie sǎ se înpotmoleasca, nu 
trebuie sǎ se lǎse prins, pierzându-şi libertatea atunci când e 
chemat sǎ devinǎ liber pentru totdeauna. 

Viaţa pǎmânteascǎ nu este scopul, este doar calea pe care trebuie 
s-o urmeze, şi dacǎ îşi îndreaptǎ privirile în sus o va urma 
hotǎrǎt şi sigur. Dar dacǎ va privi în Jos, va vedea doar ceea ce se 
petrece în jur, fiind în pericolul de a fi ţintuit la pǎmânt şi 
zborul sǎu cǎtre înalt nu mai poate avea loc. - El trebuie sǎ aibǎ 
voinţa şi puterea de a se elibera de ceea ce i se pare atrǎgǎtor pe 
pǎmânt şi atunci va iesi învingǎtor. Îşi va parcurge drumul pǎmântesc 
ca ultima fazǎ necesarǎ în dezvoltarea sa pentru a ajunge în înalt 
şi va face faţǎ cu bine la proba voinţei. Voinţa lui rǎmane orien-
tatǎ cǎtre MINE în pofida tuturor ispitelor mǎiestrite ale 
potrivnicului MEU, care luptǎ de asemenea sǎ-i dobǎndeascǎ voinţa şi 
sufletul. Atunci omul iese victorios asupra acestei lumi, devenind 
mostenitor al Împǎrǎţiei MELE, care nu-i din lumea aceasta.  

Amin 

 
B.D. Nr. 5967          28.5.1954 

 

CE   ESTE   PǍCATUL  MOŞTENIT 

Trebuie sǎ vǎ frǎmânte mereu întrebǎri la care sǎ vreţi 
rǎspuns. Eu însǎ pot sǎ vǎ rǎspund la acestea numai dacǎ luaţi 
legǎtura cu MINE, dacǎ, dupǎ ce vǎ rugaţi  cu ardoare,ascultaţi 
ceea ce vǎ spun. Dacǎ nu vǎ rǎspund direct prin glasul spiritului, 
vǎ rǎspund prin gândurile care vǎ vin dupǎ rugǎciune. Dorinţa voastrǎ 
şi faptul cǎ apelaţi la MINE vǎ asigurǎ o gândire corectǎ. 
Fǎrǎ MINE însǎ nu veţi afla adevǎrul, fǎrǎ MINE vǎ strǎduiţi în 
zadar sǎ obţineţi lǎmurire, fiindcǎ fǎrǎ MINE vǎ vin doar idei 
gresite, pe care puterile de jos pot sǎ vi le transmitǎ tocmai pentru 
cǎ vǎ lipsiţi de MINE, CEL care sunt sursa adevǎrului. 

Aflaţi urmǎtoarele: câtǎ vreme nu sunteţi încǎ per-fecţi totul vi se 
poate explica doar prin imagini. Nipicând n-aţi putea înţelege 
nesfârşitele profunzimi ale înţelepciunii divine, n-aţi putea 
înţelege motivele acţiunilor MELE, pentru cǎ imperfecţiunea voastrǎ 
înseamnǎ şi imperfecţiunea puterii voastre de cunoaştere şi 
înţelegere. Singuri, doar cu gândirea voastrǎ n-aţi putea gǎsi 
explicaţiile. Acestea însǎ vǎ pot parveni fulgerǎtor imediat ce, 
aflǎndu-vǎ în împǎrǎţia spiritualǎ, vǎ pǎtrunde lumina dragostei 
MELE. 
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Deci cât timp vǎ aflaţi pe pǎmânt, lucrurile nu vi se pot explica 
decât prin imagini. Evenimentele petrecute în lumea creatǎ de MINE 
nu vǎ pot fi descrise decât într-un mod adecvat capacitǎţii voastre 
de înţelegere. Astfel şi ceea ce s-a petrecut pe plan spiritual în 
inimile primilor oameni nu vi se poate reda pe înţelesul vostru decât 
sub forma unor evenimente pǎmânteşti - acestea însǎ nu sunt decât o 
palidǎ metaforǎ a acestora, dat fiindcǎ voi insivǎ sunteţi slabi 
pe plan spiritual. 

Voi oamenii sunteţi legaţi prin legile naturii. Cǎci libertatea 
deplinǎ, pe care aţi pierdut-o prin cǎderea voastrǎ de odinioarǎ 
trebuie s-o redobândiţi prin viaţa voastrǎ pǎmânteascǎ. De aceea 
am pus un hotar voinţei primilor oameni, ca sǎ-şi dea seama cǎ 
sunt subordonaţi unei "puteri" careia trebuie sǎ i se supunǎ de 
bunǎvoie, pentru a do-bândi definitiv libertatea. 

Odinioarǎ n-au vrut sǎ MǍ recunoascǎ pe MINE ca DUMNEZEU şi aceastǎ 
rǎzvrǎtire împotriva MEA, împotriva CELUI din care au luat fiinţǎ, a 
fost primul pǎcat. Acest pacat nu putea fi anulat altfel decât dacǎ 
MǍ recunoşteau din liberǎ voinţǎ ca DUMNEZEU. Acesta este scopul 
pentru care am dat naştere întregii creaţiuni. 

De aceea primii oameni erau astfel inzestraţi, în-cât le era posibil 
sǎ MǍ recunoascǎ, fǎrǎ însǎ a fi constrânşi la aceasta. Astfel voinţa 
liberǎ era cea care urma sǎ hotǎrascǎ. Pentru aceasta trebuia su-
pusǎ din nou la proba unei "ispite". De aceea privirile oamenilor 
trebuiau indreptate cǎtre ceva pe care sǎ-l doreascǎ. Trebuia sǎ 
existe în acelasi timp o interdicţie şi o ademenire care sǎ-i deter-
mine la o opţiune a voinţei. Iar ademenirea era legatǎ bineînţeles de 
o promisiune, cǎreia însǎ trebuiau sǎ-i reziste. 

Porunca şi ispita au venit din douǎ pǎrti, dat fiind-cǎ era vorba de 
reîntoarcerea celor cǎzuţi la MINE sau de rǎmanerea lor la 
potrivnicul MEU - adicǎ de faptul dacǎ cei creaţi de MINE îşi 
realizau scopul [vieţii] sau cǎdeau din nou în adânc. Ca urmare tre-
buia sǎditǎ în om dorinţa, cu posibilitatea ca fie sǎ şi-o 
satisfacǎ, fie sǎ şi-o învingǎ de dragul unui scop mai înalt: acela 
al veşnicei fericiri de care are parte la MINE, fericire care 
întrece de mii de ori orice satisfacere a poftelor pǎmânteşti. 

Dar pentru cǎ recâstigarea fiinţelor spirituale rebele era o luptǎ 
între MINE şi potrivnicul MEU, trebuia sǎ aibǎ şi acesta 
posibilitatea de a acţiona asupra voinţei lor. Atâta doar cǎ el 
ademenea cu bunuri aparente şi o fericire aparentǎ, pentru ca 
oamenii sǎ piardǎ adevǎrata fericire - fericita viaţǎ veşnicǎ. 

Ştiam de aceastǎ ispitǎ şi de aceea le-am dat primilor oameni o 
poruncǎ insoţitǎ de un avertisment, pre-venindu-i de pericolul morţii 
veşnice. Acest avertisment ar fi trebuit sǎ fie suficient pentru a 
inǎbuşi în om orice poftǎ, pentru a nu-şi pierde viaţa. 

Potrivnicul MEU însǎ i-a convins de contrariu, promiţǎndu-le 
viaţa. Ei însǎ, deşi M-au recunoscut ca fiind puterea supremǎ, au 
urmat, totuşi minciuna şi astfel au introdus moartea în lume. 

Ce anume a fǎcut ca totuşi dorinţa lor sǎ fie atât de puternicǎ, 
încât s-au lǎsat învinşi de ea? Duceau o viaţǎ fericita în paradis, 
era stǎpani pe toate lucrurile creaţiei, totul era supus voinţei lor şi, 
în deplina posesiune a puterii, erau fericiţi. Primii oameni erau 
legaţi printr-o dragoste profundǎ unul faţǎ de celǎlalt şi în virtutea 
acesteia s-ar fi putut mântui de lanţurile duşmanului MEU. Atât timp cât 



Bertha Dudde – Planul de mântuire 26

dragostea lor era orientatǎ cǎtre MINE şi cǎtre partener, nu exista 
pericolul de a da greş în proba 

Dar potrivnicul MEU a ştiut sǎ dea dragostei lor o orientare greşitǎ, 
întorcând-o pe dos, transformând-o în draagoste de sine, prin faptul 
cǎ le-a fǎcut promisiuni false. Cu aceasta le-a aţâtat dorinţa de a-şi 
procura ei inşişi fericire. Dragostea lor s-a transformat, devenind o 
dragoste inferioarǎ,egoistǎ, râvnitoare. Cu aceasta ei s-au dat din 
nou pe mǎna celui de care trebuiau sǎ se elibereze. Ar fi putut însǎ 
sǎ se elibereze de el dacǎ ar fi pus porunca MEA  mai presus de 
dorinţa lor.  

Trebuie sǎ înţelegeţi cǎ atunci încǎ nu sosise momentul de a-i da 
primei perechi omeneşti binecuvântarea MEA - iar ei au cǎzut în pǎcat în 
acest fel. Nimic din ceea ce se subordoneazǎ planului creaţiunii MELE, 
nimic din ceea ce se încadreazǎ în ordinea pe care am dat-o drept 
lege nu este pǎcat. Astfel nici actul procreǎrii nu este împotriva 
ordinii date de DUMNEZEU. 

În schimb satisfacerea simturilor fǎrǎ dorinţa de a zǎmisli viaţǎ nu 
este un act al dragostei dat de DUMNEZEU, ci este dragoste de sine, 
aţâtatǎ de potrivnicul MEU, care-l atrage pe om în Jos, deservindu-l 
total puterii sale. Primii oameni au cǎzut victimǎ tocmai acestei 
iubiri false şi în aceastǎ dragoste falsǎ a constat pǎcatul. Acesta 
avea asemǎnare cu pǎcatul originar al trufiei care refuzǎ dǎruirea 
de sine şi vrea doar sǎ aibǎ totul pentru sine - trufie moştenitǎ 
de la creatorul lor - Satana - şi care nu are nimic comun cu 
dragostea dumnezeiascǎ. 

Dragostea dumnezeiascǎ o aveţi ca scânteie în inimǎ şi ea poate sǎ se 
aprindǎ, arzǎnd cu cea mai mare ardoare. Scopul duşmanului MEU a fost 
şi este sǎ denatureze aceastǎ scânteie a dragostei, transformǎnd-o în 
opusul ei, ceea ce i-a şi reuşit. Ceea ce era pur dumnezeiesc a fost 
întinat şi transformat în dragoste de sine, care nu mai meritǎ 
denumirea de "dragoste". Nu poate fi numitǎ decât poftǎ nestǎpânitǎ, 
egocentrism şi amor propriu - care este în stare de tot ceea ce îi 
cere sǎ facǎ duşmanul MEU. 
 
Astfel şi actul procreǎrii a devenit pentru duşmanul MEU un mijloc 
prin care a fǎcut sǎ se întoarcǎ spre el nenumǎrate suflete. Ceea 
ce n-ar fi fost posibil dacǎ acesta ar fi avut loc cu binecuvântarea 
MEA, dragostea dumnezeiascǎ a dǎruirii de sine şi dorinţa de a 
face partenerul fericit fiind încununatǎ de zǎmislirea unei vieţi 
noi. 

Deci cǎderea în pǎcat a constat în renunţarea la dragostea purǎ, 
dumnezeiascǎ în favoarea dragostei necurate, egoiste. În urma 
intervenţiei satanice s-a ştins în om scânteia dumnezeiascǎ. Locul ei 
a fost luat de un foc cǎruia i-a cǎzut victimǎ tot ceea ce a fost pur 
şi nobil. Simţurile au fost aţâtate şi duse la pofta supremǎ - ceea 
ce niciodatǎ n-a fost în conformitate cu actul MEU de creaţie, însǎ 
nu i s-a pus oprelişte din cauza libertǎtii voinţei duşmanului MEU şi 
a fǎpturilor MELE. Încǎ şi acum depinde de voinţa fiecǎrui om în 
parte dacǎ rezistǎ sau nu acestei ispite a lui Satana. 

Pǎcatul n-a fost deci actul procrearii, ci dragostea pacǎtoasǎ, 
întoarsǎ pe dos, aţâtatǎ de Satana şi urmatǎ din liberǎ voinţa. Actul 
de creaţie dǎtǎtor de fericire în sens dumnezeiesc a fost 
degradat, devenind un joc al spiritelor necurate. I s-a permis 
duşmanului MEU accesul la un act la care am vrut sǎ fiu EU prezent 
cu binecuvântarea MEA, pentru a le întǎri oamenilor dragostea 
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curatǎ, de naturǎ dumnezeiascǎ, astfel ca aceasta sǎ se trans- mita 
şi fiinţelor nou zǎmislite. 

Astfel ar fi luat naştere o omenire care, printr-o tot mai mare lumi-
nǎ a dragostei ar fi gǎsit drumul de reîntoarcere la MINE fǎrǎ 
chinuri şi suferinţe, o omenire care s-ar fi mântuit prin dragoste 
în scurt timp, dat fiindcǎ urma sǎ MǍ recunoascǎ pe MINE, care sunt 
izvorul dragostei. 

Deci primii oameni ar fi putut trece cu bine proba voinţei. Dar din 
cauza luptei dintre MINE şi potrivnicul MEU pentru obţinerea 
sufletelor omeneşti, nu puteam sǎ-l împiedic sǎ se foloseascǎ de 
mijloacele cu care cǎuta sǎ-şi asigure victoria. Cǎci reîntoarcerea 
fǎpturilor la MINE trebuia, sǎ aibǎ loc de bunǎvoie, în deplinǎ 
libertate a voinţei. 

N-au reuşit sǎ facǎ aceasta, ceea ce i-a adus întregii omeniri o 
soartǎ de care nu mai era în stare sǎ se elibereze singurǎ. Aceasta 
pânǎ când a venit un om care din dragoste curatǎ, dumnezeiascǎ, a 
realizat marea operǎ, a ispǎşit pǎcatele întregii omeniri, 
eliberându-i calea cǎtre inǎlţime. Cǎci dragostea iese învingǎtoare 
şi nu se va lǎsa pânǎ ce şi ultimul rebel nu-şi va fi gǎsit drumul 
de reîntoarcere la MINE.  

Amin 

B.D. Nr. 7127          22.5.1958 
 

DE CE LI S-A LUAT OAMENILOR MEMORIA RETROSPECTIVǍ 

Dacǎ voi oamenii aţi considera viaţa voastrǎ pǎmânteascǎ ca ultima 
etapǎ a drumului nespus de lung al dezvoltarii voastre, aţi parcurge 
cu mult sârg aceasta ultima porţiune de drum şi v-aţi da toatǎ 
osteneala ca în aceasta scurtǎ viaţǎ pǎmânteascǎ sǎ duceţi la bun 
sfârşit acest drum al dezvoltarii, al ridicǎrii voastre cǎtre înalt. 

Însǎ pentru cǎ vǎ lipseşte amintirea evenimentelor anterioare, 
pentru cǎ nu aveţi decât certitudinea acestei scurte vieţi 
pǎmânteşti, nu prea vǎ daţi osteneala, ceea ce vine dupǎ aceea 
lǎsându-vǎ indiferenţi. Nu prea vǎ puneţi problema a ceea ce ur-
meazǎ dupa viaţa pǎmânteascǎ. Însǎ trebuie sǎ treceţi prin viaţǎ 
fǎrǎ memoria celor petrecute anterior pentru a nu fi influenţaţi în 
voinţa, gândirea şi acţiunile voastre. Cǎci dacǎ aţi putea sǎ arun-
caţi o cât de micǎ privire înapoi, n-aţi mai putea trǎi de groazǎ 
sau aţi face de fricǎ tot ceea ce vi se cere, numai sǎ scǎpaţi de 
acea soartǎ groaznicǎ şi sǎ vǎ eliberaţi de orice formǎ materialǎ. 

MI-ar sta deci în putere sǎ vǎ determin sǎ duceţi o viaţǎ pe potriva 
voinţei MELE, permiţǎndu-vǎ sǎ priviţi puţin înapoi. Însǎ dragostea 
îmi este mult mai mare şi vrea sǎ vǎ dǎruiascǎ o fericire neli-
mitatǎ:  ceea ce însǎ exclude orice constrângere asupra voinţei. Cǎci 
pentru a putea avea parte de o fericire nelimitatǎ, trebuie sǎ 
trǎiţi pe potriva voinţei MELE, adicǎ potrivit veşnicei rânduieli, 
în deplina libertate a voinţei. 

Înţelegeţi dar cǎ faptul cǎ v-am luat memoria retrospectivǎ este un act 
al indurǎrii şi dragostei din partea MEA pentru ca, pe de o parte sǎ vǎ 
scutesc de cunoaşterea unei vieţi pǎmânteşti din care aţi iesit deja 
biruitori, iar pe de altǎ parte, ca sǎ vǎ fac accesibilǎ o fericire 
nemǎrginitǎ. Dar nu vǎ las neştiutori, deşi astfel de cunoştinţe nu pot fi 
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dovedite. Aflaţi deci de starea voastrǎ de dinainte, însǎ a-ceasta nu 
vǎ impovǎreazǎ în mod deosebit, pentru cǎ aţi învins-o deja. 

Însǎ aceste cunoştinţe pot sǎ vǎ facǎ sǎ vǎ intensificaţi strǎdaniile 
spirituale, ceea ce în acest caz se întâmplǎ în deplina libertǎte a 
voinţei şi are de a-ceea un efect binecuvântat. Şi de aceea vǎ spun 
mereu: nu refuzaţi numic ci cumpǎniţi tot ceea ce vi se oferǎ în 
legǎturǎ cu scopul şi ţelul vieţii voastre pǎmânteşti, cercetând şi 
cunoştinţele care vǎ vorbesc despre ceea ce a precedat întruparea voastrǎ 
ca oameni. 
Reflectaţi la acestea şi trǎiţi-vǎ viaţa pǎmânteascǎ în aşa fel încât 
sǎ puteţi rǎspunde de ea faţǎ de voi înşivǎ, ca sǎ nu vǎ temeţi apoi 
sǎ-mi daţi MIE socotealǎ. Fiţi convinşi cǎ viaţa voastrǎ pǎmân-
teascǎ nu este lipsitǎ de un scop, dar cǎ acest scop este altul 
decât întreţinerea şi satisfacerea necesiţǎtilor trupului, care 
este trecǎtor şi a cǎrui duratǎ de viaţǎ nu puteţi s-o hotǎrǎţi voi. 

Şi dacǎ nu sunteţi dispuşi sǎ preluaţi alte cunoştinţe, dacǎ nu vreţi 
sǎ acceptaţi ceea ce "nu poate fi dovedit", atunci luaţi-vǎ mǎcar 
dupǎ scripturǎ, dupǎ "cuvântul lui DUMNEZEU" - cǎci îndatǎ ce îl 
ascultaţi cu seriozitatea credinţei, ea poate sǎ aprindǎ în voi o 
micǎ luminǎ şi atunci vi se vor pǎrea de înţeles şi de crezut unele 
lucruri care de asemenea nu vǎ pot fi dovedite. 

Numai sǎ cǎutaţi în vreun fel legǎturǎ cu împǎrǎţia spiritualǎ, 
îndreptându-vǎ fie în gând, fie prin voinţa voastrǎ cǎtre CREATORUL 
vostru, sau chiar prin fapte pornite din dragoste - care sunt o 
legǎturǎ sigurǎ cu MINE - şi atunci vǎ veţi lǎmuri asupra unor taine 
care vi se dezvǎluie de la sine, pentru a fi ajutaţi sǎ parcurgeţi 
ultima etapǎ a dezvoltǎrii voastre cu succes. Sǎ nu treceţi 
indiferenţ prin viaţǎ! Nu lǎsaţi ca dorinţele trupeşti sǎ vǎ domine 
întreaga gândire, cǎci am creat în jurul vostru multe lucruri care 
ar putea sǎ vǎ punǎ pe gânduri. 

Vǎ înconjoarǎ minuni de toate felurile, care sunt opera dragostei 
MELE, care vǎ dovedesc existenţa MEA. - Cǎutaţi sǎ intraţi în 
legǎturǎ cu MINE, cel care MǍ arǎt prin creaţiune şi atunci veţi fi 
scutiţi de soarta groaznicǎ de a trece din nou prin componentele 
lumii create. Atunci vǎ descǎtuşaţi de forme şi puteţi sǎ intraţi în 
lumea fericitǎ a spiritelor, trǎind în libertǎte, luminǎ şi putere, 
în veşnicǎ fericire. 

Amin 
 
B.D. Nr. 3593            3.11.1945 

LUMEA SPIRITUALǍ ŞI CEA PǍMÂNTEASCǍ 

Lumea spiritualǎ şi împǎrǎţia pǎmânteascǎ sunt douǎ lumi opuse şi de 
aceea şi cerinţele lor faţǎ de oameni sunt atât de diferite. - Omul 
niciodatǎ nu poate sǎ satisfacǎ cerinţele amǎndurora, el trebuie sǎ se 
supunǎ necondiţionat uneia. 

Împǎrǎţia spiritualǎ poate sǎ ofere desigur doar bunuri spirituale şi 
aceasta doar în condiţii contrare cerinţelor lumii - pe când lumea 
pǎmânteascǎ dǎ comori pǎmânteşti acelor oameni, care satisfac cerinţele 
ei. Cerinţele lumii sunt contrare cerinţelor spirituale. Ele pun pe 
prim plan plǎcerile trupeşti şi bunǎstarea trupului, îngreunându-i, sau 
chiar fǎcându-i imposi-bile astfel sufletului strǎdaniile de a se 
indrepta cǎtre lumea spiritualǎ. Cǎci sufletul trebuie sǎ se pǎtrundǎ 
de cerinţele împǎrǎţiei spirituale, determinând şi trupul sǎ fie 
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dispus sǎ le satisfacǎ, ceea ce presupune însǎ renunţarea la dorinţele 
lumeşti. Astfel, cele douǎ lumi se aflǎ faţǎ în faţǎ, iar omul e pus în 
situaţia de a alege una din ele.  

Întotdeauna una din lumi va cere renunţarea la cealaltǎ. Mereu îşi va spune 
cuvântul fie trupul, fie sufletul - adicǎ sufletul trebuie sǎ decidǎ dacǎ în 
perioada vieţii pǎmânteşti îi este mai importantǎ propria sa formare decât 
confortul trupesc. Lumea spiritualǎ îi oferǎ cele mai preţioase daruri, de a 
cǎrui valoare, ce-i drept, nu poate sǎ-şi dea seama - ca om - pe deplin. 
Dar acestea sunt nemuritoare şi reprezintǎ o bogǎţie de care sufletul 
poate sǎ se foloseascǎ în împǎrǎţia spiritualǎ spre propria sa fericire. 

Şi lumea oferǎ trupului bogǎţii, însǎ acestea sunt trecǎtoare şi nu 
pot fi transportate în lumea spiritualǎ. Ele sunt supuse pieirii, la 
fel ca – trupul dupǎ ce sufletul l-a pǎrǎsit, trecând din lumea pǎ-
mânteascǎ pe tǎrǎmul spiritual. Dacǎ a venerat lumea pǎmânteascǎ, 
sufletul ajuns în împǎrǎţia spiritualǎ este sǎrac, lipsit de bunuri, 
fiindcǎ pe pǎmânt nu poate sǎ primeascǎ bunuri decât de la una din 
lumi. - Pe de altǎ parte, prin renunţarea de bunǎvoie la 
lucrurile pǎmânteşti sufletul ajunge obligatoriu în posesiunea 
bunurilor spirituale. Cǎci el renunţǎ la bunurile pǎmânteşti numai 
dacǎ este pǎtruns de dragoste activǎ, altminteri predominǎ nǎzuinţa 
dupǎ bunurile pǎmânteşti. Acolo însǎ unde dragostea s-a trezit la 
viaţǎ, sufletul se orienteazǎ conştient sau inconştient cǎtre împǎrǎţia 
spiritualǎ şi nu mai bagǎ în seama bunurile pǎmânteşti. 

Astfel, în timpul vieţii pǎmânteşti sufletul omului este pus în 
situaţia de a alege ca obiectiv a strǎdaniilor sale fie lumea 
pǎmânteascǎ, fie împǎrǎţia spiritualǎ. Iar pe tǎrâmul spiritual - 
unde ajunge dupǎ ce îi expirǎ timpul acordat probei pǎmânteşti - 
soarta îi va fi bogǎţie sau sǎrǎcie, fericire sau o stare jalnicǎ - pe 
potriva opţiunii din viaţa pǎmânteascǎ. Însǎ obţinerea fericirii 
presupune învingerea a tot ceea ce este pǎmântesc, deci trecǎtor. Amin 
 
B.D. Nr. 8465     12.4.1963 
 

DE CE PROCESUL ÎNAPOIERII LA DUMNEZEU NU ESTE GENERAL CUNOSCUT 

Dacǎ apelaţi mereu la MINE, primiţi ajutor la fie-care necaz şi 
supǎrare, atât pe plan spiritual, cât şi material. Vi se poartǎ de 
grijǎ în aşa fel ca sǎ fie în folosul sufletului vostru - cǎci numai 
adevǎrul curat vǎ e spre binecuvântare. Nu v-am pus nici o îngrǎdire şi 
dacǎ vreţi sǎ vǎ imbogǎţiţi cunoştinţele spirituale sunt gata mereu sǎ 
vǎ dau învǎţǎturǎ. MǍ întrebaţi de ce v-a fost dezvǎluitǎ acum o 
cunoaştere despre care pânǎ acum n-aţi ştiut decât puţin sau nimic.  

Iar EU vreau sǎ vǎ dau explicaţia: Au existat mereu oameni a cǎror 
stare spiritualǎ a permis sǎ fie introduşi în tainele mai profunde 
ale creaţiunii şi care ştiau astfel de începuturile fǎpturilor 
create, de cǎderea lor de lângǎ MINE şi ştiau de asemenea de 
veşnicul MEU plan de mântuire. Aceastǎ cunoaştere însǎ nu putea fi 
transmisǎ semenilor cât timp aceştia se aflau încǎ la un nivel 
spiritual scǎzut. Ea n-ar fi fost înţeleasǎ în profunzime, iar dacǎ 
oamenii ar fi luat-o ad literam, raţiunea lor ar fi respins-o drept 
nǎzǎrire a vre-unui fantast. Cǎci un spirit care nu s-a trezit 
încǎ la viaţǎ nu este în stare sǎ înţeleagǎ aceastǎ cunoaştere. 

Şi în acele timpuri în care am trǎit pe pǎmânt, omenirea se afla la 
un nivel spiritual foarte scǎzut, dat fiindcǎ se afla încǎ cu totul 
sub stǎpânirea duşmanului MEU, care fapt era şi cauza marii 
întunecimi spirituale,. De aceea au fost doar puţini oamenii cǎrora 
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le-am putut da învǎţǎturǎ şi despre astfel de taine ale creaţiunii. 
Şi ei le-au înţeles doar cu greu pentru cǎ îi apǎsa încǎ povara 
pǎcatului originar diminuându-le puterea de înţelegere. Ei MǍ întrebǎu 
mereu – Eu însǎ nu puteam decât sǎ le pun în vedere iluminarea 
spiritului lor de dupǎ moartea MEA pe cruce - de dupǎ realizarea 
operei mântuirii, care urma sǎ risipeascǎ întunericul dens din jurul 
celor care MǍ iubeau şi îmi erau devotaţi.  

Ei au ajuns deci cu încetul la înţelegerea a ceea ce i-am învǎţat, 
însǎ n-au putut sǎ dea mai departe aceste cunoştinţe din motivul cǎ 
semenii, care nu erau încǎ treji din punct de vedere spiritual, nu 
ar fi putut sǎ le înţeleagǎ. 

Şi pentru cǎ aceastǎ cunoaştere - adicǎ spiritul treaz - este 
consecinţa unei vieţi corect trǎite în urma învǎţǎturilor despre 
dragoste pe care EU însumi am vestit-o oamenilor - oamenii trebuiau 
mai întâi îndemnaţi sǎ indeplineascǎ aceste porunci ale dragostei date 
de MINE. 

În afarǎ de aceasta trebuie sǎ ştiţi cǎ ucenicii MEI au notat ceea 
ce le-am dat sarcinǎ sǎ scrie pentru posteritate. Nu erau încǎ nici 
ei în stare sǎ înţeleagǎ cele mai profunde cunoştinţe, de aceea ei au 
respectat însǎrcinarea pe care le-am dat-o, şi anume sǎ dea de 
ştire ceea le-am spus oamenilor care M-au urmat, care vedeau în MINE 
un profet şi aşteptau de la MINE minuni şi vindecarea bolilor, cǎrora 
cuvintele MELE le aduceau mângâiere şi le dǎdeau puteri şi a cǎror 
credintǎ într-un singur DUMNEZEU puteam s-o întǎresc, dat fiincǎ aveau 
bunâvoinţa. 

Erau puţini la numǎr cei care doreau sǎ dobǎndeascǎ cunoştinţe mai 
profunde şi pe aceştia i-a îndemnat mai degrabǎ raţiunea decât inima 
sǎ punâ întrebǎri la care numai EU puteam sǎ dau rǎspuns. Ei au primit 
explicaţii, fǎrǎ însǎ ca acestea sǎ le fi fǎcut o impresie mai 
profundǎ, cu excepţia câtorva oameni cu inima iubitoare care şi-au 
dat seama cǎ EU eram DUMNEZEUL şi CREATORUL lor. Se înţelege cǎ pe 
aceştia i-am iniţiat în cunoştinţe mai profunde, iar ei au fost 
foarte fericiţi. Însǎ aceste cunoştinţe spirituale dǎtǎtoare de 
fericire au fost mereu doar bunul acelor adepţi cǎrora EU însumi le-
am dat învǎţǎturǎ. Acestea însǎ n-au fost transmise contemporanilor 
sau urmaşilor, pentru cǎ aceştia n-ar fi putut sǎ le înţeleagǎ. Aşa 
se face cǎ ucenicii MEI nu pomenesc de discuţiile referitoare la 
aceastǎ cunoaştere. 

 

De altfel oamenii de atunci nu aveau nevoie de cunoştinţe despre 
începuturile strǎvechi şi scopul final al creaţiei. Ba de multe ori 
nici nu le-ar fi fost profitabile. Cǎci dacǎ le-ar fi primit ca în-
vǎţǎturǎ, acestea ar fi acţionat oarecum ca o constrǎngere asupra 
voinţei lor. Crezând în ele, oamenii s-ar fi gândit cu groazǎ la 
drumul dezvoltǎrii prin care au trecut pânǎ la stadiul omenesc, 
ceea ce i-ar fi stânjenit în libertatea de acţiune. Sau n-ar mai fi 
putut avea sentimente de dragoste faţǎ de un DUMNEZEU al cǎrui plan 
nu îl puteau de loc înţelege. - Când însǎ a fost posibil sǎ transmit 
pe pǎmânt adevǎrul, le-am dezvǎluit oamenilor şi aceste 
cunoştinţe. 

Cauza faptului cǎ primiţi explicaţii tot mai clare referitor la 
acestea este apropierea sfârşitului. Cǎci nu li se poate înfǎţişa 
oamenilor suficient de insistent rǎspunderea pe care o au. Pentru cǎ 
acum e vorba de un înnoit surghiun în materie, care are loc numai la 
sfârşitul unei perioade de mântuire şi care este foarte important 
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pentru toate sufletele aflate pe drumul înalţǎrii. Pânǎ atunci, 
sufletele care n-au ajuns la maturitate pe pǎmânt, mai aveau 
posibilitatea de a se maturiza în lumea de dincolo. Însǎ la sfârşitul 
unei perioade de mântuire inceteaza aceastǎ posibilitate, pentru cǎ 
are loc lucrul cel mai groaznic pentru sufletele care au eşuat în 
viaţa de probǎ ce li s-a dat pe pǎmânt - şi anume dizolvarea lor 
în particule izolate şi surghiunul lor în materia durǎ. 

Ce poate fi mai de înţeles, decât cǎ vǎ aduc la cunoştintǎ ce vǎ 
aşteaptǎ dacǎ daţi gres în viaţa pǎmânteascǎ? Aţi putea sǎ treceţi cu 
bine proba vieţii pǎmânteşti şi în lipsa acestor cunoştinţe, dar numai 
trǎind în dragoste. Dacǎ însǎ dragostea s-a rǎcit şi eşecul este 
inevitabil, iar înnoitul surghiun a sufletului ameninţǎ sǎ-i 
pecetluiascǎ soarta - înainte de aceasta, MǍ folosesc de toate 
mijloacele ca  sǎ trezesc oamenii la realitate. Am grijǎ sǎ le 
parvinǎ explicaţii despre marele MEU plan de mântuire - deşi rezultatul 
e de cele mai multe ori cǎ oamenii sunt neîncrezǎtori faţǎ de astfel 
de cunoştinţe şi mai degrabǎ le resping, decât le acceptǎ. 

Însǎ cunosc voinţa fiecǎrui om în parte şi eine nu refuzǎ aceste 
cunoştinţe, trǎgând învǎţǎminte din ele. Acestor oameni le dau 
aceste cunoştinţe, aşa cum în toate timpurile i-am iniţiat în adevar 
pe cei care doreau din inima sǎ dobândeascǎ o cunoaştere spiritulǎ 
mai profundǎ şi care, trǎind în dragoste faţǎ de semeni, au devenit 
capabili sǎ le asimileze. Cǎci trebuie sǎ MǍ recunoaşteţi ca 
DUMNEZEU al dragostei, înţelepciunii şi puterii, şi aceasta în orice 
eveniment pe care îl trǎiţi. Trebuie sǎ aveţi încredere în MINE şi sǎ 
apelaţi la ajutorul MEU cǎci nevoia va fi mare înainte de sfârşit. Dar 
cel care se increde în MINE, va rezista pânǎ la sfârşit, şi va fi 
fericit. Amin 

B.D. Nr. 7728         21.10.196
   

REALIZAREA PLANULUI DE MÂNTUIRE 

Planul MEU de mântuire este prezentat cu claritate, în aşa fel cǎ vǎ 
puteţi da seama pe baza lui şi de nesfârşita MEA dragoste faţǎ de voi 
şi nu vǎ mai îndoiţi cǎ sunt un DUMNEZEU al dragostei, chiar dacǎ 
acest plan de mântuire cuprinde şi ultima operǎ de distrugere de pe 
acest pǎmânt. Aş putea sǎ fac vreodatǎ ceva, ce sǎ nu fie motivat de 
dragoste? Voi oamenii nu puteţi cuprinde totul într-o privire de 
ansamblu. Totuşi în veşnicul MEU plan de mântuire ar trebui sǎ gǎsiţi 
explicaţia a ceea ce mintea voastrǎ refuzǎ sǎ accepte. Neţǎrmurita 
MEA dragoste faţǎ de voi e cea care MǍ determinǎ sǎ-MI realizez 
planul de mântuire. Cǎci înţelepciunea MEA l-a gǎsit corespunzǎtor şi 
atotputernicia MEA îl va realiza la timpul stabilit.  

Sǎ nu credeţi cǎ voi, oamenii, Mǎ puteţi face sǎ-MI schimb planul. 
Cǎci nu e vorba numai de salvarea oamenilor ci şi de dezvoltarea 
tuturor existenţelor spirituale, care va începe din nou, inaugurând 
o nouǎ perioadǎ de mântuire. Este vorba de o reorânduire a tot ceea 
ce este spiritual şi de o separaţie a fiinţelor spirituale aflate în 
stadiul conştiinţei de sine, care vor fi transferate acolo unde este 
locul lor, dupǎ nivelul lor de maturitate. 
 
În cursul câte unei perioade de mântuire au existat mereu mici epoci 
în care a trebuit sǎ intervin prin diverse feluri de judecatǎ. 
Oamenii au fost de fiecare datǎ avertizaţi şi preveniţi, şi, în 
funcţie de bunǎvoinţa lor, aceste judecǎţi de multe ori au putut fi 
amânate sau chiar suspendate. Dragostea MEA a intervenit mereu, şi, 
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înainte ca justiţia MEA sǎ fi intrat în acţiune, a cǎutat 
întotdeauna sǎ aducǎ oamenii pe calea cea bunǎ.  
 
Însǎ intervalul unei perioade de mântuire este limitat.  
 
Acesta ar fi suficient pentru deplina mântuire a tuturor sufletelor, 
dacǎ oamenii ar vrea sǎ se foloseascǎ de timpul acesta în acest 
scop. - Dar pânǎ la urmǎ acest interval de timp limitat ia sfârşit, 
şi atunci trebuie avut grijǎ de existenţele spirituale legate în 
constituentele creaţiunii.  
 
Fiindcǎ acestea trebuie sǎ parcurgǎ şi vor sǎ parcurgǎ şi ele 
drumul dezvoltǎrii, pentru a se descǎtuşa cândva de orice formǎ. Cǎci 
dragostea MEA se ingrijeste şi de aceste existenţe spirituale încǎ 
imature. 

Planul MEU de mântuire cuprinde toate fiinţe spirituale care au cǎzut 
odinioarǎ de lângǎ MINE. La aceasta sǎ vǎ gândiţi când acest plan vi 
se pare de neînţeles şi nu-l puteţi pune în acord cu dragostea MEA. A 
devenit necesarǎ o reorânduire a tuturor existenţelor spirituale. - 
De asemenea, omenirea a ajuns la un nivel spiritual foarte scǎzut, 
care face necesar sfârşitul - adicǎ disoluţia creaţiunii şi a acelor 
oameni care nu M-au gǎsit şi nici nu MǍ vor mai gǎsi. 

Aşadar fiţi încredinţaţi cǎ EU, prin înţelepciunea MEA, am prevǎzut 
şi am ştiut care va fi orientarea voinţei oamenilor şi starea 
maturitǎţii lor din vre-murile de pe urmǎ şi cǎ planul MEU de mântuire 
este întocmit ţinând cont de aceasta. Iar planul de mântuire va fi 
realizat cu adevǎrat, când va fi sosit momentul. 

Fiecare zi încǎ este un har, cǎci poate fi folositǎ la reîntoarcerea 
la MINE, TATǍL vostru. Fiecare zi poate încǎ sǎ vǎ ajute la 
maturizarea sufletului. De aceea consideraţi fiecare zi ca fiind un 
dar al îndurǎrii MELE şi fiţi recunoscǎtori pentru dragostea MEA, care 
vǎ va fi un ajutor sigur pânǎ la sfârşit, pânǎ la venirea zilei din 
urmǎ. Iar aceasta va veni cu siguranţǎ, pentru cǎ cuvântul MEU este 
şi va rǎmâne mereu veşnicul adevǎr. 

Amin 
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CAUZA DEZVǍLUIRILOR LUI DUMNEZEU 

Vouǎ tuturor, care MǍ asculţati, vreau sǎ MǍ dezvǎlui ca DUMNEZEU 
al dragostei, înţelepciunii şi atotputerniciei. Dezvǎluirile MELE 
nu cer decǎt 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 si iar. 

Dar vreau sǎ-MI dezvǎlui şi Fiinţa, vreau sǎ MǍ cunoaşteţi ca 
DUMNEZEU al dragostei, al înţelepciunii si atotputerniciei - si, 
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 si smerenie si veţi renunţa 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 înfrǎnge impotrivirea - 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 dovedeste 
ca EU sunt cel care vǎ vorbeste. 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 încǎ întunecaţi în spirit. Vreau sǎ 
vǎ pregǎtesc în asa fel, ca sferele luminii sǎ vǎ poatǎ primi. Dar 
aceasta este posibil numai dacǎ, crezând în MINE, vǎ hotǎrâţi la 
fapte izvorâte din dragoste. Dacǎ Mǎ iubiţi pe MINE, simtiţi nevoia 
lǎuntricǎ sǎ fiţi activi în dragoste, şi, ca sǎ învaţaţi 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 dǎruţi "DUMNEZEULUI"  
vostru dragostea pe care "EL" şi-o doreşte de la voi. EU insǎ 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 
si MǍ ostenesc neâncetat pentru aceasta. 
 
Însǎ voi veţi iubi doar o fiinţa pe care o recunoaşteţi în 
perfecţiunea ei si sunteţi convinşi de dragostea, 
înţelepciunea si puterea ei. Si dacǎ pot sǎ vǎ vorbesc EU 
însumi, vǎ convingeţi curând de nesfârşita MEA dragoste, de 
neîntrecuta MEA înţelepciune si de puterea MEA nemǎrginitǎ. 
 
Si atunci vǎ dǎruiţi MIE din dorinţa de  a  vǎ  uni  cu MINE  
pentru  totdeauna. Si astfel mereu vor rǎsuna cuvintele 
dragostei MELE fatǎ de voi si vor cǎuta intrare în inima 
voastrǎ. Vreau sǎ-i fac fericiţi pe cei care MI se dǎruiesc 
de bunǎvoie si sǎ le deschid poarta mântuirii - cǎci 
cuvintele MELE aduc luminǎ, si acolo unde ea se aprinde, tot 
întunericul se dǎ înapoi. Atunci omul MǍ va recunoaşte ca 
fiind veşnica luminǎ si MǍ va iubi cu simţire adâncǎ şi va 
rǎmâne  cu MINE pentru totdeauna.                             Amin. 
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