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Słowa Boga Ojca:
Jak wielkim błędem z waszej strony jest to, że wy
wychodzicie z założenia, że z pismem świętym, z księgą
waszych ojców zakończone zostało Moje słowo ... że Ja Sam
ustaliłem granicę, od której już się więcej oddzywał ... wam
objawiał nie będę. Kto dał wam upoważnienie do takiego
założenia? .... Kto chciałby Mi, jako Ojcu zabronić
przemawiania do Moich dzieci? Kto wam dał prawo do
postawienia takiego stwierdzenia, że Biblia jest całkowicie
wystarczająca, i że wy ludzie nie potrzebujecie już z Mojej
strony żadnego dalszego słowa? ... Wy, którzy wszelkie nowe
objawienia odrzucacie, wy znajdujecie się jeszcze w
najgłębszej duchowej ciemności ... I w tej ciemności nie
będziecie nawet w stanie zrozumieć Bibli, a więc jest ona dla
was jeszcze zamkniętą księgą, gdyż nie rozumiecie sensu
zawartego w literze, gdyż w innym przypadku musielibyście w
piśmie świętym znaleźć wskazówki na Moje stale
objawiające się słowo i zrozumieć działanie Mego Ducha ....
Lecz jak długo wy sami jeszcze nieprzebudzonego ducha
jesteście, to i nie potraficie pojąć sensu Moich słów, które Ja
Sam do Moich apostołów wypowiedziałem, kiedy jeszcze po
ziemi chodziłem ... O jacy bylibyście wy ludzie ubodzy,
gdybyście się musieli zadowolić tylko jedną jedyną książką,
której do tego wy sami nie bylibyście nawet w stanie na jej
niezmienioną zawartość sprawdzić, gdyby wam ciągle na
nowo nie zostawała z góry podawana czysta prawda, której wy

użyć możecie jako wzorca, aby stwierdzić, czy wy sami tak
naprawdę w prawdzie żyjecie ...
Wy, którzy chcielibyście aby jedynie pismo święte było
wyłączną prawdą, wy sami nie dotarliście jeszcze do sedna
słowa w nim zawartego. Wy przeczytaliście go jedynie
waszym rozumem, lecz nie pozwoliliście na to, aby zawarty
w nim Duch mógł w was przemawiać, was pouczać i pozwolić
wam zrozumieć zawarty w nim sens ....
A gdy JA SAM chcę was w prawdę wprowadzić, to
zaprzeczacie Mojemu Działaniu i podejrzewacie tych którzy
Mi służą że obcują z Moim przeciwnikiem (szatanem) ....
Czy wy uważacie, że Ja nie mogę, i że nie posiadam takiej
mocy, aby rozmawiać z tymi, którzy w pełni wiary ofiarowują
Mi swoje usługi i którzy dlatego też są zdolni do odbierania w
swoim wnętrzu Mojego słowa .... Wy uparcie obstajecie przy
poglądzie, że słowo Moje zakończone zostało pismem
świętym, które wy uznajecie jako jedyną księgę przez którą Ja
się wam objawiłem .... I tutaj wyrządzacie sobie szkodę, gdyż
wy przez nieuznanie płynącego z góry do was Mego słowa
udawadniacie, że jesteście jedynie martwymi chrześcijanami,
gdyż żywe chrześcijańtwo, to działalność w miłości, a ona
przyniosła by wam rozjaśnienie waszego umysłu i tym samym
też zrozumienie Mojej nadzwyczajnej pomocy w czasach w
których ludzie znajdują się w duchowej potrzebie ....
Wówczas rozumielibyście też słowa Bibli, obietnice które
Ja Sam wam dałem, że Ja Sam się objawiał będę tym, którzy
przestrzegają Moich przykazań ....
Jak więc chcielibyście te właśnie Moje obietnice wyłożyć
(wytłumaczyć) jeśli wy zaprzeczacie wszelkim Moim nowym
objawieniom? ... Chcecie Mnie wy sami, kłamiąc ukarać, gdy
zapowiadam wam Mojego „Pocieszyciela” który was w całą
prawdę wprowadzi .... Jak wy rozumiecie te słowa które
muszą się spełnić? Gdyż każda obietnica, którą wam dałem
chodząc po ziemi z pewnością się spełni .... I dlaczego wy nie
chcecie w to uwierzyć? Bo wy jesteście zarozumiałego ducha,

gdyż brakuje wam wewnętrznej żywotności, przebudzonego
ducha i dlatego wydaje się wam że możecie decydować o
Mnie i o Mojej działalności, że możecie je samowolnie
według waszego upodobania ograniczyć ...
Lecz wy mylicie się, chociaż wydaje wam się, że wasze studia
upoważniają was do odrzucenia Mego z góry płynącego słowa.
Wy jesteście zarozumiali i dlatego nigdy nie będziecie mogli
odebrać w was Mojego objawienia, bo tylko ludziom
pokornego i skromnego ducha ofiarowuję Moją łaskę, a tej
właśnie pokory wam brak. I dlatego też wędrujecie jeszcze w
ciemności, i nigdy jej nie przebijecie, ponieważ unikacie
światła, które mogło by wam ofiarować rozpoznanie,
gdybyście tylko zapragnęli w nie wstąpić....
Nigdy nie ustanie Moja miłość do Moich stworzeń, i dlatego
nigdy nie przestanę do was ludzi wszędzie tam przemawiać,
gdzie warunki do tego zostaną spełnione. I zawsze będzie
brzmiał głos Mój dla tych, którzy są dobrej woli, do których
Ojciec przemawiać może jak do Swoich dzieci, i które żywo
we mnie wierzą, i im właśnie dam dowód Mego istnienia, i ci
którzy do Mnie należą rozpoznają też głos Mój, gdyż dla nich
mogę być taraźniejszością, im mogę się objawić, tak jak
kiedyś wam to przepowiedziałem .... Amen

Kim była Bertha Dudde?
Bertha Dudde ... Szkic biograficzny
Na życzenie wielu przyjaciół napisała Bertha Dudde w
roku 1953 następującą autobiografię.
Bertha Dudde pisze w swojej autobiografi:
Już od 15 czerwca 1937 roku zapisuję otrzymane poprzez
słowo wewnętrzne przesłania.

Na życzenie moich przjaciół chciałabym po krótce wyjaśnić
istotę wewnętrznego słowa, opisać przebieg mojego życia,
oraz mojego osobistego nastawienia do Bożego Słowa, które
mi w moim wnętrzu dyktuje Swoje pouczenia.
Urodziłam się 1-go kwietnia 1891 roku w Legnicy na
Dolnym Śląsku, jako drugie dziecko w rodzinie artysty
malarza. W domu rodzinnym w otoczeniu licznego
rodzieństwa, a było nas sześciorga, spędziłam moje
dzieciństwo w harmoni. Już bardzo wcześnie byłam
konfrontowana ze zmartwieniami o byt na tej ziemi.
Ponieważ bardzo chciałam pomóc moim rodzicom,
wykorzystałam więc moje uzdolnienia do krawiectwa i
zaczęłam pracować jako szwaczka, aby w ten sposób
materialnie odciążyć moją rodzinę. Brak pieniędzy był także
i moim zmartwieniem i z tego też powodu stałam sie dla
rodziny pożyteczna.
Moi rodzice należeli do różnych konfesji. Ojciec był
protestantem, a matka katoliczką. Nas dzieci wychowano w
wierze katolickiej, nie doznaliśmy jednak nigdy nacisku,
czy też surowości w stosunku do praktykowania katolickiej
wiary, tak że każde z nas mogło pózniej same zadecydować
do której wiary chce należeć. Ja sama byłam religijna, ale
pomimo tego że szanowałam kościół to nie potrafiłam się w
całości pogodzić ze systemem katolickiego nauczania. Nie
potrafiłam praktykować czegoś zewnętrznie, do czego w
moim wnętrzu nie byłam w pełni przekonana. A więc
przestałam chodzić do kościoła, nie słuchałam żadnych
kazań, nie posiadałam żadnych znajomości Bibli i nie
czytałam też żadnych religijnych ani też politycznych pism.
Nie należałam także do żadnej sekty, ani też do żadnego
religijnego zgrupowania. Kto zna katolickie nauki, ten też
dobrze wie w jakie konflikty sumienia popadnie człowiek,
który chciałby się od nich uwolnić. Mnie również nie

zostały one zaoszczędzone. Pozostało mi jedynie pytanie: co
tak naprawdę jest prawdą ... i gdzie się ona znajduje?
Podczas modlitwy „Ojcze nasz“ ... bo bardzo często
błagałam Boga Ojca ażeby mi pomógł odnaleźć Jego
królestwo, została ma modlitwa wysłuchana. A zdarzyło się
to 15 czerwca 1937 roku. Modliłam się ... uwaga moja
skoncentrowana była na moim wnętrzu, byłam zupełnie
wyciszona, w tym stanie często już się znajdowałam,
ponieważ ogarniał mnie wówczas cudowny spokój, a myśli
które wtedy otrzymywałam znajdowały się w pobliżu
mojego serca, a nie w głowie. Dawały mi one pociechę
oraz siłę. Wówczas nie rozpoznałam jeszcze tego, że myśli
te zostały mi przesłane, i że nie pochodziły z mej własnej
swiadomości.
Trwało to tak długo, aż pewnego razu pewne senne
zdarzenie, które sie też później prawdą (jawą) okazało
skłoniło mnie do zapisania tych myśli. Zaczęłam więc tego
nadzwyczajnego dnia z pełną uwagą wsłuchiwać się w moje
wnętrze, i nagle odebrałam przejrzyście i wyraźnie cały
łańcuch słów które też natychmiast zapisałam. Był to
pierwszy tom, który mi przesłany został: „W samym
początku było słowo! .. „Tedeum dla Stworzyciela nieba
i ziemi!”
Po tem przyszły wątpliwości: Napisałaś to od samej siebie?
A więc walczyłam, modliłam się i prowadziłam wiele
wewnętrznych walk, ale pomimo wszystkiego ciągle
wracały do Mnie te same słowa, jak płynąca woda,
obfitość mądrości, w obliczu których pełna byłam trwogi.
Bóg Sam zabrał mi wszelkie wątpliwości. On odpowiedział
na moje pytania, a ja rozpoznałam Go jako mojego Ojca.
Moja wiara rosła, wątpliwosci stawały się coraz mniejsze, a
ja odbierałam i zapisywałam je dzień po dniu.

Zawartość tych zapisków przekraczała wszelką moją wiedzę.
Nigdy nie słyszane, czy też czytane wyrażenia,
obcojęzyczne, oraz naukowe opisy i wskazówki docierały
do mnie bez ustanku. A później także dotychczas
niesłyszane oznajmienia miłości Ojca naszego w niebie.
One są przystanią oraz rozwiązaniem na wszelkie pytania
dotyczące życia.
Przesyłanie Bożego słowa odbywa się w sposób następujący:
Po głebokiej, płynącej w moim wnętrzu modlitwie ja
koncentruje się .... i skierowuje mój słuch do mojego
wnętrza. W nim to zaczynają tworzyć sie myśli, jasno i
przejrzyście, płyną słowa, zawsze trzy lub cztery po koleji,
podobnie jak jakieś dyktando, powoli, tak ażeby można było
wygodnie je zapisywać, powstają z nich zdanie po zdaniu.
Zapisuję te słowa stenograficznie, jak pod dyktando, nie ma
przy tym mojego udziału ani myślowego ani też
konstrukcyjnego, moje ego jest całkowicie wyłączone. Nie
znajduję się w tym momencie w stanie transu, ja nie formuję
także tych zdań, a tylko docierają do mnie pojedyncze słowa.
Ja nie widzę w tym czasie żadnego logicznego powiązania
pomiedzy poszczególnymi słowami.
Po upływie dni lub nawet tygodni, przepisuję ten stenogram
na czysto, nie czytając go uprzednio, słowo po słowie, nie
zmieniając i nie poprawiając nawet najdrobniejszej sylaby.
Nie próbuje też nigdy i w żadnym przypadku rozpracować
sensu objawionego przesłania, lub go według mego uznania
stylizować. Poszczególne „dyktanda“ (przesłania) trwają
około pół godziny. Z naciskiem chciałabym tutaj podkreślić,
że nie odbywają sie one ani w stanie przymusu ani też w
stanie tzw. ekstazy. Wszystko to odbywa się w pełni
umysłowej przytomności, bez jakiegokolwiek wzruszenia,
czy też wpływu z zewnątrz na moją osobistą wolną wolę.
W dowolnym momencie mogę mój stenogram przerwać i po

godzinach, czy też nawet dniach w środku zdania przerwane
zapiski dalej kontynuować. Kontynuacja przekazu następuje
dokładnie od miejsca, w którym uprzednio zapisywanie
przerwałam, ja nie czytam tekstu mi dotychczas
podyktowanego, kontynuacja płynie samoczynnie spod
mego pióra na papier. Moja wola pozostaje wolną od
jakiegokolwiek przymusu - moją wolą jest to, ażeby służyć
Bożej Woli, a więc móc czynić to, co jest Jego świętą wolą.
Mogę powiedzieć że zostałam wprowadzona w całą Bożą
Prawdę, w pojęcia które były mi po każdym względem obce,
i obcymi być musiały.
Dopiero po długich miesiącach znalazłam z innej strony
potwierdzenie na to co w przesłaniach odebrałam.
Otrzymłam literaturę mistyka ze Sztajermarku w Austrii
Jakuba Lorbera.
Nikt nie bedzie w stanie sobie tego wyobrazić, jaka byłam
uszczęśliwiona czytając te wielkie dzieła Jakuba Lorbera jak:
„Ewangielia Jana Chrzciciela“ oraz „Młodość Jezusa“
Teraz dopiero się wiedziałam, że również i innym ludziom
dane było odbierać Boże Słowo, oraz że Bóg, nasz Pan we
wszystkich czasach do Swoich dzieci przemawiał, i że nadal
przemawiał będzie. Bo Jego nieskończona miłość oraz
litościwość inaczej nie potrafi jak tylko ciągle do dzieci
Swych się przemawiać.
U Jakuba Lorbera odnalazłam znowu to, co i ja dotychczas
w przesałaniach otrzymałam. Często nie rozumiałam tego co
Pan mi powiedział, wówczas to Pan słowami pełnymi
miłosci objaśniał mi ich znaczenie. Doznałam wielu
cudownych zdarzeń i przeżyć których pojedynczo i
szczegółowo nie byłabym w stanie opisać. Było w nich tak
wiele Ojcowskiej miłosci oraz litości, które On nam ciągle
na nowo zsyła i ofiarowuje. W obliczu tego, oraz ze
względu na brak wykształcenia, odczuwałam siebie samą

jako czystą nie zapisaną jeszcze kartkę papieru. Brak
pieniędzy, oraz czasu uniemożliwiły mi czytanie dobrych
książek i odwiedzanie odczytów na interesujące mnie
tematy. Znałam jedynie pełną napięcia pracę, od rana do
wieczora. Pomimo tego otrzymywałam dziennie te cenne
przesłania duchowego dobra, nie wiedząc jednak tego dla
kogo ja je otrzymuję. Fakt że wszystkie te słowa
przyjmowałam bez oporu resultował z mojej całkowitej
nieznajomości Biblii oraz katolickich nauk. Z mojego
obecnego punktu widzenia bazującego na wielu
doświadczeniach mogę powiedzieć, że katolik albo
protestant, którego wiedza duchowa jest zakotwiczona w
naukach dogmatycznych, za bardzo jest na owe
ukierunkowanym, ażeby bez sprzeciwu i zastrzeżeń zbliżyć
sie do tych nowych słów z objawien, i żeby im w jego
wnętrzu pozwolić na ich dojrzewanie. Pomimo tego jest
wielu naukowców różnych fakultetów, którzy te Boże
pouczenia z rosnącym zainteresowaniem nabywają i z
powagą o nich dyskutują. Zainteresowanie ich jest nie tylko
ukierunkowane na niepodważalne opisy powstania materi,
oraz możliwości jej powrotnego przeistoczenia w pierwotną
duchową energię, ale również na uzasadnienie błędnych
nauk różnych religijnych systemów i konfesji.
W otrzymanych prze ze mnie przesłaniach Pana jest
pokazane na czym te błędy polegają, w nich znajduje się ale
także zlecenie aby na wszystkie te błędy wskazywać ..
zwracać uwagę wszędzie tam gdzie tylko się do tego okazja
nadarzy. Każdy z nas posiada jednak zupełną wolność co do
przyjęcia lub też odrzucenia ... nie uznania słów naszego
Pana. Kto jednak pojął słowa Bożego Ducha, a mimo to nie
żyje i nie postępuje według nich, ten powiększa z każdym
dniem odstęp pomiędzy nim a naszym Ojcem w niebie. Nie
postępuje on wówczas według upominających z miłości do

swych dzieci Słów Bożych, i tym samym dostaje się on pod
działanie prawa „Przyczyny i Skutku“ tracąc prawo do
Bożej Łaski, i to w takim stopniu, w jakim on to Boże
Prawo Miłości łamie.
Z Bożej łaski zostaje ponownie przesłana ludziom
Ewangelia Pana, i wskazuje się w niej z wielką powagą na
cel i sens ludzkiego bytu na ziemi. W ten sposób próbuje
litościwa Boża Miłość ratować to co się jeszcze uratować da,
i to jeszcze przed „Zwrotem Czasów” - gdyż „Czas
ostateczny” już dawno się rozpoczął! Czas o którym mówili
jasnowidzowie i prorocy wszytkich czasów.
Według moich zapisków Pan nie czyni pomiędzy swymi
dziećmi żadnych różnic - „Przyjdzcie wszyscy do
mnie“ brzmi Jego przywołanie. Dobrze czyni ten, który
słów Jego słucha i podąża za Nim. Bóg kocha wszystkie
Swoje dzieci, On chciałby je wszystkie uszczęśliwić również i wtedy, kiedy one nic o Nim wiedzieć nie chcą.
Zapisane 22 Listopada 1953 roku.
Bertha Dudde
18 września 1965 roku Bertha Dudde odłożyła jej naziemskie
szaty i powróciła do jej Ojcowskiego Domu w niebie.
Uzupełnienie do życiorysu Berty Dudde:
Berta Dudde przeniosła się po zakończeniu drugiej wojny
światowej w listopadzie 1946 do Niemiec. Tam w Leverkusen
pracowała nadal jako krawcowa i zapisywała wierna Panu
naszemu, aż do sierpnia 1965 roku przesłane jej przez Niego
objawienia. Z powodu choroby musiała pewnego dnia zaprzestać
zapisywania dalszych Pańskich słów.

Miesiąc później, 18 września 1965 Bertha Dudde odeszła od nas
po 74 latach życia na ziemi pełnych pracy i poświęcenia dla Boga
oraz bliźnich, do jej wiecznej ojczyzny w niebie.
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Obowiązek rozprzestrzeniania Bożego słowa ....
Niezmiernie wielkie zasługi przynosi rozprzestrzenanie
Bożego słowa. To co z Bożej łaski człowiekowi przekazane
zostaje, to nie powinno pozostać dobrem tylko jednego
człowieka, ono powinno być przekazywane dalej do wielu
tych ludzi, którzy go do uleczenia swojej duszy potrzebują.
Ludzkość znajduje się w strasznej duchowej biedzie, ona
znalazła się tak daleko od Boga, że nie potrafi już więcej
rozpoznać Jego woli, a więc idzie ona przez jej naziemskie
życie w zupełnej niewiedzy. Lecz naziemskie zadanie
człowieka wymaga wiedzy o tym czego Bóg od ludzi wymaga,
a więc musi im to zostać przekazane. I dlatego Bóg wybiera
sobie naziemskie dzieci, które gotowe są Jemu służyć i daje im
zlecenie, aby oznajmić ludziom Jego wolę. On sam je
uprzednio poucza, aby mogły one teraz ich wiedzę dalej swym
bliźnim przekazywać. Bez silnej pomocy ludzkość zupełnie
się zmarnuje, a silną pomocą może być jedynie Boże słowo.
Lecz ludzie obecnie odrzucają wszystko to co im o
Bogu przypomina, lub w tradycjonalny sposób o Bogu naucza.
I dlatego Bóg na nowo ofiarowuje ludziom Swoje słowo ....
On udziela im wyjaśnienia o ich przeznaczeniu oraz o ich
zadaniu .... On chce się do nich przez Swoje słowo zbliżyć, On
chce ich ze wszystkim tym zapoznać co się ukrywa w Jego
dziełach stworzenia; On pozwala im rozpoznać w jakim
pomiędzy sobą związku poszczególne dzieła się znajdują, oraz
daje im przykazania, które są podstawowym warunkiem aby
można było do Boga dotrzeć. A ludzie o dobrej woli powinni

pomóc w rozpowszechnianiu tego Bożego daru; oni się pilnie
o to troszczyć powinni, aby objawienia te stały się dla
ludzkości dostępne; oni powinni jako pracowici Boży słudzy
wszędzie i stale ludzi z Jego działalnością zapoznawać; oni
powinni się do tego przyczyniać, aby ludzie mogli mieć udział
w tym wspaniałym Bożym darze, aby Boże słowo dostęp do
ludzi znalazło, wzmacniało ich wiarę, i zachęcało ich do tego,
aby oni czynili wszystko, ażeby ich życie Bogu się
podobało .... a więc spełniali przykazania miłości do Boga,
oraz do ich bliźnich.
Dopiero wtedy, gdy człowiek Bożą wolę pozna, to
może on zostać do odpowiedzialności pociągnięty, w
przypadku gdy on jej nie spełni. Niewiedzących nie można
wprawdzie do odpowiedzialności pociągnąć, ale oni nie mogą
też skorzystać właściwie z ich naziemskiego życia, i osiągnąć
wysoką duchową dojrzałość, lub muszą też oni z ich własnej
inicjatywy być szczególnie aktywnymi w udzielaniu się z
miłości tzn. że w nich musi być miłość, ale wtedy będą też oni
wiedzieć o sensie i celu naziemskiego życia i o ich zadaniu, bo
Bóg przemawia do wszystkich tych, którzy Jego głos usłyszeć
pragną, lecz nie zawsze jest on zewnętrznie odbierany, a raczej
w postaci myślowego przekazu. Ale ci, którym słowo Boże tak
podane zostaje, że mogą je oni zapisywać, to do nich należy
też jego rozprzestrzenianie, gdyż oni otrzymują wielką łaskę i
dlatego powinni też dać. Oni powinni wygłaszać ewangelię
wszystkim tym, którzy nie odrzucają Mego słowa .... Amen
B.D.Nr. 2510

13.10.1942

Trzy formy (sposoby) przekazywania Bożego słowa ....
Ewangelia musi zostać wygłaszana na całym świecie,
wszystkich ludzi musi się zapoznać z nauką o miłości, a to
odbywa się na różne sposoby.

Ci którzy zostają nauczani przez Samego Boga, są na
pierwszym miejscu powołani do duchowego uświadamiania
swoich bliźnich, a więc do przekazywania im otrzymnych
nauk .... do wygłaszania ewangelji tym, którzy ją przyjąć
zechcą. Jest to misja bogata w błogosłwieństwo, działać na
rzecz uzdrowienia duszy bliźniego swego, zapoznawać go z
Bożą wolą i zachęcić do świadomej pracy nad swoją duszą. I
tej działalności wymaga Bóg od każdego jednego, dla którego
Sam Bóg był nauczycielem. I Bóg poucza stale tych ludzi
którzy dla Niego swoje serce otwierają, i On oznajmia im
ewangelię, którą oni za pośrednictwem wewnętrznego słowa
w sobie odbierają.
I ewanglia ta nie odbiega od tej, której się
tradycjonalnie za pomocą pisma świętego naucza .... A pismo
to jest dalszą możliwością przyjmowania Bożego słowa, i tutaj
znowu naucza się tego, który słowa te z wiarą do siebie
przyjmuje, miłości do Boga, oraz do bliźniego swego. Tak
więc ma każdy człowiek okazję zapoznania się z ewangelją,
jeśli tylko znajdując się we właściwej wierze nosi w sobie
pragnienie poznania Bożego słowa. I dla niego też będzie ono
zrozumiałe, gdyż chęć wgłębienia się w Boże mądrości
przynosi człowiekowi także siłę rozpoznania, i to potrafił
będzie też każdy ten, który słowo Boże, jako słowo od Boga
pochodzące widzi, a więc przez Boga nauczanym być może,
jeśli on pełny wiary z głodem wiedzy pismo święte czyta, i nie
jednie słowa do siebie przyjmuje, a tylko z pełną powagą stara
się pojąć sens w tych słowach zawrty.
Ale słowo Boże może zostać człowiekowi przekazane
także na drodze duchowej, lecz tą drogę zna tylko niewielu,
chociarz jest ona dla każdego najłatwiejszą drogą. A
rozchodzi się tutaj o bezpośrednie przekazywanie słowa w
postaci myśli, i do myślowego przekazywania człowiekowi
słowa zawsze jest warunkiem szczera chęć do odbierania
Bożego słowa. Jeśli więc zapragnie człowiek zostać
wprowadzonym w Bożą naukę miłości, to ewanglia ta zawsze

zostanie mu w jedenej z tych trzech form przekazana, gdyż
jest to Bożą wolą, aby ludzkość pouczona została i w prawdzie
przez życie wędrowała .... Amen
B.D.Nr. 4000

16.03.1947

Zawartością Bibli jest nauka o miłości ....
Jezusowe wyjaśnienie .... Zapiski ....
Was powinien nauczać duch który w was się znajduje, gdyż
inaczej pozostaniecie bez wiedzy. Lecz on dopiero wówczas
może stać się aktywnym, gdy wy w miłości żyć będziecie .... I
dlatego też Moja początkowa misja, jako człowiek na ziemi,
polegała na przekazywaniu wam Bożej nauki o miłości, gdyż
ona musiała najpierw poprzez urzeczywistnienie jej w życiu,
człowieka tak przekształcić, że duch w nim mieszkający mógł
stać się aktywny, aby umożliwić potem dalsze duchowe
przekazy. Ale ludzie żyjący na ziemi w czasach Mojej
naziemskiej wędrówki tak daleko się od miłości oddalili, że
ciągle na nowo musiałem im wskazywać na skutki jej braku,
stale przypominając im przykazanie miłości, ale tylko
niewielu udało Mi się wprowadzić w głęboką wiedzę.
Lecz powszechne przekazywanie ludziom tej wiedzy
nie było by z Mojej strony mądre, bo bez miłości pozostała by
ona jedynie martwą wiedzą bez jakiegokolwiek oddziaływania
na człowieka. I dlatego też zapiski Moich uczniów zostały z
Mojej woli wykonywane w takiej formie, w której brak było
głębokiej wiedzy, ale zawartością ich była nauka o miłości, a
kto za nią pójdzie ten wgłębi się także w głębszą wiedzę, jeśli
on z całą powagą do tego dążył będzie.
Ja Sam rozdzielałem na ziemi wiedzę w całej obfitości,
ale Ja znałem też serca Moich słuchaczy, Ja wiedziałem w
jakim stopniu miłości oni się znajdują, Ja znałem ich wolę i

wiedziałem o tym w jakim stopniu oni Moją osobę rozpoznać
potrafili, co miało taki skutek, że oni zaoferowaną im wiedzę
jako jedyną prawdę do siebie przyjąć potrafili. Ja pouczyłem
też Moich uczni, i uczyniłem ich za przyczyną zesłania na nich
Ducha świętego, zdolnymi do przekazywania tego samego
swoim bliźnim, co oni za pośrednictwem ducha odbierali. Tak
więc ludzie którym Moi uczniowie tą ewangelię przynieśli
zostali przez nich dobrze zaopatrzeni, a ponieważ prowadzenie
życia w miłości stale warunkiem jest do zrozumienia głębokiej
duchowej wiedzy, oraz do błogosławieństwa z niej płynącego,
to powinno być przykazanie miłości dalej następnym
pokoleniom podawne, i dlatego też Moi uczniowie to na Moje
zlecenie zapisali, aby wszystko zachowało się takim, jak to za
Moich czasów nauczane było.
I także Moje życie, które powinno wszystkim ludziom
jako przykład służyć, było zawartością tych zapisków, które
jako spuścizna po Moich uczniach pozostały, w których
jednak nie można odnaleźć głębszej wiedzy, ponieważ taka
była Moja wola. Bo jeśli ktoś zechciałby czerpać wiedzę z
księgi która Moje słowo zawiera, nie posiadając jednak
miłości, ten nie potrafiłby nic z tą wiedzą począć, ponieważ
wiedza duchowa to światło, które tylko może miłość zpalić, i
które dopiero wówczas w pełni światła zabłysnąć może, gdy
duch w człowieku przebudzony zostanie, a człowiek od
wewnątrz oświecony jest. Metodą szkolną przekazywana
wiedza miały by jedynie wtedy jakiś sens, jeśli może ona
zostać sprawdzona i opracowana, aby stać się myślową
własnością, co jednak zawsze tylko za asystenctwem świętego
ducha możliwe jest, dlatego też miłość tutaj nieodzowną się
staje.
I teraz jest już zrozumiałe, że prze ze Mnie Samego na
ziemi, oraz przez z Mojej woli powstałe zapiski zawsze
nauczana była miłość i że zawsze przykazanie miłości ludziom
jako pierwsze i najważniejsze przedstawione zostać musi. Czy

jest coś bardziej zrozumiałe, jak to że człowiek często
upominany być musi do przestrzegania tego przykaznia, aby
mógł on na ziemi swoją duchową dojrzałość osiągnąć?
Każda dalsza wiedza, jest jedynie następstwem życia
prowadzonego w miłości i zostanie ona pojedynczym osobom
udostępniona w takim stopniu, w jakim będzie ona dla niego
pożyteczna. Bo gdy tylko jego duch stanie się aktywnym, to
może on bez ograniczenia z wiedzy tej korzystać, gdyż on sam
decyduje wtedy o stopniu mądrości w której on wędrować
chce i on nie potrzebuje już wtedy niczego w książkach szukać,
ponieważ zostanie mu ona podana bezpośrednio z duchowego
królestwa, co jednak tylko ten człowiek zrozumieć potrafi,
który przez życie zgodne z Moimi przykazaniami swego
ducha już przebudził, co przenigdy dla tych zrozumiałe nie
będzie, którzy bez miłości przed siebie żyją i ich wiedzę sobie
z książek przyswoić starają. Jest to jedynie wiedza martwa, a
życie nadaje jej dopiero duch .... a pełne jej zrozumienie ....
miłość .... Amen

Bóg jest miłością
B.D.Nr. 2289

04.04.1942
Bóg jest miłością ....
Misteria miłości ....

Największą dla was tejemnicą jest Boża miłość, a uchylić
rąbka tej tajemnicy można tylko i jedynie poprzez miłość, co
oznacza, że jedynie ten człowiek który sam z miłości jest
aktywnym potrafi Bożą miłość pojąc. Każda (pełna miłości
duchowa) myśl jest Bożym promieniowaniem, które w Sobie
samym jest miłością. A chęć do przyjęcia takiej myśli, tzn.
skierowanie jej od serca gdzie się ona narodziła w kierunku
mózgu, a więc przyswojenie jej sobie, oznacza gotowość

przyjmowania Bożego promieniowania miłości. Gdyż chęć
serca jest warunkiem do tego, aby Boża miłość mogła być
skuteczna.
Bóg jest miłością .... I jest to misterium, i tak długo dla
ludzi jako misterium pozostanie, jak długo jeszcze ludzie do
ziemi należeć będą a często nawet jeszcze i w zaświatach.
Gdyż dla nich wydaje się być miłość pojęciem która musi
mieć powiązanie (związek) z jakąś istotą. Miłość dla
człowieka oznacza określenie charakteru pewnej istoty, a
przecierz miłość sama w sobie jest już istotą .... Miłość jest
duchowej natury, ona nie określa tej istoty, ona jest w sobie
samej czymś istotliwym .... Miłość jest tym co dobre, co
boskie, jeśli używa się tego słowa w odniesieniu do
człowieka .... a tymczasem jedynie Boga można sobie jako
miłość wyobrazić, to jest jednak tylko dla tych ludzi
zrozumiałe, którzy sami miłością tak przeniknięci są, że
podczas ich działania w miłości odczuwają oni bliskość Boga.
Bo to co oni teraz odczuwają znowu jest miłością, lecz mimo
to są teraz blisko Boga, ponieważ Bóg i miłość to jedno i to
samo.
Wszystko co się na miłość kształtuje znajduje się w
wewnętrznym z Bogiem połączeniu, tzn. ukształtowywnie się
na miłość oznacza zrównywanie się tego co dotychczas było
niedoskonałym z tym co dokonałe. Miłość jest czymś
doskonałym .... Bóg jest doskonałością, a więc muszą miłość i
Bóg być jednością. Lecz brak miłości oznacza jednocześnie
pewien stopień niedoskonłości, jest to zrazem stan oddalenia
się od Boga, bo nie można sobie wyobrazić Boga bez miłości.
Dlatego też każdy uczynek z miłości wykonany wywoływał
będzie poczucie szczęścia, i ono jest bliskością Boga, która
jest także odczuwalna dla duszy, analogicznie musi więc
każda wzmożona w miłości aktywność powodować także
wzmożone poczucie sczęścia (radości), wewnętrzny spokój,
oraz poczucia pewności siebie, ponieważ wszystko to jest
boskim, tzn. dowodem na bliskość Boga, która może mieć

jedynie duchowe oddziaływanie, a więc w odczuciach duszy,
ale nie w samopoczuciu ciała.
A bliskość Boga wywołuje w nas miłość, ponieważ Bóg w
samym sobie miłością jest, a więc musi się Jego obecność
wyrażać w odczuciu miłości. A miłość ta płynie znowu z
powrotem do Boga, jako do Punktu z którego ona wyszła ....
Człowiek, który stał się miłością, tzn. jego dusza jednoczy się
z Bogiem .... Miłość płynie do Miłości, i tak odbywa się
zjednoczenie istoty z Prastotą, Która w sobie samej tylko
miłością jest .... Amen
B.D.Nr. 5204

05.09.1951

Bóg jest Bogiem miłości .... a nie Bogiem gniewu ....
Bóg, Który was stworzył nie jest Bogiem gniewu tylko
Bogiem miłości .... On chce wam dać a nie odebrać. A to co
On wam chce dać, to błoga radość która wiecznie trwa. I jeśli
On wam pozornie coś zabiera, to jest to coś
bezwartościowego, co jedynie w waszych oczach czymś
wartościowym się być, wydaje, ale w rzeczywistości jest to
czymś co by was zepsuć mogło. Lecz wam się wydaje, że
gniewny Bóg wydziera wam wasze dobra, którym wy na ziemi
waszą miłość ofiarowujecie .... Wy Go nie znacie .... tego
Boga miłości, Który jest Ojcem was wszystkich, i tak jak
Ojciec w stosunku do swoich dzieci postępuje, Który wam z
miłości do was cierpieć pozwala, ponieważ wie On, że wy
dzięki temu uzyskać możecie najwyższe nieprzemijalne dobra,
gdy On wam odbierze to, co wy na ziemi za wysoko sobie
cenicie. Jego do was miłość jest nieskończenie wielka i
łagodzi każdy gniew który mógłby w Nim z powodu
niewłaściwego postępowania ludzi powstać, gdyby Jego
miłość nie była znacznie większa. On nie karze, On tylko w
Swojej mądrości rozpoznaje słabość Swoich dzieci i stara się
im dopomóc, je znowu podnieść kiedy upadną. Nie jest to

gniewem, kiedy On niszczy to co dzieciom przeszkadza w
dotarciu do Ojca .... To Miłość, która usuwa wszystko z drogi i
czyni wolną drogę do Niego prowadzącą.
Bóg gniewu nie jest istotą doskonałą, ponieważ tylko
miłość ma prawo do doskonałości, i dlatego możecie odrzucić
każdą naukę która stara się wam przedstawić Boga i waszego
Ojca jako gniewną istotę, która bez litości zsyła na was sąd bo
wy przewiniliście .... Bóg miłości ma nawet litość w stosunku
do diabłów .... Dlatego też zstąpił On do piekieł, aby i im
wskazać drogę która by ich z ciemności wyprowadziła .... On
podaje Swoją rękę nawet tym którzy najniżej upadli i chce ich
przyciągnąć do swojego ojcowskiego serca. Gdyż ludzkość
wzbudza u Boga Miłości litość, On stara się ją uratować. A
Bóg gniewu wszystko by znisczył, co nie jest w zgodzie z
Jego wolą.
Lecz jednego Boża miłość wyłączyć nie potrafi, a
mianowicie Jego sprawiedliwości .... On nie może prowadzić
ku błogości tych, którzy pełni są grzechu, ale On ich nie
potępia. On tak długo idzie za nimi ze Swoją miłością, aż oni
ją odwzajemnią i dobrowolnie grzeszyć przestaną, a więc jest
Jego miłość większa od tej na którą sobie ludzkość zasługuje;
ona jest nieskończenie wielka i wy ludzie przenigdy nie
będziecie w stanie jej rozmiaru pojąć .... dlatego też gniew w
jej obliczu egzystować nie może. I dlatego też nie
potrzebujecie się bać Boga, wy powinniście Go za całego
serca i z całych waszych sił kochać, kochać Go powinniście i
przez to mieć udział w Jego sile. Kochać Go powinniście, aby
On mógł wam najwyższą błogość sprawiać, którą można
znaleźć w zjednoczeniu z Tym, Który Sam tą wiekuistą
miłością jest. On spogląda na was wszystkich oczami pełnymi
miłości, On pełen miłości wyciąga Swoją rękę w waszym
kierunku, On woła was wszystkich głosem wypełnionym
miłością, On chciałby Swoje dzieci na zawsze z powrotem
odzyskać, dzieci które niegdyś od Niego odeszły ....

Lecz zawsze z Miłości będzie On o was zabiegał, i
nigdy się starał nie będzie coś w gniewie osiągnąć, co bez
miłości nie do pomyślenia jest. I On was wszystkich do Siebie
w górę dźwiga .... Jego miłość jest siłą która nie utraci swego
działania. Lecz gniew by niszczył i zniszczył, czyniąc powrót
do Boga niemożliwym .... Jeśli się jednak o gniewie Boga
mówi, to trzeba przez to rozumieć jedynie Jego utwardzoną
wolę ... uwięzianie w Jego dziełach stworzenia duchowego
które od Niego odpadło, które w końcu jedynie umożliwić
chce odnalezienie powrotnej do Niego drogi, i dlatego także i
ten gniew jest jedynie aktem Jego miłości, aby to co Mu się
jeszcze sprzeciwia kiedyś znowu odzyskać, aby się błogim
stać mogło .... Amen

B.D. Nr. 5689

31.05.1953

Bóg chce zostać rozpoznany jako Miłość w tym co przez
Niego stworzone zostało ....
Ten który kieruje wszechświatem nie zna żadnych przeszkód,
Jemu podlega wszystko, wszelkie kreatury muszą się
podporządkować Jego woli, każda stworzona istota, czy to
duchowej natury, czy też w naziemskiej formie uwiązana.
Jego wola rządzi Sama, chociarz dał On ludziom swobodę
woli, która jednak Jego moc oraz Jego wolę nigdy pod
znakiem zapytania nie postawi, gdyż On Sam jest królem
nieba i ziemi, Panem błogich duchowych światów, ale także i
nad królewstwem ciemności. Uznanie tego Pana nie powinno
być dla ludzi trudne, ponieważ wszystko co człowieka otacza
jest Jego świadectwem (dowodem), oraz dowodem Jego woli.
Bo chociarz człowiek wolną wolę od Niego otrzymał, to nie
jest ona jednak w stanie przeciw Bogu występować, człowiek
nie jest także w stanie Bożą wolę sobie posłuszną uczynić; ale
on również nie jest w stanie stworzyć z siebie samego to, co
jego oko ogarnia i jego zmysły odbierają .... On może Boga

uznać, lecz jeśli on Go nie uzna, to okłamuje on samego siebie,
i on tym kłamstwem działa na przekór Duchowi Który go
stworzył. I on wydaje sam na siebie wyrok .... wygnania z
Bożej bliskości .... gdyby ten Bóg nie był zarazem wiekuistą
Miłością .... Bożej sile i Mocy nie da się zaprzeczyć, a że Ona
się nam objawia przez wszystko co On stworzył, to jest to
dowodem miłości do Jego stworzeń. Gdyż On chce aby one
Go rozpoznły, On chce, aby one w Niego wierzyły, i czyni
Siebie Samego dla nich spostrzegalnym, objawiając im Swoją
siłę i wszechmoc .... Gdyż On pragnie miłości Swoich
stworzeń, które On tylko wtedy pozyskać potrafi, kiedy się im
jako Bóg miłości objawia .... I dlatego są Jego dzieła
stworzenia rozpoznawalne jako dzieła dla Jego stworzeń
stworzone. Siła która pozwoliła Mu być aktywnym aby
powstały ciągle nowe dzieła ... to siła miłości, a więc i te
dzieła muszą odpowiadć tylko jednemu przeznaczeniu, aby
można było w nich rozpoznać miłość, Jego dzieła muszą
służyć do tego, aby stwarzały one poczucie szczęścia i
błogości, lub też w ich osiągnięciu pomogły.
Kto tą tworzącą Wolę rozpoznać potrafi i chce, ten
sam w miłości zapłonie, w miłości do swego Stworzyciela od
wieków, bo gdzie się daje dowód miłości, tam też miłość
rozbudzona zostanie. Danie świadectwa mocy i siły nie są
jedynym przeznaczeniem dzieł stworzenia, w nich przede
wszystkim powinna zostać rozpoznana Jego miłość, która
skłoniła Go do stworzenia wszystkich tych dzieł. Ale zanim
rozpozna się miłość jakiejś istoty, to najpierw musi zostać
rozpoznana sama ta istota, musi się umieć uwierzyć, że ta
Istota jest mocą nie mającą od siebie większej, i że posiada
Ona najwyższą doskonałość; i można w to uwierzyć, ponieważ
ta Moc poprzez te przez Nią Samą stworzone dzieła istnienie
Siebie Samej udowadnia. Lecz sama wiara w Jej moc i siłę
Bogu nie wystarcza, Bóg chce zostać rozpoznanym jako
Miłość, i dlatego też wszelkie Jego dzieła dają nam dowód
Miłości która z Boga wypromieniowana została, gdyż

posiadają one użyteczne lub też uzdrawiające przeznaczenie,
aby służyć one mogły sprowadzeniu do Boga wszystkiego co
jeszcze z dala od Niego się znajduje .....
Lecz to ostatnie przeznaczenie jest rozpoznawalne
jedynie dla tych, którzy już Boga jako najwyższą doskonałą
Istotę, jako Miłość rozpoznały; ale każdy myślący człowiek
powinien te go otaczające dzieła obserwować z pytającą myślą,
aby mogła mu zostać udzielona odpowiedź: .... że Bóg Sam
nam się przez te dzieła objawia, że Jego wola wszędzie
występuje, i że każda inna istota nie ma na tą wolę wpływu, a
więc ta moc i siła jedynie do Niego należą, i że Jego moc i siła
tylko dzięki Jego wszystko przenikjącej miłości twórczymi
być mogą, i Która dlatego chce zostać rozpoznaną, ponieważ
chce ona odnaleźć miłość wzajemną .... gdyż Ona wiecznie by
tylko uszczęśliwiać chciała. Miłości Bożej nie da się wiecznie
zaprzeczać, tak jak nie da się zaprzeczyć pełnej mocy woli
Tego, Który kieruje wszechświatem, Któremu nic sie oprzeć
nie umie, Który musi zostać rozpoznanym i rozpoznanym
zostać może, wszędzie tam, gdzie ku temu dobra wola
istnieje .... Amen
B.D.Nr. 7826

15.02.1961

Bóg jest miłością .... On pragnie uszczęśliwiać ....
Uwierzcie w to, że Ja chciałbym was prowadzić w kierunku
błogości .... uwierzcie w to że stworzył was Bóg miłości, aby
ofiarować wam Swoją nieskończenie wielką miłość, aby was
uszczęśliwić, aby On Sam mógł was wypełnić Swoimi
promieniami miłości. I uwierzcie także w to, że ta miłość
nigdy nie będzie miała końca, że ona na wieki wieków do was
należy. A wtedy też wiedzieć będziecie, że wszystko co was
dotyczy tylko jednemu celowi służy ... aby doprowadzić was
do błogości. Ale wy musicie też wiedzieć i w to wierzyć, że
wy jako człowiek znajdujecie się stanie, w którym byście

nieograniczoną błogość znieść nie mogli, i w którym was
Moja nieskończenie wielka miłość nie w takim rozmiarze
uszczęśliwić może w jakim Ja bym was uszczęśliwić chciał ....
A wy dlatego się w tym stanie znajdujecie, gdyż niegdyś
odwrócilście się ode Mnie, co było waszą wolną wolą. Wy
zamknęliście się przed przypływem prądu Mojej miłości, i
wasza istota stała się niedoskonałą. I aby tą doskonałość na
powrót uzyskać musicie odbyć waszą wędrówkę jako
człowiek przez tą ziemię, ponieważ Moja miłość do was jest
ponad wszystko wielka, i ona stara się uczynić was zdolnym
do odbierania Mojego promieniowania, ponieważ Ja
chciałbym uczynić was szczęśliwymi.
A więc wasze naziemskie życie nie jest bez sensu, bo
powinno wam ono przynieść najwyższy stan błogości, kiedy
już wasza dusza opuści ludzkie ciało wstępując do duchowego
królestwa. Naziemskie królestwo jest dla waszej duszy jedynie
miejscem przejściowym do królestwa duchowego; naziemskie
królestwo jest jedynie środkiem, który powinień waszą duszę
doprowadzić do stanu pełnej dojrzałości, przygotować ją na
odwieczne światło Mojej miłości .... To naziemskie życie jest
dla was tylko krótkim okresem przygotowawczym, abyście
znowu osiągnęli ten stan, w którym się już kiedyś
znajdowaliście gdy Ja was stworzyłem .... Bo wy wyszliście z
Mojej miłości, wy byliście doskonałymi i stale przenikały was
promienie Mojej miłości, co czyniło was niezmiernie
szczęśliwymi. A ponieważ wyście sami sobie tą błogość z
waszej wolnej woli zaprzepaścili, to musicie wszystko to
znowu z waszej wolnej woli wycofać, tzn. z wolnej woli
znowu do doskonałości ducha dotrzeć i powrócić do Mnie, bo
być ode Mnie odseparowanym oznacza dla was brak uczucia
błogości, ale zjedenoczenie się ze Mną ... to być bez
ograniczenia przenikanym promieniami Mojej miłości, a więc
stan błogości.

Gdybyście tylko podczas waszego naziemskiego życia
w to uwierzyć potrafili, gdybyście tą wiedzę bez wątpienia
przyjęli, gdybyście pragnęli powrócić do Mnie i Mnie Samego
o pomoc poprosili, to wtedy spełnilibyście przeznaczenie
waszego naziemskiegom życia, gdyż wówczas uchwyciła by
was Moja miłość i już by was na wieki nie puściła, gdyż wtedy
przyznalibyście się z waszej wolnej woli do Mnie, Którego
wy niegdyś z powrotem odesłaliście i dlatego też wasza istota
się w jej odwrotność zamieniła .... To że wy jeszcze
niedoskonali jesteście, to jest skutkiem waszego ode Mnie
odpadu; ale wy waszą doskonałość na nowo odzyskacie, jeśli
wy tylko tego chcieć będziecie, bo Moja miłość, którą Ja wam
podarowuję, to siła która sprawi że wasza wola się dokona, a
więc musicie jedynie Moją miłość przyjąć .... wy musicie
jedynie Mi się oddać, co waszą we Mnie wiarę rozwijać
będzie, a w was samych rozpali się miłość, która tylko do
Mnie będzie chciała, szukając ze Mną zjednoczenia.
Uwierzcie tylko w to, że Ja jestem Bogiem miłości i że wy się
z tego Boga wywodzicie .... A wtedy nie będziecie już w to
wątpić, że Ja was chcę uszczęśliwić .... Wy wtedy sami
nauczycie się Mnie kochać, a wasza naziemska droga was do
celu doprowadzi. Gdyż Moja miłość wcześniej nie spocznie,
aż Ja was będę mógł Moją miłością całkowicie wypełnić.
Moja miłość chce uszczęśliwiać, ona chce wiedzieć że
znajdujecie się w błogości na wieki wieków .... Amen

Doprowadzanie czystej ewangelii
B.D.Nr. 4909

04.06.1950
Ja Sam Jestem słowem ....
Ewangelia apostołów ...

Zagłębiajcie się w tą ewangelię którą Ja do was z góry zsyłam,
a będziecie mogli rozpoznać, że jest to to samo, co zapisali

Moi uczniowie, którzy to na Moje zlecenie czynili. Zawsze to
Ja jestem Tym, który do was ludzi przemawia, kiedy wy
przyjmujcie Moje słowo, gdziekolwiek by to nie było. Ja
przemwiałem do ludzi przez Moich uczniów i przemawiam
jeszcze dzisiaj, bo Moja miłość jest nieograniczona i także
Moje słowo nie jest ograniczone, a więc promieniowanie
Mojej miłości, która się wam w postaci słowa objawia nigdy
nie ustanie, co się dla was ludzi zrozumiałym stanie, kiedy wy
zrozumiecie co Moje słowo w jego prasensie właściwie
oznacza („W początku było słowo”).
Ja Sam tym słowem jestem .... i to musiało by już być
dla was dowodem na to, że Ja siebie w literze nie fiksuję i że
Moje słowo ciągle i na wieki doprowadzane będzie do
duchowych istot, które na ziemi jako człowiek wcielone żyją.
I z pewnością pozostanie Moje słowo na wieki takie same,
ponieważ ta jedna jedyna prawda przenigdy nie może zostać z
Mojej strony przekształcona, lecz wy ludzie ją z waszej woli
przemieniacie, wy nadajecie Mojemu słowu inne znaczenie,
kiedy nie jesteście jeszcze przez Ducha oświeceni. I z tego już
powodu Ja muszę ciągle na nowo Moje czyste słowo na
ziemię zsyłać, aby mogło się spełnić Moje słowo: „Niebo i
ziemia przeminie, lecz Moje słowo przetrwa na wieki” ....
Moje słowo, czysta ewangelia z niebios płynąca, które daje
wam ciągle na nowo świadectwo o Mnie i o Mojej miłości.
Jak długo wy ludzie, jeszcze niedoskonali jesteście, to nie
pozostawicie niczego co doskonałe, takim jakim ono jest. Wy
stale starali się będziecie coś zmienić, właśnie z powodu
waszej niedoskonałości. Gdyż jest to prawem natury, że nic
nie zachowa się czystym, kiedy się dostanie w nieczyste
otoczenie, a ludzka wola o wiele bardziej tenduje do tego co
niedoskonałe, i stale starać się ona będzie ściągnąć w dół, co
ponad nim stoi. Ale pomimo to ta wolna wola pozostanie z
Mojej strony nietykalną, tak że Ja nigdy nie będę się starał pod
przymusem Moją naukę czystą utrzymać, a raczej ciągle na
nowo czystą naukę do was zsyłam, którzy jej pragniecie.

Ludzie którzy nie posiadają najgłębszego pragnienia
prawdy, nigdy sobie tego świadomi nie będą, że zniekształcają
Moją naukę która na początku czystą była, gdyż inaczej by się
błędnych nauk nie rozpowszechniało. I oni nie przyjmą także
tego, co Ja im w miłości oferuję, gdyż są oni w duchu ślepi,
oni uczepili się litery i pozostają nie poruszeni przez Ducha
Mojego słowa. Mi nigdy nie zabraknie miłości i nigdy nie
przestanę skierowywać w kierunku tych ludzi promieni Mojej
wiekuistej miłości. I dlatego też przenigdy nie przestanę w
Moim słowie osobiście do tych ludzi zstępować .... co wam też
tymi słowami obiecałem: „Ja pozostanę z wami aż do końca
tego świata” ....
Jeśli więc Ja Sam chcę przy was być to wy
powinniście Mnie także potrafić usłyszeć, bo Ja jestem życiem,
Ja jestem siłą, a więc także i odwiecznym słowem, przez które
wyrażają się życie, siła, światło oraz miłość. Ja nie chcę być
dla was ludzi dalekim Bogiem, jakim wy Mnie widzicie. Ja
chcę być wam Ojcem, zawsze blisko i zawsze gotowy, aby
wam ofiarować słowa miłości, jeśli wy je tylko usłyszeć
chcecie. Tak jak to Ja niegdyś do ludzi przemawiałem, kiedy
po ziemi wędrowałem, tak jak Ja po Moim wniebowstąpieniu
do Moich uczniów przemówiłem, w których Ja w Duchu
nadal oddziaływałem, tak jak wcześniej na ziemi, tak więc
stale chcę do ludzi, jak do Moich dzieci przemawiać, Ja
chciałbym im przekazać słowa miłości i mądrości, aby mogli
Mnie rozpoznać jako Boga, Stworzyciela oraz Ojca od
wieków. I dlatego nigdy nie przestanę być w słowie przy
Moich naziemskich dzieciach i im to samo przekzywać, co
Moi uczniowie jako ewangelię ode Mnie otrzymali, bo tu
rozchodzi się o czystą prawdę, którą się zachować powinno,
nawet gdy niebo i ziemia kiedyś przeminą .... Amen

B.D. Nr. 5519

28.10.1952

Doprowadzanie czystej ewangelii jest konieczne ....
Do człowieka trzeba ciągle na nowo doprowadzać ewangelię i
to w całej jej czystości, gdyż jedynie ona sama posiada siłę
zmiany ludzkiej woli. Czysta ewangelia wychodzi od Samego
Boga, jest to Jego do ludzi wypowiadane słowo, które
przetrwa na wieki wieków .... Ale kiedy ono do
niedoskonałego człowieka dotrze, to albo zostanie ono takie
czyste przyjęte i odpowiednio do niego poprowadzi się dalsze
życie, lub też zostanie ono ze strony człowieka tak zmienione,
jak to jego woli odpowiada, i wtedy traci ona wszelką moc,
wtedy nie jest to już Boże słowo a tylko słowo człowiecze. Jak
długo Boże słowo czyste i niesfałszowane zostanie to jego
oddziaływanie jest dla was rozpoznawalne po ludziach którzy
zmieniają swoje życie i świadomnie do Boga podążają .... Jeśli
jednak słowo Boże zmienione zostało, to nie widać u ludzi
poprawy, ponieważ to co ich zmianę przynieść miało, zostało
według ich woli pozmieniane, i w ten sposób powstało coś co
zatraciło swą pierwotną formę, co ale nadal jeszcze jako
Boże słowo oferowane zostaje, lecz pozbawione jest ono
całkowicie swej mocy. Dlatego też Bóg ciągle na nowo zsyła
na ziemię czystą ewangelię i upomina ludzi do jej
przestrzegania .... Czysta ewangelia to Boża nauka miłości,
którą Jezus ludziom na ziemi w Swoich kazaniach wygłaszał i
która zawsze i na wieki tą samą nauką o miłości pozostanie.
Ale ponieważ ludzie na ziemi już więcej w miłości nie żyją, to
Boża nauka o miłości pozostaje dla ludzi niezrozumiała, a
gdzie się ewangelię wygłasza, tam wygłasza się kazania o
miłości do bliźniego i do Boga jedynie jako nauki
towarzyszące, gdyż pod wpływem człowieka powstało tak
wiele nauk i przykazań, które się najpierw spełnić musi, tak że
zatraciły one (nauki o miłości) ich pierwszorangową ważność,
a więc do zmiany ludzkiej istoty się już nie podąża, chociarz
jest ona właściwie celem naziemskiego życia, lecz pomimo
tego wierzą ludzie w to, że są dobrymi chrześcijaninami, gdyż
starają się oni te nowe przykazania i nauki spełniać. Dlatego

ciągle na nowo musi się wspominać o Bożej nauce miłości, tak
jak ją Jezus na ziemi wygłaszał, i dlatego musi ta nauka o
miłości zostać ludziom w jej najczystszej postaci na nowo
dana, aby mogli oni w niej odczuć siłę Bożego słowa, kiedy
oni nią żyć zaczną i się w miłość przeistoczą. Naukę o miłości
wygłaszaną niegdyś przez Jezusa można wprawdzie jeszcze w
samym jej jądrze odnaleźć, jeśli człowiek dobrej woli tą
przeistoczoną naukę przyjmie ....
Kto prawa miłości traktuje jako pierwsze i
najważniejsze i odpowiednio do nich żyje, ten już wkrótce
jasno i przejrzyście rozpozna że Boża ewangelia zmieniona
została, i on to też zrozumie, że ... i dlaczego czysta nauka
Chrystusa na ziemię zsyłana zostaje; on zrozumie, że Bóg
ciągle do ludzi przemawia, i im Swoje słowo w całej jego
czystości przekazuje, bo kto w miłości żyje, ten jest też jej siłą
przeniknięty, kto w miłości żyje, ten będzie pouczany
osobiście przez Ducha w jego wnętrzu, i dla niego będzie ta
nieskończenie wielka Boża miłość wyjaśnieniem na to, że On
wszystko czyni, aby ludzi w prawdzie prowadzić i ich
doprowadzić do wiecznego życia .... Amen
B.D. Nr. 5552

11.12.1952

Interpretowanie Chrystusowych słów ....
Doprowadzanie czystej ewangelii ...

Słowa Chrystusa, które On na ziemi wypowiedział, pozwalają
na wielorakie ich wyłożenie i muszą pomimo różnych
interpretacji rozpoznane zostać jako wiekuista prawda.
Dlatego muszą one tak przetłumaczone zostać, aby
odpowiadały one duchowemu sensowi, który to Jezus w Swoje
słowa włożył, gdyż w innym przypadku trzeba by je jako
błędne określić, gdyż przyczyniają się one do tego, że czysta

ewangelia zniekształcona zostaje utracając jej prawdziwy sens.
Dlatego wymaga to pewnego poczucia odpowiedzialności jeśli
chciałoby się wedługo własnego rozumowania wykładać
(interpretować) sens tego pisma, jeśli Duch Boży nie ma przy
tym udziału i nie oświeca ludzkiego umysłu. Ale działanie
Bożego Ducha jest następstwem życia prowadzonego w
zgodzie z Bożą wolą .... Tak więc człowiek który uważa, że
jest do tego powołany aby sens tego pisma wykładać,
powinien przed swoim sumieniem samego siebie zapytać, w
jakim stopniu on tym wolę Bożą spełnia ....
Boży Duch Sam musi podjąć się wyłożenia sensu
ewangelii, sensu Jezusowych słów, i wtedy to odpowiadają
one prawdzie, ponieważ Słowo Boże, nauka Jezusa Chrystusa,
to nauka Ducha, jest to nauka która dotyczy tylko duchowego
królestwa, i która powinna protegować duchowy rozwój
człowieka. Analogicznie sam światowy rozum nie jest w
stanie słowo Boże w całej jego głębi ogarnąć, bo do tego
konieczny jest w człowieku aktywny Duch, który wszystkie
myśli duchowo ukierunkowuje i prowadzi człowieka do
właściwego zrozumienia Jezusowych słów ....
Jeśli tłumaczy się słowo jedynie według litery, to
często da się stwierdzić zaprzeczenia, które przy duchowym
ich tłumaczeniu natychmiast znikają. One zostają błędnie
interpretowane, i to jest niebezpieczeństem dla Chrystusowej
nauki, tzn. one są często powodem do odrzucenia jej, gdyż
znowu jedynie rozum osądza i z powodu wielu sprzeczności
powstaje w człowieku opór. Tak więc da się wytłumaczyć fakt,
że nauka Chrystusa wielokrotnie odrzucana zostaje, bo ci
którzy jej nauczają sami nie mogli zostać w sobie przez Ducha
pouczeni, ponieważ sami z błędnego założenia wyszli i dalej
je podali, które jednak wcześniej lub później jego odrzucenie
spowodować muszą, gdyż tylko prawda daje nam światło, a
pomyłka stale ciemność powiększa, z powodu której ludzie tak
cierpieć muszą.

A przez to z koleji całe Chrześcijaństwo w
niebezpieczeństwie się znajduje, rozpoznanie oraz uznanie
Chrystusa jako zbawiciela tego świata zostaje osłabione w tym
samym stopniu jak i prawda osłabiona zostaje, ponieważ
jedynie przez prawdę w człowieku się rozjaśnia, i jedynie
przez prawdę rośnie w człowieku gotowość przyznania się do
Zbawiciela, Którego Miłość oraz miłosierdzie tak bardzo
znaczącymi są, że ludzkość przy właściwym ich
przedstawieniu oraz wyjaśnieniu, wyznała by swoja całkowitą
i absolutną do Niego przynależność. Ludzie wędrują w
ciemności z powodu ich grzesznego stanu i nikt ich z niej nie
wyprowadza. Oni sami wyjścia z niej nie znajdą, ponieważ
wszystko znajduje się w ciemnościach, a prawdziwe światło
może zostać przyniesione jedynie przez Boga, przez Jego
Ducha. Gdzie Jego Duch działa, tam jest światło, i tam jest
także głęboka wiara w Jezusa Chrystusa oraz Jego dzieło
zbawienia. Lecz tam gdzie się bez współdziałnia Ducha
naucza, tam przedkłada się ludziom jedynie nieprawdę, i
ciemność nie może ich opuścić ....
A więc będzie teraz dla was ludzi zrozumiałe,
dlaczego Bóg znowu zsyła na ziemię ewangelię w jej
najczystszej formie .... Są to Jego słowa, które nigdy się nie
zmienią, które zawsze istnieć będą, które jednak przez ludzką
mądrość niewłaściwie wyjaśnione zostały .... Tak więc Bóg
Sam daje wyjaśnienie dotyczące Jego słowa; w najbardziej
zrozumiałej i pełnej miłości formie stara się On ludzi
wprowadzić w prawdę. On znowu przemawia do ludzi tymi
samymi słowami, i On rozjaśnia ducha tych, którzy Go
wysłuchują .... On chce, aby stało się światło, ponieważ
ciemna noc się nad ziemią rozpościera, On chce abyście wy
ludzie rozpoznali, czego wam jest brak, On chce abyście byli
nauczani w prawdzie, i abyście potem rozpoznali Jezusa
Chrystusa, syna Bożego i Zbawiciela i abyście Go uznali, bo
wy jedynie przez Niego stać się błogimi możecie, ponieważ

Jego ewangelia przez was tak przyjęta być musi, jak On Sam
ją wam oznajmiał .... Amen

B.D. Nr. 5982

22.06.1954

Zmiana czystej ewangelii .... Następcy? ....
Wy wprowadzani jesteście w czystą ewangelię, i wy uczycie
się rozpoznawać czym się ta Moja czysta ewangelia od tego
różni, co jako „Moje Słowo” na ziemi nauczane jest .... Wy
uczycie się rozpoznać, że Moje słowo doznało zmiany, ono
jest inaczej tłumaczone (interpretowane) i także inaczej się je
urzeczywistnia .... tak że na to co jedynie ważne jest za mało
się zwraca uwagi, a z koleji to co nieważne do przodu
wystawiane zostaje i z tego powodu nie widzi się za wielu
duchowych postępów. Ja wskazłem wam ludziom na ziemi tą
jedyną, nadającą się do tego drogę, nauczając i zarazem Moją
naukę w życiu urzeczywistniając, idąc tą drogą po której
wszyscy ludzie iść powinni, aby móc do Mnie dotrzeć ....
A jest to droga miłości, która jest jedyną drogą, i po której iść
trzeba, aby zapewnić sobie wstęp do niebiańskiego królestwa,
tzn. aby można było wejść po śmierci ciała do światłych sfer,
gdzie dusza jest w pobliżu Mnie szczęśliwa ....
Moja nauka stała się jedynie pewnym wariantem,
można ją jedymie znaleźć jako ukrytą w wielkiej budowli z
ludzkich dodatków, błędnych interpretacji oraz przestrzegania
nieważnych przykazań, których Ja przenigdy ludziom nie
dałem, które są jednak wielkim niebezpieczeństwem ze
wzglądu na to, że przykazanie które jest najważniejsze
przeoczone ... a więc niespełnione zostanie. Co wam to daje,
gdy wy się umartwiacie, gdy wy wykonujecie pewne
obowiązkowe czynności, lub Mnie jedynie ustami
wyznajecie .... jeśli wy nie rozpoznacie że przykazanie miłości
jest przykazaniem pierwszym i najważniejszym, i nie
zaczniecie według niego postępować .... Wam się wydaje że

wy Mnie przez liczne ceremonie czcicie, ale wy czcicie Mnie
jedynie wtedy, kiedy czynicie to, czego Ja od was
wymagam .... A Ja wymagam od was miłości do Mnie oraz do
waszego bliźniego ....
Jak długo wy przy poważnej samokrytyce w was brak
miłości odkryjecie, to nie znajdujecie się jeszcze na właściwej
drodze, nawet gdybyście dniami i godzinami klęczeli i siebie
w pierś uderzali .... Jest to ludzkie wymaganie, które dotyczy
też tylko ludzi, których wy się do tego przekonać staracie, że
pobożnymi jesteście .... I jak dalecy jeszcze jesteście od
prawdziwej pobożności, kiedy wy jeszcze bez miłości na ludzi
patrzycie, która jest także dowodem waszej do Mnie miłości ....
jak długo wy to tolerujecie, że ludzie obok was żyją w
największej biedzie, oraz znajdują się w największej potrzebie,
jak długo wy nie staracie się na pierwszym miejscu tą ich
biedę złagodzić ... zanim zaczniecie się samym sobie w
waszych zewnętrznych gestach podobać .... zanim zaczniecie
oddawać dla świata hołd przez światowy przepych, przez
wszystko na co wy znaleźliście określenie „Na Moją cześć”
Ja nie chcę być w ten sposób czczony, jak długo jeszcze jakaś
bieda do Mnie krzyczy, której złagodzenie było by dla was
ludzi możliwe, gdybyście tylko zechcieli Moje przykazania
miłości zapisać sobie w sercu ...
Jak długo Ja po świecie wędrowałem, to troszczyłem
się tych którzy znajdowali się w potrzebie, o biednych, o
chorych, o zmartwionych .... Wy którzy podajecie się za
Moich na ziemi następców .... co wy czynicie dla tych którzy
są w potrzebie, biedni, chorzy i zmartwieni?
Jak długo wy mogli byście pomóc, ale pomimo to nie
pomagacie, to nie jesteście też Moimi prawymi następcami,
nawet gdy wy sobie sami takie miano nadajecie. Ja oceniam
tylko spełnianie Moich przykazań, gdyż wszystko inne ....
głęboka wiara, rozpoznanie czystej prawdy, zjednoczenie się

ze Mną i na końcu wieczna błogość .... z miłości się wywodzą,
ale przenigdy bez miłości nie można ich uzyskać. Z czego już
widocznym jest, dlaczego na ziemi tak wielka duchowa bieda
panuje, dlaczego ludzie pozbawieni są wiary i dlaczego w
błędzie przez życie idą .... Moja czysta nauka, to nauka o
Miłości, którą Ja oznajmiałem za życia na ziemi. Jeśli będzie
ona nauczana i w praktyce urzeczywistniana, to wy ludzie się
w prawdzie znajdujecie i wy wkroczyliście na drogę
następców Jezusa .... Jeśli jednak tych przykazań przestrzegać
nie będziecie, to możecie w waszych zewnętrznych
działaniach nie wiem co czynić, wy nie będziecie mieć z tego
żadnego pożytku dla waszej duszy .... wy pozostaniecie w
błędzie i z nim przejdziecie nawet do duchowego królestwa,
bo Ja oceniam jedynie stopień waszej miłości, który dusza
wasza aż do godziny śmierci osiągnęła .... Amen
B.D. Nr. 8478

25.04.1963

Po czym wy z góry pochodzącą prawdę poznacie?
Ja chcę zaprawdę przynieść wam światło i dlatego też ujawnić
wszelkie błędy, i wy możecie w to uwierzyć, że wy
rozpoznacie każdą pomyłkę, kiedy ze Mną wewnętrznie
połączeni będziecie, i stale tylko czystej prawdy pragnąć
będziecie. Wy wtedy będziecie posiadali właściwą zdolność
oceniania, gdyż Moje słowo z góry płynące wam to
gwarantuje, ponieważ wy powinniście dla Mnie pracować, na
Moje zlecenie. Ja tylko wówczas mogę wysyłać w świat
Moich uczni aby wygłaszali oni Moją ewangelię, kiedy oni
sami czyste duchowe dobra posiadają, które oni ode Mnie
otrzymali, i którzy potrafią też rozróżniać ducha, którzy są w
stanie oddzielić prawdę od błędów, i posiadają tylko tą jedną
jedyną chęć, aby służyć czystej prawdzie. I chociarz duchowa
dojrzałość człowieka bardzo różna jest, tak że jemu w

zależności od stopnia dojrzałości Moje światło doprowadzone
zostać może, które jaśniej lub nieco słabiej świeci .... ale nigdy
się od prawdy odbiegać nie będzie, gdy Ja Sam jestem
źródłem duchowego dobra, które do ludzi w nadzwyczajny
sposób dociera. I jeśli wiedza też nie jest za obszerna, to musi
to być jednak prawda i pozwolić na rozpoznanie jej ....
Wszelkie sprzeczności muszą zostać jasno jako błąd
wystawione.
Ludzie zawsze będą błądzić, gdyż ich rozum jeszcze
za bardzo aktywnym jest, na który Mój przeciwnik może swój
wpływ wywierać, i on też to czyni, ponieważ on jest wrogiem
prawdy .... Ale akurat dlatego Ja sprowadzam na ziemię czystą
prawdę, i wy nie musicie się obawiać że Mój przeciwnik ma
przewagę, jeśli wy jedno poważnie chcieć będziecie, aby się w
prawdzie znajdować .... Bo wówczas zostanie wam ona
podarowana. Lecz jednego wam zapomnieć nie wolno, że Mój
przeciwnik blisko końca świata dysponował będzie wielką
mocą, i że on zaprawdę ją wykorzysta, ponieważ sami ludzie
mu tą moc przyznają .... I będzie to zawzięta walka, która się
pomiędzy światłem a ciemnością rozegra, i gdzie tylko światło
się pojawi, tam jest już on, gotów do ugaszenia lub
przyciemnienia go, przez wymieszanie go z błędami, i ciągle
na nowo znajdzie on ludzi, których on myślowo skłonić
potrafi do wprowadzenia zmian w Moim duchowym dobrze,
które to Ja Sam na ziemię doprowadziłem.
Lecz ludzie którzy pragną jedynie prawdy, sami
wszystko to odrzucą, co prawdzie nie odpowiada. Ale Ja nie
stosuję przymusu w stosunku do Mojego przeciwnika i do jego
zwolenników, ponieważ biorę wzgląd na jego wolę, lecz
znowu z drugiej strony poważna wola, aby zawsze się w
prawdzie znajdować, będzie człowieka zawsze chronić przed
przyjęciem błędnego duchowego dobra .... Ale ponieważ jest
to czas ostateczny, to ciągle na nowo pojawiać się będzie
nowe źródło z którego wy czerpać możecie najczystszą wodę
życia, i wy możecie ją od razu sprawdzić, czy wy dzięki niej

wewnętrznie zdrowiejecie, czy też nie odczuwacie żadnej siły
oddziaływania. Ja nie pozostawię bez pomocy ludzi którzy
wewnętrznie ze Mną połączeni są, i pełni ufności zwracają się
do Mnie z prośbą o doprowadzenie do nich prawdy .... I ja
oświecę ich myślenie, Ja obdarzę ich zdolnością wydawania
trafnych sądów, a więc wy ludzie nie musicie się obawiać, że
staniecie się ofiarami pomyłki. I ciągle na nowa daję wam jako
probież dzieło zbawienne Jezusa Chrystusa, które jako
jedyne zawsze będzie zawrtością Moich bezpośrednich
objawień, nawet gdy one nie mogą wam jeszcze przekazać
mądrości w całej jej głębi, kiedy dojrzałość duszy jeszcze na
to nie pozwala .... Ale jeśli Ja w ogóle gdzieś Moje słowo
doprowadzam, to zawsze będę dzieło zbawienne wyróżniał
jako priorytetowe, ponieważ wy musicie na ziemi znaleźć
zbawienie przez Jezusa Chrystusa, jeśli chcecie jako wolni
przejść do królestwa znajdującego się w zaświatach ....
Wystarczy jeśli wy to wiecie, jeśli wy chcecie
sprawdzić czy się wam Boże objawienia podaje, czy może też
wkradł się Mój przeciwnik aby w was zamęt wprowadzić, bo
gdy nie daje się wam wystarczająco wyczerpującach
informacji o Jezusie oraz o Jego zbawiennym dziele, to jest to
on, który chciałby waszemu zbawieniu zapobiec, które wy
jedynie przez Jezusa Chrystusa odnaleźć możecie. I stale będę
wam przez Mojego Ducha doprowadzał wiedzę o znaczeniu,
oraz o duchowym uzasadnieniu zbawiennego dzieła, i dopiero
wtedy zrobi się w was jasno, i dopiero teraz wiecie, czy, oraz
kiedy Ja się do was zwracam, i wy już nie możecie dać się
zwieść błędnym naukom .... Dlatego też sprawdzajcie
wszystko, a zatrzymujcie jedynie to co najlepsze, bo gdy wy
zachęcani będziecie do działania w miłości, to oddziaływują
na was dobre siły .... ponieważ wy dzięki życiu w miłości
także zdolni będziecie rozpoznać błąd, i on już teraz nie może
być dla was niebezpieczny .... Amen

Ewangelia Miłości
B.D. Nr. 5657

21.04.1953

Dlaczego ewangelia naucza tylko miłości ....
Głębsza wiedza ....
(Ogień miłości promieniuje światłem mądrości)
Moją wolą jest, abyście przykazania miłości spełniali, gdyż
jedynie to może dać wam wszystko czego wam jest brak ....
Wy wkroczyliście w naziemskie życie zupełnie pozbawieni
wiedzy, i wy je tak samo bez wiedzy opuścicie, jeśli nie
będziecie przestrzegali Moich przykazań miłości; bo to, co wy
sobie jako rozumową wiedzę przyswoicie, tego nie będzie
można wiedzą nazwać, kiedy wy wstąpicie do królestwa które
się po drugiej stronie znajduje, w którym jedynie miłość
oceniać się będzie i według tego także tylko tą wiedzę , którą
przyniosło wam życie prowadzone w miłości .... Gdyż wy
musicie to sobie uzmysłowić, że być wiedzącym oznacza
znajdować się w całkowitym rozpoznaniu dotyczącym
waszego początku oraz waszego przeznaczenia .... I tej wiedzy
nie można rozumowo zdobyć, ale jest to możliwe przez życie
w ofiarnej miłości, ponieważ miłość jest ogniem który
promieniuje światłem .... a więc najjaśniejszym rozpoznaniem
wszystkich rzeczy, zarówno duchowych jak i naziemskiego
świata,
oraz
jego
związków
ze
Stworzycielem
nieskończoności.
Nie można wam ofiarować światła, jeśli nie posiadacie
miłości, gdyż właśnie z ognia miłości światło się wywodzi.
Ale wy dopiero wówczas błogimi się staniecie, kiedy
będziecie się znajdować w świetle, kiedy o wszystkim
wiedzieć będziecie, gdyż ta zdolność rozpoznawania jest
oznaką związku ze Mną, Który chce wam te błogości
sprawiać .... Lecz miłość może wam połączenie się ze Mną
zapewnić, gdyż tą miłością Ja Sam od wieczności jestem ....

Ja chciałbym was do Mnie przyciągnąć, Ja chcę was uczynić
błogimi na wieki, Ja chcę ofiarować wam światło .... A więc
mogę wam tylko jedno poradzić, abyście żyli w miłości ... I
dlatego dałem wam przykazania abyście miłowali Mnie oraz
waszych bliźnich .... i jeśli wy je spełnicie .... to wy sami sobie
sprawicie błogość; bo wtedy dostaniecie się w zasięg
promieniowania prądu miłości, który da wam światło ....
rozpoznanie, bogatą więdzę która się pomnażać będzie, im
głębszą wasza miłość stawać się będzie, i dlatego też stale
waszą błogość wzmagać będzie.
Lecz tego jak się ta wzmożona błogość w duchowym
królestwie objawia nie da się wam, którzy jeszcze po ziemi
wędrujecie, zrozumiale opisać. Ale wy już na ziemi w
najjaśniej promieniującym świetle znajdować się możecie, a
więc w rozpoznaniu, które znacznie przewyższa możliwości
waszych bliźnich, którego wy im jednak przekazać nie
możecie, jeśli nie żyją oni na ziemi tak samo jak wy, tzn. stale
w miłości działając. Gdyż zdolności rozpoznania nie da się
przekazać, trzeba ją sobie uzyskać przez miłość .... Wiedzę
rozumową można wprawdzie dalej przekazywać, ona może
zostać przejęta i zostać jeszcze rozbudowana, lecz wiedza
rozumowa jest dla wieczności bezwartościowa ....
Ale rozpoznanie to wiedza duchowa, jasność
dotycząca rzeczy, oraz istniejących pomiędzy nimi związków,
których nie da się naziemskimi metodami rozszyfrować oraz
udowodnić, ale dopiero one są tymi, które czynią życie
prawdziwym, gdyż one są nieprzemijające, i zachowają ich
wartość na wieki. Wiedzy duchowej nigdy nie przyjmie
człowiek rozumu, który nie prowadzi życia w miłości, gdyż
jemu brak jest światła i dlatego też niczego on nie rozpozna
ponieważ wędruje on w ciemności. W przeciwieństwie do tego,
duch człowieka żyjącego w miłości jest rozjaśniony, nawet
gdy nie posiada on rzutkiego rozumu, i dlatego też wielu ludzi
nie poświęca mu za wiele uwagi. I światło to nigdy już nie

zagaśnie i nawet w duchowych królestwach swoje promienie
wysyłać .... on stale będzie mógł rozdawać, ponieważ on
posiada ....
I dlatego też ewangelia tylko miłości naucza, Ja Sam
wskazałem ludziom tą drogę, która do Mnie prowadzi, do
wiekuistego światła .... Oznajmianie głębokich prawd było by
zupełnie bezużyteczne, gdyż te mogli by pojąć jedynie ludzie
którzy pragnęli żyć w miłości, podczas gdy u innych wywołała
by ona jedynie zamęt i uczyniła by ich niewolnymi, lecz nigdy
nie znalazła by u nich uznania. Tak więc było by
doprowadzenie ludziom takiej wiedzy pozbawione sensu, ale
oni mogli by ją zawsze sami osiągnąć, gdyby tylko spełniali
Moje przykazania miłości, Zadnemu człowiekowi wzbraniać
się nie będzie otrzymania wiedzy, jeśli on jej pragnie. Ale
ludzie którzy przez życie bez miłości idą nigdy takiej wiedzy
nie pragną, oni się prawdy obawiają i jej usłyszeć nie chcą ....
dlatego też nigdy jej otrzymać nie mogą, dopiero kiedy się oni
w miłość przemienią, czego skutkiem także przemiana ich
znajomości będzie. Bez miłości nie ma jednak jasności ducha,
bez miłości nie ma też żadnej wiedzy, która by prawdzie
odpowiadała, i bez miłości prawda ta przenigdy rozpoznana
nie zostanie i dlatego też ciągle odrzucana będzie co oznacza
duchową ciemość .... Amen

B.D. Nr. 6410

24.11.1955
Ewangelia miłości ....

Ja mogę wam wygłaszać tylko ewangelię miłości .... gdyż
miłość jest tym czego wam jest brak, którą wy jednak
koniecznie w was zapalić powinniście i pozwolić jej na
rozpalenie się, aby móc być ze Mną we wspólnocie, która
wam wieczną błogość zapewnia. Miłość nas łączy, lecz brak
miłości nas dzieli .... Jeśli więc do Mnie dotrzeć chcecie, jeśli

chcecie być ze Mną złączeni i na wieki pozostać, to może się
to jedynie stać przez to, że wy się w miłość przekształcicie, tzn.
że wy zrównacie się z Moją Praistotą, że staniecie się znowu
tym, czym wy na samym początku byliście .... z Mojej
miłości wypromieniowane stworzenia, z tej samej duchowej
substancji .... I chociarz wam ciągle na nowo o miłości się
kazania robi, to wy jednak słów tych poważnie nie bierzecie, i
to właśnie dlatego, że wam bez miłości brakuje wszelkiego
rozpoznania, co do tego, co właściwie miłość dla waszego
bytu oznacza .... Wy znacie wprawdzie pewną miłość, lecz ona
jest odwrotnie ukierunkowana, ona oznacza pożądanie rzeczy
które was pociągają i które wy nazywacie miłością. Lecz
prawdziwa miłość jest boskim uczuciem, prawdziwa miłość
nie pożąda, ona stale tylko daje i ciągle stara się
uszczęśliwiać .... Dopiero kiedy wy ludzie miłość tą w sobie
zapalicie, to dopiero wtedy odczujecie wewnętrzną potrzebę
Mojej istoty, i wy staracie się stworzyć ze Mną połączenie, bo
ofiarna działalność jest już skutkiem Mojego promienia
miłości który stara się was ludzi ciągle na nowo dotknąć, lecz
z powodu oporu bardzo często bez skutku pozostaje .... Kto
jednak ze swego oporu zrezygnuje, tego Mój promień miłości
dotknąć może, a jego efektem jest niesamowita potrzeba
okazywania miłości, która skłania was do działalności .... I wy
ludzie do tej miłości najpierw dotrzeć musicie, a wówczas
Moja ewangelia będzie miała powodzenie, i wtedy Moja
nauka miłości wysłuchana została i teraz udało jej się
przełamać ten wewnętrzny opór .... A wtedy Ja mogłem Mój
promień miłości do ludzkiego serca wysłać.... I im goręcej
Moja nauka o miłości wygłaszana będzie, to tym bardziej
będzie to możliwe że opór zelżeje, gdyż najpierw wy ludzie
poznać musicie Moją wolę, która zawsze wymagać będzie
miłości, a dopiero wówczas ustosunkujecie się do Mojego
wymagania .... pozytywnie lub też negatywnie .... na pożytek,
lub na szkodę duszy ....

Miłość jest na pierwszym miejscu .... i zanim wam
dalsza wiedza przekazana zostać może, to najpierw będzie i
musi zostać wam wygłaszana miłość, bo bez miłości
posiadacie jedynie martwą wiedzę, jeśli wam ona pomimo to
przedłożona została .... Dopiero miłość nadaje wszystkiemu
życie, ona was samych żywymi czyni, ona czyni żywym słowo
Moje, ona oświeca waszego ducha i stwarza związek ze Mną,
Który Sam tą miłością od wieków jest .... Zawartością
wszystkiego co człowiek Jezus na ziemi nauczał była tylko
miłość .... Wszystko co On czynił, było czynami miłości dla
Jego bliźnich, a Jego ofiara na krzyżu była wyrazem Jego
przeogromnej miłości dla ludzkości .... Jedynie miłość
kierowała człowiekiem Jezus, Jego myślami, Jego mową i
Jego czynami .... Z miłości spełnił On na ziemi swoje Dzieło
Miłosierdzia, bo Jego miłość prowadziła do całkowitego
zjednoczenia się ze Mną, a więc Ja Sam działałem przez
człowieka Jezus, tzn. że Ja Sam umarłem śmiercią
ukrzyżowania, bo to Miłość się za ludzi poświęciła ....
Miłość ma największe znaczenie, na ziemi jak i w
duchowym królestwie .... I jeśli jakaś istota pozbawiona jest
miłości, to nie może ona do tego królestwa należeć, w którym
Ja jako Wiekuista Miłość panuję, ona sama stawia się po za
Moim królestwem i wegetuje pozbawiona światła oraz siły ....
Miłość jest podstwawowym prawem, które na wieki nie
może obalone zostać .... A kto przeciw temu prawu wykracza,
ten musi też ponosić tego skutki .... zostać okradzionym ze
światła oraz siły które błogość oznaczają .... Dlatego też Moja
ewangelia tylko miłości naucza. A gdzie się o miłości kazania
wygłasza, tam wygłasza się Mnie Samego, i jeśli wy wasze
serce oraz ucho otworzycie, to z wygłaszaego wam Mojego
słowa urośnie wam największe błogosławieństwo .... Amen

B.D. Nr.6414

29.11.1955

Ewangelia miłości ....
Ja zawsze wam tylko to powiedzieć mogę, czego was
nauczałem kiedy jeszcze po ziemi chodziłem, bo wy
zostaliście przeniesieni na ziemię z jednego tylko powodu:
abyście rozpalili w sobie miłość i pozwolili jej stać się
płomieniem wyszystko rozjaśniającym .... To jest waszym
życiowym celem, i na ten cel Ja wam ludziom zwróciłem
uwagę, i wy zawsze to samo usłyszycie, kiedy Ja do was przez
Mego Ducha przemawiał będę .... Zawsze będę naukę o
miłości stawiał na pierwszym miejscu, gdyż bez miłości żadna
dalsza wiedza nic wam nie da, bo bez miłości jesteście jak
martwi, i nie potraficie spełnić waszego naziemskiego
przeznaczenia. Lecz ludzie niechętnie słyszą upomnienia
dotyczące braku miłości, gdyż oni czują, że im akurat tego
brakuje, czego Ja w pierwszej kolejności wymagam .... Oni
jeszcze bardzo silnie przywiązani są do ich egoistycznej
miłości i oni musieli by ich życie, ich myślenie oraz
postępowanie zupełnie zmienić, jeśli ma ich egoistyczna
miłość przeistoczona zostać w miłość ofiarną, wolną od
osobistych interesów .... Dla człowieka oznacza to wewnętrzną
walkę, która jest tym bardziej twarda, im bardziej człowiek
opanowany jest przez miłość do samego siebie .... I chociarz
Ja im bezustanku o miłości kazania wygłaszam, i oni ze
wszystkich stron na to wskazówki otrzymują, to nie jest to dla
nich „radosną nowiną” i dlatego najczęściej unikają oni miejsc
w których wygłasza się kazania o Mojej miłości .... Tak więc
grupka przynależnych do Mnie ludzi, podczas Mojej
naziemskiej wędrówki była bardzo mała; zawsze byli to
jedynie pojedynczy ludzie którzy zdecydowali się pójść za
Mną, ponieważ potrafili rozpoznać głęboką prawdę, która w
Moich słowach leżała .... I zawsze tylko niewielu wezmie
sobie do serca Moje słowa i je w czyn obróci, a więc za Mną
pójdzie ....

Miłość oznacza wszystko .... a jej oddziaływanie jest
dla was ludzi niewyobrażalne .... Ale wy nie czynicie żadnych
starań aby na was samych wypróbować siłę miłości, wy do
Moich słów przywiązujecie nie wiele znaczenia; i dlatego Ja
ciągle na nowo muszę wam to samo mówić: żyjcie w miłości,
gdyż tylko dzięki miłości wy się błogimi stać możecie .... Jak
długo wy ludzie tego pierwszego i najważniejszego
przykazania nie spełniacie, tak długo wy Mnie też nie
uznajecie, chociarz nazywacie się Chrześcijaninami i chociarz
nosicie na ustach Moje imię. Jak długo wy sami się w miłości
nie ćwiczycie, to nie potraficie także rozpoznać Mnie Samego,
jako waszego Boga oraz Zbawiciela, gdyż brakuje wam ku
temu wszelkiego zrozumienia, wam brak jest siły wiary .... Wy
sobie tego jeszcze nie uświadomiliście, czym jest żywa wiara,
i jak wy tą żywą wiarę uzyskać możecie, gdyż w innym
przypadku staralibyście się spełniać uczynki miłości, aby w
ten sposób dotrzeć do żywej wiary i aby móc potem Mnie
przed światem z przekonaniem przedstawiać. Ofiarna miłość
toruje wam drogę do góry prowadzącą, a każde z miłości
wykonane dzieło jest krokiem do przodu .... Ale wtedy
potrafili będziecie żywo we Mnie wierzyć, i wtedy pojmiecie
też znaczenie Mojej nauki miłości i wy sami pilnie się starać
będziecie to Moją naukę o miłości w Moim imieniu ludziom
wygłaszać ....
Cała wasza wiedza nic wam nie daje, jeśli wy ludzie
nie posiadacie miłości. A do najgłębszej mądrości dotrzecie na
drodze miłości. Miłość jest tym, czego wam ludziom brak jest,
i którą wy w was rozpalić powinniście, miłość jest tym, co was
ze Mną łączy, od Którego wy się przez nieskończenie długi
okres czasu w izolacji trzymaliście .... Miłość to także siła do
stawiania oporu temu, który chciałby was ode Mnie w rozłące
trzymać, lecz bez miłości jesteście bezsilni, pozbawieni
światła, i znajdujecie się w jego mocy. Jedynie miłość może
was uratować, i dlatego Moje słowo stale was miłości nuczać
będzie, i Ja nigdy nie ustanę to Moje słowo do was

doprowadzać, aby wam w osiągnięciu błogości dopomóc ....
Amen

Miłość jest najwyższym przykazaniem

B.D. Nr. 3755

29.04.1946

Przykazanie miłości jest życiową zasadą ....

Gdy wy się ćwiczycie w miłości, to żyjecie wówczas zgodnie
z Moją wolą .... Moje przykazanie miłości powinno być dla
was zasadą na wszystko, co wy czynicie, co wy myślicie i
mówicie. A wtedy wywalczycie sobie Moje upodobanie i wy
będziecie błogosławieni duchowo jak również i naziemsko,
jeśli to dla waszej duszy z pożytkiem będzie. I nikogo nie
powinniście z waszej miłości wykluczać, nikomu nie
powinniście odmówić pomocy jeśli on pomocy potrzebuje. A
wtedy możliwe wam będzie wgłębienie się w tajemnicę
wiekuistej miłości, która bez ustanku wypełnia swoją siłą całą
nieskończoność, i która także i was w całej swej obfitości
wypełnić może, jeśli wy staniecie się podobni do Mnie, bo to
jest waszym naziemskim celem. W miłości trzeba się ćwiczyć,
i dlatego pozwolę na to, aby wielka bieda po ziemi
przechodziła, bo ma ona skłaniać ludzi do uczynków z miłości
wykonywanych, gdyż z powodu tej biedy wielu ludzi
skazanych będzie na pomoc ze strony swych bliźnich, i dadzą
im oni okazję aby mogli im oni z miłości dać wsparcie.
Dlatego nie pozwólcie na to, aby serca wasze twarde
się stały, zwracajcie uwagę na panującą w okół was biedę, i
pomóżcie tam według waszych możliwości. Weźcie sobie
przykład ze Mnie, Ja starałem się na ziemi złagodzić duchową
oraz naziemską biedę, Ja przychodziłem z pomocą słabym i
chorym, posilałem ich duszę oraz ciało i uzdrawiałem ich. Ja

byłem wam Moim życiem prowadzonym w miłości
przykładem, i upominałem was do naśladownictwa. Bądzcie z
całego serca litościwi, pokojowi, łagodni, cierpliwi i pokorni,
bądźcie sprawiedliwi w myśleniu i w tym co czynicie.
Ćwiczcie się we wszystkich tych cnotach, gdyż one są tymi,
które za miłością serca postępują .... A więc musicie nad sobą
pracować, wy musicie rozpoznać wasze błędy i starać się je
usunąć, wy musicie przepędzić z waszego serca wszystko to
co pozbawione jest miłości i dążyć do najwyższej doskonłości.
A gdzie wam do tego siły brakuje, tam macie do dyspozycji
modlitwę, wewnętrzne ze Mną połączenie, które wam zawsze
dopływ siły zapewnia. Gdyż Ja nie pominę żadnej ludzkiej
biedy, a najwięcej uwagi poświęcam ubogości duchowej, Ja
wiem jaka jest wola każdego z was i odpowiednio do niej
obdarzę jego duszę siłą i łaską.
Pozwólcie na to, aby Moje przykazanie miłości stale
było przewodnią myślą waszego myślenia i postępowania, a
wy spełniać będziecie na ziemi Moją wolę .... Nie pozwólcie
na to, aby serca wasze zatwardziałe się stały, gdyż jest to dla
was największym niebezpieczeństwem, ponieważ wówczas
pozbawieni jesteście wszelkiej ze Mnie siły. A gdy wy
zwrócicie się do Mnie z prośbą o pomoc, to nie pójdziecie z
pustymi rękami, Ja będę was wspierał, ponieważ Moja miłość
do was się nie zmienia, i ona osiągnie każdego który nosi w
sobie jej pragnienie, ale tak jak Ja się z wami obchodzę, tak i
wy obchodźcie się z waszym bliźnim, a wtedy przebieg
waszego życia odpowiadał będzie Mojej woli .... Amen
B.D. Nr. 7115

08.05.1958

Przykazanie miłości to najszczególniejsze przykazanie ....
Wam ludziom dane zostało przykazanie którego spełnienie jest
jedynym celem waszego naziemskiego życia .... a mianowicie

przykazanie miłości do Boga oraz bliźniego swego .... Kiedy
jeszcze człowiek Jezus po ziemi wędrował, to ogłosił on to
przykazanie jako najszczególniejsze oraz najważniejsze,
ponieważ ludzie w tych czasach wcale go nie przestrzegali,
gdyż byli oni tak głęboko zakorzenieni w ich egoistycznej
miłości, że droga dla wszelkich wad i pożądań przez to
przygotowana była, i one też się w nich rozwijały i to w
przerażający sposób co prowadziło do zupełnej niewiary. A
więc powinna była ludziom przyniesiona zostać pomoc, i jeśli
mieli oni zostać sprowadzeni na właściwą drogę, oraz do silnej
wiary w Boga, to musieli się oni starać ich silnie rozwinętą
egoistyczną miłość przeistoczyć w miłość do bliźniego, gdyż
jedynie miłość oznaczała ratunek dla ich dusz, a ponieważ z
miłości mogła się także wiara rozwinąć, to dopiero wtedy
można było oczekiwać także zrozumienia znaczenia
Jezusowego dzieła zbawienia .... Miłość jest i pozostanie
wiekuistym podstawowym prawem .... Gdy jednak ludzkość
wszelkiej miłości pozbawiona jest, to wykroczała ona zupełnie
z porządku co onacza jej zagładę.
Kiedy Jezus chodził po ziemi, to wiedział On o tym
niskim duchowym stanie który koniecznie wymagał
poprawy .... Tak więc Jego misja polegała na samym jej
początku na tym, aby Swoim życiem pokazać ludziom jak
powinno się życie w miłości prowadzić, aby potem resultujące
z niego właściwości znowu tak wykorzystać, aby przynosiły
one bliźnim błogosławieństwo, aby niosły im w potrzebie
pomoc, i im także świadectwem tego były, jak wielką siłę
miłość posiada, i dlatego też wygłaszał on stale tylko kazania
o miłości .... On próbował ludzi tak wychować aby zaczęli oni
prowadzić właściwe życie, a jednocześnie chciał im On
przynieść naziemską (materialną), oraz duchową pomoc, gdyż
ich stan godny był pożałowania, gdyż wyraźnie prowadził on
ludzkość do przepaści, czego oni w ich zaślepieniu nie
rozpoznawali. Jezus nauczał więc miłości .... a Jego ewangelia
składała się właściwie tylko z przykazania nakazującego

miłość do Boga oraz do bliźniego swego, bo wszystkie
wskazówki, wszystkie szczegóły dotyczyły tylko właściwie
prowadzonego życia, które im wyraźnie pokazane zostało, i
które Jezus prowadził, co tamtejsza ludzkość obserwować
mogła.
Lecz pomimo to, przykazanie miłości do Boga oraz do
bliźniego nie jest przykazaniem w prawdziwym tego słowa
znaczeniu .... ponieważ miłości nie da się nakazywać, ona
musi być wykonywana z wolnej woli, jej nie da się zastąpić
uczynkami, które także bez miłości wykonane zostać mogą ....
Ale ona w uczynkach się objawiać będzie, gdyż miłość
wzbudza w nas potrzebę ich czynienia. A więc Jezus poakzał
ludziom co czynić trzeba, jeśli człowiek chce sobie zasłużyć
na życie wieczne. Tak więc musi człowiek sam tą miłość w
sobie rozpalić. Nie wystarczy upozorować miłość przez same
uczynki, nawet jeśli one człowiekowi pomoc przynoszą .... On
musi nosić w sobie potrzebę niesienia bliźniemu pomocy i
dopiero wówczas jego egoistyczna miłość dozna przemocy, i
dopiero wówczas udowodni on tym jego miłość do Boga ....
Ale człowiek może najpierw poprzez mechaniczne
wykonywanie uczynków spowodować, że zacznie się w nim
miłość rozwijać, bo człowiek który najpierw spełnia
przykaznie miłości może samego siebie na miłość wychować,
i to starał się człowiek Jezus osiągnąć przez Swoją ewangelię
miłości, bo czysty egoista potrzebuje fazy przejściowej z jego
obecnego nastawienia do ofiarnej miłości. On najpierw musi
skłoniony zostać do udzielania bliźniemu pomocy, aż on z
własnej potrzeby to czynić zacznie, ale wtedy ma on już za
sobą pewną małą przemianę, która teraz stale dalsze postępy
czyni, kiedy już Sam Bóg poprzez miłość na niego wpływ
wywierać może.
Miłość do Boga oraz do bliźniego jest największym i
najszlachetniejszym przykazaniem .... I dlatego musi Jezusowa

nauka miłości zawsze mieć pierwszeństwo przed innymi
pouczeniami, ponieważ miłość jest kluczem do całej dalszej
wiedzy, która dla człowieka bez miłości niezrozumiała
pozostanie .... Miłość jest wszystkim, i kto już miłość posiada,
tego los jest już na wieki przypieczętowany. I gdzie miłość z
wielką troskliwością nauczana jest, tam Sama wiekuista
miłość ludziom na ziemi przedstawiana zostaje, i tam będzie
też obecny Duch Prawdy, i tam będzie zrozumienie dla
zbawiennego dzieła Jezusa Chrystusa, oraz jego znaczenia ....
Bo miłość to również światło, które rozjaśnia ducha tych
którzy wygłaszają kazania o miłości i sami w miłości żyją ....
Amen
B.D. Nr. 7905

30.05.1961

Boże przykazania miłości .... Prawdziwy Chrystusowy
kościół ....
Gdzie by się Moją ewangelię miłości nie wygłaszało, tam
będzie zawsze i Mój Duch aktywny, ale pod warunkiem, że
nie same usta martwe słowa wypowiadają, które są bez
ducha i życia .... że wygłaszający kazanie nie posługuje się
jedynie martwą literą, o której jego serce nic nie wie. Lecz gdy
tylko ewangelia jako żywa oznajmiana będzie, to Ja Sam Tym
jestem, Który przez usta kaznodzieji do was przemawia, i
wtedy to słowo nie pozostanie bez wrażenia, a ono z koleji
poruszy serca tych, którzy również żywi są i oczekują tego
abym Ja Sam do nich przemówił .... Tam gdzie nauczana
będzie miłość, tam Ja Sam się włączyć mogę, Który Sam
miłością jestem .... A gdzie się miłości naucza, tam czynni są
pracownicy Moich winnic, którzy przygotowują ludzkie serca
aby umieścić w nich Boże nasiona, bo Ja Sam dałem im te
przykazania, one są najważniejszymi przykazaniami, których
spełnienie przynosi błogosławieństwo nie do opisania. Tam
gdzie miłość nauczana będzie, tam został już uczyniony
pierwszy krok w kierunku osiągnięcia żywej wiary, czego

warunkiem jest spełnienie tych właśnie przykazań .... a tam
gdzie się żywa wiara znajduje, tam jest też Mój kościół, który
Ja sam na ziemi założyłem .... A więc kościoły te należą do
wszystkich ludzi, którzy prowadzą ich życie w miłości i
wierze.
A więc nigdy nie musicie zadawać sobie pytania, która
konfesja lub duchowy kierunek jest tym właściwym .... gdyż w
każdej z nich mogą się znajdować członkowie Mojego
właściwego kościoła, ponieważ wszędzie znajdują się ludzie
którzy w miłości żyją i przez to do żywej wiary dotarli .... I ci
ludzie przebudzili w sobie ich ducha do życia, a więc
posiadają także siłę rozpoznania .... I to jest oznaką
przynależności do Mojego kościoła, że w nich Duch Mój
oddziaływuje .... że w nich jasne światło płonie, tak że są oni
w stanie rozpoznać czystą prawdę, i dlatego też odrzucają to
nie zgodne z prawdą, i oni są pewni swojej oceny, bo Mój
duch ich poucza i w nich to jasne światło zapala. Tak więc z
każdej jednej konfesji, lub z duchowego kierunku wywodzić
się będą prawdziwi przedstawiciele prawdy. I ci którzy tego
samego ducha są znajdą do siebie .... I oni będą uszczęśliwieni
gdy się spotkają, gdy się zbierać będą, i Mnie Samego
pośrodku nich odczuwają, tak jak Ja to niegdyś oznajmiłem.
Bo oni odczuwać będą Moją obecność, bo Ja Sam przemawiał
będę przez ducha tych, którzy dają Moje świadectwo, którzy
się spotykają, aby się duchowo wymienić. Oni są żywi w
wierze i także żywi w tym co czynią .... bo kiedy oni Mnie już
raz rozpoznają, co Mój Duch w nich jest w stanie uczynić, to
oni z pełnym zapałem dla Mnie występować będą i dobrym
przykładem ludzi do tego zachęcać aby oni też zaczęli szukać
właściwego życia, które może powstać jedynie przez życie w
miłości.
Miłość jest wszystkim .... Bez miłości jest każda
duchowa organizacja jedynie martwą budowlą, ponieważ jej
członkowie decydują o tym czy jest ona żywa .... Oni muszą

ćwiczyć się w miłości, oni muszą spełnić przykazania miłości,
i dopiero wówczas dotrą oni do życia i go już na wieki nie
utracą. Dlatego każdy człowiek powinien się ciągle starać
podnieść stopień swojej miłości, on nie powinień się
zadowolić zewnętrznymi czynnościami oraz spełnieniem
przykazań które ustalił człowiek .... on powinien przestrzegać
jedynie Moich Bożych przykazań miłości, on powinień
pomyśleć o tym, że Ja, kiedy jeszcze po ziemi chodziłem,
tylko te dwa przykazania, miłości do Boga, oraz do bliźniego
swego ludziom dałem, i on powinien wiedzieć; że ze
spełnienia tych dwóch przykazań wszystko inne rezultuje:
żywa wiara, głęboka duchowa wiedza, oświecone myślenie
oraz przypływ Bożej siły, aby można było naziemską drogę z
powodzeniem pokonać .... Gdyż celem jest złączenie się ze
Mną, całkowite zjednoczenie, które jedynie miłość umożliwić
może. Ponieważ Ja Sam miłością jestem, i co się ze Mną
zjednoczyć chce, to musi się najpierw w miłość przeistoczyć.
To jest tak proste i zrozumiałe, że najpierw trzeba od miłości
zacząć i że przykazania miłości jako najważniejsze nazywane
być powinne, i że Mój kościół może jedynie na miłości oraz
na wierze która przez nią żywa się stała zbudowany zostać ....
A więc starajcie się zawsze żyć tylko w miłości i wiedzcie, że
Ja wszędzie tam obecny jestem, gdzie sie wygłasza ewangelię
miłości .... Amen

B.D. Nr. 8346

03.12.1962

Urzeczywistnianie Bożych przykazań miłości ....
Do was wszystkich skierowane jest Moje wezwanie, abyście
na ziemi żyli zgodnie z Moimi przykazaniami o miłości,
ponieważ żaden człowiek nie osiągnie swojej duchowej
doskonałości, jeśli nie będzie on tych przykazań przestrzegał. I
dlatego wszyscy powinniście wysłuchać tej ewangeli którą

wam Moji uczniowie przynoszą, bo jej zawartością są Boże
przykazania miłości, i też dlatego, że wy dopiero wtedy wtedy
wewnętrzne światło otrzymać możecie gdy je spełnicie.
Przedtem chodzicie po ziemi jako zupełnie pozbawieni wiedzy
i staracie się zdobyć tylko wiedzę światową, która wam jednak
żadnego postępu w górę nie zapewnia. Dopiero gdy zostanie
wam przydzielona duchowa wiedza, gdy wy otrzymacie wgląd
w duchowe obszary, to dopiero wówczas zaczniecie
prowadzić świadome życie, a Ja chciałbym was z tym
duchowym zakresem zaznajomić, lecz mogę to uczynić
jedynie wtedy, gdy wy już uprzednio rozpaliliście w was
światło miłości .... a to jest znowu następstwem życia na ziemi
prowadzonego w miłości.
Wy nie wierzycie, że te przykaznia jako bardzo ważne
traktowane być powinne; wy nie wierzecie że muszą one
najpierw spełnione zostać, jeśli wasza dusza ma czynić
postępy. Ale dusza jedynie po to po ziemi jako człowiek
wędruje, aby mogła osiąnąć jej doskonałość, aby dojrzeć, aby
się w miłość przeistoczyć, aby osiągnąć z powrotem jej
duchowy prastan .... A to stać się może jedynie na drodze
działalności z miłości, przez spełnienie Moich przykazań,
które wymagają od was miłości do Mnie oraz do bliźniego. I
dlatego jest wam ludziom ciągle na nowo wygłaszana Moja
ewangelia, i dlatego ciągle na nowo przynoszone do was
będzie Moje słowo, bo Ja nigdy nie przestanę was upominać, i
wam tłumaczyć, jak ważne jest postępownie według Mojego
słowa, które was zawsze tylko do uczynków z miłości
zachęcać będzie.
Wasza niedoskonałość, wasze braki rezultują jedynie z
tego, że brak wam jest siły która z miłości płynie, i że wasze
naziemskie życie kierowane jest przez waszą egoistyczną
miłość, że wy zawsze tylko o was samych myślicie, a dla
biedy wyszych bliźnich żadnego wyrozumienia nie macie, że
pewna obojętność w stosunku do waszego życiowego zadania

decyduje o przebiegu waszego życia .... Bo całe wasze
myślenie i chcenie jest skierowane tylko na to co naziemskie, i
ma tylko jedno na celu aby sprawić zadowolić ciało, a na
waszą duszę to wy uwagi nie zwracacie, ponieważ nie
wypracowujecie sobie siły miłości przez uczynki z niej
czynione .... Tak więc pozostaje wasze naziemskie życie
jedynie jałowym biegiem .... chociarz byście nie wiem ile
naziemskich dóbr kupili i posiadali, to są one przemijające, i
wy nie możecie ich zabrać ze sobą do królestwa znajdującego
się po drugiej stronie, kiedy wy będziecie musieli to
naziemskie życie opuścić.
Jak długo jeszcze wasza dusza z powodu niedostatku
cierpieć musi, tak długo wy nie spełniacie jeszcze waszego
naziemskiego celu. Wy powinniście zrobić tylko jedną próbę, i
ćwiczyć się w ofiarnej miłości .... wy tylko jeden raz nie
powinniście oczekiwać żadnych korzyści, i zupełnie wolnym
od osobistych interesów zaopiekować się waszym bliźnim
który się w biedzie znajduje .... I wy odczujecie
uszczęśliwiające
uczucie,
którego
wam
spełnienie
naziemskich życzeń nigdy dać nie może .... bo wasz bliźni
okaże wam jego wzajemną miłość, która was uszczęśliwi, i
zostało w was zaprawdę zapalone maleńkie światełko ....
Dlatego też stale się wam miłość wygłasza, bo powinniście
zostać zchęceni, bo gdy wy tylko tego spróbujecie, to na
jednej próbie się nie skończy, was będzie coś wewnętrznie do
tego skłaniało abyście znowu w miłości aktywnymi byli, bo
każdy uczynek z miłości oznacza dla was przypłw duchowej
siły, którą wy znowu wykorzystacie do działalności z
miłości .... Gdyż błogosławieństwem każdego uczynku miłości
jest to, że ludzka wola silniejszą się staje, bo miłość zawsze
siłę przynosi.
Każdy jeden z was, który ewngelię miłości wygłasza,
który stara się spowodować, aby jego bliźni w ofiarnej miłości
aktywni
się
stali,
może
być
pewien
Mojego

błogosławieństwa .... który sam jest dobrym przykładem, żyjąc
w miłości, co pozytywnie wpływa na ludzi z jego otoczenia.
Wiedzcie o tym, że miłość jest wielką siłą, i że wy wszyscy
moglibyście sobie wasze życie ułatwić, gdybyście tylko z siły
miłości skorzystali, która wam także dopomoże w uzyskaniu
żywej wiary, i wy wówczas każdego niebezpieczeństwa
unikniecie .... Ponieważ miłość oraz wiara to fundamenty
Mojego kościoła, który Ja Sam na ziemi założyłem; bo wtedy
i wy do tych z Mojego kościoła należycie, i wy odzyskacie z
powrotem dar rozpoznawania, który wy przez wasz odpad ode
Mnie utraciliście, i który na tym polegał że wy wzgardziliście
Moją miłością nie przyjmując jej do siebie. Że wy
pozbawienie wszelkiej miłości się ode Mnie odwróciliście ....
Dopiero gdy miłość wasze serca znowu wypełni, to wy
będziecie się mogli znowu ze Mną zjednoczyć, i wówczas cel
waszego naziemskiego życia został spełniony.
Dlatego też wysłuchujcie Moich posłańców i nie
odsyłajcie ich dalej, kiedy oni wam ewagelię miłości
wygłaszają, bo Ja ich wysyłam do was wszystkich, którzy
jeszcze bez światła i miłości przez wasze naziemskie życie
wędrujecie .... Wysłuchajcie ich i starjcie się Moje słowo,
które oni wam przynoszą w waszym życiu urzeczywistnić, i
zaprawdę wy wiele przez to uzyskacie, a wasza naziemska
wędrówka nie będzie nadaremna, gdy wasza dusza wasze ciało
opuści i wstąpi do królestwa w zaświatach, które jest waszą
prawdziwą ojczyzną .... Amen
Jak wygląda na tym świecie?
Oziębła miłość
B.D. Nr. 3144

02.06.2011

Niepisane prawo .... Miłość ostygła ....

Jest to niepisanym prawem że ludzie sobie wzajemnie
pomagać powinni, że silniejszy słabszemu pomaga, że
łagodzić się powinno biedę i nędze i każdy dzieli się tym co
posiada, jeśli innym czegoś brakuje. I tego niepisanego prawa
się już nie przestrzega, ponieważ naziemska władza nie stosuje
w związku z nim żadnych sankcji. Ludzie spełniają jeszcze
tylko to czego się od nich pod przymusem wymaga, i tego nie
można zaliczyć do dzieła ofiarnej miłości do bliźniego,
chociaż powinno na to wyglądać. Tylko to co człowiek z
wewnętrzych pobudek, z uczucia najgłębszej miłości oraz
litości swym bliźnim czyni, może być przez Boga widziane
jako dzieło z miłości do bliźniego. Lecz tej wewnętrznej
potrzeby jest ludziom brak, gdyż oni miłości już nie znają. I
chociaż się od nich wymaga aby się oni dla swych bliźnich
angażowali, to są to wszystko uczynki którym brak jest
właściwego przewodniego motywu ....
Miłość której się zgodnie z prawem od ludzi wymaga,
nie jest żadną miłością, której Bóg od ludzi wymaga, jaka być
powinna aby uformować ludzi do Boga podobnych, którzy
będą się mogli z Bogiem zjednoczyć. Lecz pomimo to prawo
to zostało przez Boga w ludzkie serca włożone, bo każdy
człowiek wie, co czynić powinien, aby żyć na ziemi tak jak się
to Bogu podoba. Lecz wewnętrzny głos który go do tego
skłania nie zostaje wysłuchany, on zostaje zignorowany, a
jego upomnienia brzmią za każdym razem coraz ciszej, aż on
zupełnie ucichnie. I chociaż Boży słudzy ludziom kazania
miłości wygłaszają, chociaż im się błogosławieństwo oraz
szkodę z ich życia wynikającą przed oczy prowadzi, to oni
tym upomnieniom żadnej uwagi nie poświęcają, cała ich
uwaga skierowana jest tylko na ich własny dobrobyt, oni
przechodzą obok biedy i ludzkiej nędzy zupełnie nie
wzruszeni, pełni obojętności, ich wnętrze jest martwe, iskierka
miłości wygasła, oni popadają w nienawiść, są całkowicie

pozbawieni miłości i wszystko uczynić zdolni, nawet
wyrządzić człowiekowi szkodę na ciele i duszy.
Jest to stan, który już żadnej zmiany nie doświadczy,
który się już na lepsze nie zmieni, jeśli się człowiekowi Sam
Bóg z całą Swą mocą nie objawi, jeśli nie usłyszy on Jego
gromkiego głosu, który w ludziach lęk i przerażenie wzbudzi,
tak że się oni spamiętają i z całą powagą pomyślą o sobie oraz
o przebiegu ich życia. Bo głosu wierzących ludzi to oni
wysłuchać nie chcą, a od siebie to oni powrotnej do miłości
drogi nie znajdą. I dlatego Sam Bóg im się objawia, ponieważ
nie chce On aby się ludzie zupełnie zagubili, ludzie którzy
potrzebują jedynie lekkiego popchnięcia aby się znowu mogli
opamiętać.
Miłości nie wolno jest w życiu wyłąnczać, bo to
oznacza dla ludzkości zupełną zagładę. Bo gdy miłość oziębła
to Bóg stał się dla tej istoty, którą On z Jego miłości stworzył
Bogiem bardzo odległym. A z utratą miłości traci ta istota
wszelką siłę, a więc ludzkość trzyma kurs prowadzący prosto
ku przepaści, w kierunku jej zagłady, jeśli będą oni miłość,
która jest prasubstancją Bożego dzieła stworzenia,
pozostawiać po za zasięgiem ich uwagi. Gdzie nie ma miłości,
tam Bóg przebywać nie może .... Ale Bóg jest Tym, Który
wzystko przy życiu utrzymuje, a bez Niego i Jego siły
wszystkie dzieła stworzenia skazane są na rozpad, a więc i
ziemia, a wraz z nią wszystkie kreatury, jeśli miłość na niej
zaniknie, jeśli człowiek w takim stopniu pozbawiony jest
miłości, że Sam Bóg Swoją miłość od niego wycofuje, Który
jako czysta miłość tylko tam się znajdować może, gdzie się
miłość znajduje .... Amen
B.D. Nr. 5687

29.05.1953

Znak na koniec wskazujący: Oziębła miłość ....

To powinno wam na bliski już koniec wskazywać, że miłość
pośród ludzi ostygła i że wszędzie całkowicie bezbożny stan
panuje, bo Bóg nie może tam być, gdzie nie ma żadnej miłości,
nawet gdy ludzie na ustach słowo Bóg noszą. Lecz bez miłości
ten świat jest królestwem Szatana, który wszystkich tych ludzi
wziął pod swoje panowanie, którzy tak jak on sam całkowicie
pozbawieni są miłości. I oni będą też tak mówić i działać jak
on tego chce, bo znajdują się oni pod jego wpływem i on na
ziemi zawsze o nich pamięta .... Oni otrzymują od niego ich
wynagrodzenie, ale ich oczekuje okrutny los gdy oni tą ziemię
opuszczą.
Lecz w stosunku do tych pozbawionych miłości
powinno się jeszcze wszystkiego spróbować aby spowodować
zmianę ich istoty .... Im także powinno się wygłaszać miłość,
jeśli już nie słowami to przynajmiej dobrym przykładem ....
Oni powinni rozpoznać że miłość jest siłą, która potrafi
wszystko to pokonać, co się nie do pokonania wydaje. Bo
koniec już blisko, i tak jak z jednej strony wyraźnie widać
duchowy upadek, którego skutkiem jest brak miłości, tak z
koleji z drugiej strony wyraźnie odczuwalne będzie jak duch
miłości wszystkie trudności pokonuje, jak Bóg wyraźnie
wszystkich tych wspiera, którzy są z Nim w związku
przez ich życie w miłości, Który zaprawdę silniejszy jest od
Jego przeciwnika, i On manifestuje też Swoją moc i siłę.
Pośród ludzkości panuje oziębła miłość, ludzkość
oddaliła się od Boga, oni są z dala od Niego i pozbawieni siły,
ale wyrównują brak duchowej siły przy pomocy tego który z
dołu pochodzi .... który ich w siłę zaopatruje, bo oni żyją
według jego woli, a więc wracają oni z powrotem do tego, od
którego się oni właściwie podczas ich naziemskiego życia
ostatecznie uwolnić powinni, aby mogli zostać w duchowym
królestwie przez Boga przyjęci. Kto żyje bez miłości ten
marnuje swoje życie, ponieważ przejdzie on martwy do
królestwa w zaświatach. Praca nad takimi duszami przynosi u

Pana duże zasługi, bo może być ona owocna, gdy towarzyszy
jej dobry przykład, kiedy ludzie spostrzegają w żywej wierze
siłę i spokój, które są efektem oddziaływania życia
prowadzonego w ofiarnej miłości. Koniec jest już bliski i
dlatego powinno się walczyć o każdą jedną duszę, każdej
jednej duszy powinno się obwieszczać ewangelję, którą jednak
nie każdy przyjąć chce, jeśli ona im słowmi wygłaszana
zostaje .... Ale na dobry przykład zwraca się uwagę i on także
może mieć powodzenie, bo Bóg w widoczny sposób tych
wspierał będzie, którzy pozostają Mu wierni i przez
prowadzenie życia w miłości swoją miłość Jemu okazują ....
Amen
Egoistyczna miłość oraz brak miłości ....
B.D. Nr. 2268

18.03.1942

Miłość do siebie samego ....
Słaba wola do prowadzenia zbawiennej pracy ....
Wola do zbawiennej pracy jest na ziemi bardzo słaba, bo
ludzie swoim życiem powiększyli ich odległość do Boga, a
coraz to większa odległość także coraz to słabszą wolę
oznacza. Ta odległość od Boga oznacza także brak
rozpoznania i dlatego nie wie też człowiek o konieczności
oraz o błogosławieństwie zbawiennej pracy; on nie wie nic o
tym jakie to dla niego skutki w zaświatach mieć będzie i
dlatego też nic nie robi aby tą dużą do Boga odległość
pomniejszyć i poprawić tym samym swój duchowy stan.
Oznacza to w pewnym sensie uwiązanie woli, bo chociarz
ludzka wola wolną jest, to jednak przeciwnik Boga ma nad
nim wielką władzę, i to wtedy gdy przebieg ludzkiego życia
nie odpowiada Bożym przykazaniom. Wolność woli to
człowiek wprawdzie posiada, gdyż może on dowolnie myśleć i
działać, bo nie może on być do niczego ze strony złej mocy
zmuszany, i także Bóg nie narzuca mu niczego .... Jeśli ale

jego dążenia i zamiary złe są, to skierowuje się on z wolnej
woli ku temu, który niegdyś jego wolnej woli nadużył, i on
przywłaszcza sobie wolę tego, który się ku niemu skierowuje.
I teraz jest już człowiekowi ciężko z jego wolnej woli
korzystać, i będzie to dla niego tym trudniejsze, im więcej on
nad nim władzy przeciwnikowi Boga przyzna.
Jeśli człowiek chce być wolny od jego przemocy i
jeszcze innych od niego zbawić, to musi on to czynić, co
Bożej woli odpowiada, i on musi na pierwszym miejscu żyć
w miłości. Gdyż miłość jest siłą przeciwną do siły przeciwnika
Boga, który stał się całkowicie pozbawionym miłości. Każdy
uczynek z miłości czyni człowieka wolnym, gdyż przez to
uwalnia się on od tego, który chciał obalić Boży porządek,
który nie uznał Boga jako wiekuitej Miłości i którego władza
oznacza panowanie pozbawione wszelkiej miłości. A więc
czynność zbawienna oznacza czynność, której siłą napędową
miłość jest.
Ale w czasach obecnych decyduje o każdej ludzkiej
czynności jego egoistyczna miłość .... Każdy człowiek myśli
przy swojej pracy tylko o własnych profitach, i przez to rzadką
stała się potrzeba pomocy swoim bliźnim. I dlatego praca taka
przynosi niewiele duchowego pożytku. Gdyby ludzie bardziej
do Boga przywiązani byli, to ich miłość do własnego ja była
by coraz to słabsza, a w tym samym stopniu przybierała by
miłości do bliźniego. A wtedy człowiek odczuwał by coraz to
większą wewnętrzną potrzebę spełniania uczynków miłości ....
On stale chciałby nieść ludziom pomoc i stać się całkowicie
wolnym od przemocy złej mocy. Ale ponieważ wolę do
zbawiennej pracy rzadko można jest spotkać, to przeciwnik
Boga ma na ziemi dużą moc. A to objawia się znowu w tym,
że to co ludzie czynią coraz mniej miłości posiada, i że ludzie
chętnie za nim idą i że jedno okrucieństwo gorsze jest od
drugiego, a są to dzieła zniszczenia, nienawiści oraz zemsty. I
ich odległość od Boga staje się coraz to większa, aż się oni

całkowicie pod wpływem zła znajdą, co oznacza całkowity
duchowy updek, któremu jednak Bóg przez Swoją moc kres
kładzie, On zabiera takie duchowe istoty z pod jego wpływu,
uwięziając je w różnych (materialnych) formach na bardzo
długi okres czasu, którego sobie żaden człowiek wyobrazić nie
potrafi .... Amen

B.D. Nr. 2445

10.08.1942

Brak miłości ....
Walka świata przeciw nauce o miłości ....
Ludzkie postępowanie nie jest w zgodzie z Chrystusową
nauką, gdyż wymaga ona od ludzi uczynków miłości,
wymaga aby jeden żył dla drugiego, ona wymaga
międzludzkich stosunków, które braterskim odpowiadają.
Lecz ludzie czasów obecnych stoją sobie naprzeciw jak
wrogowie, często na zewnątrz tak czyniąc jak gdyby razem
byli, ale w sercu jedynie na własny profit nastawieni, bliźniego
swego jako przeciwnika traktując, bo myślą że przez niego
mają straty i że on wszystkie okazje im zabiera. Ludzkość
pozbawiona jest wszelkiej miłości i dlatego też występuje się
przeciw chrześcijaństwu, przeciw Bożej nauce o miłości,
według której ona już postępować nie chce, ponieważ
prowadzenie życia w ofiarnej miłości oznacza dla ludzi że
trzeba się przemóc, że trzeba odłożyć na bok własne życzenia i
porządania, i że trzeba się uwolnić, odłączyć od materii i
poświęcić wszystko to, co człowiek tak bardzo lubi ...
Egoistyczna miłość musi być zwalczana, człowiek
musi się wychować na człowieka wolnego od wymagań, aby
służyć przez to swoim bliźnim, że on mu to ofiarowuje, z
posiadania czego on sam rezygnuje. Jest to ofiara która może

zostać zaoferowana jedynie dzięki posiadanej miłości, i
dlatego trzeba się w miłości ćwiczyć .... Lecz rzadko jakiś
człowiek potrafi podjąć się takiej ofiary w stosunku do jego
współludzi .... Każdy jeden myśli jedynie o sobie, i dlatego
jest dla niego Jezusowa nauka tak niewygodna i dlatego
popiera on zamierzenia ludzi, którzy starają się ją wytępić ....
Tam gdzie brak jest miłości, tam będzie się bez
zastanowienia prowadzić walkę przeciw Bożej nauce o miłości.
A brak miłości rozprzestrzenił się na całym świcie, ludzie
prześcigają się w okrucieństwach, które czynią swoim bliźnim,
a więc trzeba cały świat nazwać winnym za to co się na
całym świecie dzieje, i co w braku miłości pomiędzy ludźmi
swój początek wzięło i co coraz to większe okrucieństwa za
sobą pociąga i dlatego trzeba je widzieć jako działanie pikieł,
jako działalność demonicznych sił. A ludzkość tego niskiego
duchowego stanu w którym się ona znajduje nie rozpoznaje.
Oni obserwują jedynie co się czysto zewnętrznie w tym
świecie wydarza, lecz nie duchowy stan tych, którzy z braku
miłości innych ludzi do pozbawionych miłości czynów
nakłaniają. I jak długo ta fatalna sytuacja nie zostanie
rozpoznana, to nie będzie też mogła zostać zmieniona; jak
długo człowiek nie rozpozna że brak miłości to najwiąksze
zło, to nie będzie się też starał aby w miłości żyć, tzn. miłość
bliźnim swym okazywać ....
A więc nie będzie on także akceptował Jezusowej
nauki, on ją będzie odrzucał, bo życie według niej nie
przyniosło by mu mu żadnych naziemskich (materialnych)
korzyści. Ale odpowiednie do tego będzie też jego
postępowanie .... znowu będzie wypierana miłość, czego
następstwem będzie większy brak miłości, większa
obojętność .... Jeden starał się będzie drugiego zniszczyć, on
nie będzie miał przy tym żadnych oporów, on nie będzie już
potrafił odróżnić sprawwiedliwości od nieprawiedliwości, i
dlatego prześcigać się będą ludzie w surowości i

okrucieństwie, a wszelka miłość oziębnie i duchowy stan
opadnie do najniższej skrajności, a świat bez miłości istnieć
nie może, on skazany jest na zagładę, a z nim wszystko to, co
samo nie stara się wybawić za pomocą miłości .... Amen

B.D. Nr. 8712

31.12.1963

Najniższy duchowy stan .... Obojętność .... miłość do siebie
samego ....
Największym dowodem na najniższy duchowy stan ludzkości
jest kompletny brak miłości, który jest wszędzie widoczny.
Miłość egoistyczna stale się wzmacniała, a uczynków z
ofiarnej, wolnej od osobistych korzyści miłości nikt już nie
robi, i dlatego też musi panować na ziemi stan pozbawiony
ducha, stan w którym działają złe siły, podczas którego zawsze
góruje przeciwnik Boga, a ludzie według jego woli postępują.
Duchowa ciemność będzie coraz to głębsza, promienie światła
tylko żadko rozpoznać można, a nawet często się je jedynie
symuluje, są to sztuczne światła, które nie posiadają żadnej
siły promieniowania .... Jeśli by do stopnia miłości u
człowieka przyłożyć Boży wzorzec, to stanie się widoczne ...
oczywiste, że nadszedł już czas końca ....
U człowieka daje się zaobserwować widoczne
wstecznictwo, ludzie mocno kleją się do materii, dla nich
ważne jest jedynie ich ciało, oraz jego zadowolenie, naziemkie
sukcesy oraz pomnażanie naziemskiech dóbr, a w to że, ich
dusze się w największej biedzie znajdują, w to oni uwierzyć
nie chcą, bo nie wierzą oni w dalsze życie duszy po śmierci
ciała, często nawet zaprzeczają istnieniu w nich jakiejś duszy.
I nie można ich do innego rozumowania zmusić, trzeba wziąć

wzgląd na ich wolną wolę, ale odpowiednio do ich
nastawienia stwarzają oni sobie samym ich pośmiertny los. A
kto obserwuje co się w jego otoczeniu dzieje, ten też wie, taki
stan zawsze trwać nie może, ponieważ pogarsza się on z dnia
na dzień, bo chciwość do posiadania materii stale się potęguje,
gdyż nie można już obserwować żadnego duchowego dążenia,
i ponieważ każdy taki stan kiedyś swój koniec znajdzie, jeśli
nie jest on zgodny z Bożym porządkiem.
Ludzie sobie już nawzajem nie służą, bo każdy chciałby
rządzić, ale też być obsługiwanym, każdy wymaga od innego
tego co on lubi, ale żaden nie okazuje gotowości sprawienia
drugiemu tego samego .... Brak jest miłości, ludzkie serca
stały się twarde, i zawsze są to tylko pojedyncze osoby, które
pomogą, jeśli ktoś się w potrzebie znajdzie .... I one są tym
małym stadkiem, bo gdzie już raz miłość aktywna była, tam
zostanie też stworzona więź z Wiekuistą Miłością. A ona się
już nigdy nie odłączy od człowieka, który z jego dobrej woli
czyni dzieła miłości.
Wy ludzie nic nie wiecie o błogosławieństwie
działalności w miłości .... Wy nie wiecie tego, o ile łatwiej
moglibyście przez wasze naziemskie życie iść, gdybyście
tylko zechcieli żyć w miłości i przez to stale więcej dla wyszej
duszy otrzymywać, ale także i w naziemskim sensie wszystko
to co wy do życia potrzebujecie. Ale ludzkości która miłości
nie posiada brak jest tej wiedzy, każdy myśli tylko o sobie, i
każdy chce wyciągnąć od życia ile się tylko da, nie myśląc o
tym że nie zna on godziny swojej śmierci, że w każdej
godzinie może z tego świata odejść, i że nic z tego co na ziemi
posiada ze sobą w zaświaty nie zabierze, że on nagi i jako
nędzasz po drugiej stronie się znajdzie, gdyż nie ma niczego
co by jego dusza przedłożyć mogła, której on na ziemi w
duchowej nędzy żyć pozolił, ale włąśnie ona jest tym jednym
jedynym co mu jeszcze pozostało, i która teraz w gorzkiej
biedzie w zaświaty przechodzi. I ten ludzki stan, w którym
kompletnie brak jest miłości nie może przynieść człowiekowi

najmniejszej duchowej korzyści. Ale ponieważ dusza na świat
w człowieku jedynie celem jej duchowego dojrzewania
przychodzi, a cel ten spełniony nie zostaje, to ze strony Boga
musi mieć miejsce potężna interwencja, ostre pouczenie,
ażeby jeszcze paru, niewielu się opamiętać mogło i sobie
uzmysłowić po co tak właściwie na ten świat przyszli, i się
jeszcze zmienić, zanim rozpocznie się na tej ziemi ostatnia
faza, która do nadejścia końca już bardzo krótka będzie.
Wy ludzie nie zwracacie uwagi na to że Bóg zwraca
się do was w cichy sposób przez ciosy losu, katastrofy oraz
różnego rodzaju nieszczęścia, przez Boże słowo, które z góry
rozbrzmiewa, dlatego musi się do ludzi głośniej przemawiać, i
błogi, kto tego słowa wysłuchać chce i kto je sobie do serca
weźmie, gdyż i wtedy znajdzie się jeszcze wielu ludzi którzy
nie będą Go chcieli rozpoznać, gdy On poprzez elementarne
siły natury z potężną siłą do nich przemwiał będzie .... Lecz
także i ich do niczego się zmzszać nie będzie, oni mogą się
zdecydować z własnej nieprzymuszonej woli, ale oni zostaną
uratowani przed najgorszym, przed ponownym uwięzieniem
w utwardzonej materii, jeśli tylko oni ich drogę do Boga
odnajdą i na nią się udadzą, jeśli Go jeszcze rozpoznają i
zawołają z prośbą o litość .... Ale wtedy nadszedł już koniec,
bo ziemia nie spełnia już jej przeznaczenia, bo nie korzysta się
już z niej jak ze stacji służącej duchowym dojrzewaniu dusz,
Korzysta się z niej się z niej jedynie dla potrzeb ciała, i każdy
chciałby panować nad kulą ziemską, powodując największe
zniszczenia w przekonaniu, że potrafi on panować nad
prawami natury, a więc może też bezkarnie z nimi
ekserymentować, co w końcu kiedyś do ostatecznego
zniszczenia ziemii doprowadzi.
Lecz ludzie sami tego chcą, i tak się też stanie, jak
oznajmione zostało słowem i pismem: „Powstanie nowa
ziemia i nowe niebo, i Boży porządek na nowo przywrócony
zostanie, aby kontynuować można było sprowadzanie do Boga

duchowych istot, tak jak to w Jego odwiecznym „Planie
uleczenia dusz” przewidziane zostało .... Amen
Miłość do tego świata ....
B.D. Nr. 5517

26.10.1952

Ludzie nie chcą zrezygnować z tego świata i dlatego szukają
kompromisów, których Ja jednak nie uznaję. Nikt nie może
służyć dwóm panom .... a szczególnie wtedy gdy obaj w ich
istotach tak zupełnie się od siebie różnią. Tak więc jest świat
ten, z wszystkimi jego uciechami oraz pokusami zupełną
odwrotnością tego, do czego wy ludzie dążyć powinniście ....
do duchowego królestwa, którego Panem Ja jesten i pozostanę.
Wy wprawdzie znajdujecie się pośrodku tego świata, aby się
w nim sprawdzić, aby się nauczyć świat ten pokonać, ale nie
po to, aby się nim rozkoszować, aby wszystkie wasze cielesne
życzenia zaspokojone zostały, bo wówczas w takim samym
stopniu pozostawiacie waszą duszę niezadowoloną.
Wy liczycie na to, że z wiekiem osłabną wasze
pragnienia oraz życzenia i że wy, kiedy już będziecie starsi
jeszcze wystarczająco dużo czasu na to mieć będziecie, aby
pomyśleć o waszej duszy .... Ale czy wy w ogóle to wiecie,
czy wy jeszcze długo na tym świecie przebywać będziecie?
Czy wy to wiecie, czy wy waszego podeszłego wieku, tak jak
byście tego chętnie chcieli w ogóle doczekacie? I czy wy sobie
z tego sprawę zdajecie, jak biedni i nędzni wy w zaświaty
wstąpicie, jeśli nagle z tego świata odwołani zostaniecie? I
dlatego też jest bardzo nierozsądnie, to co w życiu
najważniejsze, najistotniejsze przesuwać na czas, co do
osiągnięcia którego wy żadnej pewności nie posiadacie, i
dlatego wy też rozpoznać musicie, że rozkoszowanie się
dobrami tego świata, nie może być w Moich oczach jako

właściwe widziane, gdyż inaczej nie musielibyście się z tym
liczyć, że każdy dzień może być waszym ostatnim dniem.
Każdego człowieka, który tylko słabo wierzy we Mnie
oraz w dalsze po śmierci życie, opanuje nieprzyjemne uczucie,
jeśli wyobrazi on sobie swoją nagłą śmierć, bo on dobrze o
tym wie, że nie żyje on odpowiednio do Mojej woli, ale on
znieczula samego siebie tym światem oraz jego uciechami.
Tylko ludzie zupełnie nie wierzący nie zastanawiają się nad
tym i nie mają też żadnych konfliktów sumienia jeśli
wyciągają z tego świata co tylko jest dla nich możliwe .... Oni
to ciche w nich upominające słowo już dawno znieczulili, ale
ono ciągle jeszcze rozbrzmiewa pośród tych którzy nie są
pozbawieni wiary.
I do nich skierowane są Moje słowa, aby pomyśleli że
mogą nagle odwołani zostać, i że im świat ten nie może dać
tego co na wieki przetrwa, że oni niczego z tego, co im się na
ziemi godne pożądania wydaje, ze sobą, na drugą stronę, do
duchowego królestwa zabrać nie mogą. Oni powinni
zastanowić się nad tym, że oni się od wszystkiego co do tego
świata należy uwolnić powinni, że oni to z łatwością potrafić
będą gdy rozwiną w sobie miłość .... Bo wówczas nic już nie
będzie dla nich godnym pożądania, co do tego należy, który
Moim przeciwnikiem jest, i dlatego też żadnej miłości nie
posiada .... Miłość da im także właściwe rozpoznanie, co do
tego czy coś ma jakąś wartość lub też żadnej nie posiada, tylko
sama miłość stanowi przeciwwagę w stosunku do tego świata,
bo kto w sobie miłość posiada, ten stwarza też połączenie z
wiekuistą miłością, i ona stanie się celem jego życzeń oraz
pragnień, a świat spłowieje i już go więcej nie pociąga, więcej
myśli się o duszy jak o ciele. Człowiek uczy się świat ten
przezwyciężyć i żyje wtedy odpowiednio do sensu i
przeznaczenia jego naziemskiego życia. I on nie musi się
obawiać nagłego odwołania z tego świata, bo jego dusza

odnalazła już drogę, która do jej prawdziwej ojczyzny
prowadzi .... Amen

B.D. Nr. 6041

02.09.1954

Nastawienie światowego człowieka do ewangelji ....
Ludzi w tym świecie pogrążonych nie będziecie w stanie
przekształcić, jeśli nawet nie wiem ile wiedzy mielibyście do
dyspozycji. Oni tego nie rozpoznają, i pozostaną przy ich
dotychczasowym nastawieniu do życia oraz do Boga .... Jeśli
chce się przynieść światowcowi ewangelję, to będzie to mieć
dopiero wówczas powodzenie, gdy rozpozna on, że obrał za
życia cel jedynie to co doczesne, co przemijające i kiedy mu
nagle całe to dotychczasowe naziemskie dążenie jako
bezsensowne się wyda .... I dopiero wtedy słowa wasze
spotkają się z oddźwiękiem i spowodują że zacznie się on nad
sobą zastanawiać i że zacznie odczuwać potrzebę dążenia do
trwałych dóbr i że zacznie się poważnie zajmować jego
stanem po śmierci.
Dlatego też często jest to błogosławieństwem, jeśli
tacy ludzie doznają wielkich strat, gdy postawi się przed ich
oczy przemijalność naziemskich rzeczy, oraz samego
człowieka. Jest to tylko pozorne nieszczęście, które pozbawia
ludzi tego co posiadają i jest to często właśnie tą okolicznością
która pomaga człowiekowi zmienić jego sposób myślenia i
jego myśli na zupełnie inne tory sprowadza. I właśnie w
czasach ostatecznych musi się z tego środka „przemocy”
często krzystać i dlatego trafi on dotkliwie jeszcze bardzo dużą
ilość ludzi ....
Naziemskie możliwości sukcesu nagle się rozprysną, a
nagła śmierć bliskich ludzi wywoła ból i lęk, kataklizmy
spowodowane siłami przyrody oraz nieszczęścia zniszczą

naziemskie posiadłości .... Na wszystkie sposoby będzie się
ludzkości pokazywać przemijalność tego, co ona posiadać
pragnie i co sobie za jej naziemski cel obiera .... I pojedyncze
osoby się z tego czegoś nauczą, oni zrezygnują z ich dalszych
naziemskich starań a z ich siły korzystać będą jedynie dla
osiągnięcia duchowych sukcesów .... Ale zawsze będzie ich
tylko niewielu, bo pan tego świata tych innych zaślepia i w
nich pożądania wzbudza, tak że oni z jeszcze większą
zawziętością za naziemkimi skarbami się uganiają i także
przez niego wspierani będą, im bardziej oni w jego posiadanie
się oddadzą. Wygłaszanie dla nich ewangelji bądzie bez
jakiegokolwiek wyniku .... lecz tutaj rozchodzi się o tych
niewielu, których jeszcze można uratować, i dlatego powinno
się wszędzie próbować, a szczególnie w czasach w których
rozpad oraz przemijalność wyraźnie są widoczne. Ponieważ
zawsze chodzi tylko o to, aby ludzkie spojrzenia od materi
odwrócić i na to co duchowe skierować, a to jest wówczas
możliwe, gdy człowieka dotkną różnego rodzaju straty .... A w
nadchodzących czasach ludzkość jeszcze mocno wstrząśnięta
zostanie, bo jeszcze dużo jej zabranym zostać musi, aby mogła
ona rozpoznać bezwartościowość tego, co wszystkie jej
zmysły i dążenia wypełnia .... Amen

Działalość sił przeciwnych
B.D. Nr. 4977

01.10.1950

Fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy ....
I po Mnie przyjdą fałszywi Jezusowie i fałszywi prorocy, ale
nie wierzcie im, nawet wówczas nie kiedy będą oni czynić
znaki i cuda. Ja wam już na ziemi zapowiedziałem poczynania
tych, którzy fałszują Moją czystą naukę i przedstawiają się
światu jako jego uzdrowiciele, którzy pod płaszczykiem
pobożności wygłaszali kazania, lecz w rzeczywistości

przeciwnością Moich prawdziwych następców byli. Bo im nie
chodziło o miłość do Mnie i do ich bliźnich, im chodziło
jedynie o władzę. Wszędzie tam, gdzie pojawiali się fałszywi
Chrystusowie i prorocy dążyło się do celu, który daleko od
Mojej woli odbiegał. W kazaniach wygłaszano wprawdzie
przekształcanie się w miłość, lecz przez samych kaznodzieji
nie było ono praktykowane, i dlatego też utraciły ich słowa
swoją siłę oraz prawdę, i dlatego też nie mogli oni być
prawdziwymi prorokami i o Mnie we właściwy sposób
ludziom opowiadać, chociarz na swych ustach nosili oni Moje
imie i zawsze wtedy kiedy oni coś osiągnąć chcieli to Mną się
afiszowali. A więc musiał po tym przyjść czas zamętu, czas ...
w którym się Mnie nie tak jak to naprawdę jest rozpoznawało,
to dotyczyło także ludzi którzy jeszcze mieli dobrą wolę.
Ponieważ w słowach ludzi wygłaszających ewangelię nie było
już Mojego ducha, a zamiast Mojego, który by ludzkość z
miłością na właściwą drogę prowadził, prowadził teraz
ludzkość duch tego świata; był to duch Antychrysta, którego
się wszędzie przedstawiało, i owoce jego działalności były
wyraźnie widoczne: Zniekształcanie Mojej nauki o miłości,
rządza władzy, pycha, zaślepione myślenie, odpowiednie do
tego nastawienie w stosunku do tych, którzy zgodnie z Moją
wolą żyli i którym Ja się objawiać mogłem. Bo te objawienia
nic dla nich nie znaczyły i one były przez nich zakazywane,
gdyż stawiały one pod znakiem zapytania to co z ręki
człowieka powstało, i ponieważ były one czystą prawdą której
ci znieść nie mogli. Bo oni żyli dla tego świata i ich dążenia
także światowej natury były .... Bo kto się poważnie od tego
świata odwrócił i ku Mnie skierował, ten już po krótce tą
błędną naukę rozpoznał i także płynące z niej
niebezpieczeństwo, które wiara w nią dla ludzi oznaczała. Kto
jej jednak nie rozpoznał, ten dostał się w ręce tego świata, oraz
tego, który tym światem rządzi, który jest Moim
przeciwnikiem i stara się ludzkość zepsuć.

Powstaną fałszywi Jezusowie oraz fałszywi prorocy ....
Każdy, kto w prawdzie nie żyje stanie się ofiarą fałszywego
Chrystusa, bo pozwalał się zwodzić przez jego mowy które
wydawały mu się być bożymi i które dlatego prawdy nie
posiadały, bo sam kaznodzieja się w miłości a więc w
prawdzie nie znajdował. Lecz pomimo tego przedstawiał się
on ludziom jako Mój przedstawiciel i ogłaszał ludziom że
czakają ich naziemskie, oraz wiecznie trwające kary po
śmierci .... On jest prorokiem w złym tego słowa znaczeniu,
ponieważ w ten sposób zniekształca on Moje nauki, on daje
ludzkości fałszywe o Mnie świadectwo, Który nie jestem
Bogiem gniewu .... bo Ja jestem Bogiem miłości .... On nie
mówi prawdy i jej też wygłaszać nie może, gdyż on jej sam
nie posiada .... I dlatego on ludzi błędnie poucza utrzymując
ich przy tym w przekonaniu, że posiadają oni tą jedną jedyną
prawdę.
Moja wskazówka dotycząca fałszywych Chrystusów
oraz proroków dotyczy przde wszystkim tych nauczycieli,
którzy pośród ludzkości nieprawdę rozprzestrzeniają, bo
wprawdzie przemwiają oni w Moim imieniu, lecz nie dają
ludzkości prawdziwego o Mnie świadectwa. Ale Ja chcę ich
postępowanie naświetlić oraz napiętnować ich błędne nauki ....
Ja chciałbym dopomóc w rozpoznaniu tym, którzy posiadją
dobrą wolę. Ja chcę wysłać do ludzkości nosicieli światła,
którzy upoważnieni są do przemawiania w Moim imieniu,
ponieważ Ja Sam ich wybieram, tych którzy posiadają też dar
przemawiania w Moim imieniu, bo Ja Sam ich pouczam. I ich
z pewnością można będzie jako Moich posłańców rozpoznać,
jako prawdziwych przynosicieli światła, i nikt kto dobrą wolę
posiada i kłamstw nie lubi, nie będzie mógł ich nazywać
fałszywymi prorokami. Tylko ten który w błędzie pozostawać
chce, ten nie będzie chciał ich uznać i ich jako wysłanników
szatana określał będzie, ponieważ on sam przed prawdą ucieka.

Świat zbliża się ku swemu końcowi, a więc będą się
mnożyć fałszywi prorocy, ale także Moi posłanannicy jako ich
przeciwieństo, aby ludzkość mogła wartość oraz
bezwartościowość obojga rozpoznać, jeśli ich sprawdzić
zechce. Tam gdzie się o fałszywych Chrystusach oraz
prorokach mówi, tam muszą być też prawdziwi, i tych będzie
też można rozpoznać, bo oni przyniosą ludziom światło i
zapowiadać będą sąd ostateczny. Cie fałszywi w
przeciwieństwie do nich zamącą ludziom w głowie, i będą ich
nauczać jak oni żyć powinni, lecz nie według Mojej woli, a
tylko dla własnej uciechy. Prawdziwi prorocy wygłaszają
Moje słowo w jego najczystszej formie, fałszywi natomiast
posługują się Moim słowem, lecz stale będą oni mieli na
uwadze jedynie naziemskie cele, i stale starać się będą
wyciągać z tego dla siebie korzyści w sensie władzy oraz
bogactwa. Kto ode Mnie otrzymuje, ten daje dalej nie żądając
za to wynagrodzenia, kto jednak wynagrodzenia wymaga, ten
dary które on rozdziela nie ode Mnie otrzymał. Awięc także i
to jest cechą, po której fałszywi prorocy oraz Chrystusowie
będą mogli rozpoznani zostać, bo skarby duchowe to skarby
nie do zapłacenia, których naziemskimi kryteriami nigdy nie
wolno jest wyceniać, oraz oceniać tego który się za to zapłacić
każe. Bo każdy dar powinnien być rozdzielany w miłości, i
tym więcej powinno się je rozdzielać pośród tych, dla których
Moja miłość je przeznaczyła i stale na nowo im dalsze zsyła,
aby mogli się oni błogimi stać .... Amen

B.D. Nr. 8662

02.11.1963

Walka księcia ciemności przeciw światłu ....
To że się ciągle na nowo wstrząsa murami wiary, to nie
powinno was, Moich na ziemi sług dziwić, bo Mój przeciwnik
coraz to wścieklej przeciw Mojej prawdzie walczył będzie i

starał się będzie ugasić światło, przez co pokaże on swoje
prawdziwe oblicze. Wam nie wolno jest zapomnieć że on wie
o tym, jak mało czasu mu już pozostało i dlatego też jego
działanie staje się coraz bardziej przerażające, i dlatego
próbował on będzie się wszędzie wkraść oraz maskować się
pod przebraniem anioła światła, on będzie tak występował jak
gdyby był prze ze Mnie wybranym sługą, aby sprowadzić na
manowce ludzi, którzy w jego powołanie uwierzyli. Wy nawet
sobie wyobrazić nie potraficie gdzie wy go wszędzie spotkać
możecie, bo on się wszędzie tam skrada, gdzie tylko jakaś
istniejąca pomyłka mu to umożliwia .... Gdzie człowiek w
błędzie się znajduje, tam znajduje się również jego zakres
działałania i tam może on nad ludźmi panować i ich coraz
głębiej w ich błędzie pogrążać.
Wy ludzie możecie się przed tym ochronić, kiedy
pełni wewnętrznego oddania Mi się oddacie, gdy Mi się
powierzycie i Mnie o ochronę poprosicie. Lecz wy sami często
tego niebezpieczeństwa nie rozpoznajecie, wam się wydaje że
wy wysoko nad tym błędnym przekonaniem stoicie, lecz wy
się mylicie gdyż sami jesteście duchowo zaślepieni, i właśnie
to przecenienie samego siebie jest już duchową
zarozumiałością, która właśnie Mojemu przeciwnikowi
najlepszą możliwość do wślizgnięcia się oferuje .... Ciągle do
was nawoływuję: bądźcie żywi w waszej wierze, nie stańcie
się płytcy, i nie uczyńcie z „mszy świętej” przyzwyczajenia
które ugasi każde życie, bo to jest największym
niebezpieczeństwem dla tych, którym wydaje się że są do
prawadzenia ludzkości powołani, że oni sami wszystkie
wymagania spełniają, a w rzeczywistości daleko odbiegają od
właściwego, żywego ze Mną związku, który dopiero ich do
tego upoważnia, aby mogli się zaliczać do Moich owieczek,
które wtedy głos Mój słyszą i go rozpoznają jako głos ich Ojca.
Wiedzcie o tym, że Ja od każdego jednego człowieka oczekuję
żywej wiary, i że Ja się martwą wiarą nie zadowolę .... a więc
musi w cichym kąciku zostać stworzone ze Mną żywe

wewnętrzne połączenie i że do tego niepotrzebne są żadne
zewnętrzne spotkania, bo one wewnętrzne skupienie redukują
a nie potęgują jak się to błędnie zakłada.
„Tam gdzie dwóch lub trzech w Moim imieniu się
zbiera, tam Ja jestem pośrodku” .... Przypomnijcie sobie tą
obietnicę, i odizolujcie się całkowicie od tego świata, i tylko
gdy wy im ewangelję miłości wygłaszać chcecie, to tylko
wtedy powinna się wasza gmina zebrać, ale pozostawcie
wszelkie zewnętrzne poczynania, zwyczaje i ceremonie i
starjcie się tylko wewnętrzny związek ze Mną stworzyć ....
Związek Ojca z dzieckiem ... a zaprawdę Ja wówczas pośród
was będę i waszymi myślami właściwie kierował i wy
rozpoznacie wtedy prawdę jako prawdę a pomyłkę jako
pomyłkę. Nie szukajcie stanów ekstazy, bądźcie zawsze
trzeźwego umysłu i zawsze tylko do Mnie w wewnętrznej
miłości skierowani, i zaprawdę, wasza działalność stanie się
wtedy błogosławieństwem dla tych, którym wy Moją
ewangelję przyniesiecie.
Lecz wystrzegajcie się postępowania które odpowiada
woli Mojego przeciwnika, gdy on od was wymaga abyście
zrezygnowali z dowodów miłości, to wtedy rozpoznacie że
wywodzi się ono od tego, który jest wrogiem wszelkiego życia
i stara się temu zapobiec, abyście wy waszą powrotną do Mnie
drogę odnaleźli, bo wy możecie się jedynie z pośrednictwem
miłości ze Mną na powrót zjednoczyć .... A więc musi
wszystko, do czego was miłość popędza być zgodne z Moją
wolą i prze ze Mnie pobłogosławione zostać .... Jeśli ktoś wam
ludziom narzucał będzie ograniczenia dotyczące działalności z
miłości, jeśli przeszkadzać wam się będzie w modlitwie za
zmarłych lub za waszych bliźnich, to wiedzcie od kogo się te
przepisy lub nauki wywodzą i wtedy wiecie też, że on jeszcze
nad wami panuje, jeśli wy jego wymagnia (przykazania)
spełniacie .... Dla was musiało by to być oczywiste i jasne, że
przenigdy nie mogło ode Mnie pochodzić ograniczenie waszej

z miłości działalności, i że każda pełna miłości wstawienna
myśl jest dla Mnie przyjemnością i się jako siła wyraża, którą
ta istota otrzymuje za którą się modliło ....
Powinniście wy ludzie to ważne przykazanie pomijać,
to musielibyście jasno rozpoznać, kto się za tym ukrywa, kto
takie błędne nauki popiera, i wy musicie się przed nim oraz
jego atakami bronić, przez wasze jeszcze głębiej
uwewnętrznione ze Mną połączenie, Który was zaprawdę
przed nim chronił będę. Ale wiedzcie, że wy ludzie sami mu
na jego działanie pozwalacie, bo jesteście już do niego za
bardzo przywiązani. Wy zezwalacie mu na wiele prawa w
stosunku do was, i on to bardzo dobrze wykorzystuje, tak że
jest wam bardzo trudno od niego się uwolnić .... Ale w obliczu
miłości on jest bezsilny. Żyjcie sami życiem prowadzonym w
miłości, dajcie dowód waszej ofiarnej miłości do bliźniego,
módlcie się stale z miłości za wszystkich którzy cierpieć
muszą na ziemi oraz w zaświatach, i Mój przeciwnik już nigdy
nie będzie się mógł do was zbliżyć, bo w obliczu miłości jest
on bezsilny .... Ale nie bójcie się go, bo Ja także i jego Panem
jestem, oddajcie się Mi w głębokim uwewnętrznieniu, a w
waszym połączeniu ze Mną nastąpi także całkowite odłączenie
się od tego, który jest Moim i waszym przeciwnikiem ....
Amen

Kościelne błądzenia ....
B.D. Nr. 2221

25.-27.01.1942

Następcy Piotra ....
Kościelno-światowa władza ....
Czytajcie Biblję a będziecie mogli rozpoznać, że duch prawdy
w oczywisty sposób wyparty został. Słowo Boże dlatego było

przed wami ukrywne ... zatajane, abyście wy, którzy prawdy
szukacie nie przejrzeli na oczy. Zapisy wprawdzie wiernie się
przekazuje, tylko w jakim stopniu przekazy te odpowiadają
nauce Chrystusa, tego się nie sprawdza. A jak często został
sens Bożego słowa zmieniony, jak często się go błędnie
wykładało (interpretowało). I jak rzadko się to błędne
wyłożenie słowa kwestionowało. O tym wprowadzaniu
ludzkości w błąd trzeba jak najczęściej przypominać, gdyż ono
jest przyczyną wszelkich rozłamów oraz religijnych walk.
Gdy Jezus jeszcze po ziemi chodził, to mówił On o
Bożym królstwie, o królestwie, które nie jest z tego świata ....
On nie mówił o światowej władzy, On też nic nie mówił o
kościelnej władzy, o jakiejś organizacji; On nie mówił też nic
o męszczyznach którzy w imieniu Bożego królestwa nad Jego
gminą panować powinni .... On powiedział tylko do swoich
uczni: „ Idźcie w świat i nauczajcie wszystkie narody” On dał
im zlecenie nauczania ludzkości Jego nauki o miłości i On
obiecał im Jego współdziałanie jeśli oni w Jego Duchu
pozostaną .... Bo tak jak oni miłości nauczali, tak musieli też
sami w miłości żyć, a więc i sam Pan był z nimi, który Sam
miłością jest.
Ale tam gdzie rządzi miłość, tam jest wszelka
panująca władza niepotrzena .... gdzie miłość rządzi, tam służy
jeden drugiemu i tam gdzie miłość rządzi tam są przykazania
niepotrzebne, chyba że będzie się ludziom wygłaszać
przykaznie miłości, które Sam Bóg ludziom dał. To czego
naucza miłość, to odpowiada też Bożej woli, lecz co jeszcze
do tego z różnych przykazań dodane zostało, to nie jest
według Bożej woli, gdyż nakazywanie uwarunkowane jest
panującą władzą ....
Ale ludzie powinni żyć ze sobą jak bracia, poddani
jedynie Bożej woli, jeśli chcą oni sobie zasłużyć na Boże
królestwo. Oni nie powinni się buntować przeciw naziemkiej

władzy, którą postawił Bóg w celu zachowania porządku, tam
gdzie się przeciw niemu wykracza, lecz Jego królestwo nie z
tego jest świata .... W Jego królestwie On Sam jest Panem i
Tym który ma w ręku władzę, i On zaprawdę nie potrzebuje
na ziemi żadnych ludzi, którzy by Go reprezentowali i władzę
nad ludzkością posiadali. Które z Pańskich słów z czasów
Jego naziemkiej wędrówki o tym wspomina? ....
On prowadził życie w miłości, On ofiarowywał miłość
i miłości nauczał .... Ale prawdziwa miłość wyklucza chęć
posiadania władzy .... Silniejsze nie powinno decydować o
słabszym, nawet tam nie gdzie się naucza spełniania Bożych
przykazań. Ponieważ pewna czynność z przymusu wykonana,
nawet gdyby była ona nie wiem jak szlachetna i dobra, nie
może zostać zbyt wysoko oceniona. Dopiero kiedy wolna w
człowieku wola aktywną się stanie, to takie czynności zostaną
przez Boga uznane. A więc wymaga Bóg jedynie wolnej
człowieczej woli. Jednak przenigdy nie mają ludzie na ziemi
prawa, do Bożych przykazań samowolnie jeszcze swoje
dołożyć. A jeszcze mniej wolno jest czynić z przestrzegania
tych przykazań obowiązku, tzn. wymagać przestrzegania ich
pod groźbą kary czasowej lub też wiecznie trwającej. Bo aby
kary tej uniknąć przestrzega sie przykazania któremu by się w
innym przypadku żadnej uwagi nie poświęcało. A więc
spełnienie takich przykazań nie może mieć ani dla Boga ani
dla wieczności jakiegokolwiek znaczenia.
Kiedy jeszcze uczniowie Chrystusa Jego zlecenie
spełniali i Jego słowo na cały świat nieśli, to działanie Boga
wyraźnie było widoczne, bo oni w imieniu Jezusa leczyli
chorych, przepędzali złe duchy, oraz czynili cuda aby
potwierdzić nimi to czego oni nauczali. Bo duch Boży był w
nich i z nimi; a więc było wszytko czego oni dokonali,
działniem Bożego Ducha. Oni wygłaszali Jezusową naukę,
Bożą naukę o miłości, i swoim życiem byli dla ludzkości
żywym przykładem urzeczywistnionej miłości, a więc nie było

tam żadnej mowy o chęci posiadania władzy, gdyż oni żyli ze
sobą jak bracia i służyli sobie nawzajem w miłości. I to było
tym urzędem, który Jezus Chrystus na swoich uczni na czas
ich dalszej działalność nałożył .... lecz nie wyznaczył On
któregoś z apostołów jako zwierzchnika, jako kierownika,
któremu by się wszyscy podporządkować musieli.
To co jednak później powstało, odbiegało zupełnie od
tego, co Pan Sam reprezentował. Została powołana do życia
kościelno-światowa władza, która wszelkie przykaznia miłości
wyrażała w takiej formie, która nie odpowiadała
już temu czego Sam Jezus Chrystus ludzi nauczał. Życia w
miłości wprawdzie nadal się jeszcze wymagało, ale samemu w
niej nie żyło .... I to miało najbardziej decydujące znaczenie,
gdyż znowu powstało to samo, co Jezus Chrystus podczas
Swojej naziemskiej wędrówki piętnował .... że się ludziom
czegoś nakazywało, co oni właściwie sami z ich wolnej woli
czynić powinni. I męszczyni posiadający poważanie, rangę
oraz godność nazwali się następcami apostołów, którzy ich
urząd w największej biedzie prowadzili .... A zbudowane
dzieło o niesamowitym przepychu mianowało się kościołem,
który to sam błogim czynić może, który Jezus Chrystus
założył ze słowami „Ty Piotrze jesteś skałą ....”
Te słowa zostały przez ludzi rządnych władzy tak
wyłożone, jak im to pasowało, lecz w żadnym wypadku nie
można ich tak rozumieć, że to Piotr był założycielem
kościelnej władzy oraz że ci, którzy na czele tego kościoła
stoją są następcami apostołów .... tych apostołów którzy bez
jakiejkolwiek rangi oraz godności, jedynie Bożą naukę miłości
wygłaszali. Piotr był tym pośród nich, który posiadał
najsilniejszą wiarę, a Jezus podkreślił jego silną wiarę tymi
słowami: „Ty Piotrze jesteś skałą; i Ja chcę na tej skale
zbudować Mój kościół” .... On tą wierzącą wspólnotę nazywa
Jego kościołem, bo ci, którzy chcą sobie na Boże królestwo
zasłużyć muszą się połączyć w najgłębszej wierze tworząc w

ten sposób Jego kościół. To jest Jego wolą, i tą wolę wyraził
On tymi właśnie słowami.
Lecz nie jest to Jego wolą, aby się dostojnicy wysokiej
i najwyższej rangi czuli naczelnikami takiej wspólnoty (gminy)
i z tej swojej władzy korzystali, i aby niezliczone obyczaje
oraz ceremonie, to co najważniejsze nieważnym uczyniły; tzn.
że Boża nauka o miłości w obliczu niezliczonej ilości
zewnętrznych czynności, do których się za dużo wartości
przykłada, pozostaje na marginesie ludzkiej uwagi, i na
wskutek tego, właściwego celu apostołów: aby światu
ewangelję oznajmiali, już się nie rozpoznaje. Z pewnością
znajdują się pomiędzy tymi władcami także słudzy według
Bożego serca, i im nie odmówi Bóg z pewnością Swego
Ducha oraz Swojej łaski, lecz ich mądrość nie jest
następstwem ich pozycji lub wysokiej rangi którą oni
posiadają, a tylko i jedynie wynikiem ich właściwego w
obliczu Boga postępowania .... Oni są wtedy prawdziwymi
następcami Piotra, bo są oni mocni w wierze, a z siły wiary
czerpią oni ich mądrość, gdyż są oni wówczas jak skała z
której żywa woda wypływa .... oni są wtedy prawdziwymi
przedstawicielami Chrystusowego kościoła, którą jest
wspólnota wierzących ludzi .... Amen

B.D. Nr. 7903

28.05.1961

Urząd kapłański .... Prawdziwi apostołowie ....
Ja niegdyś Moich uczni w świat wysłałem; a więc powinni oni
byli wygłaszać Moją wolę, Moją ewangelję miłości. I ja ich
podczas Mojej naziemskiej wędrówki w prawdę
wprowadzałem, Ja Sam byłem dla nich przykładem, przez
Moje życie prowadzone w miłości i uczyniłem Moich uczni

właściwymi oznajmicielami Mojej Bożej nauki o miłości. Oni
mieli przedstawić ludziom konieczność prowadzenia życia w
miłości, oraz uczynić zrozumiałym jego odziaływanie, dlatego
Moi apostołowie musieli sobą samym udowodnić to, co oni
ludziom wygłaszali: oni sami musieli dysponować
nadzwyczajną siłą, oraz nadzwyczajną wiedzą, aby ludzie po
tym rozpoznać mogli prawdziwość Moich nauk i teraz sami do
tego dążyć, aby dotrzeć do stanu zupełnej doskonałości. I ci
pierwsi apostołowie posiadali też nadzwyczajną siłę oraz
nadzwyczajną wiedzę, gdyż mógł ich wypełnić Duch Mój,
ponieważ byli oni zbawieni przez Moją na krzyżu śmierć, a
dzięki ich miłości znajdowali się w stałym ze Mną
połączeniu ....
A więc teraz powinno być dla was zrozumiałym, że
tylko Moi właściwi Apostołowie, oraz ich następcy tak się
nazywać mogą, jeśli mogą oni dać na to dowód, że są
wypełnieni Moim Duchem, i którzy przez ich życie w miłości
prowadzone, oraz przez głębokie uduchowione ze Mną
połączenie także nadzwyczajną siłę ode Mnie otrzymują, i
odpowiadającą prawdzie wiedzą dysponują, którą to ode Mnie
Samego otrzymali .... Dlatego też będzie dla was zrozumiałe,
że nie każdy z tych, którzy od ludzi duchowy urząd
powierzony dostali, może się określać jako następca Moich
Apostołów, ponieważ taki urząd jedynie Ja Sam przydzielić
mogę, bo tylko Ja znam stan dojrzałości, oraz wolę każdego
człowieka, a więc będę też wiedział, kogo do prawadzenia
takiego urzędu wybiorę .... Urzędu kapłańskiego nie może
przydzielać człowiek, gdyż jest to urząd o którym Ja Sam
decyduję, gdyż ludzie nie są w stanie ocenić, wewnętrznej
dojrzałości oraz woli danego człowieka, któremu oni taki
urząd przekazują .... Dlatego też często spotkacie właściwych
kapłanów, tzn. bożych sług tam gdzie ich się właściwie nie
spodziewacie, i wy będziecie się także wzbraniać aby uznać za
prawdziwych kapłanów tych, którzy ich sami z siebie uczynili,

ponieważ do tego należy Moje powołanie które jako właśnie
takie rozpoznane być powinno.
Decydującym o tym jaki stosunkek człowiek do Mnie
ma, jest wewnętrzne życie każdego jednego. A taki kontrakt
zawarty zostanie tylko pomiędzy Mną a tym człowiekiem, i
zaprawdę nie potrzebna jest tutaj trzecia osoba, która by o
tym decydowała, gdzie Ja Sam dokonuję wyboru, kogo jako
Mojego prawdziwego Apostoła w świat wysyłam, aby
wygłaszać ludzkości ewangelję. Jeśli człowiek tych zdolości
nie posiada, które by umożliwiły działanie Mojego Ducha, to
człowiek ten nie będzie wykonywał poprawnej misjonarskiej
pracy, i wtedy będzie też niezdatnym narzędziem, on nie
będzie się mógł podawać za Mojego wysłannika, i jego praca
nie będzie wtedy miała żadnego powodzenia, chociarz wydaje
mu się, że pracuje on w Pańskich winnicach ....
Za czasów Mojej naziemskiej wędrówki, Ja sam sobie
Moich uczni wybierałem... i Ja to także i teraz jeszcze czynię,
ale przeze Mnie powołany sługa, który znajduje się w
wysokim stopniu dojrzałości będzie mógł też sam ocenić co
teraz do jego zadania należy, i on je ochoczo wykonywał
będzie, ponieważ Ja Sam przez niego i z nim działam, i on
teraz nadzwyczajną siłą oraz wiedzą dysponuje, co go do
bezustannej pracy w Moich winnicach popędza. I ci Moi
kaznodzieje będą miłość wygłaszać i w miłości życie swe
prowadzić .... Oni będą się znajdować we właściwym
rozpoznaniu i wystąpować będą przed całym światem dla
Mnie i w Moim imieniu .... Ich pozycja na tym świecie będzie
zupełnie czymś innym jak to czego wy ludzie oczekujecie ....
gdyż oni będą pracować dla Mnie w ukryciu, ale nie będą się
bać władzy której oni podlegają, bo Oni Mnie rozpoznają jako
ich Pana, Którego polecenia oni wykonują .... Oni Mi służą z
ich wolnej woli i są Moimi wiernymi pachołkami w
ostatecznym czasie przed samym końcem .... Oni nie szukają
żadnych zewnętrznych chołdów czy też uznania, oni nie

ubiegają się o pozycje oraz dostojeństwa, ale oni nie obawiają
się tych którzy rangę i dostojeństwo posiadają, i którzy chcą
uznania jako następcy apostołów, jako następcy tych uczni
których Ja w świat wysłałem ze zleceniem: „ Idźcie w świat i
nauczajcie wszystkie narody” Bo Moi właściwi uczniowie
wiedzą o ich misji, i oni starają się wiernie ich urząd
prowadzić, do którego Ja ich zaangażowałem .... I Moi
właściwi uczniowie nie będą się też bać w ostatecznym czasie
przed końcem, gdy rozpali się walka przeciw wierze; i wtedy
przyznają się oni przed całym światem do Mnie oraz do
Mojego imienia, oni będą oddawać Moje świadectwo i silni w
wierze występować dla Mnie i dla Mojego królestwa .... Amen
B.D. Nr. 8687
28.11.1963
Połączenie się kościelnych organizacji? ....
Nieprawdziwe nauki ....
Jak długo się ludzkość na to zdecydować nie potrafi, aby
chrześcijańską naukę z wszelkich ludzkich dodatków oczyścić,
jak długo każda z konfesji nie posiada poważnej chęci, aby
się w całkowitej prawdzie znajdować, aby każdą pomyłkę
wytrzewić, tak długo nie dojdzie też do pojednania kościołów,
gdyż jedynie w czystej prawdzie może dojść do spotkania się
różnych konfesji, i wówczas będą one jednego zdania i dojdą
do porozumienia. Lecz żaden z duchowych kierunków nie
okazuje gotowości aby ze swego duchowego dobra coś usunąć,
i najczęściej obstają oni akurat przy ich błędnych naukach,
gdyż z siebie samych nie są oni w stanie rozróżniać, jak długo
to ich rozumem czynić będą. I co się najbardziej w oczy rzuca,
to fakt, że żaden z tych duchowych kierunków nie prezentuje
„Bożego działania” .... Bożego oddziaływania w człowieku ....
i wiedzy tylko na tej drodze uzyskanej nie uznaje, im wydaje
się tylko to być wartościowym, co ludzki rozum sobie
pozyskał, i oni nie mogą się z tym rozstać. A więc cechy
charkterystyczne kościoła który Ja Sam na ziemi założyłem,
można jako dowód wiarygodności, oraz prwawdziwości tego

co oznajmiane zostaje, tylko bardzo rzadko spotkać. Akurat
tego co by prawdę gwarntowało jest kościelnym instytucjom
brak, gdyż w innym przypadku musiały by się wszystkie
znajdować w posiadaniu tej samej prawdy, co wykluczało by
zarazem brak zgodności pomiędzy nimi.
A więc stwierdzić trzeba, że czystej prawdy nigdzie
już tam znaleźć nie można, gdzie się ma nadzieję otrzymać
duchową wiedzę .... Trzeba powiedzieć, że wszędzie snuje się
jedynie słaba nitka, kiedy się przykazań miłości do Boga oraz
do bliźniego naucza .... i że to słabo świecące duchowe dobro
wprawdzie by wystarczyć mogło, aby ludziom prawdę
udostępnić, ponieważ już samo życie według tych przykazań
miłości gwarantuje człowiekowi „działanie w nim Boga” i
wówczas będzie człowiek od wewnętrz pouczanym, i potrafi
on wtedy odróżnić prawdę od błędnej nauki .... Jedynie nauka
o miłości zachowała się jako boskie dobro, i dlatego każdy
człowiek ma tą możliwość aby się w prawdzie poruszać, jeśli
tylko według niej postępować będzie. Bo wtedy będzie on też
wiedział, że wszystko inne to ludzkie dzieło, które jedynie do
błędnych wyobrażeń prowadzi .... że są to jedynie naziemskie
formy tego, czego Bóg w sensie duchowym od człowieka
wymaga.
Lecz ludziom bark jest dobrej woli aby podjęli się
całkowitego oczyszczenia tej budowli, którą w stanie ich
duchowej ślepoty sami sobie zbudowali .... Z ich nauk oraz
ustaleń nie wywodzi się żaden duchowy kierunek, bo każda z
nich jest czysto światową sprawą, i to tak długo jak długo jest
ona na zewnątrz przedstawicielką obyczajów oraz rytuałów,
które można jedynie jako symbole uznać, gdyż brak im jest
właściwego ich wyłożenia (interpretacji) .... Lecz pomimo
tego oni wszyscy całkowicie są przekonani co do prawdy ich
własnego duchowego kierunku, i to jest właśnie
nieszczęściem, gdyż oni wyznają tym samym ich pozbawione
miłości usposobienie, które uniemożliwia im rozpoznanie

prawdy .... oraz ich obojętność, ich brak odpowiedzialności w
stosunku do ich dusz. Bo każdy człowiek w miłości żyjący za
bardzo będzie sobie prawdę cenił, aby nie starał się on z całą
powagą do tego przekonać czy on się tak naprawdę w
prawdzie znajduje .... bo już jedno poważne zapytanie i prośba
o to przyniosły by mu światło rozpoznania.
Ale gdzie można w kołach które jako samozwawcze
się za przywódców ludzkości uznają spotkać wątpliwości
dotyczące prawdy, którzy się sami urzędu nauczania
podejmują i go prowadzą? .... Gdzie w ogóle można jeszcze
napotkać prawdziwe pragnienie prawdy? .... Dlaczego żaden
człowiek nie postawi sobie tego tak ważnego pytania: „ Co to
jest prawda? .... Czy ja sam ją posiadam?” ....
Każdy z pewnym uporem przedstawia to, co sam
przejął, i on sam nie zabiera w stosunku do tego żadnego
stanowiska. Jemu się wydaje, że on jest „pobożnym” jeśli bez
sprzeciwu wszystko przyjmie, co mu znowu przez ludzi
przekazane zostało .... Wszelką własną odpowiedzialność on
od siebie odrzuca, on do tego nie dopuszcza aby jego własny
rozum, lub też jego serce, aktywnym się stały, ażeby
sprawdzić prawdziwość tego co on znowu dalej przekazywał
będzie .... On sam grzeszy przeciw świętemu Duchowi, gdyż
Ten w się nim znajduje i tylko na to czeka, aby został przez
miłość przebudzony, aby mógł się On potem wyrazić i to w
taki sposób, aby stało się w człowieku jasno i przejrzyście, aby
stał się on zaprawdę mądry, ponieważ wolno mu jest odbierać
światło ode Mnie Samego, światło które mu przyniesie
najjaśniejsze rozpoznanie .... Dlaczego jednak tak niewielu
ludzi znajduje się w tym świetle rozpoznania .... Dlaczego z
taką zapalczywością obstają oni przy duchowym dobrze, które
to tyle wątpliwości wzbudza, kiedy się go tylko poważnemu
sprawdzianowi podda? Dlaczego ludzkość zadawala się
naukami które nie ode Mnie wyszły, i dlaczego nie wezmą oni
z Mojej ręki wybornego duchowego dobra, które to każdy

zamówić i odbierać może, któremu z całą powagą na
posiadniu czystej prawdy zależy, i który dzięki jego życiu
prowadzonym w miłości bezpośrednio ze Mną się połączyć
może, aby prze ze Mnie Samego pouczonym zostać .... bo
wam, wszystkim ludziom brak jest wiedzy o działniu Mego
Ducha w człowieku. I samo to jest już dowodem na to, że nie
zostaliście właściwie pouczeni, i że także tym co nauczają
brak jest tej wiedzy, a to z koleji świadczy o tym, że to nie Ja
ich do sprawowania ich urzędu powołałem. Bo jeśli Ja dam
człowiekowi zlecenie aby został nauczycielem, to Ja Sam go
też zaprawdę we właściwą wiedzę do nauczania wyposażę ....
Ale tej wam brakuje, którzy sami się do tego powołaliście,
aby wasz duchowy kierunkek lub konfesję ludziom oferować,
i którzy chcielście być branym za tego który ludzkość
prowadzi.
Wy nie zostaliście przeze Mnie powołani, i wy nigdy
nie będziecie mogli wprowadzić ludzkość w prawdę,
ponieważ wy sami jej nie posiadacie i nic nie czynicie aby się
w jej posiadanie dostać. I dlatego uważajcie co Ja wam teraz
powiem: „Tylko tam jest prawdziwy kościół, gdzie widoczne
jest działanie Mego Ducha w człowieku, kościół, który Ja Sam
na ziemi założyłem, i jego nie można z zewnątrz rozpoznać,
ale obejmuje on członków z różnych kościelnych gmin, z
różnych duchowych kierunków, gdyż znajdują się oni w żywej
wierze, którą zdobyli oni przez życie prowadzone w miłości, i
oni też wiedzieć będą, że Mój kościół się na zewnątrz nie
prezentuje, ale gwarntuje za to najbardziej uwewnętrzniony
związek ze Mną Samym, Który wówczas Sam Moją prawdę
rozdzielam .... Jasne rozpoznanie na duchowym terenie,
którego wszystkim tym brakuje, którzy do tego Mojego
kościoła nie należą, i którzy nie potrafią się uwolnić od
błędnego duchowego dobra, które przenigdy u Mnie nie mogło
mieć swego początku, ono jest jedynie dodatkowym ludzkim
dziełem, które się wprost od Mojego przeciwnika wywodzi,
który stale przeciw prawdzie walczył będzie, lecz nigdy

uznany nie zostanie przez tych, którzy się w miłości i wierze
Mi oddają” ....
Tak więc będziecie teraz rozumieć, że zjednoczenie
chrześcijańskich konfesji nigdy nie dojdzie do skutku,
ponieważ każda jedna z nich przy swoich naukach obstawać
będzie, które ona dotychczas reprezentowała, i że w sporach
pomiędzy różnymi konfesjami zawsze się tylko o błędne nauki
rozchodzi, i każda z nich stara się lękliwie bronić swoich
duchowych przekonań (nauk), gdyż nie chcą się oni z nimi
rozstać .... Lecz jedynie czysta prawda może prowadzić do
błogości, i tylko ten który tej prawdy z całą powagą pragnie,
ten będzie mógł ją też otrzymać, jeśli obierze on drogę która
bezpośrednio do Mnie prowadzi i z całą powagą Mnie o nią
poprosi .... Amen

B.D. Nr. 8688

29.11.1963

Błędna interpretacja słów Jezusa ....
Ludzkie myślenie jest ukierunkowane naziemsko, tak wię
wszystko się w naziemskim sensie wykłada, co głęboki
duchwy sens posiadało, co ode Mnie do ludzi jako duchowe
pouczenie przesłane zostało, Który zawsze bezpośrednio przez
duchowych posłańców do ludzi przemawiałem. Ale powodem
Moich duchowych pouczeń zawsze było dobro ich dusz, i
gdy Ja się do ludzi zwracałem to zawsze wkładałem w Moje
słowo pewien duchowy sens, który na początku jeszcze
stosunkowo dobrze zrozumiany zostawał, ale nigdy nie
upływało wiele czasu, aż ten duchowy sens ze światowymi
myślami wymieszany został, aż w końcu w nazieskim sensie
wyłożony został. Tak wię Moje słowo nigdy nie potrafiło się
czystym utrzymać .... z niego wywodzą się różne czynności
oraz zwyczaje, które nie odpowiadają jego duchowemu

sensowi i Moje słowo utraciło jego uleczającą siłę, bo Moim
czystym słowem nie pozostało.
Czego się od was w duchowym sensie wymagało ....
bo Ja na to liczyłem, że spełnienie tego waszym duszom
błogosławieństwo przyniesie .... to wy ludzie przeistoczyliście
w naziemskie obrządki. Wy na każde Moje wymaganie, które
Ja waszym duszom postawiłem, wymyśliliście sobie pewien
naziemski obrządek i wy nazwaliście je potem
„sakramentami” i im pewne .... o wiele z duże znaczenie
przypisali, tak że teraz niezliczona ilość ludzi z wielką
sumiennością te przez was na nie nałożone wymagania spełnia
i wierzy w to, że zbiera dla swej duszy skarby łaski, gdy
spełnia wydane przez człowieka przykazania .... Ale wszystko
to jest jedynie formami i pozorami, i dla dojrzewania duszy
zupełnie bez znaczenia.... Lecz wy ludzie obstajecie ze
skrajną zapartością przy tych formach, które wy sobie sami
stworzyliście, które nigdy nie były od was ludzi przeze Mnie
wymagane.
Wszystkie Moje słowa, które Ja wypowiedziałem,
kiedy Sam jeszcze po ziemi chodziłem, posiadały głęboki
duchowy sens, i nigdy nie mogą one zostać zastąpione przez
zewnętrzne obrządki .... Ale wy nie rozpoznaliście tego
głębokiego sensu, i wy się zadawalacie zewnętrznymi
obyczajami, które nigdy nie przyniosą waszej duszy
jakiejkolwiek korzyści. Pomyślcie tylko o tym, jak wielkie
znaczenie wy już do samego „Chrztu” przykładacie! ....
Pomyślcie tylko o tym, że wy tutaj jedynie pewien
zewnętrzny obrządek wykonujecie i jesteście przy tym
przekonani o duchowym sukcesie: czy to uwolnienie się od
pierworodnego grzechu, lub też przyjęcie do Mojego
kościoła .... przyjęcie do religijnej wspólnoty .... Lecz tak
naprawdę to na to wszystko człowiek sam sobie zasłużyć
musi, podczas swego naziemkiego życia, on musi z jego
własnej wolnej woli, dać się przez Jezusa Chrystusa zbawić

od grzechu. A więc potrzeba do tego o wiele więcej jak tylko
aktu chrztu którego się dokonuje na dziecku .... I ono znowu
może też z wolnej woli, przyłączyć się do „Mojego kościoła”
przez świadome życie, jako ten który Moimi śladami kroczy,
który przez miłość dotrze do żywej wiary .... tej
charkterystycznej cechy przeze Mnie założonego kościoła ....
Pomyślcie o sakramentach spowiedzi i ołtarza .... Co
wyście z tego uczynili i przez jakie zewnętrzne czynności wy
sobie przebaczenia waszych grzechów obiecujecie. Pomyślcie
o tym, jak Ja to chcę zrozumieć, abyście umożliwili Mi wstępu,
abym Ja mógł odprawiać z wami wspólną wieczerzę, a wy ze
Mną .... I jak wy z tych Moich słów: „I czyńcie to na Moją
pamiątkę” pewien obrządek uczyniliście, który znowu nie
może mieć najmniejszego oddziaływania na waszą duszę, jeśli
wy nie będziecie prowadzić tak głębokiego w miłości życia, że
wy przez waszą miłość ze Mną wewnętrznie połączeni
będziecie, i wtedy Ja Sam mogę być w was obecny ....
Wszystko to, czego się od was jako duchowej pracy
wymagało, z czym wasza dusza sama sobie radę dać powinna,
wy ludzie powiązaliście z naziemskimin pojęciami i sobie
samym coś zbudowaliście, wedłlug czego wy sumiennie
postępujecie, czyniąc to czego się od was wymaga, i co się
przed wami jako Moją wolę uzasadnia .... I ciągle na nowo
musi się to wam wyjaśniać, lecz takich wyjaśnień to wy
przyjąć nie chcecie, ale za to z jeszcze większym zapałem
spełniacie te przez człowieka wydane przykazania, podczas
gdy Mojemu przykazniu, oraz przykazaniu miłości do Boga
oraz do bliźniego nie poświęcacie waszej uwagi, i dlatego też
duch wasz coraz to ciemniejszy się staje, tak że końcu nie
potraficie już rozpoznać tego co w waszym myśleniu i
działaniu niewłaściwe. Wy sami sobie tym ręce związaliście,
że wszystko to, co się wam jako „Moje słowo” oferuje bez
żadnego sprzeciwu jako prawdę przyjmujecie ....

Wszystkie Moje słowa wykładacie jedynie w
naziemski sposób, lecz na ich duchowy sens to wy uwagi nie
zwracacie, i przez to powstały też nieporozumienia które tylko
wtedy oczyszczone zostać mogą, kiedy wy wypełnieni
będziecie miłością, bo wówczas światło w was samych będzie,
i wy to rozpoznacie gdy się w błędzie poruszać bądziecie ....
Wy rozpoznacie wtedy wszystkie przez człowieka wydane
przykazania i sakramentalne czynności jako wprowadzanie w
błąd, które jedynie ciemny duch jako Bożą wolę rozumieć
może, i wy będziecie starali się od nich uwolnić, w rozpoznniu
czystej prawdy która jako jedyna duszy uzdrowienie przynieść
może, i którą jedynie ten człowiek jako prawdę rozpoznać
potrafił będzie, który w miłości żyje, który Moje przykazanie
miłości jako pierwsze spełniał będzie i wtedy także właściwie
rozumował .... Amen

B.D. Nr. 8693

05.12.1963

Oddziaływanie błędnych nauk w zaświatach ....
Wiele błędnych przekonań będzie jeszcze musiało z Mojej
strony sprostowanymi zostać, jeśli ludzie mają się w prawdzie
poruszać. Ludzkie myślenie zostało poprowadzone w zupełnie
błędnym kierunku, a jedna błędna nauka pociąga za sobą wiele
innych błędnych nauk, i ludzi się od nich odwrócić nie da, oni
przedstawiają jako prawdę to co im przekazne zostało przez
ludzi którzy się sami w prawdzie znajdować nie mogli,
ponieważ duch ich nie był przebudzony. I niezliczona ilość
dusz udaje się w tym pozbawionym światła stanie do
znajdującego się po drugiej stronie królestwa, one nawet
jeszcze i wtedy bronią ich nauk, i nie pozwolą się do tego
przekonać, że ich myślnie błędnym było, i to będzie trwać tak
długo, jak długo one nie przyjmą światła, które i tam dla nich
świeci, ale ono potrzebuje na to ich wolnej woli, aby móc
przyjętym zostać, i dlatego panuje w zaświatch walka

pomiędzy światłem i ciemnością, bo ciągle na nowo próbują
istoty światła zapalić tym światło, którzy ciągle jeszcze są
przeciemnionego ducha, ale ich starania bardzo często
pozostają jeszcze bez rezultatu, ponieważ dusze te przy ich
błędnym myśleniu obstają. Ale one nie potrafią też pojąć,
dlaczego nie odczuwają żadnej błogości, gdyż wierzą w to, że
czyniły na ziemi wszystko, czym one sobie na błogość
zasłużyć mogły. I zanim one nie będą posiadały właściwego
rozpoznania, że Moja wola zaprawdy inna jest jak to, co im na
ziemi jako moją wolę przedstawiano .... zanim nie nauczą się
okazywać zrozumienia, że to wszystko czego się od nich na
ziemi wymagało bezwartościowe było, zanim nie rozpoznają
one, że Ja stawiam człowiekowi inne wymagania, że nie
chodzi Mi o to aby spełniać kościelne obrządki oraz inne
zewnętrzne obyczaje .... że Ja od człowieka jedynie miłości
wymagam i człowieka jedynie według stopnia posiadanej
przez niego miłości oceniam, i że jego błogość odpowiednia
będzie do stopnia jego miłości .... Wszystkie te dusze czeka
los nie do pozazdroszczenia, nawet gdy nie przebywają one w
skrajnych ciemnościach. Ale one sprzeczają się, i nie mogą
zrozumieć ich pozbawionego błogości stanu, one nawet same
sobie często zarzucają, że za słabo się one staraly aby spełnić
wydane przez ludzi przykazania i dlatego nie zostały jeszcze
do błogości dopuszczone. I ona mogła by im w krótkim czasie
przydzielona zostać, gdyby one tylko zechciały przyjąć
pouczenia troszczących się o nie istot światła, lub też same
sobie małe światełko przynieść zechciały z miejsca w którym
promień światła na ziemię zsyłany zostaje, gdzie rozdzielana
jest najczyszcza prawda która przez wszystkie głodujące dusze
chciwie przyjmowana zostaje ....
Lecz tak jak to jest na ziemi, tak i w zaświatach
pozostają one uparte i odrzucają wszystko to, co sprzeczne jest
z ich poglądami, i akurat nad tymi fanatykami ma Mój
przeciwnik ciągle jeszcze dużą władzę .... Bo jednego
zaniedbują one znowu w zaświatach: aby być sobie wzajemnie

pomocnym, przez co by one sobie stopień ich miłości
podwyższyć mogły, a ich opór w stosunku do światła by się
osłabił .... One nie potrafią zrobić w duchowym królestwie
żadnego do przodu kroku, bo i tam jest miłość tą siłą, która
pomaga duszy robić postępy. Ale miłość jest zarazem
światłem, i miłością można się w także zaświatach wzajemnie
obdarzać, bo gdzie brak jest jeszcze błogości, tam panują
jeszcze bieda i nędza, i zawsze jedna dusza może być drugiej
pomocną .... I wtedy myślenie dusz będzie się coraz pełniejsze
światła stawało, i one będą się wymieniać poglądami
zapytując się nawzajem, a odpowiedź z pewnością do nich
dotrze ....
Ale zawsze jest miłość tym co na pierwszym miejscu
stać powinno, i ta wielka duchowa pomyłka polega u tych
dusz na tym, że one stawiają przed miłością to, co ludzkie
niezrozumienie do rangi „Bożej nauki” podniosło .... że
zawsze najpierw to spełniali, co ludzie od nich wymagali, a
Boże wymagnia bez poświęcania im uwagi na boku
pozostawiali .... I nie dojdzie nawet przez wieki do zmiany ich
położenia, jeśli one nie postawią na pierwszym miejscu
miłości i przez kochającą chęć niesienia pomocy innym
duszom także do rozpoznania tego co jest czystą prawdą dotrą,
które im wówczas nieograniczone błogości sprawi ....
Dlatego też każdy jeden człowiek, którego się
duchowo na ziemi w błąd wprowadzało, ale którego wola oraz
uczynki dzięki miłości wysoki stopień osiągnęły, nagle w
duchowym królestwie rozpoznania (oświecenia) dozna, i on
wszystko to co błędne chętnie odda, on będzie się starał swoją
więdzę dzielić z innymi duszami, gdyż rozpoznał on to wielkie
nieszczęście, które te błędne poglądy powodują, i ponieważ
chciałby się on przyczynić do zniesienia tej duchowej ślepoty,
bo jego miłość wzbudza w nim potrzebę niesienia pomocy. I
jego wpływ na inne dusze może przynieść wiele
błogosławieństwa, ponieważ on znajdował się podczas swego

życia na ziemi w tym samym błędnym rozumowaniu, które on
im teraz jako błędne uzasadnić może, i dlatego jego starania
mogą mieć powodzenie u dusz które go wysłuchać zechcą. To
błędne rozumownie jest najgorszą trucizną dla ludzkich dusz, i
dlatego też prowadzi ciemność ze światłem bezlitosną walkę,
ale kiedyś w końcu światło zwycięży .... Ale człowiek ma
wolność w podjęciu decyzji; za światłem lub za ciemnością,
on nie będzie zmuszany i może się dowolnie zdecydować ....
ale czyni się też wszystko, aby on jeszcze podczas życia na
ziemi mógł dotrzeć do rozpoznania prawdy. Lecz i w
zaświatach istoty światła nie ustają w ich staraniach, bo stać
się błogą może jedynie ta dusza która się w prawdzie
znajduje .... Amen
Opór w stosunku do Bożego słowa ....
B.D. Nr. 4539

14.01.1949

Oporna wola człowieka przeciw Bożemu słowu ....
Warty spostrzeżenia jest fakt, jak niewielu ludzi poddaje się
działaniu Bożego słowa, jak niewiele z tego do nich dociera,
że zostaje im ono w nadzwyczajny sposób przekazywane, jak
często się oni wewnętrznie wzbraniają i milcząco lub otwarcie
je odrzucają. Wielki ma już na ludzi wpływ przeciwnik Boga,
przyciemniając im zdolność oceniania, i dlatego też nie
rozpoznają oni i nie chcą rozpoznać czego im jest brak i co by
im mogło pomoc przynieść. To co najważniejsze wydaje się
im być zupełnie nieważne, oni zważają tylko na wymagnia ich
ciała i są duchowo mało zainteresowani. I to wyjaśnia też ten
fakt, że Boże słowo tylko w pojedynczych przypadkach jako
prawda rozpoznawane zostaje i jako światło swoje promienie
w tym kręgu rozprzestrzenia ....
Tylko niewielu ludzi będzie potrafiło na sobie odczuć
siłę Bożych słów, i przez to też duchowo dojrzewać.

Wprawdzie wszędzie roznosi się ewangelję, ale nie wszędzie
zastanie się otwarte drzwi, tak więc zapalają się tylko
pojedyncze światełka i nie potrafią przepędzić ciemności nocy,
która nad ziemią się rozpościera. Tylko tam może być jasno i
przejrzyście, gdzie światło zapalane zostaje z góry, gdzie
bezpośrednio oferowane słowo przyjmowne zostaje, którego
na ludzi wpływu nic przewyższyć nie potrafi. Tak więc nie
zależy to od tego słowa, nie zależy to też od działalności
Bożych posłańców, a tylko i jedynie zależy to od oporności
ludzkiej woli, że Boże słowo nie może się tak
rozprzestrzeniać jak by to konieczne było, aby ludzkość
duchowo uzdrowić i przygotować ją na sąd ostateczny.
Niezliczona ilość nitek uprzędziona została pomiędzy
niebem a ziemią, i z samej ziemi rozchodzą się również
niezliczone ilości nitek na wszystkie strony, wszędzie dociera
wiedza o nadzwyczajnym działaniu Boga, która mogła by też
być we wszystkich kierunkach rozprzestrzeniana, lecz ciągle
znowu nitki te obumierają, i przy uszanowaniu wolnej ludzkiej
woli bardzo trudno jest doprowadzić do ludzi Boże słowo, jak
długo jeszcze człowieka wola się wewnętrznie oporną okazuje.
Tak więc musi się stale o nią zabiegać, oraz pilnie pracować, i
jeśli tylko jeden człowiek przyjmie do siebie to z góry płynące
posłannictwo, to znowu spełnione zostało wielkie ratownicze
dzieło, i właśnie z powodu tych pojedynczych chętnych dusz,
zsyła Bóg na ziemię Swoje słowo, aby mogły one swą drogę
do Niego odnaleźć, zanim nadejdzie koniec, zanim noc się
stanie i wszystkie światła zgasną .... Amen
B.D. Nr. 8851

11.09.1964

Odrzucanie (nieprzyjmowanie) Bożego słowa ....
Kiedy się wam Moją ewangelię bezpośrednio z góry oferuje,
to nie odrzucajcie jej, gdyż przez to potwierdzacie tylko

nieznajomość pisma, które ode Mnie pochodzi. I wy kiedyś
tego gorzko pożałujecie, kiedy już rozpoznacie Czyje słowo
wy odrzuciliście, i o ile dalej wy mogliście się do góry
posunąć. Wasza wola wprawdzie jest dobra, i wy wierzycie w
to, że Biblia zakończona została, i że każde dalsze Moje słowo
zbytecznym jest .... Ale Ja wyciągam w waszym kierunku coś
czystego i niesfałszowanego: a mianowicie „Moje słowo”
które w czyściejszej jak ta formie już wam zaoferowane zostać
nie może .... I wy to przyjąć powinniście i je ponad to pismo
postawić, które nie pozostało w jego pierwotnej czystości,
takie jakie ono niegdyś ode Mnie wyszło .... i zastanówcie się
nad tym, że Ja Moje słowo wszystkim tym zsyłam, którzy już
pewien stopień dojrzałości osiągnęli, ażeby oni Mój głos w
nim rozpoznać potrafili .... i że tylko jeszcze ich wola musi
okazać swą gotowość, abym Ja mógł do nich przemówić. Jest
to bardzo wielki prezent łaski, który wam przyznany zostaje, i
tego odrzucać się nie powinno. Lecz jeszcze wyraźniej Ja już
do człowieka przemówić nie mogę, aby nie wywierać na jego
wolną wolę żadnego nacisku, gdyż powinna się ona sama
zdecydować, w zupełnej wolności, bo dla Mnie nie było by to
trudne aby na Moje objawienia przyłożyć pieczęć prawdy, ale
wtedy odpadła by możliwość podjęcia własnej decyzji.
Ale wy ludzie możecie głos Mój rozpoznać, jeśli tylko
żyć będziecie w miłości, lecz nie powinniście na to zezwolić,
aby ci, którzy są jeszcze słabi w miłości odciągali was od
Mojego bezpośrednio, do was doprowadzanego słowa. Każdy
się sam musi zdecydować .... i nie powinien się dać zepchnąć z
drogi, którą on jest gotów pójść. I jeśli on z całego serca tej
prawdy zapragnie, to on ją też w Moim bezpośrednim słowie
odnajdzie, ponieważ da mu ono odpowiedź na każde zapytanie,
które tylko jego serce wypowie, i na które on by chciał
otrzymać odpowiedź ....
Czy Ja nie wyraziłem się przez Mojego apostoła
Pawła wystarczająco wyraźnie, „że Ja chcę odrzucić rozumy,

rozumujących, a mądrość mędrców zniweczyć, i przez
prostoduszne kazanie czynię błogimi tych którzy we Mnie
wierzą” .... Wy wszyscy staracie się rozpracować pismo święte,
lecz bez przebudzenia ducha nie potraficie wpaść na jego
duchowy sens .... a to co dla was jest łatwe do zrozumienia,
tego nie bierzecie sobie do serca .... wy nie uznajecie tego, co
Ja wam tak samo wyraźnie powiedziałem .... Wy znajdziecie
także w waszym piśmie wiele wskazówek na „działanie w
was” świętego Ducha, ale wyszukujecie sobie w nim miejsca
które „prawdopodobnie” Moje bezpośrednie do was zwracanie
się jako szatańskie, lub prze ze Mnie niechciane określają.
Dlaczego wy nie przyjmujecie tego co pierwsze,
dlaczego trzymacie się tego co ostatnie i pozwalacie
dominować waszemu rozumowi? Moje słowo przemawia
tylko do waszego serca i tylko przez serce może też zostać
zrozumiane. Dlatego może tylko przez kochającego człowieka
zrozumianym zostać, i z tego też powodu trudno mu jest
pozyskać człowieka który dysponuje za dużą rozumową
wiedzą, jeśli jednocześnie nie prowadzi on życia w miłości. I
Moje bezpośrednie słowo zawsze napotka na sprzeciw
(zostanie odrzucone) ze strony tych, którym się wydaje, że
powołani zostali do nauczającej czynności, których jednak nie
Ja Sam do tego powołałem, gdyż brak im jest przebudzonego
ducha, a bez niego jest wszystko co się ludziom przekazuje
jedynie martwą wiedzą, to nie może być żywe i dlatego też
nie pociąga za sobą żadnej żywej wiary .... gdzie w
przeciwieństwie do tego Moje słowo już samym sobą żywą
wiarę udowadnia, a człowiek który słowo Moje odbiera
doprawdy powołanym prze z Mnie sługą jest,
do pracy w Moich winnicach .... Amen

Nasza prawina
B.D.Nr. 8880

08.11.1964

Odrzucenie siły miłości było „grzechem” ....
Gdy do was się z góry przemawia, to jest to oznaką Mojej
nigdy nie kończącej się miłości, która się nad ludzkością lituje
i chce jej przyjść z pomocą .... I ta miłość jest zawsze i stale
przy was, bo i wy jesteście Moją częścią, chociarz z wolnej
woli udaliście się w dół postępując za Moim przeciwnikien
(Luzyferem). Ale wasza praistota to miłość. I Ja wcześniej
nie spocznę, aż wy wszyscy się napowrót w waszą praistotę
przeistoczyliście. I kiedy się do was z góry przemówi, to wy
odrazu po Mojej mowie rozpoznacie, że może się tylko o
dobrą siłę rozchodzić, bo Ja stale się staram was na miłość
wychować i waszą uwagę na Jezusa Chrystusa i Jego dzieło
zbawienia skierować, gdyż dopiero wtedy wy się na
właściwiej drodze znajdujecie, której następstwem będzie
wasze przeobrażenie, jeszcze na tej ziemi.
A więc nie wolno wam jest wątpić w pochodzenie
tego co do was z góry dociera .... Zawartość tego nie może być
inna jak dobra, a więc musi to być wolne od wszelkich
pomyłek .... Gdyż poucza was Sama Wiekuista Mądrość i
wy możecie jej w pełni zaufania się powierzyć, w przekonaniu
że wam ona żadnych błędnych nauk nie podsunie. I takie
zapewnienie jest w czasach ostatecznych bardzo ważne, gdyż
nawet Moich nosicieli światła chce się wprowadzć w
wątpliwości co do prawdziwości tego co oni wam jako Moi
posłańcy przynoszą. Lecz wystarczy wam wiedzieć, że Ja
Sam chronię Moich nosicieli światła przed pomyłką. Bo kto
może wam czystą prawdę zagwarantować, jak nie Ja Sam,
Który o woli, oraz o pragnieniu prawdy każdego z was dobrze
wie?
I Ja stale wam to mówię, że działalość Mego
przeciwnika bardzo szczególnie was ma na celu, którzy
chcecie rozprzestrzeniać światło .... że on chciałby temu

zapobiec i dlatego też sięga po wszystkie środki, aby
spowodować w ludzkich sercach wątpliwości dotyczące
prawdziwości tego co oni odbierają .... Ale i Moje
oddziaływanie będzie coraz wyraźniej widoczne. Ja będę
coraz wyraźniej naświetlał pomyłki w które on już was
wciągnął, bo jego celem jest, trzymanie was z daleka od
prawdy .... ale to mu się nie uda z tymi, którzy poważnie
prawdy pragną. A więc każdy jeden musi z powagą sprawdzić
samego siebie, czy on tak naprawdę czystej prawdy pragnie ....
a wtedy nie będzie go już można wprowadzać w błąd, bo on ją
wtedy sam rozpozna i uwolni się od błędów.
Moment stwarzania był zarówno dla Mnie jak i dla
nosiciela Mojego światła (Luzyfera) aktem nieporównywalnej
błogości, bo produkty jego woli oraz siły Mojej miłości były
tak cudowne że one nas Obojga niesamowicie uszczęśliwiały,
a miłość nosiciela światła (Luzyfera) do Mnie coraz jaśniej
płonęła. Bo w nich (istotach światła) znajdowała się taka sama
stworzycielska siła .... one mogły się jej posiadniem cieszyć i
tak samo być czynnymi w stwarzaniu duchowych dzieł, dzieki
czemu one ich błogość nieograniczenie potęgować mogły.
Jeśli więc wychodzę z założenia, że tym stworzonym
istotom niczego nie brakowało, że one wszystkie na Moje
podobieństwo stworzone zostały, i że one tak długo mogły
kształtować i stwarzać jak długo Moje światło miłości je
przenikać mogło .... to musi to być dla was zrozumiałe, że one
te stworzycielskie zdolności utraciły, kiedy zaczęły stawiać
opór przypłwowi siły Mojej miłości .... i że one utraciły przez
to ich światło, oraz zdolność rozpoznawania, tak że ich
myślenie się zaciemniło i one niezdolne się stały do
wykonywania tych twórczych czynności .... że one w sobie
stwardniały, ale pomimo to były one siłą, która niegdyś ze Mie
wypromieniowana została, i którą Ja dlatego przekształciłem
na najróżniejsze dzieła stworzenia ....

Ten przebieg był wam tak często opisywany, i wy
możecie to przyjąć jako najczyszszą prawdę, wy możecie to
bez jakichkolwiek objekcji przyjąć, że tylko fakt odrzucenia
siły Mojej miłości tym grzechem, tym przewinieniem w
stosunku do Mnie był, gdyż im zostało rozpalone najjaśniejsze
światło, w którym one sobie całkowicie świadome były
skutków tego w stosunku do Mnie oporu. Dlatego też określał
będę każdą interpretację tego wydarzenia jako błędną, która
twierdzi, że Ja Sam przeznaczyłem Nosiciela światła jak i
stworzone istoty na ten odpad, i że Ja Sam go spowodowałem.
Wszystkie te istoty były aż do mometu odparcia prądu siły
Mojej miłości w Mojej woli czynne. Lecz potem nastąpiło
utwardzenie się ich duchowej substancji .... i Moja siła, którą
Ja niegdyś w postaci istot z Siebie wypromieniowałem
musiała być teraz w inny sposób czynną, co nastąpiło przez
rozproszenie duchowej substancji .... jej podział na małe i na
najdrobniesze partykuły, z których to powstały wszelkie dzieła
stworzenia. I od tego momentu musi to „istotliwe” wylczyć z
wieloróżnymi oporami (trudnościami) i ono je musi pokonać,
aby się dalej móc rozwijać.
Czynność tych istot które nie upadły, polegała na
korzystaniu z siły która ze Mnie do nich przepływała .... ale
istoty te znjadowły się stanie najjśniejszego światła, a wię
rozpoznania .... z którego nie korzystały inaczej jak tylko
zgodnie z Moją wolą, i jak długo ta istota Mi wierną była, to
działała i stwarzała w Mojej woli. Ale kiedy się ona ode Mnie
odwróciła, to utraciła ona siłę do kształtowania i stwarzania.
Ona stała się twarda i pozostała bezczynna .... czego
następstwem było powstanie nowych dzieł stworzenia. Ja
naturalnie wiedziałem od wieczności o odpadzie Lucyfera oraz
duchowych istot, ale Ja mu w tym nie przeszkodziłem ze
względu na jego wolną wolę. Ale pomimo tego nie miałem w
tym udziału, ponieważ Ja Memu nosicielowi światła taką samą
moc dałem, której mu potem nie uszczupliłem, a więc mógł on
z siebie samego wszystko czynić lub też się od tego

powstrzymać .... Tak więc mógł on też skłonić te istoty do
odwrócenia się ode Mnie i stworzyć jednocześnie drugi świat,
świat który pełen był oporu w stosunku do Mnie ....
Lecz wszystko to było tylko dlatego możliwe, że
najpierw on, a potem też jego zwolennicy się przed prądem
siły Mojej miłości zamknęli. Tak więc odrzucenie siły Mojej
miłości jest tym właściwym grzechem, bo był on przeciw
Mnie Samemu skierowany, gdyż te istoty znajdowały się w
całkowitym rozpoznaniu ich ówczesnego ze Mnie poczęcia.
To, że myślenie tych istot się w woli odbywało, która zupełnie
sprzeczna z Moją była, że z niego zrodziło się coś, co zupełnie
Bogu przeciwne było, to nie miało we Mnie swego początku,
ale odrzucenie siły Mojej miłości spowodowało to odwrotne
ukierunkowanie woli, gdyż oznaczało one zaciemnienie ducha
oraz duchową ślepotę.
Tak więc stał się Luzyfer przeciwnym Mi biegunem,
który był początkiem wszystkich złych myśli, które to on na
inne istoty przeniósł. Gdyż od momentu w którym one Mi
świadomie miłość wypowiedziały, on pozyskał całkowitą nad
nimi władzę, i on ją zachował aż do chwili w której Ja
Stworzyłem nowe dzieła, aby je z pod jego władzy wyrwać i
zapoczątkować proces ich powrotu do Mnie. Ale teraz
musiały te istoty iść po drodze pełnej męk .... i to tak długo, aż
one jako człowiek .... w stadium świadomości swego jestestwa,
oraz w posiadaniu wolnej woli .... odrzucą od siebie wszystkie
ich odwrotne myśli, swoją wolę całkowicie przeobrażą, i staną
się w całości boskie. A więc muszą one wszystko to odłożyć
co sztańskie, i z ich wolnej woli do tego co boskie podążać.
Już samo to udowadnia, że zło nie mogło mieć u Mnie
swego początku, gdyż w innym przypadku nie mógł bym być
nazywanym boskim, pod czym tylko to co dobre się rozumieć
powinno .... że światło i ciemność nie mogą być jednocześnie,
że nie może być we Mnie zarazem miłości jak i nienawiści, a

więc krótko mówiąc, że Ja nie posiadam w sobie wszystkich
tych przeciwieńst. Wolna wola mogła się wprawdzie
zdecydować na Mnie lub na Mojego przeciwnika .... który
jednak już złym był, gdy stał się Moim przeciwnikiem ....
który potem stworzył wszystko to co Moim przeciwieństwem
było .... (który był taką mocą jak Ja Sam .... tylko że on miał
swój początek.)
Jest to jedno z największych zmyleń, dać ludziom
przekonanie, że się we Mnie widzi początek wszystkiego co
złe. I dlatego Ja wam ciągle na to uwagę zwracam, że tym
prawdziwym przewinieniem, grzechem, było odrzucenie siły
Mojej miłości, gdyż przez to doszło do stanu zupełnego
pomieszania w myśleniu duchowych istot .... stanu, w którym
wzbraniały się one przed wykonywaniem wszelkich czynności
według Mojej woli, i dlatego zostały ich duchowe ciała
rozproszone na niezliczoną ilość małych duchowych
partykułów i potem uwiązane, jako budulec, w dziełach
stworzenia wszelkiego rodzaju. Gdyż jest to Moje wiekuiste
prawo, że wypromieniowana ze Mnie energia czynna
(aktywna) być musi .... że o tą siłę się znowu z wolnej woli
poprosić musi, aby umożliwić powrotne przeobrażenie w
doskonałą bożą istotę.
To, że włożone w te istoty myśli swój początek u
Lucyfera mają, i że dlatego musi się podczas wcielenia jako
człowiek przeciw nim walczyć, spowodowało, że przez Moją
miłość powstał z tego pewien proces, który z Bożych
stworzeń prawdziwe Boże dzieci uczynić powinień. Dlatego
Luzyfer niechcący pracuje nad tym procesem powrotnego
sprowadzenia, co Ja już przed wiecznością ujrzałem, lecz
przenigdy jego samego na Mój przeciwny biegun nie
przeznaczyłem, gdyż on był także wolną istotą, która w
całkowitej doskonłości ze Mnie wyszła .... Amen

B.D.Nr. 8652

22.10.1963

Rozmiar prawiny wymagał zbawienia przez Jezusa
Chrystusa ....
Kiedy się wam dostarczy wiedzę o nieskończenie długiej
drodze rozwoju, którą wy pokonać musieliście przed waszym
ostatnim wcieleniem jako człowiek, i wy nad tym
porozmyślacie, to musielibyście też rozpoznać jak wielkie to
przewinienie było, które wy na siebie nałożyliście przez wasz
ówczesny ode Mnie odpad .... Gdyż Moja sprawiedliwość
zaprawdę nie będzie wam kazać znosić nadmiaru męk, jeśli
byście wy sami nie zawinili. Lecz to też nie jest aktem kary z
Mojej strony, a tylko dziełem Mojej nieskończenie wielkiej
miłości, bo Ja chciałbym was uszczęśliwić, lecz Ja nie Mogę
wam sprawić błogiego życia w sprzeczności do Mojego
wiekuistego prawa porządku, jak długo wy się jeszcze w
stanie znajdujecie, który Mi się sprzeciwia, czego powodem
jest wasz ówczesny opór w stosunku do Mnie. Lecz wy jako
ludzie nie potraficie pojąć wielkości waszej winy, bo wasze
myślenie jest ograniczone. Ale ta istota, która wtedy upadła,
nie znajdowała się w takim ograniczeniu jej wiedzy, tak jak to
wy teraz jako ludzie jesteście .... gdyż były to doskonałe
stworzenia, które znjdowały się w najjaśniejszym świetle
rozpoznania. I dlatego też jest ich wina niezmiernie wielka, tak
duża że wymaga ona dzieła pokuty, które nawet przez tą długą
drogę przez dzieła stworzenia nie mogło spełnione zostać,
tylko dopiero przez to wielkie dzieło litości i miłości Jezusa
Chrystusa spełnione zostać musiało, aby umożliwić ostateczne
wybaczenie tej wielkiej winy, które ale uznania Jezusa
Chrystusa jako Bożego syna oraz Zbawiciela tego świata
wymaga .... Kiedy wy znowu do królestwa światła powrócicie,
z którego wy przyszliście, to wówczas będziecie potrafili
wielkość waszej winy pojąć, która opór w stosunku do Mnie
oznaczała. I będziecie potrafili też wtedy zrozumieć, że wy
możecie tylko na tej drodze, która przez dzieła stworzenia

prowadzi waszą duchową dojrzałość znowu uzyskać, przez co
będzie wam też możliwe zrozumienie, oraz przyjęcie dzieła
zbawienia Jezusa Chrystusa ....
Wy, jako człowiek nie jesteście w stanie zrozumieć dzieła
zbawienia w całej jego wielkości, jak wielkie znaczenie ono
dla was ma, dla każdej jednej duszy .... i dlatego musicie w to
uwierzyć, co wam się o nim mówi, i bez dowodów uznać
Bożego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a wówczas wasze
duchowe przewinienie zostało odpokutowane (Chrystus) i wy
się znowu Mi powierzacie .... Który w Jezusie wcielony był ....
i wracacie tym samym z powrotem do Tego, Którego wy
niedyś nie chcieliście uznać i stawialiście Mu opór ....
Wprawdzie można wam jako ludziom wszystko całkowicie
wyjaśnić, ale wy nie będziecie potrafili w waszym jeszcze
niedoskonałym stanie wszystkiego pojąć. Dlatego zawsze
będzie to dla was ludzi aktem wiary, gdy wy udacie się w
drogę do krzyża, ale on jest waszym jedynym i pewnym
ratunkiem, gdyż Jezus przejmie wówczas waszą winę na
Siebie, bo On umarł na krzyżu za winę grzechu całej ludzkości,
On wziął ją na Siebie i Swoją krwią zmazał ... odpokutował,
abyście mogli stać się od niej wolni. Lecz pomimo tego nie
można wam udowodnić tej największej i zarazem
najważniejszej nauki o Chrystusowym dziele zbawienia ....
Wy musicie z waszej wolnej chęci nią uwierzyć, bez
jakiegokolwiek przymusu .... Lecz to jest dla was możliwe,
gdyż Ja od was niczego nie wymagam co by do spełnienia
niemożliwym było, ponieważ Ja wam stale pomagam abyście
mogli dotrzeć do właściwego rozpoznania.
Lecz jednego nie wolno jest wam obejść lub z waszego życia
wykluczyć, a mianowicie życia prowadzonego w miłości ....
ponieważ miłość jest siłą, która wam wszystko umożliwi, bo
wy właśnie przez miłość dotrzecie do wewnętrznego
rozpoznania .... i ponieważ wy za pomocą miłości znowu się
ze Mną połączycie i stan stworzycie, w którym znajdowaliście

się przed waszym upadkiem spowodowanym pragrzechem, że
Ja was stale Moją siłą przenikać mogłem. Tak mogę was
również, jako człowieka Moimi promieniami dotykać, jeśli wy
sami na to gotowi jesteście, jeśli wy się w miłości ćwiczyć
będziecie, do Mnie się skierujecie, i się przed Moim
promieniowaniem jak to niegdyś było, już wzbraniać nie
będziecie, tylko się dla Mnie otworzycie, i pozwolicie na to,
aby Mój prąd miłości bez ograniczenia was wypełniał. Lecz to
zawsze dopiero wówczas możliwe będzie, kiedy wy się
najpierw w waszą drogę do krzyża udacie, abyście mogli stać
się wolni od waszej winy grzechu, gdyż w inaczej znajdujecie
się jeszcze w kajdanach Mego przeciwnika, który przeszkadza
wam w działaniu z miłości, trzymając was tym samym w
duchowej ciemności, ponieważ on was utraciać nie chce.
Wina wasza była przeogromna, lecz została ona przez Jezusa
Chrystusa zmazana, Który stał się teraz dla was ludzi
widzialnym Bogiem, jednak po warunkiem że wy na to
pozwolicie aby mógł On was zbawić, gdyż nawet przez wieki
nie bylibyście w stanie sami waszą winę odpokutować; ale Ja
was z waszą winą nie mogę przyjąć do Mojego królestwa,
ponieważ Ja jestem wprawdzie Bogiem miłości, ale także i
Bogiem sprawiedliwości .... I ta właśnie sprawiedliwość
wymaga wybaczenia winy, i to bez reszty, które wy jedynie u
Jezusa Chrystusa znaleźć możecie, w Którym Ja Sam to
zbawienne dzieło spełniłem .... Amen

Jezus Chrystus – życie w Miłości
B.D.Nr.6951

21.10.1957

Jezus Chrystus przyszedł do nas jako Zbawiciel ....
Ja zstąpiłem na ziemię z powodu wielkiej duchowej biedy,
gdyż ludzkość, którą Mój przeciwnik uwiązaną trzymał

budziła we Mnie litość, a oni nie potrafili się mu sprzeciwić i
wołali do Boga o zesłanie im zbawiciela. Ale tylko niewielu z
nich jeszcze mocno w to wierzyło że ma do nich przyjść
Mesijasz, zgodnie z tym co zapisane zostało, ale tych niewielu
oczekiwało Go z utęsknieniem, oni oczekiwali Go jako
zbawiciela z wielkiej biedy oraz kłopotów .... I ze względu na
nich Ja zstąpiłem na ziemię, bo ich zawołanie o pomoc dotarło
do Moich uszu, i ponieważ nie chciałem rozczarować ich
wiary. Po za tem nastał też już czas na misję człowieka
Jezus .... Ja chciałem uwolnić całą ludzkość od więzów Mego
przeciwnika, i Ja chciałem zbawić także i tych, którzy już
dawno z ziemi odeszli, ale nie mogli wejść do Mojego
królestwa, ponieważ nie została im jeszcze odpuszczona ich
wielka wina, z powodu której człowiek na ziemię przyszedł ....
W tym człowieku Jezus Ja Sam na ziemię zstąpiłem, aby
przynieść wszystkim ludziom uzdrowienie, i uwolnić ich od
więzów którymi oni przed wiekami związani zostali, i aby
zrobić im wolną drogę do Mojego królestwa, do królestwa
wiecznego pokoju, oraz wiecznej błogości. W chwili Mojego
zstąpienia na ziemię tylko niewielu ludzi nosiło w sobie
gotowość do przyjęcia Mnie, tzn. że tylko niewielu z nich
Mnie rozpoznało, bo prowadzili oni życie w miłości .... I
dlatego też gromadka Moich zwolenników była niewielka, a Ja
starałem się bez ustanku zachęcić ludzi do działalności z
miłości, na wskutek której oni by Mnie potem rozpoznać
potrafili, jako ich Boga i Ojca od wieczności. Bo ich wielka
bieda polegała na tym, że pośród ludzi nie wiele było miłości,
że znajdowali się oni już całkowicie w więzach tego, który
sam był miłości pozbawiony, i jako wróg stał Mi naprzeciw,
przeciw któremu Ja walczyć chciałem, aby mu przez Moje
zwycięstwo wyrwać dusze które on uwięzione trzymał.
Dlatego chciałem być dla ludzi przykładem życia
prowadzonego w ofiarnej, i wolnej od osobistych profitów
miłości, ponieważ miłość była bronią, której Ja Sam przeciw

Mojemu przeciwnikowi użyć chciałem, i która też samemu
człowiekowi dawła siłę aby mógł on sam mu opór stawiać.
Bez miłości znajdowali się oni całkowicie w jego rękach, ale
w obliczu miłości jest on bezsilny, bo miłość jest jedyną
bronią która go pokonać potrafi, ale w czasie Mojego na
ziemię przyjścia można jej było tylko niewiele pomiędzy
ludźmi znaleźć .... Miłość była jedyną ze Mną więzią, z ich
Bogiem oraz Ojcem od wieczności. I ta więź musiła stworzona
zostać, jeśli ludzie chcieli odbierać Moje słowo. Moje słowo
nie mogło już dla nich zabrzmieć, ponieważ z powodu braku
w nich miłości oni nie posiadali już żadnej wiary w Boga,
który by do nich przemówić chciał. I dlatego też Ja Sam na
ziemię przyszedłem, aby do ludzi przemówić, aby im na nowo
Moją wolę oznajmić, aby dać im na nowo Moje przykazania
miłości i im na nowo Moją ewangelię wygłaszać .... Bożą
naukę która powinna ich doprowadzić do stanu błogości.
Ale Ja musiłem też przynieść człowiekowi wielką pomoc ....
Ja chciałem go najpierw uwolnić od przemocy która go
uwiązanego trzymała, który osłabiała jego wolę i
przeszkadzała ludziom w spełnianiu Mojej woli. Ja chciałem
ich od jego mocy uwolnić .... I w tym celu obrałem Sobie
postać człowieka Jezus, aby w Nim spełnić dzieło miłości oraz
litościwości, które przyniosło ludziom uwolnienie od
wszelkiej nędzy .... Ale wszyscy ludzie, którzy szukali
uwolnienia się od ich ciemięrzyciela musieli postawić się po
Mojej stronie. Ale tym którzy dobrowolnie przy nim pozostali,
tym Ja żadnego ratunku przynieść nie mogłem, ale ci którzy
się ku Mnie skierowali, ci otrzymali też ode Mnie siłę do
uwolnienia się z jego więzów. Ale i to zbawienne dzieło
przebiegć musiało w ramach ludzkich możliwości, gdyż nie
można było człowieka do niczego zmuszać wbrew jego wolnej
woli. To czy oni to zbawienne dzieło człowieka Jezus, w
Którym Ja Sam się wcieliłem przyjmą lub odrzucą .... to
powinni byli oni sami z ich wolnej woli zadecydować.

Dlatego też wędrowałem jako człowiek Jezus po tej ziemi i
przygotowywałem ludzi na tą wielką zbawienną ofiarę, która
miała zmazać wielką prawinę grzechu ludzkości, z której to
powodu ona po ziemi wędrować musiała. Lecz tylko niewielu
Mnie rozpoznało i widziało we Mnie ich Wybawiciela, tego
Mesijasza, którego jasnowidzowie i prorocy zawsze i stale
zapowiadali. Wielka nędza panowała na ziemi kiedy Ja na nią
zstąpiłem, i dzieło zbawienne zostało spełnione, gdyż i Moja
miłość była nadzwyczaj wielka, i ta miłość potrafiła tą winę
grzechu zmazać, ofiarowując na krzyżu samą siebie.
I ta miłość ciągle na nowo starać się będzie przynieść
ludziom pomoc, tym którzy dotychczas nie znaleźli jeszcze
zbawienia, które z łask Mego dzieła zbawienia nie zrobili
jeszcze żadnego użytku i dlatego ciągle jeszcze w łańcuchach
Mego wroga cierpieć muszą, i którzy bez pomocy nigdy by się
uwolnić nie potrafili, których Ja nigdy nie porzucę, tylko
ciągle na nowo się na ich drodze stawiam, wskazując im na
Zbawienne Dzieło człowieka Jezus, Który jako „człowiek”
dzięki sile Swojej miłości rozpoznał ludzką nędzę, i Który za
pomocą siły Swojej miłości spełnił na krzyżu ofiarę, umierając
w niezmiernych bólach i mękach. I Ja stale w Moim słowie do
ludzi przychodził będę, i im o tym wielkim dziele opowiadał,
dziele miłości i litości Jezusa Chrystusa, Który przyjął w
Sobie Mnie Samego, Który przez Jego miłość się ze Mną
całkowicie zjednoczył, i Który stał się dla was wszystkich
pomocą i zbawieniem od grzechu i śmierci .... Amen
B.D. Nr. 8454

31.03.1963
Jezus nuczał na ziemi miłości ....

Dusza Jezusa przyniosła ze sobą na ziemię miłość i dlatego
był On w stanie wziąść na Siebie nadmiar cierpienia, gdyż
miłość dała Mu na to siłę. I On dobrze o tym wiedział, że

właśnie miłości było ludziom brak, i że oni właśnie z tego
powodu słabi i bezsilni byli. Oni także posiadali w sobie małą
iskierkę miłości, a więc byli do miłości zdolni, lecz brak im
było do tego dobrej woli, gdyż zdławił ją Mój przeciwnik ....
ponieważ starał się on w nich coraz bardziej rozpalić ich
egoistyczną miłość, przeszkadzając jednocześnie w przebiciu
się w nich ofiarnej miłości, wolnej od osobistego profitu. I
dlatego był Jezus Jego życiem przykładem życia
prowadzonego w miłości .... Jezus czynił dla Swoich
współludzi jedynie dobro, On leczył ich dolegliwości, On ich
pocieszał i pomagał im wszędzie tam gdzie tylko pomoc
konieczna była .... On był zupełnie wolny od interesów
własnego „Ja” i stale do tego gotowy, aby ludziom ich
naziemski los znośniejszym uczynić .... I On nauczał ich,
dlaczego powinni oni prowadzić życie w miłości, On ostrzegał
ich przed skutkami naziemskiego, pozbawionego miłości życia,
oraz przedstawiał im oddziaływanie życia prowadzonego w
miłości, dając im Samym Sobą na to dowody, gdyż był On
zdolnym do dzieł które wielkiej mocy wymagały, On uleczał
chorych i czynił cuda dzięki sile Jego miłości, która w Nim
stale na sile przybierała .... Gdyż znajdował się On w
wewnętrznym związku z Bogiem, Który Sam jest Wiekuistą
Miłością .... I dlatego nauczał Jezus także ludzi jak stworzyć
związek z Bogiem, ich Ojcem od wieczności, co znowu
jedynie przez miłość, oraz wewnętrzną do Niego modlitwę
stać się mogło ....

Wszystko to stało się człowiekowi obce, i tylko niewielu z
nich prowadziło swe życie w miłości, i oni Jezusa wkrótce
rozpoznali, jako tego zapowiedzianego Mesijasza, oni
rozpoznali w Nim ich Ojca .... W nich rozpaliło się dzięki ich
miłości maleńkie światełko, które teraz żywiła Jezusowa
nauka, i ciemność opuściła tych ludzi .... I ta nauka powinna
być pomiędzy ludźmi rozprzestrzeniana, i dlatego też On Sam
nauczał Swoich uczni, których potem w świat wysłał ze

zleceniem, aby oznajmiali oni ludziom prawdę o Nim Samym,
o Jego dziele zbawienia, oraz o Jego Ewangelji Miłości, gdyż
ludziom trzeba było wskazać właściwą drogę, która prowadzi
ich do życia które wiecznym jest ....
Jezus przenigdy nie byłby w stanie spełnić Jego dzieła
zbawienia, gdyby nie był On przepełniony miłością, ale miłość
potrafi wszystko, dla miłości nie istnieją żadne ograniczenia ....
Nie istnieje nic, co by niemożliwe było, nie ma niczego czego
by ona nie potrafiła przezwyciężyć .... gdyż dla człowieka było
by to niemożliwe, aby wytrzymać tak wielkie męki i cierpienia,
które Jemu sprawione zostały .... Ale siła miłości dopomogła
Mu w zwycięstwie .... za pomącą siły miłości zniósł On te
gorzkie cierpienia, oraz pełną męczarń na krzyżu śmierć, i On
dopiero wówczas oddał Swego Ducha, gdy Jego Dzieło
Zbawienia spełnione zostało .... I teraz stało się dla ludzi
możliwe uwolnienie się od Mego przeciwnika, który ich tak
długo uwiązanych trzymał, jak długo wina ich grzechu nie
została zmazana .... Dopiero po śmierci Jezusa na krzyżu,
mogli sobie ludzie u Niego wyprosić siłę, oraz wzmocnienie,
w Którym Sam Bóg, jako wiekuista Miłość za ludzkość na
krzyżu umarł .... Ludzie nie są już więcej skazani na to co by
Luzyfer sobie życzył, oni mogą się teraz od niego uwolnić,
gdy poproszą Jezusa o pomoc i poprzez życie w miłości
zdobędą siłę na spełnienie Bożej woli.
I dlatego najważniejszym w naziemskim życiu jest, aby
ludziom wygłaszać Ewangelję Miłości, która zabierze od
ludzi tą gęstą ciemność, aby mogli oni odnaleźć wiarę w
Jezusa Chrystusa jako Bożego syna, oraz Zbawiciela tego
świata, i która ludziom stale siłę ofiarowywać będzie aby
mogli oni ich naziemską drogę z powodzeniem ukończyć ....
bo miłość jest siłą, i bez miłości człowiek bezsilnym pozostnie,
i nie będzie on mógł osiągnąć swojego celu, z powodu którego
on na tej ziemi żyje .... Ale bez miłości nie może być na tej
ziemi żadnego światła, bo ona jest królestwem Mojego

przeciwnika, który dlatego wielką ciemność rozprzestrzenia,
aby Bóg nie mógł zostać rozpoznany i aby on swoich
zwolenników nie utracił, którego się jednak w świetle jako
wroga rozpoznaje ....
Dlatego tam gdzie się kazania o miłości wygłasza, tam
rozbudza się także wiarę w Jeszusa Chrystusa, jeśli ludzie
tylko do tego wolę posiadają, aby te przykazania miłości
spełnić. I dlatego pracownicy na Pańskich winnicach pilnie
pracować powinni i rozprzestrzeniać Jego słowo, którego
zawartością zawsze przykazania miłości będą, gdyż ludzie się
o tym dowiedzieć muszą, że jedynie ich miłość może im
przynieść duchowe postępy, że tylko miłość przyniesie im siłę
do pracy nad samym sobą, i że miłość ofiarowuje im także
światło i otwiera przed ludźmi obszerną duchową wiedzę, tak
że oni świadomie swoją naziemską drogą kroczą .... sobie
świadomi swego zadania, oraz swego celu .... i do niego z
całych sił podążają .... i tak jak oni Jezusa Chrystusa uznają, i
wiedzą że Sam Bóg dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie
spełnił, i oni mu się teraz świadomie powierzają, tak też staną
się oni wolni od ich prawiny, i oni osiągną ich naziemski cel,
oraz ich ostateczne połączenie się z ich Bogiem i Ojcem od
wieczności .... Amen

B.D. Nr. 7986

07.09.1961

Miłość spełniła dzieło zbawienia ....
Miłość człowieka Jezus do Jego bliźnich była ta ogromna, że
skłoniła Go do wzięcia na siebie najcięższych cierpień aby im
przez to pomóc, ponieważ rozpoznał On w jak wielkiej
duchowej biedzie się oni znajdowali, oraz ich nieszczęśliwość
oraz bezradność, aby się od Mojego przeciwnika z własnych
sił uwolnić .... Miłość człowieka Jezus przyniosła Mu

najjaśniejsze światło rozpoznania dotyczące stanu ludzkości,
jego przyczyny, oraz jedynej możliwości ratunku .... A wię
miłość zaoferowała samą siebie jako ofiarę, w celu ich
zbawienia, gdyż Jezus rozpoznał dzięki sile Swojej miłości
także i Jego misję, której On Sam się podjął .... On wiedział o
tym, że On Mi siebie sam Zaoferował, że zstąpi On na ziemię
w ludzkiej powłoce i że ją tak przygotuje, aby mogła ona Mnie
Samemu jako powłoka służyć .... wielkiemu Duchowi
nieskończoności, Który był bezgraniczny, ale potrafił ludzką
powłokę Swoimi promieniami zupełnie przenikać. A więc Ja
Sam stałem się człowiekiem, tzn. Moja siła miłości, Moja
prasubstncja wypełniła całkowicie ludzką formę, w której
znajdowała się czysta dusza z góry pochodząca .... Dusza z
królestwa światłości, która sama siebie zaoferowała, aby
spełnić wielkie dzieło pokuty za wielką prawinę upadłych
duchowych istot, pokutę której Moja sprawiedliwość wymaga,
aby te upadłe istoty mogły zostać znowu do Mojego króletwa
przyjęte. Człowiek Jezus był tą światłą duszą, On był tą ludzką
formą, którą Ja sobie jako miejsce pobytu obrałem i w której
Ja Sam to zbawinne dzieło za was spełniłem ....
Człowiek Jezus musiał podczas swej naziemskiej wędrówki
znosić niezmierne cierpienia, ponieważ Jego dusza dotkliwie
odczuwała tą ciemność w której ona przebywać musiała, i
ponieważ Jego droga cierpienia ukoronowana została Jego
śmiercią na krzyżu, która pełna była ogromnych boleści. Ona
przyniosła ludzkości z przeszłości, teraźniejszości oraz
przyszłości uwolnienie się z rąk mocy, która była w stosunku
do Mnie wrogo usposobiona, czego skutkiem był jej duchowy
upadek, oraz upadek tych, które ona ze sobą w dół ściągnęła ....
Ale On musi zostać uznany jako Zbawiciel Jezus Chrystus,
w Którym Sam wiekuisty Bóg to wielkie dzieło zmazania win
za całą ludzkość spełnił. Gdyż dopiero uznanie Go przyniesie
człowiekowi uwolnienie się od Mojego przeciwnika ....
Uznanie Jezusa jako powłoki dla Mnie Samego, oznacza też

dla człowieka uwolnienie się od jego tamtejszej prawiny. I to
uznanie musi być żywe .... a nie jedynie martwe słowa
wypowiedziane ustami człowieka, ono musi być wiarą pełną
przekonania, że On i Ja staliśmy się jednością .... że Jezus jest
także Bogiem, że Ja Sam znajdowałem się w człowieku
Jezus, i że Ja Sam zbawiłem ludzi od grzechu i śmierci. Aby
móc do takiej pełnej przekonania wiary dotrzeć, to trzeba
uprzednio żyć w miłości .... Wy musicie pójść śladami Jezusa
Chrystusa, którego życie było nieustanną działalnością w
miłości .... I jeśli wy taką wolę posiadacie, to On będzie tą
wolę wspierał i wzmacniał, abyście się pełni przekonania do
Niego przyznać potrafili, i mogli skorzystać z łask Jego
zbawiennego dzieła, które wam całkowite
zbawienie
zapewniają.
Wy powinniście wiedzieć o wielkim znaczeniu Jego
zstąpienia na ziemię, o Jego misji, oraz o tajemnicy Mojego
stania się w Nim człowiekiem .... Wy wiedzieć powinniście,
że On był dla was tylko widoczną powłoką dla Mnie Samego,
Który jako wieczny Duch nie mógł być dla was widocznym, i
dlatego wybrał dla Mnie powłokę, którą Ja w zupełności
Moim duchem przeniknąć potrafiłem, abyście wy Mnie teraz
widzieć potrafili, jeśli wy to zbawienne dzieło uznacie i ofiarę
człowieka Jezus przyjąć zechcecie .... Jeśli wy sami zmazania
waszej winy zapragniecie i dlatego uciekacie się z waszą winą
pod Jego krzyż. I ona wam zaprawdę odebrana zostanie, wy
staniecie się wolni i będziecie mogli powrócić do Mojego
królestwa światła oraz błogości, i wy sami będziecie Mnie
mogli wtedy oglądać w Nim .... w Jezusie Chrystusie, w Tym
w Którym Ja Sam za was na krzyżu umarłem. Bo to „Miłość”
zstąpiła w Jezusie na ziemię, Miłość która Go wypełniła i
która za was ludzi najcięższą ofiarę spełniła .... Amen

B.D. Nr. 6367

29.09.1955

Otwarcie bram do błogości ....
Pójdźcie za Mną do królestwa, które Ja dla was otwarłem ....
Idźcie tą samą drogą, którą Ja szedłem, i wy dotrzecie do celu,
do zjednocznia się z Wiekuistą Miłością, do życia w wiecznie
trwającej błogości .... Ja jako człowiek świadomie kroczyłem
po tej naziemskiej drodze, bo przyciągła Mnie Wiekuista
Miłość której Ja się nie sprzeciwiałem, ponieważ Ja z całej
miłości oddany byłem Mojemu niebiańskiemu Ojcowi .... We
Mnie znajdowała się miłość do Niego i im dłużej Ja po ziemi
wędrowałem, tym większa była ta miłość i dzięki tej miłości,
która Mnie całego wypełniała Ja rozpoznałem w jak wielkiej
potrzebie cała ludzkość się znajdowała, której całkowicie
brak było miłości .... Moja miłość przyniosła Mi tą wiedzę ....
a ta wiedza powiększała znowu Moją miłość, gdyż teraz
należała ona również do tych nieszczęśliwych braci, którzy się
niegdyś w świetle znajdowali, i w głęboką otchłań ciemności
się stoczyli ....
Ja stawałem się dzięki stałemu przypływowi miłości coraz
bardziej mocarniejszy i Ja poczułem się wystarczająco silny,
aby podjąć walkę przeciw temu, który Moich braci w
uwięzieniu trzymał, gdyż Ja wiedziałem, że Mój niebiański
Ojciec Mi tej siły nigdy nie odbierze, a raczej ją stale jeszcze
pomnażał będzie, bo Ja Chciałem Mu przenieść z powrotem
Jego dzieci, do których Jego miłość także należała, których
jednak Jego przeciwnik w swojej mocy trzymał. Ale walka z
nim oznaczała niesamowite poświęcenie się z miłości .... Ja
musiałem go pokonać czynem miłości, który złamał by jego
moc .... Ja musiałem za wszystkich Moich braci coś poświęcić,
aby wykupić ich od ich trzemięrzyciela, Ja musiałem dać za
nich okup, gdyż on by te dusze, które do niego od czasu ich
upadku należały przenigdy nie oddał. Tak więc Ja oddałem na
krzyżu za nich życie Moje .... Moja przeogromna miłość Mnie
do tego skłoniła, i Ja sam tęskniłem za Miłością Mego Ojca ....
I On Mi ją ofiarował wypełniając Mnie nią całkowicie .... I tak

wziął mnie Mój Ociec całkowicie w Swoje posiadanie .... I
wszystko to... co Ja uczyniłem ... to spełnił Mój Ojciec we
Mnie .... Tak więc kroczyłem Moją drogą do krzyża,
wprawdzie jako człowiek, ale przez znajdującą się we Mnie
miłość popędzany, która niczego innego nie potrafiła, jak
przynieść ratunek tym którzy cierpieli w ich wielkiej
biedzie .... I Moja droga krzyżowa prowadziła wprost do
Ojca .... Brama została otwarta .... i ona pozostanie otwarta
dla każdego który pójdzie tą samą drogą po której i Ja
kroczyłem .... po drodze miłości ....
Iść po drodze miłości oznacza stałe zbliżanie się do
Wiekuistej Miłości a więc także i wejście do królestwa
światłości i błogości .... Bo kochający człowiek wypełniony
jest Bożą siłą, i on będzie potrafił się uwolnić z więzów, gdy
uda się za Mną, gdy będzie na Mnie spoglądał, jeśli będzie
Mnie w swym sercu nosił, jeśli on tak Mnie kochał będzie jak
Jezus Mnie kochał .... Bo właśnie przez swoją miłość on Mnie
do siebie przyciąga i otrzymuje bez ograniczenia siłę aby iść
drogą następców Jezusa ....
Nie istnieje żadna inna do Mnie droga, jak ta Bożego
Zbawiciela Jezusa Chrystusa .... On był Moim synem,
którego Ja na ziemię zesłałem, Którego wypełnione miłością
serce stale pragnęło Mnie oraz Mojej miłości, i w którym Ja
Sam jako Wiekuista Miłość wcielić się mogłem. On to dzieło
zbawienia spełnił, bo Jego miłość także do Jego braci
należała .... I z woli tej wielkiej miłości Ja otwarłem bramę do
raju, do wiecznej błogości, przez którą teraz wy wszyscy
wejść możecie, którzy za Jezusem Chrystusem, Zbawicielem
ludzkości postępujecie .... którzy kroczycie po drodze miłości,
która nieodwołalnie do Mnie prowadzi .... Amen

Jezusowe następstwo

B.D. Nr. 3920

01.11.1946

Postępowanie za Jezusem .... Droga życiowa w miłości oraz
zaprzeczenia samego siebie ....
Kto nie jest tak samo jak Ja łagodny i cierpliwy, kto się w tych
cnotach postępując za Mną nie ćwiczy, odkładając wszystkie
właściwości które się z istotą Mego przeciwnika identyfikują,
kto bezustannie nie dąży do tych cnót, które z niego Bożą
istotę czynią, temu trudno będzie osiągnąć swój cel ....
połącznie się ze swoim od wieczności Ojcem, Który w Sobie
czystą miłością jest i Który tylko z tymi stworzeniami się
połączyć może, które także miłością się stały. Przebieg
Mojego naziemskiego życia niechaj będzie dla was
przykładem, gdyż Ja jako człowiek tak jak i wy narażony
byłem na te same pokusy, ponieważ Ja musiłem przejść
właśnie tą drogą, która by duszę do doskonłości doprowadzić
potrafiła ....
Ja, tak jak i wym walczyć musiałem z wszelkimi
pożądaniami ciała, oraz z właściwościami bezbożnej istoty,
gdyż w innym przypadku nie mogło by wam Moje życie jako
przykład służyć, gdybym Ja został narodzony wolnym od
wszystkich ludzkich błędów i słabości i mógł obejść próbę
Mojej woli. Ja musiałem naziemskie życie w całej jego głębi
zakosztować, tzn. musiłem mieć możliwość popełnienia tych
samych cielsnych grzechów, oraz zrezygnowania z
popełnienia ich z własnej wolnej woli i unikać wszelkich ku
temu pokus. Ja musiałe walczyć przeciw cielesnym
pożądaniom i przez to mieszkającą we Mnie dusze silną
uczynić, oraz chętną do zjednoczenia się z duchem.
Grzeszność Mojego otoczenia wystawiała Moją miłość oraz
cierpliwość na twarde próby, ale pomimo tego Ja chciałem
pozostać łagodnym i z całego serca pokornym, Mi nie wolno
się także było unieść .... Słabość ludzi budziła we Mnie litość,
że stawiali oni pokusom oporu ... i Moja miłość przybierała na

sile .... Ja chciałem pomóc tym, którzy bezsilni leżeli i
podnieść się z własnych sił nie potrafili .... Bo Sam jako
człowiek potrafiłem się zawsze przenieść w sytuację duszy
tego który grzeszył, chociarz Ja Sam bez grzechu byłem,
chociarz Ja Sam dzięki sile Mojej woli pozostałem we
wszystkich pokusach ciała i duszy zwycięzcą. Ale siłę do tego
Ja czerpałem z miłości, i każdy człowiek który się w miłości
ćwiczy także będzie miał siłę oraz silną wolę aby walczyć
przeciw swoim błędom i słabościom, i on także wyjdzie z tego
zwycięsko, bo miłość sama w sobie tą siłą jest .... I kto w
miłości czynny jest, ten będzie się także ćwiczył we
wszystkich cnotliwościach, które charakteryzują Boską istotę:
on będzie łagodny i cierpliwy, litościwy oraz pokojowy,
pokorny i sprawiedliwy .... Bo jak tylko okaże on swoim
bliźnim jego miłość, to i jego myślenie pełne miłości będzie, i
on z łatwością pokonywał będzie swoje słabości oraz błędy.
Pójdźcie za Mną .... prowadźcie takie same życie, jakie Ja
prowadziłem, w miłości i zapomnieniu Samego siebie, a wy
uwolnicie się od wszystkich grzesznych pożądań, i wy sami
nie wpadniecie w grzech, wy Ojca zaczniecie upodabniać się
do Istoty Wiekuistej Miłości i wy osiągniecie akt połączenia
się z Nią już za życia na ziemi, i osiągnięcie waszego celu
będzie dla was pewnością. A więc zawsze gotowi być musicie
do wzięcia na siebie swojego krzyża, tak samo jak Ja to
czyniłem, i nie wolno wam być niecierpliwym, bo jeśli wy
Mnie z całą powagą o wsparcie poprosicie, to Ja wam go nieść
pomogę, a wasza dusza tym szybciej mogła będzie uwolnić się
od naziemskich pożądań, im chętniej ona krzyż swój nosić
będzie, który Miłość na nią nałożyła, aby ona dojrzewać
mogła. Postępujcie za Mną, i bierzcie Moje naziemskie życie
za przykład, i wy przenigdy nie popadniecie w grzech, wy się
wyzwolicie się za pomocą siły waszej woli oraz miłości, wy
staniecie się wolni, staniecie się nieskończenie błogimi
istotami, wyposażonymi we wszystkie Boskie właściwości,

wy będziecie pełni światła i siły w duchowym królestwie i żyć
na wieczność w błogości.... Amen
B.D. Nr. 5927

12.04.1594

Jezusowe następstwo .... życie prowadzone w miłości ....

Weźcie sobie wszyscy przykład z Mojej na tej ziemi
przemiany, z Mojego na tej ziemi życia, które było jedynie
życiem w wolnej od osobistych interesów miłości do ludzi ....
Starajcie się iść Moimi śladami, i zawsze starajcie się takie
samo życie w miłości prowadzić, a wtedy idziecie tą samą
drogą, i wy z pewnością cel wasz osiągniecie. Ja dlatego
zstąpiłem na ziemię, bo ludzie kroczyli błędnymi drogami,
które nigdy w górę, lecz zawsze w dół prowadziły. I dlatego Ja
wskazuję wam tą właściwą drogę i zachęcam wszystkich ludzi
do tego, aby po tej drodze za Mną poszli .... I Ja ludzi
pouczałem, gdyż bark im było wszelkiego rozpoznania co do
tego, dlaczego oni jedynie za pomocą miłości w górę wspiąć
się mogą, dlaczego oni słabi i pozbawieni siły byli i jak oni ten
stan bezsilności zmienić mogą .... Ja nauczałem ich o sile
miłości i dałem ihm dowód prawdy udawadniając ihm Moją
siłę oraz oddziaływanie zmiany sposobu życia za pomocą
miłości, tak jak Ja je na ziemi prowadziłem .... Ja wiedziałem
o wielkiej duchowej biedzie w jakiej ludzkość się znajdowała,
ale znałem zarazem środki do zniesienia jej, tak więc stale
starałem się skłonić ludzi do tego, aby oni środki te
stosowali ....
Duchowa bieda czasu ostatecznego i środki do jej zniesienia
są te same, a ich zastosowanie gwarantuje, że człowiek może
się z dołu do góry dostać .... Lecz oni nie przykładali do tego

czego Ja ich uczyłem żadnej wagi i nie poszli Moimi śladmi,
ponieważ nie wierzyli oni we Mnie, oraz w Moją naukę. Oni
prowadzą życie które daleko od Mojego odbiega; oni nie
zwracają na miłość najmniejszej uwagi i w następstwie tego
nie znajdują się na drodze w górę prowadzącej .... Gdyż bez
miłości nie może być żadnego ze Mną połączenia, bez miłości
istnieje pomiędzy wami ludźmi a waszym wiekuistym Bogiem
Ojcem wielka przepaść ....
Jedynie miłość potrafi tą przepaść przezwyciężyć, jedynie
miłość jest drogą do ojcowskiego serca, jedynie sama miłość
jest siłą która pozwoli wam na kroczenie tą drogą, która
kosztuje was siły i wysiłku. Kto nie chce pójść tą drogą
miłości, ten nigdy nie wzniesie z dna na którym się znajduje, i
Moja ręka nie może się do niego wyciągnąć, aby go w górę
pociągnąć, bo jak długo on bez miłości pozostaje to on by
przenigdy po nią nie sięgnoł .... On musi pójść za Mną z jego
wolnej woli, gdyż Ja nie stosuję żadnego przymusu gdy
człowiek stawia Mi jeszcze opór. Miłość nie znosi żadnego
przymusu, lecz uwalnia tych którzy są uwiązani ....
Ja mogę was ludzi tylko pouczyć i z powagą upomnieć,
abyście pilni byli w praktykowaniu miłości do bliźniego,
abyście zechcieli to tak czynić jak Ja to czyniłem, i że Ja wam
pomogę gdy spostrzegę waszą dobrą ku temu wolę ... aby
pójść za Mną. Dlatego miejcie zawsze przed oczami Mój
naziemski żywot i starajcie się czynić tak jak Ja to czyniłem i
wy z całą pewnością doświadczycie wtedy Mojej pomocy, bo
kto wzrok swój na Mnie skierowuje te otrzyma też siłę na
pójście drogą prowadzącą śladami Jezusa ..... i on dotrze też
do celu i ze Mną się zjednoczy .... Amen

B.D. Nr. 8680

21.11.1963

Jezusowe następstwo: Niesienie krzyża ....
Kiedy wy udacie się za Jezusem, za bożym Zbawicielem, to
zawsze wchodzić będziecie na most prowadzący do
duchowego królestwa, bo to On most ten dla was zbudował i
przed wam przeszedł Swą naziemską drogą. On Sam stworzył
dzięki Jego dziełu zbawienia pomost nad tą rozległą
przepaścią pomiędzy ziemią a duchowym królestwem, On
przeszedł po natrudniejszej i najcięższej drodze, która do
krzyża prowadziła i stworzył przez to most prowadzący do
królestwa światłości .... na który każdy człowiek wstąpić może,
i który go zawsze do właściwego celu doprowadzi ....
Drogą następców Jezusa iść się powinno, tzn. tak jak On
wziął na siebie całe cierpienie z miłości do nieszczęśliwej
ludzkości, tak musi też i człowiek pójść drogą miłości i
cierpienia, on musi pomimo tego, że Jezus całą winę swoich
braci i sióstr na siebie wziął i przez śmierć na krzyżu, przez
Jego zbawienne dzieło całą ich prawinę zmazał, starać się
oczyścić swoją duszę za Nim postępując .... Jego dusza może
się jedynie przez miłość i cierpienia oczyścić, się
skrystalizować, i ona powinna ten prozes oczyszczania
zrealizować jeszcze na ziemi, jeśli chce ona osiągnąć stopień
światłości który by jej stan błogości gwarantował. Bo
człowiek właśnie w tym celu na ziemi przebywa, aby jego
dusza mogła się uwolnić od wszelkich nieczystości, od
wszelkich złych przywar, pragnień, słabości oraz
niecnotliwości, które jeszcze do niej na wskutek ówczesnego
upadku przywierają, od których ona sie uwolnić powinna i też
może, jeśli cierpliwie kroczyła będzie po naziemskiej drodze
cierpiąc ... i się w życiu w miłości pilnie ćwicząc. Bo miłość
jest najpewniejszym środkiem oczyszczającym, miłość
oczyszcza wszelkie złogi, oraz uwalnia duszę od powłók które
jeszcze na duszy ciążą. A cierpienie .... noszone w
poddaniu .... jest także do wykrystalizowania duszy dobrze się

nadające, ona staje się bardziej zdatna do odbierania światła,
oraz dla światła przepuszczalną, gdy wstąpi w zaświaty.
Dlatego Jezus wypowiedział te słowa: „Kto chce pójść w
Moje ślady, ten musi wziąć na siebie krzyż swój” ....
Żadnemu człowiekowi nie można całkowicie zaoszczędzić
cierpienia, chociarz każdego spotka ono w innym stopniu. Ale
naziemskie życie nie jest ostatecznym spełnieniem, ono jest
zawsze tylko stacją przygotowawczą na właściwe życie w
duchowym królestwie. A to co na duszę na ziemi jeszcze
nałożone zostaje, to może jej błogość w zaświatach jeszcze
spotęgować, ale pod warunkiem że będzie to znoszone z
pokorą i oddaniem. Dobrowolnie więc powinnien pójść
człowiek śladami Jezusa .... Jemu samemu na tym zależeć
musi, aby dusza jego wyższą dojrzałość na ziemi osiągnęła, on
sam świadomie zdecydować się musi do pójścia drogą po
której i Jezus szedł, on musi też uznać Jego zbawienne dzieło,
i sam z niego skorzystać. Bo jeśli się on do Jezusa nie przyzna,
i Jego zbawinnego dzieła nie uzna, oraz z Jego łask nie
skorzysta, to chociby nawet nie wiem jak na ziemi cierpieć
musiał, to dusza jego pomimo to nie osiągnie swej
doskonałości, jeśli on w Niego nie uwierzy ... i nie uwierzy w
to, że Sam Bóg był tym, Który w człowieku Jezus dzieło
zbawiennia spełnił. Bo wtedy może być jego droga usłana
niezliczonymi cierpieniami, on sam jednak nie będzie miał z
nich żadnej korzyści dla swojej duszy, gdyż w tym przypadku
nie „poszedł on za Jezusem z wolnej woli” ....
Im więcej w was ludziach będzie miłości, tym mniej będzie
was wasze cierpienie uciskało, gdyż miłość jest najlepszym
rozwiązaniem, żar miłości stopi wszystkie powłoki duszy, ona
stopi wszystko to co nieczyste i co już się utwardzić potrafiło,
miłość w krótkim czasie zrealizuje oczyszczenie duszy ze złóg,
i rozmiar cierpienia będzie mógł zostać tam pomniejszony,
gdzie dusza się już za oczyszczanie zabrała ....

I dlatego człowiek musiał się będzie w wysokim stopniu z
miłości udzielać (służyć) aby przez to wyrazić swoją miłość
do bliźniego, bo miłość skałnia do czynów, i jeśli służy ona
bliźnim niczego za to nie oczekując, to człowiek stale będzie
dzieła miłości spełniał, i tym samym po drodze następców
Jezusa kroczył, Którego miłość tak samo do pomocy ludziom
skłaniała, Który starał się złagodzić ludzką biedę i cierpienie, i
Który stosował nadzwyczajną siłę aby Swoim bliźnim pomóc.
Tak więc będzie stała gotowość do niesienia ludziom
pomocy zarazem drogą Jezusowych następców, gdyż jest ona
dowodem miłości, która zawsze przynosić będzie
błogosławieństwo, na tym co daje jak i na tym który z pomocy
korzysta .... Gdyż miłość jest najpotężniejsza, jest tym co
Boskie, i co nieodwołalnie do doskonałości duszy prowadzić
musi, co duszę oczyścić, i zdolną do odbierania światła
uczynić musi .... Miłość jest ostatnim naziemskim celem,
ponieważ prowadzi ona do połączenia się z Wiekuistą
Miłością, bo pozwala ona na stworzenie prapierwotnego
duchowego stanu, w którym ta istota stworzona została, i
dlatego najwyższą błogość zapewniać musi, którą każda istota
jedynie w połączeniu z jej Bogiem i Ojcem od wieczności
znajdzie, z Którego miłości ona niegdyś wyszła .... Amen

Nasze zadanie tutaj na ziemi
B.D. Nr. 6086

22.10.1954

Naziemskie zadanie: Spełnienie przykazań miłości ....
Wam wszystkim postawione zostało pewne zadanie, i każdy
jeden spełnia je według jego woli, gdyż wola każdego
człowieka jest wolna. Warunkiem jego spełnienia jest jednak
uprzednia o nim wiedza, i ta wiedza dociera do was przez
Moje słowo .... które może zostać wysłuchane i spełnione, ale

także i odrzucone .... odpowiednie do waszej reakcji będą też
skutki, które wy ponieść musicie. Kto czyni to, czego Moje
słowo wymaga, ten spełnia Moją wolę, i zarazem swoje
naziemskie zadanie, on może też mówić o duchowm postępie.
Lecz i naziemsko ukierunkowany człowiek wiedzieć powinien,
że i on kiedyś za to odpowiedzieć musi, że zawiódł nie
spełniając swego zdania .... że nie nadarmo zostało mu
zaoferowane słowo oznajmicieli Mojej woli .... że on powinień
je sobie wziąść do serca, jeśli spełnić chce swoje naziemskie
zadanie .... On powinień wiedzieć o tym, że jego naziemskie
życie wiecznie trwać nie będzie, i że on to krótkie życie dla
wieczności wykorzystać powinien. A pod pojęciem
„wykorzystać” powinno się rozumieć: spełnianie na
pierwszym miejscu Moich przykazań miłości, przez co on się
godnym Mojej miłości staje i otrzymuje siłę na pracę nad
samym sobą .... aby wykonywać pracę nad swoją duszą, która
jest celem jego życia.
Każdy kto się w miłości żyć stara, ten też będzie wiedział, że
on nie tak sobie na ziemię przeniesiony został, a tylko i
jedynie po to, aby osiągnąć na niej pewien cel, i on z całą
powagą do tego celu podążać będzie .... do połączenia się ze
Mną .... Kto jednak do miłości żadnej wagi nie przywiązuje,
na nią podczas swego życia uwagi nie zwraca, kto stara się
jedynie wyciągnąć ze wszystkiego własne korzyści, te sam
sobie zamyka dostęp do wiecznego życia .... bo brak mu jest
miłości, która sama kluczem do błogości jest. Jemu brak też
jest rozpoznania, on o celu i sensie swego naziemskiego życia
nic nie wie .... i on nie przyjmnie też żadnego na ten temat
wyjaśnienia.
Spełnienie Moich przykazań miłości do Boga, oraz do
bliźniego swego, zapewnia każdemu człowiekowi takie
rozpoznanie, i kto z Moich przykazań miłości dla siebie jego
myśl przewodnią uczynił, ten musi też do światła dotrzeć. Ten
nie może iść błędną drogą, jego droga prowadzić będzie

nieodwołalnie do królestwa wiecznej błogości, bo on się
całkowicie Mojej woli podporządkowuje, on prowadzi swe
życie w Moim wiekusitym porządku, on znajduje się w stałym
ze Mną połączeniu i dlatego też otrzymuje siłę w wielkiej
obfitości. I on wykorzystuje znowu tą siłę do działalności w
miłości, gdyż Mój Duch będzie go do tego skłaniał, gdyż
znajduje się on w bzpośrednim ze Mną połączeniu, które
inaczej jak dobrze na niego oddziaływać nie może .... A więc
spełni on swoje naziemskie zadanie, starając siebie samego
oraz swoich bliźnich wprowadzić do Bożgo porządku,
stwarzając najpierw w sobie samym Boży porządek i za
pomącą siły swojej miłości oraz swego rozpoznania także i
tym pomoże, którzy z tego porządku wykroczyli, w
podporządkowaniu się Mnie, oraz Mojej woli, tak że i oni
mogli będą takie połączenie ze Mną stworzyć i przeznaczenie
ich naziemskiego życia spełnić ..... Amen
B.D. Nr.6696

23.11.1956

Rozpalenie w sobie iskierki miłości .... Instrukcja do tego ....

Nie zdławcie w sobie tej iskierki miłości, kiedy próbuje się
ona wa was przebić, dopuście w waszym wnętrzu każde
pozytywne uczuciowe wzruszenie, jeśli jest ono dobre, i
odpierajcie każdą myśl, która chciałaby was powstrzymać od
działania w miłości, gdyż to ostatnie to oddziaływanie Mojego
przeciwnika, który ponieważ sam bez miłości i was by w
stanie pozbawionym miłości utrzymać chciał, aby was nie
utracić na Moją korzyść. Pamiętajcie o tym, że Ja Sam się
wami zajmuję, gdy wy tylko jako człowiek na ziemię
przyjdziecie .... że Ja wkładam do waszego wnętrza iskierkę
miłości, która umożliwia wam powrót do Mnie, po
nieskończenie długim okresie rozłąki. I tą iskierkę miłości wy
strzec powinniście jak najcenniejszy skarb, gdyż ona jest

iskierką Mnie Samego, ona jest Moją częścią, ona jest tym,
czego wam brak jest już od wieków, co jednak nieodzownym
jest, jeśli wy chcecie stać się błogimi. Tą iskierkę miłości Ja
wam daję w podarunku kiedy wy rozpoczynacie wasze
naziemskie życie, ale wy sami musicie ją w was wskrzesić i
rozpalić, abyście się znowu ze Mną połączyć mogli, abyście
się znowu ze Mną zjednoczyć mogli ....
I temu chciałby zapobiedz Mój przeciwnik, on stara się
uniemożliwić każdy z miłości uczynek, on chce abyście
pozostali tacy, jakim on sam jest, aby serca wasze coraz
bardziej twardniały i abyście pozostali w jego mocy .... On
was nie chce na Moją korzyść utracić, ale Ja Sam chciałbym
was dla Siebie pozyskać .... Lecz od was samych zależy, który
z panów ze swoich praw skorzysta. Bo jeśli wy w miłości
żyjecie, to z waszej wolnej woli ku Mnie podążacie, i on nie
może temu zapobiedz .... Ale jemu wolno jest wywierać na
was wpływ, abyście odstąpili od działania z miłości, on może
was podburzyć do pozbawionmego miłości postępowania, on
może wzbudzić w was niedobre myśli, i wy zawsze o tym
pamiętać powinniście, że to on, wasz największy wróg, który
was w niezadowoleniu trzymać chce, lub nawet na nowo do
upadku sprowadzić, ponieważ on sam nie jest zdolny do nawet
jednej dobrej, wypełnionej miłością myśli, bo jego istota to
tylko nienawiść i on wszystkie swoje myśli na was przenieść
się stara.
Nie pozwólcie na to, aby on was ponownie zniewalał,
stawiajcie jemu opór, uwolnijcie się od niego i stale się Mnie
trzymajcie, Który za całą miłością was wspierać chciałby,
abyście mogli stać się od niego wolni .... I wy to tylko wtedy
osiągnąć możecie, gdy rozpalicie w was waszą iskierkę
miłości, kiedy dacie mu pożywienie, aby się rozprzestrzeniała
jako jasny ogień, który serce wasze wypełni i was do Mnie
zbliży. Wy teraz pytacie, co wy uczynić powinniście, aby z tej
iskierki jasny płomień ognia zrobić?

Wy przede wszystkim wyprzeć z was musicie waszą
egoistyczną miłość, wy musicie mniej myśleć o was samych
oraz o waszym dobrobycie, a częściej myśleć o dobrobycie
waszego bliźniego i wy musicie być dobrzy do wszystkich
ludzi, którzy was otaczają i starać się ich uszczęśliwić, być im
pomocny radą i czynem. Wy musicie nauczyć się ponosić
ofiarę na korzyść bliźniego swego, aby mu tym pomóc i dać to
czego mu brakuje. Pełni ofiarnej myśli musicie wasze
codzinne dzieło czynić i zawsze w tej intencji aby to było z
pożytkiem dla waszych bliźnich i nie starać się żadnych
własnych korzyści z tego czerpać na koszty waszych
współludzi .... A wówczas chęć wasza, aby ofiarować
bliźniemu miłość będzie coraz to większa, gdyż wówczas Ja
Sam od wewnątrz was popycham, a wy Moje parcie jako
uszczęśliwiające odczuwacie .... ponieważ promienie Mojej
miłości teraz was dotykają i wy otwieracie się dla nich i teraz
znajdujecie się już na drodze do Mnie prowadzącej która was
z całą pewnością do celu doprowadzi ....
Gdybyście tylko tą znajdującą się w was iskierkę nie zadusili,
a tylko rozpalili, to wtedy już nigdy nie musicie się obawiać że
dostaniecie się w ręce Mojego przeciwnika. A ponieważ
miłość jest Moją częścią, to ta część stale do Mnie będzie
chciała, i Ja Sam będę was mógł wziąć w Moje posiadanie, Ja
Sam będę was mógł siłą Mojej miłości wspierać, a palący się
w was płomień stale na sile przybierać będzie. I to wy
wszyscy osiągnąć możecie, ponieważ wy wszyscy tą bożą
iskierkę w sobie nosicie, bo wy wszyscy ten dar łaski
otrzymujecie w momencie wkraczania na ziemię jako
człowiek. Lecz każdy jeden z was sam o tym decyduje czy i
jak on z tego daru łaski skorzysta i każdy jeden będzie musiał
też ponieść odpowiedzialność za swoją decyzję gdy nadejdzie
ta godzina, w której on tą ziemię będzie musiał opuścić ....
Amen

B.D. Nr. 6846

05 i 07.06.1957

Czynność z miłości oznacza także przemianę istoty ....
Wy wszyscy powinniście prowadzić tylko takie życie w
którym widoczna była by wolna od osobistych korzyści miłość
do bliźniego. Wy wszyscy będziecie wtedy jeszcze wiele
błędów odłożyć musieli, jeszcze bardzo walczyć musieli
będziecie z waszą egoistyczną miłością, wy będzicie musieli
was samych przezwyciężyć, zrezygnować i się poświęcać, aby
przyjść waszym bliźnim z pomocą w ich potrzebie. Ale wy
dzięki temu krok po kroku w górę piąć się będziecie, gdyż
jedynie życie w miłości zapewnia wam wznoszenie się w górę.
Życie w miłości oznacza także przemianę waszej istoty,
przenmianę z miłości do siebie samego w miłość do bliźniego,
przekształcenie ówczesnych struktur, co oznacza drogę do
osiągnięcia celu .... spełnienie. Nic innego nie potrafi tego
samego celu spełnić, nic innego nie potrafi was doprowdzić do
celu jak tylko prowadzenie życia w miłości. I wy ciągle macie
ku temu okazję, bo współżycie z innymi ludźmi stwarza wam
takie okazje, gdzie wy w usłużnej miłości czynni być możecie.
Raz po raz widzieć będziecie biedę i udzielicie waszym
bliźnim pomocy, wy dopomożecie ihm dobrym słowem, albo
waszym współczuciem i także w ich sercach ich wzajemną
miłość wzbudzicie i wy ciągle na nowo znajdziecie się w
sytuacjach, w których wy waszą ofiarność (poświęcenie)
udowodnić możecie .... w sytuacjach, w których wy waszą
miłość do siebie samego na drugie miejsce postawić musicie i
pomyśleć o waszym bliźnim, jeśli chcecie spełnić Bożą wolę.
A przez to wy sami w górę kroczyć będziecie, bo wówczas
spełniać będziecie wasze naziemskie zadania, wy
przemieniacie waszą istotę w miłość .... Ta przemiana może
przychodzić niektórym ludziom ciężko, i ona wymaga od nich

silnej woli, ale wy potrzebujecie jedynie spróbować, wy
potrzebujecie do tego powagę woli, aby wasze naziemskie
życie nie było nadaremne .... I będzie wam to coraz łatwiej
przychodzić ... aby swoje „ja” postawić do tyłu, i się o
waszego bliźniego zatroszczyć, gdyż każdy uczynek z miłości
przynosi wam siłę i wzmacnia waszą wolę. I w krótce nie
oznaczało by to dla was żadne poświęcenie, bo wy znaleźli
byście w działaniu z miłości uszczęśliwienie, bo wy z każdym
dalszym uczynkiem miłości coraz to bardziej do Boga się
zbliżacie, Który Sam miłością jest, i też dlatego, że wy to
zbliżanie się do Boga jako błogość odczuwacie.
Człowiek który rozkwitnie w miłości do bliźniego będzie
wędrował przez świat w cichym zadowoleniu, oraz w
wewnętrznym spokoju, on nie będzie znał żadnych
naziemskich pragnień, bo będzie on posiadał to, co on do
życia potrzebuje; istniejąca w nim miłość nie pozwoli na to,
aby powstały w nim niedobre myśli, on wędruje radośnie
przez to naziemskie życie i wywiera również na swoje
otoczenie dobry wpływ, bo człowiek pełny miłości jest już
blisko swego celu, bo znalazł on dzięki swojej miłości
związek z Bogiem .... Lecz to jest tylko w niewielkim stopniu
oczywiste dla ludzi, którzy bez jakiegokolwiek nacisku na ich
wolę tej pracy nad przemianą swojej istoty podjąć się powinni.
Ale jego przykład .... w czyn obrócona nauka o miłości, będzie
bardziej do naśladownictwa zachęcała jak same słowa.
W naziemskim życiu zawsze rozchodzi się tylko o
przemianę istoty, o samoprzekształcenie jej w miłość, o
zwalczanie własnej, egoistycznej miłości i o rozkwit w trosce
o bliźnich .... Ale same dzieła, przy których brak jest miłości
nie wystarczą .... Bo nie te dzieła to czynią, a tylko sama
miłość, która musi być pobudką do ich spełnienia. Rajskie na
ziemi życie może dlatego oczekiwać tylko taka ludzka płeć,
która we wzajemnej do siebie miłości rozkwitnie. A każde z
miłości wykonane dzieło nosi w sobie swoje

błogosławieństwo, ono ma wpyw zarówno na wykonującego
je, który sam swoją miłość ofiarowuje, jak i na jego
bliźniego .... gdzie w przeciwieństwie do tego, wszelkie
pragnienia i dążenia oraz wszelka praca bez wartości są, gdy
nie są one uzasadnione miłością. I tego właśnie brak jest
ludzkości czasów doczesnych, czego jej jedynie stale nauczać
można, czego ona na sobie samej wypróbować musi, aby
doświadczyć błogosławieństwa ofiarnej miłości .... Ludzkość
szczególnie mocno zakorzeniona jest w swej egoistycznej
miłości co jest równoznaczne ze stanem zastoju lub nawet z
posuwaniem się do tyłu, ale nigdy nie może to oznaczać
postępu, dlatego też ciągle na nowo trzeba nauczać miłości,
oraz służyć dobrym przykładem swoim bliźnim, bo bez
miłości żaden człowiek nie osiągnie spełnienia swojego celu ....
Amen

B.D. Nr. 6924

20.09.1957

Praca nad duszą: przemiana egoistycznej miłości w miłość
do bliźniego ....
Nic nie może was zwolnić od pracy nad samym sobą .... od
pracy nad własną duszą, jeśli chcecie zasłużyć sobie na
wieczne życie. Przekształcanie waszej istoty jest dziełem
wolnej woli. Jest to przemiana z miłości egoistycznej na wolną
od osobisych korzyści miłość do bliźniego swego, gdyż
jedynie ta ostatnia jest miłością Bożą, miłością odpowiadająca
Bożej praistocie .... Miłości która oddziaływuje jako siła, i
która jest zasadą bożego porządku. Ale człowiek, na początku
swego wcielenia wypełniony jest jeszcze miłością do siebie
samego, jest to jego częścią dziedziczną po tym, który
pozbawiony jest wszelkiej miłości, i któremu wy wasz
naziemski byt jako człowiek „zawdzięczacie”. Gdyż wy
byliście niegdyś bożymi istotami wypełnionymi światłością i

siłą, wy wzięliście swój początek z Bożej miłości i byliście
jako Jego stworzenia także miłością wypełnione. Lecz była to
czysta, wolna od własnego ego, Boża Miłość, która zawsze
jedynie uszczęśliwiać chciała, którą stale do Wiekusitej
Miłości pociągało, i która stale znajdowała się w
wewnętrznym z nią związku.
Lecz miłość ta przemieniła się pod wpływem tego, który pod
wpływem własnej pychy od Boga się odwrócił, i który swoją
wolę oraz swoje usposobienie na was przeniósł. I skutkiem
waszego się od Boga odwrócenia było to, że i Jego miłość u
was na opór natrafiła, że wy ją z powrotem odsyłaliście, tak że
nie mogła już ona na was odziałowywać, gdyż każdy opór
znosi skuteczność tej miłości.
W Bożej miłości jest to uzasadnione, że Bóg ze swoich
stworzeń, które z siły Jego miłości powstały nigdy nie
zrezygnuje, że On stale starał się będzie pozyskać na nowo ich
miłość, i dlatego też znalazł On drogę, która im powrót do
Niego umożliwia. Ale powrót do Niego tylko wtedy odbyć się
może, kiedy istota ta znowu przyjmie Jego siłę miłości, co tyle
oznacza, że ona już zrezygnowała z jej oporu, że ona się
przemienia, że ona się z powrotem w to przeistacza, czym ona
na samym jej początku już była, że jej niewłaściwa miłość ....
miłość egoistyczna, przemienia się znowu na miłość bożą ....
Ale takie przkstałcenie istoty wymaga także świadomej nad
sobą samym pracy....
Człowiek na początku swego wcielenia zawsze tylko o tym
myśli, aby troszczyć się jedynie o siebie samego, jak i o dobro
swojego ciała .... On stale bardziej o sobie samym jak o swym
bliźnim myślał będzie, zawsze najpierw zaopatrzy on swoje
ciało, zamiast spełniać na swym bliźnim uczynki miłości,
ponieważ na wskutek swego odpadu od Boga ciągle jeszcze
panuje nad nim egoistyczna miłość. Ale jeśli on zacznie
świadomie nad sobą pracować, to będzie się też starał wszelką

egoistyczną miłość od siebie odpędzić, i zastąpić ją przez
wolną od osobistych interesów miłością do swego bliźniego ....
A to oznacza przemianę jego istoty, bo łagodność, pokorność,
pokojowość, sprawiedliwość, litościwość oraz cierpliwość
zawsze wyjdą człowiekowi na dobre, tak jak one również
zrezygnowania ze swojego „ego” wymagają, oraz walki z ze
swoimi słabościami i błędami .... a więc jego dotychczasowa,
egoistyczna miłość, powoli przeistaczać się będzie w czystą
ofiarną miłość, która ciągle chce uszczęśliwiać.
Pracę nad waszą duszą musicie nieodwołalnie czynić, i
pracy tej nikt wam odebrać nie może, gdyż ona jest celem
waszego naziemskiego życia, bo ona mianowicie jest pewną,
powrotną drogą, do Boga ... i do wiecznej błogości. I nie
istnieje nic, co by was od tej świadomej pracy nad duszą
zwolniło, nie ma innych środków które by wam błogość
ofiarować mogły, przy obejściu tej pracy nad wami samymi.
Wy wszyscy obciążeni jesteście błędami i słabościami, bo
zrezygnowaliście niegdyś z waszej doskonałości przez was
odpad od Boga .... przez odrzucenie Jego miłości .... Wy
możecie jednak znowu waszą doskonłość osiągnąć, wy
możecie stać się na nowo pełni światła i siły, ale najpierw
musicie stać się podobni do praistoty Boga, gdyż w inaczej
prąd Boży nie może przez was przepływać. I to jest też dla
was możliwe, kiedy się w stadium „człowiek” znajdujecie ....
jeśli tylko poważną ku temu chęć posiadać będziecie i
świadomie nad wami pracować.
Siła ta także wtedy do was dopływa, kiedy wy Boga o to
poprosicie. I co wy na początku jako ciężką pracę odczuwać
będziecie, to się wam z czasem coraz bardziej lekkie wydawać
będzie, bo wtedy wy sami dotychczas nieznane wam szczęście
odczuwać będziecie, które może wam jedynie sprawić czysta,
Boża, o samej sobie zapominająca miłość. Ale jak długo
jeszcze człowiek swoje własne dobro na samym przodzie
stawia, tak długo, to wewnętrzne uczucie pozostanie dla niego

jeszcze obce, gdy jedynie jego ciało sprawawiać sobie będzie
zadowolenie .... Lecz tutaj rozchodzi się o duszę .... Gdyż ona
jest waszym właściwym „ja” które swoją powrotną do Boga
drogą pójść powinno, jeśli chce ona aby oczekiwało ją
wieczne życie, i aby została ona przez Boga do jej
ojcowskiego domu jako Jego dziecko przyjęta .... Amen
B.D. Nr. 6984

04.12.1957

Znaczenie życia prowadzonego w miłości....
Boże ostrzeżenia zawsze dotyczyć będą życiowej przemiany
na wskutek w miłości prowadzonego życia .... I właśnie
znaczenie życia w miłości nie jest wam ludziom za dobrze
znane, ale akurat życie w miłości jest jedynym faktorem,
który wam błogość oraz wieczne życie zapewnia. I właśnie o
tym ludzie nie pomyślą, i oni na wszystko inne więcej uwagi
zwracają, jak na ich własne nastawienie do tego, co w ich
życiu najważniejsze .... do ich miłości .... Oni dzień za dniem
spełniają ich codzienne obowiązki, ale oni czynią wszystko to
bardziej z ich rozumu jak z serca .... Oni rozważają przy
wszystkim .... za lub przeciw, i tak się postępować starją, aby
to co oni robią było z korzyścią dla nich samych, a ich
naziemską pracę wykonują raczej z poczucia obowiązku, lecz
oni nie sprawdzają siebie samych.... w jakim stopniu ich serce
brało udział w ich pracy, w jakim stopniu decyduje ich miłość
o tym co oni czynią. Ale każda praca wykonana bez miłości
jest bezwartościowa .... I nawet codzienne prace wykazywać
muszą pewien stopień miłości do ich bliźnich, dla których te
pracy wykonywane zostają.
Lecz tego jest sobie tylko niewielu świadomym, i dlatego
może dla wielu z nich ich życie oznaczać poprostu jałowy bieg,
jeśli nie ma w nim powolnego duchowego postępu, stopniowej
przemiany ich istoty .... przemiany z miłości egoistycznej na

miłość wolną od własnego „ja” .... na miłość do bliźniego
swego: lub też ukształtowania z powrotem na tamtejszą istotę,
która niegdyś sama miłością była. Najczęściej każdy uczynek
wykonywany zostaje tylko z powodu pewnych osobistych
korzyści, a wolna od osobistych korzyści działalność z miłości
do bliźniego rzadko jest spotykana, ale właśnie tylko ta
ostatnia ma dla ludzkiej duszy jakąś wartość.
Ludzie powinni sprawdzać sami siebie, co oni w ciągu dnia
z zupełnie bezinteresownej miłości dla innych zrobili .... A
tego będzie nadzwyczaj niewiele, gdyż ich ja-miłość ma
przeważające panowanie, gdyż w innym przypadku nie
mógłby na ziemi mieć miejsce obecny stan, któremu nie da
się zaprzeczyć. Ludzie powinni samych siebie, sprawdzić w
jakim stopniu są oni jeszcze zdolni do miłości, tzn. w jakim
stopniu dotyka ich los ich bliźnich, a oni sami gotowi są
udzielić im pomocy. Każdy jeden człowiek myśli jedynie o
swoim losie i stara się go w miarę swoich możliwości
poprawić, lecz nikt nie pomyśli o innym człowieku który
znajduje się w potrzebie. Tak więc człowiek, który jedynie
swój obowiązek spełnia nie powinien być z siebie samego
zadowolony. Jego duchowy stan pozostanie na zawsze na tym
samym poziomie, ponieważ jedynie czyn z miłości może go
poprawić, jedynie działalność z miłości może przynieść duszy
duchową dojrzałość.
A więc co wam to ludziom daje, gdy wy sobie wszelkie
przyjemności życia zapewnicie, jeśli wy wszystko jedynie z
poczucia obowiązku wykonywać będzicie, aby zapewnić sobie
takie życie, co przynoszą wam w waszym naziemskim życiu
wszelkie trudy i wysiłki, jeśli zostały one wykonane bez
miłości, i wy u końca waszego naziemskiego życia żadnego
kroku do przodu w waszym duchowym rozwoju nie
uczyniliście, jeśli wy troszczyliście się jedynie o wasze
naziemkie życie .... Dusza mogła wyzdrowieć i dojrzeć
jedynie dzięki dziełom miłości, i jedynie dusza jest tym co

przetrwa, kiedy wy wasze naziemskie życie zakończycie, ale
dusza może jedynie dzięki życiu w miłości dotrzeć do jej
pierwotnej postaci, i akurat życia w miłości wy zaniedbujecie
w najwyższym stopniu, wy raczej dodajecie jeszcze do tych
już istniejących wasze dalsze egoistyczne dzieła, obciążając
tym nadzwyczajnie waszą duszę .... I wy czynicie z waszej
naziemskiej wędrówki coś zupełnie bezwartościowego, Wy
nie żyjecie zgodnie z waszym przeznaczeniem i kiedyś gorzko
tego pożałujecie, że nie skorzystaliście z pewnego daru łaski
i tym samym zaprzepaściliście sobie wspaniały los w
wieczności.
Lecz wy ludzie jesteście nieosiągalni dla Moich pouczeń
dotyczących życia w miłości .... Wy już tak bardzo się z
powodu waszej egoistycznej miłości opuściliście, że wasz
duch się zaciemnił, i wy nie jesteście już w stanie rozpoznać
światła które wam na przeciw świeci, gdy się was z Bożymi
naukami miłości zapoznać próbuje. Miłość pośród ludzi
bardzo już ostygła co oznacza w sensie duszy bezużyteczność
naziemskiego życia, zgubienie z oczu naziemkiego celu
człowieka, oraz zaciemnienie się duchowego stanu człowieka.
I jedynie ten, który swe życie w miłości prowadzić się stara
rozpozna też to wielkie nieszczęście które zagraża ludzkości,
która żyje bez miłości .... I tylko on wie także o tym, że w
takim przypadku również i książe ciemności posiada władzę
nad pozbawioną miłości ludzkością, że ona jest mu posłuszna i
się w jego mocy znajduje, z której się ona jedynie wtedy
uwolnić może, gdy użyje ona przeciw niemu broni miłości, bo
kto w sobie płomień miłości rozpali, tego Mój przeciwnik
omijać będzie, ponieważ Sam Bóg jest blisko niego, Który
jest Wiekuistą Miłością, przed którą ten ucieka, któremu
zupełnie brak jest miłości .... Amen

B.D. Nr. 7360

10.05.1959

Oczyszczanie duszy za pomocą miłości ....
Bardzo się do odzyskania waszej moralnej oraz duchowej
równowagi przyczynia przestrzeganie przykazania miłości do
Boga oraz do bliźniego swego, jeśli się go trzymać będziecie i
siebie pytać w jakim stopniu ja te przykazania spełniam. Bo
jeśli wy tylko szczerzy w stosunku do was samych będzicie, to
przenigdy nie będziecie szczęśliwi z was samych oraz z
przebiegu waszego życia, gdyż zawsze jeszcze pilniejsi być
moglibyście w waszym z miłości prowadzonym życiu, i często
przegapiacie ku temu okazje. Ale już sama szczera chęć, aby
w życiu właściwie postępować i obserwowania samego siebie,
są już dla duszy pożyteczne, gdyż każda dobra wola przynosi z
sobą błogosławieństwo. I wy przy takim poważnym
samosprawdzianie będziecie sobie swoich słabości i błędów
świadomi, które każdy człowiek jeszcze posiada, nawet wtedy
gdy jego wola dobra jest i to do momentu kiedy on gorliwie
zacznie z miłości działać, tak że wypełni go siła miłości, która
jego wolę znacznie posili.
Nigdy nie wierzcie w to, że wy waszą duszę już oczyszczać
nie musicie; nigdy nie wierzcie w to, że wy osiągnęliście już
ten stopień, który wam wstęp do królestwa światłości
gwarantuje .... wy musicie być pilni w pracy nad sobą samym i
to tak długo jak długo wy na ziemi żyjecie, i wyjdzie wam to
na dobry, gdy wy się częściej wam samym przyjrzycie i starać
się będziecie zgłębić w wasze błędy i słabości. I wasza wola
dozna wzmocnienia, aby bez ustanku nad duszą swą pracować,
gdyż już takie samokontrole świadczą o powadze waszej woli,
że wy dążycie do duchowej doskonałości.
Podczas waszych samoobserwacji przyjdzie wam na myśl
każde zaniechanie dobrego uczynku, stuacje w których wy
zawiedliście, lub złamaliście przykazania miłości także do
waszej pamięci powrócą i wtedy powinniście sobie mocno
postanowić, że się poprawicie i że skorzystacie z każdej okazji

aby nadrobić to co wy zaniedbaliście, i to przyniesie wam
błogosławieństwo, tak że coraz łatwiej będzie wam
przychodzić spełnianie przykazania miłości do Boga i do
wszego bliźniego, ponieważ otrzymujecie siłę kiedy wasza
wola wykazuje powagę.
Kiedyś powinien się człowiek zająć swoimi obowiązkami w
stosunku do jego bliźnich, jeśli chce on właśnie to przykaznie
spełnić .... on stale powinien sobie o tym przypominać, że on
swemu bliźniemu pomagać powinien w każdej potrzebie
materialnego czy też duchowego rodzaju, i każdej trudnej dla
niego sytuacji .... I dlatego nie powinien on zamykać na nie
oczu, on zawsze powinien tylko o tym pomyśleć, jaki byłby on
wdzięczny gdyby mu w podobnej sytuacji ktoś pomocy
udzielił, i jak bardzo by mu to było na rękę. I zawsze się nad
tym zastanawić powinien jakiej pomocy jego bliźni potrzebuje,
czy to w sensie cielesnym lub też duchowym .... Gdyż
powinień się on także starać o złagodzenie duchowej biedy
wszędzie gdzie tylko jest to możliwe, gdyż jest to dzieło
miłości o szczególnym działaniu na duszę bliźniego.
Dlatego powinien człowiek tak często jak tylko jest mu to
możliwe skierować się do swego wnętrza i nad wszystkim tym
porozmyślać, czego Bóg od niego przez Swoje przykazania
miłości wymaga, gdyż zawsze są one wskazówkami na to,
jak powinno wyglądać właściwie prowadzone naziemskie
życie, on może się zawsze według tych przykazań kierować,
jeśli chce on swoje naziemskie życie zgodnie z Bożą wolą
właściwie wykorzystać, będąc zawsze dla siebie jak i dla
swych bliźnich błogosławieństwem .... Gdyż Bóg niczego
innego od człowieka nie wymaga jak tylko tego aby się on na
miłość przeitoczył, On wymaga jedynie tego, aby spełnił on
Jego przykazania, aby mógł On mu ofiarować błogie życie w
światłości, sile i wolności, którego się jednak bez miłości
wyobrazić nie da .... I wszelkie doskonalenie duszy zależne
jest tylko i jedynie od przemiany z miłości egoistycznej na

miłość wolną od osobistych korzyści, która wtedy i miłość do
Boga gwarntuje, oraz zjednoczenie się z Nim umożliwi, od
którego to zależy cała błogość w duchowym królestwie ....
Amen

B.D. Nr. 8639

08.10.1963

Wolna wola .... Rozpoznanie zła i dobra .... Iskierka
miłości ....
Cały naziemski byt człowieka ma tylko jedno na celu, aby
doprowadzić do ostatecznej doskonałości to duchowe, które
jeszcze niedoskonałe jest, które się jako dusza w cielesnej
powłoce znajduje. I dlatego przebieg całej naszej naziemskiej
wędrówki musi zostać tak ukierunkowany, aby odpowiadał on
zasadzie Bożego porządku: człowiek powinien zawsze tylko
dobrze myśleć i chcieć, on powinień zawsze jedynie dobre
rzeczy czynić tzn. całe jego myślenie, chcenie oraz wszystko
co on czyni powinno być inspirowane przez miłość. Ponieważ
człowiek posiadając wolną wolę może ją w różnych
kierunkach wykorzystywać. On może się zarówno dobrze jak i
źle rozwijać, i nie będzie on w żaden sposób do niczego
zmuszany. Każdy człowiek ma też w sobie poczucie zła i
dobra, ponieważ posiada on w sobie cichy głos który go
upomina .... głos jego sumienia .... i ponieważ on
oddziaływanie dobrego i złego postępowania na sobie samym
także odczuwa jako przyjemne, lub jako cierpienie .... I
dlatego też mówi nam przykazanie miłości: „Kochaj bliźniego
swego jak siebie samego, uczyń mu to samo co i ciebie
uszczęśliwia, i nie wyrządzaj mu żadnej szkody, bo i ty sam
nie chciałbyś aby tobie szkodę wyrządzano. Każdy jeden
człowiek zna różnicę pomiędzy dobrem a złem, jeśli tylko jest
on szczery w stosunku do siebie samego. Jeśli jednak wola
jego złą jest, to próbuje on prawo porządku przekręcić, i wtedy
sam zaprzecza posiadania odczucia zła i dobra .... Ale

wówczas oszukuje on jedynie samego siebie, i ze swojej
strony nie będzie on mógł nigdy swego twierdzenia
podtrzymać. Kiedy człowiekowi brak jest zupełnie poczucia
odpowiedzialności, to jego całe życie jest jednym wielkim
kłamstwem w stosunku do siebie samego .... On nie chce być
dobrym, bo jeszcze mocno do przeciwnika Boga jest
przywiązany, ale on sam dobrze wie o tym że jest on złym
człowiekiem, chociarz nie chce się do tego przed swoimi
bliźnimi przyznać i coraz to głębiej w grzechu grzęźnie ....
Człowiek, któremu brakowało by świadomego poczucia
dobra i zła nie mógł by zostać pociągnięty do
odpowiedzialności za to jak on swe naziemkie życie
prowadził .... Lecz zawsze decyduje o tym jedynie jego wolna
wola, jak on chce swoje życie prowadzić, i za takie musi on
też kiedyś ponieść odpowiedzialność. Jeśli jego samego
niesprawiedliwość spotka, to będzie się on bronić. A więc wie
on dobrze co jest sprawiedliwe a co nie .... Lecz Mój
przeciwnik potrafi jego zdolność odczuwania tak mocno
przytępić, że na końcu jest on dla niego tylko ślepym
narzędziem, które pozwala się bez uwzględnienia własnej woli
używać w różnych złych celach, co czyni z niego powoli
diabła, chociarz on jeszcze jako człowiek po tej ziemi stąpa ....
Lecz dusza jego jest zupełnie opanowana przez Mojego
wroga , który stara się zepsuć wszystkie dusze. I będzie to też
dla każdego zrozumiałe, który stara się według Bożego
porządku swe życie prowadzić, że takiemu już żaden inny los
nie pozostaje, jak ponowne uwięzienie go w twardej materi.
Każdy człowiek może swoją duchową doskonałość na ziemi
osiągnąć, i tutaj decyduje tylko jego własna wola, czy on w
chwilach słabości szuka wsparcia i o siłę prosi, czy ma on w
sobie chęć żyć dobrze i sprawiedliwie .... A wówczas otrzyma
on każdą tylko możliwą pomoc. I taką dobrą chęć mógłby
każdy jeden człowiek posiadać, ponieważ Bóg nikogo nie
wyklucza kiedy obdarza ludzi swymi łaskami, które jednak z

wolnej woli przyjęte i wykorzystane zostać muszą .... I o tym
każdy człowiek sam decyduje.
Lecz myśl, że człowiek jest kompletnie niezdolny do
osiągnięcia swego naziemkiego celu, ponieważ nadzwyczajnie
obarczony jest słabościami oraz różnymi skłonnościami, jest
myślą błędną .... Bo on odpowiednio do nich obdarzony
zostaje przypływem Bożej łaski, i także sczególnie obciążeni
ludzie znajdą się kiedyś w sytuacji skłaniającej ich do
zastanowienia się, oraz do oddania się Bogu .... A to, że oni
tego nie czynią zależne jest znowu od ich wolnej woli, ale nie
można temu zaprzeczyć że oni tego uczynić nie mogą, gdyż w
innym przypadku nie można by twierdzić że Bóg jest
sprawiedliwy, mądry i pełen miłości, ale On walczy o każdą
jedną duszę i dlatego próbuje wszlkich środków aby jej pomóc.
Ale jeśli dusza staje się posłusza Jego przeciwnikowi i
zamyka swoje uszy przed Tym, Który ją zaprawdę kocha, to
zostaje ona przez Jego przeciwnika w dół ściągana, i ona nie
broni się, tylko jest mu we wszystkim całkowicie posłuszna,
co oznacza że ona na nowo całkowicie w jego wpływ wpada
stając się znowu na nieskończenie długi okres czasu do niego
przynależną. Bo jednego wam ludziom zapomnieć nie wolno,
że do każdego człowieka w momencie jego wcielenia się na
ziemi, dołacza się boża iskierka miłości, i że wystarczy ją
tylko w sobie rozpalić, aby zapobiedz niebezpieczeństwu
upadku w dół .... Każdy jeden człowiek może się w miłości
udzielać, ale czy on ku temu chęć posiada, to leży już w gesti
jego wolnej woli, decyduje ale o powodzeniu jego
naziemskiego życia, oraz o jego późniejszym losie który
oznaczać może szczęście oraz błogie życie, lub też ponowne
uwięzienie w twardej materii, gdyż inaczej nie można tego
ostatecznego celu osiągnąć, który Bóg na samym początku już
ustalił .... Amen

Pewna doza miłości do samego siebie
B.D. Nr. 4105

14.08.1947

Miłość egoistyczna ....
Kochaj swego bliźniego jak siebie samego .....
Bóg wam nakazał abyście się wzajemnie miłowali, On dał
wam pewne przykazanie, które wy spełnić musicie, jeśli
chcecie stać się błogimi. I przykazanie to nie wymaga od was
niczego innego jak tylko miłości do Niego oraz do bliźniego ....
A to oznacza konsekwentną pracę nad waszą duszą, którą wy
do stanu doskonałości doprowadzić powinniście, jak długo wy
jeszcze na ziemi żyjecie. Wszystko co wy myślicie, mówicie
oraz czynicie powinno być zgodne z tym przykazaniem
miłości, ono musi się wyrażać w chęci do obdarowywania
oraz uszczęśliwiania, w pomaganiu, w pocieszaniu, w
budowaniu na duchu oraz w ochranianiu .... Człowiek musi
czynić swemu bliźniemu wszystko to, co by go samego
uszczęśliwiało, gdyby był w tym samym stopniu
potrzebującym.
Kochaj bliźniego swego jak siebie samego .... A więc
zezwolił Bóg człowiekowi na pewien stopień miłości do siebie
samego, według którego może się on orientować w jakim
stopniu on to przykazanie miłości do bliźniego spełnia. Jeśli
człowiek samego siebie bardzo kocha, to ma on także
obowiązek bliźniego swego w tym samym stopniu miłością
swą obdarzać .... Jeśli miłość do siebie samego niewielka jest,
ale człowiekowi na spełnieniu Bożej woli zależy, to miłość do
bliźniego przewyższać będzie jego miłość do samego siebie, i
łatwo mu to przyjdzie, ponieważ potrafił on będzie
zrezygnować z naziemskich dóbr na korzyść jego bliźnich. Ale
stale będzie się od was oczekiwało, że będziecie aktywni w
miłości wolnej od osobistych korzyści, a więc będziecie też
musieli posiadać gotowość do zrezygnowania z czegoś, wy

musicie umieć rezygnować na korzyść waszych bliźnich
których wy uszczęśliwić chcecie. I przyjdzie wam to tym
łatwiej, im więcej wy miłości w stosunku do waszych bliźnich
odczuwać będziecie. Ale aby takie uczucie się w was
przebudzić mogło, to wy najpierw musicie sobie uświadomić,
że wy wszyscy dziećmi Jednego i tego Samego Ojca jesteście,
że wy wszyscy wasz początek z tej samej Siły wzięliście, a
więc wszyscy stworzenia z Bożej miłości jesteście .... A
wówczas zaczniecie się uczyć traktować waszego bliźniego
jak waszego brata, wy okażecie mu waszą miłość, wy
będziecie chcieli mu pomóc, jeśli będzie się on znajdował w
biedzie, a wasza chęć udzielania pomocy będzie was
uszczęśliwiać, gdyż ona sama jest uszczęśliwiająca i przynosi
wam duchowe rozpoznanie ....
Ofiarujcie waszym bliźnim to co wy sami pożądacie, a Bóg
ofiaruje wam, to co do Niego należy .... On da wam prawdę,
On da wam światło, siłę i łaskę, On zaopatrzy was w ten sam
sposób tylko dobrami które z Jego królestwa pochodzą, które
wam na ziemi zaoferowane zostać nie mogą. On będzie także
błogosławił to co wy na ziemi posiadacie, pomnażając to co
wy ludziom ofiarowywujecie, jeśli będzie to służyło dobru
waszej duszy. Jeśli więc z miłości do bliźniego oddacie to co
posiadacie, to nie musicie się obawiać tego że w biedzie żyć
będziecie, bo Boża miłość da wam w tym samym stopniu jeśli
wy się w biedzie znajdziecie, a Bóg swoich skąpo nie obdarza,
gdyż On nie liczy tego co daje .... jeśli i wy do ofiar gotowi
jesteście, bez lękliwego liczenia z czego wy będziecie musieli
zrezygnować.
Jeśli wasza miłość skłania was do dawania, to wachać się nie
będziecie i nie będziecie skąpi przy rozdawaniu, i dlatego
przez wiekuistą miłość bogato obdarowani zostaniecie. Lecz
jeśli nie jesteście zdolni do uczucia miłości, to musicie was
wychować w ofiarnej działalności z miłości rezultującej, wy
musicie się w okół was rozglądać i gdzie wy biedę

spostrzeżecie tam reagować i pomocy udzielać. Taka jest Boża
wola i ta wola powinna stać się także waszą wolą, a wtedy
odczujecie szczęście płynące z niesienia bliźniemu pomocy ....
w was samych zacznie się rozpalać miłość aż zapłonie ona
jasnym płomieniem który wszystko ogarnie co się do niego
zbliży. Gdyż miłość jest boska, ona się z Boga wywodzi i do
Boga z powrotem prowadzi. I dlatego przykazanie o miłości
do Boga oraz do bliźniego jest przykazaniem najważniejszym,
które na ziemi oraz w zaświatach spełnione zostać musi, aby
można się było z Bogiem zjednoczyć i dzięki temu do
wiecznej błogości dotrzeć .... Amen

B.D. Nr. 7411

18.09.1959

Miłosierna miłość do bliźniego ....
W obliczu biedy w której się wasi bliźni znajdują,
powinniści zapłonąć w miłosiernej miłości, jeśli was się o
pomoc poprosi, i wy im tej pomocy udzielić możecie. Wy
powinniście wczuć się w ich położenie, jak gdyby wy sami się
w potrzebie znajdowaliście, i pomóc według waszych
możliwości, i wy przebudzicie w waszym bliźnim wzajemną
miłość, a płomień miłości zacznie się rozprzestrzeniać i coraz
większe kręgi zataczać, a u kochającego człowieka wzmocni
się chęć udzielania pomocy, a wzajemna miłość w bliźnim
stale znajdowała będzie nowe pożywienie .... Płomień miłości
będzie się powiększał i do Mnie się garnoł, Który to Sam
miłością jestem ....
Miłość do Mnie da się tylko poprzez ofiarną do bliźniego
miłość udowodnić, bo Mnie kochać, jako najdoskonalszą
istotę w całej niskończoności nie jest trudno .... ale kochać
swego bliźniego, ze wszystkimi jego słabościami i błędami
jest dopiero dowodem tego, że dany człowiek posiada
współczujące i kochające serce, i że on tą miłość, która w nim

drzemie w stosunku do tych co słabi i bezradni, gdy się do
niego w swojej biedzie zwrócą chętnie okazać chce. Taka
miłość jest miłosierdziem i ona zaprawdę w ludzkim sercu
powstała .... i ona udowadnia miłość do Mnie, bo kochać istotę
niedoskonałą potwierdza dopiero miłość do Tej doskonałej
Istoty, która jest Stworzycielem wszystkiego tego co
człowieka otacza, a więc także jej bliźniego, któremu się
dlatego według Bożej woli prawdziwa braterska miłość należy.
Nigdy nie można udawać że się braterską miłość posiada, bo
albo się bliźniemu swoją miłość okaże, albo się go w jego
biedzie samego pozostawi. Ale on przenigdy nie złagodzi jego
biedy, jeśli go do tego nie skłonią jakieś inne materialne
korzyści, które nie mogą jednak zaliczone zostać do ofiarnej
miłości, której Ja od was ludzi wymagam .... Udzielać pomocy
pod aspektem naziemskich korzyści jest dla Mnie
równoznaczne z nie udzieleniem jej, gdyż jedynie wolna od
osobistych korzyści czynność jest tą prawdziwą miłością,
której ja przez Moje przykazania od was wymagam. Co z
wyrachowania uczynione zostaje to nie zalicza się do
spełniania tego przykazania, i jest jedynie martwym dziełem
na które Ja żadnej uwagi nie zwaracam.
Prze de Mną wy ludzie niczego udawać nie możecie, bo Ja
zaglądam do waszych serc .... i dlatego wymagam
miłosiernego żaru miłości .... uczucia miłosierdzia, które
odnosi się do waszego bliźniego znajdującego się w
potrzebie .... I jedynie na nie Ja spoglądał będę i oceniał je
jako dowód waszej do Mnie miłości, do waszego Boga i Ojca,
Który za wami ze Swoją nieustającą miłością idzie i was do
Siebie w Jego pełnej miłosierdzia miłości przyciągnąć chce ....
Wy otrzymaliście miarę, jaką miłość wy waszemu bliźniemiu
ofiarować powinniście .... Wy macie go kochać jak siebie
samego .... To samo z czego wy korzystacie, to samo także i
on od was otrzymać powinnien, tzn, że wy mu według
waszych sił dopomóc powinniście i zawsze o tym pamiętać, że
i dla was by to bardzo miłe było, gdybyście od waszych

bliźnich podobną pomoc otrzymali .... Nigdy nie powinniście
myśleć, że nie macie w stosunku do waszych bliźnich żadnych
zobowiązań, gdyż to zobowiązanie Ja Sam na was nałożyłem
przez Moje przykazanie, oraz dodatek „jak siebie samego” ....
Ja przyznaję wam ludziom pewną dosę miłości do samego
siebie, i odpowiednio do tego powinniście kochać także
waszych bliźnich ....”jak siebie samego” .... I ten dodatek
zawsze was do tego zobowiązuje abyście o swoim bliźnim
pamiętali, tak jak wy przede wszystkim o was samych
pamiętacie, czego się wam nie zabrania. Jeśli się także
waszym bliźnim zaopiekujecie, to wasza miłość jest
uzasadniona, i wkrótce nie będzie ona już przekraczała
właściwej miary .... Gdyż w was zacznie rosnąć miłosierna
miłość i wy także i Mnie coraz głębszą miłość okazywć
będziecie .... Wy będziecie spełniać wasze przykazania przez
to staniecie się zaprawdę błogimi .... Amen

Czynna do bliźniego miłość....
B.D. Nr. 2783

22.06.1943
Miłość gotowa do ofiar ....

Miłość czyni człowieka zdolnym do wszelkich poświęceń, i
właśnie tak powinna wasza miłość wyglądać ... że wy chętnie i
z radością z wszystkiego zrezygnujecie jeśli wy tym waszemu
bliźniemi pomocnym być możecie. Miłość pełna poświęceń
jest błogosławieństwem którego się słowami opisać nie da,
zarówno dla waszych dusz, jak i dla duszy waszych bliźnich,
którzy przez to jednocześnie w miłości wychowani zostaną, bo
miłość która na nich promieniuje rozpala także i w nich
iskierkę miłości, która się z czasem w płomień rozwinąć może.
Miłość musi popychać człowieka do czynów, gdyż dopiero
wówczas jest ona prawdziwą miłością, która objawia się nie

tylko w uczuciach i słowach, ale również i w aktywnej opiece.
Wielka radość ogarnia człowieka i czyni go błogą kiedy
wykonuje on uczynek miłości służąc tym samym swojemu
bliźniemu .... A więc już sama miłość się opłaca, bo ona nas
uszczęśliwia i ciągle do nowych czynów miłości inspiruje.
Gotowa do poświęceń miłość nigdy o sobie samej nie myśli;
człowiek z tego co posiada daje bez zastanowienia drugiemu
to czego on potrzebuje, on coś oddaje i jest szczęśliwy że
może swemu bliźniemu tym pomóc .... Dopiero taka miłość
przynosi mu dojrzałość duszy, która jest jego naziemskim
celem, bo jego serce stanie się przez to zdolne do
przyjmowania Bożej miłości, która potrzebuje takiej
przygotowanej duszy jako mieszkania, aby mogła w
człowieku przebywać i działać. Człowiek przyciąga do siebie
przez swoją miłość samego Boga jako miłość, i on już nigdy
bez miłości nie będzie, bo Jego boża miłość wypełni jego
serce, i cała jego istota w miłość się przemieni .... On staje się
podobny do Boga, on znajdzie z Nim połączenie już podczas
swego naziemskiego życia .... cel oraz przeznaczenie swego
naziemskiegom życia. W jak małym jednak stopniu rezygnuje
człowiek ze swego osobistego dobra, kiedy on z miłości do
bliźniego pewną ofiarę ponosi, i ile z tego jest jednynie
wymianą .... Jak długo jemu jeszcze bardzo na posiadaniu
naziemskich dóbr zależy, jak długo dobra tego świata jeszcze
wszystko dla niego znaczą, to nie jest on jeszcze zdolny do
dzieła miłości, ponieważ jego ja-miłość jeszcze za duża jest, i
ona nie pozwala mu na oddanie swoich dóbr aby nimi
dopomóc swoim bliźnim. Dopiero prawdziwa miłość skłoni go
do tego, miłość do swych bliźnich sprawi, że to co on posiada
traktował on będzie jako bezwartościowe, on tylko starał się
będzie pomóc, i nie pyta już więcej o to jakie korzyści mu to
co on posiada przyniesie, on daje chętnie i z radością, gdyż
jego miłość go do tego skłania .... Kto jednak miłości nie
posiada, ten nie potrafi się z dobrami tego świata rozstać, i nie
dozna on przenigdy prawdziwej radości, on nie pozna

prawdziwego szczęścia, które wywołuje
sprawiony z miłości uczynek na bliźnim ....

w człowieku

I aby tym dopomóc i ich do działalności z miłości wychować,
Bóg na to pozwala aby bieda na świat przyszła .... Bieda która
u każdego człowieka spowodować powinna że zacznie się on
ćwiczyć w uczynkach z miłości, bieda która powinna w sercu
każdego człowiek rozpalić iskierkę miłości, aby stał się on
aktywny w ofiarnej miłości. I kiedy on już raz szczęścia
płynącego z uczynków z miłości na sobie doświadczył, to jego
serce nie nie będzie już stwardniałe. I dla tego wy ludzie
poinniście się ćwiczyć w miłości, wy powinniście wszystko to
co wam kochane i drogie podarowywać innym, jeśli wy w ten
sposób możecie załagodzić biedę waszych bliźnich .... Wy nie
powinniście się za długo zastanawiać, czy wam to wyjdzie na
korzyść lub na niekorzyść; motorem do tego powinna być
miłość waszego serca, a ona długo się nie zastanawia .... Ona
się chętnie poświęca, ona chętnie rozdaje to co posiada,
ponieważ chce ona tylko pomóc i współmieszańcom na tej
ziemi ich los znośniejszym uczynić .... I jeśli wy potraficie coś
poświęcić, to wy przez to nie zubożejecie, a staniecie się o
wiele bogatsi, gdyż wówczas płynie do was Boża siła miłości,
która swą wartością wszelkie dobra tego świata przewyższa ....
Wy ofiarowujecie naziemskie dobra i otrzymujecie w zamian
dobra duchowe, i to dobro jest waszą własnością która wam
już zabrana nie zostanie, która przy was pozostanie także
wtedy, kiedy wy już ziemię opuścicie wstępując do
duchowego królestwa ....
Każda ofiara, którą wy z miłości dla swych bliźnich
poniesiecie, pomnaża wasze wiekuiste dobra. Dlatego też
wasze naziemskie życie powinno być nieustannym działaniem
z miłości, powinno być służeniem i ofiarowywaniem,
pomaganiem oraz służeniem radą tym którzy są jeszcze słabi i
potrzebują duchowej pomocy. Wy powinniście się poświęcić,

aby i w waszych bliźnich mogła zostać rozbudzona miłość ....
abyście mogli spełnić waszą naziemską misję .... Amen
B.D.Nr. 4706

07.08.1949

Miłość do bliźniego .....
W chrześcijańskiej do bliźniego miłości leży uzasdnienie
pokoju oraz jedności, zarówno w globalnym jak i małym
zakresie, tzn. narody i państwa będą żyć w pokoju, ale także i
ludzie będą ze sobą żyć w jedności, gdy ich zachowanie
budować będzie na zasadzie miłości do bliźniego, i będą się
oni starać sobie wzajemnie tylko dobroć okazywać i starać się
także będą uchronić swych bliźnich od cierpienia oraz
zmartwień .... A wtedy zapanuje na ziemi prawdziwy pokój ....
lecz jak daleko są jeszcze ludzie od tego .... Oni udręczają się
wzajemnie i pełni są bezwzględności, chociarz nie chcą oni
świadomie swym bliźnim wyrządzić szkody, ale wzajemnej
miłości to się odczuć nie da, dlatego też widoczny jest wielki
duchowy rozkład, bo bez miłości człowiek nie będzie się starał
robić duchowych postępów, bez miłości nie ma żadnego
duchowego postępu .... ludzie ich celu nie osiągną .... Tylko
niewielu przestrzega jeszcze prawa miłości, które jednak musi
być spełniane, gdyż inaczej nie może być na ziemi pokoju.
Tak więc każdy jeden z was powinien siebie samego
poważnie zapytać, jak on się w stosunku do tego prawa
zachowuje .... on powinien siebie zapytać, czy on według
swoich sił i możliwości wszystko czyni, aby spawiać radość i
łagodzić cierpienie, oraz przeciw biedzie działać, która jest dla
niego widoczną i jego pomocy wymaga. Człowiek więcej
powinien o innych myśleć jak o sobie samym, to wtedy też
zauważy czego jest ludziom brak i będzie mógł im przyjść z
pomocą. Człowiek powinien unikać wszystkiego co by jego
bliźniego dręczyło lub unieszczęśliwiało, a za to czynić
wszystko co by mu radość sprawiało. Zapytajcie się samych
siebie, czy moglibyście się usprawiedliwić, jeśli by się takiego

usprawiedliwienia od was wymagało, a wy odkrylibyście w
waszym życiu wiele sytuacji w których nie przyszliście z
pomocą, które są grzechem, jeśli człowiek z tego powodu się
męczy, lub cierpi biedę duchowo lub cieleśnie. Pomagajcie
wszędzie tam gdzie wy pomóc możecie, i zapobiegajcie
cierpieniu wszędzie tam gdzie jest to dla was
możliwe ....Nigdy nie dopuście do tego, aby wasza
egoistyczna miłość mogła decydować, nigdy na to nie
pozwólcie aby wasz bliźni musiał głód cierpieć, kiedy wam się
dobrze powodzi .... Powinno się to słownie jak i obrazowo
rozumieć, bo także przyjazne słowo, dobre spojrzenie,
przyjazne staranie, mogą bliźnich pokrzepiać i wzmacniać,
dlatego nie pozwólcie aby tego w waszym życiu brakowało.
Ćwiczcie się w miłości do bliźniego, a wasze naziemskie
życie przebiegać będzie w harmonii, pokój oraz jedność
panowały będą w was oraz w okół was, i gdyby wszyscy
ludzie chcieli żyć zgodnie z tym przykazaniem, to na świecie
byłby prawdziwy raj. Ale jak naprawdę na tym świecie
wygląda?
Nad ludźmi panują wszystkie złe cechy
charakteru, chciwość, nienawiść, zazdrość, niezgoda,
nieuczciwość oraz egoistyczna miłość panują nad ludzkością,
oni nie są dla siebie przyjaciółmi, lecz wrogami, oni się
wzajemnie nie szanują, tylko próbują się wzajemnie
wywyższać, oni nie przykładają do rany łagodzącą ból rękę a
tylko nadal ranią .... i tak zło staje się coraz to większe
skazując ludzkość na zepsucie. Miłość pomiędzy ludźmi
wystygła, co ich koniec oznacza .... Bo tam gdzie nie ma
miłości, tam twardnieje każda jedna substancja, gdzie serce
nie potrafi już żadnej miłości odczuwać, tam zanika wszelka
zdolność rozpoznawania, a więc całe życie powoli zamrze,
gdyż tylko miłość jest życiem .... Wy ludzie możecie
wprawdzie jeszcze cieleśnie żyć, ale duchowo jesteście
martwi, jeśli brak wam jest wszelkiej miłości.

Ciągle na nowo wygłasza się wam kazania o miłości, nie
pozwólcie aby te upomnienia ucichły w was bez echa, tylko
wiedzcie, że są to ostatnie z góry zawołania; wiedzcie że nie
ma już za wiele do końca czasu, a was się według waszej
miłości osądzać będzie. Dlatego zatroszcie się o to, abyście się
tego sądu obawiać nie musieli .... ćwiczcie się w miłości do
bliźniego i zasłużcie sobie tym na wieczny pokój .... Amen
B.D. Nr. 8601
30.08.1963
Jedynie służąca miłość prowadzi nas do doskonałości ....
W każdej fazie waszego rozwoju, który w górę was prowadzi
wy musicie służyć, ponieważ każde jedno stworzone dzieło
posiadało swój cel oraz swoje przeznaczenie, nic z tego, co
miało niegdyś upadłe duchowe z powrotem w górę
poprowadzić, nie zostało przez stwórczą Moc bez sensu
stworzone. Wy jako człowiek nie wszędzie rozpoznać
potraficie służące przeznaczenie, ale sam Stworzyciel
pozwolił się pokierować przez Swoją mądrość i miłość, i
wszystkim Swoim dziełom przeznaczył pewne zadanie, przez
spełnienie którego zawsze tylko to osiągnięte zostało, że
uwiązane w nich duchowe mogło krok po kroku do góry się
wspinać. A więc upadłe duchowe istoty muszą pokonać w
stanie przymusu nieskończenie długą rozwojową drogę, co
wam ludziom już częściej oznajmiane zostało. Ale
decedującym dla ostatniego stadium na drodze do duchowej
doskonłości może być jedynie to, co człowiek z wolnej woli
uczyni, a decyduje tu jedynie służenie jako człowiek .... kiedyś
upadła duchowa istota w stadium wolnej woli .... Człowiek
musi z miłości służyć, a wówczas będzie on z wolnej woli
według Bożej woli czynny i on już na ziemii osiągnie swoją
duchową doskonałość.
Miłość zawsze objawiać się będzie w służeniu .... gdyż
miłość zawsze chciała będzie przedmiot swej miłości
uszczęśliwić, jemu pomóc. Miłość która służy, to czysta Boża

miłość, ona nie jest już jak niegdyś odwrotnie ukierunkowana,
kiedy to zaspakajała ona jedynie swe własne potrzeby, ona ma
teraz jako cel swój dobro bliźniego, co się zawsze w służeniu
mu przejawiać będzie .... Co więc człowiek w służącej miłości
wykona, to zawsze będzie błogosławione i do pełnej
doskonałości prowadzić go będzie. Jeśli jednak zaniecha on
wykonywania uczynków z miłości, to pozostnie on
nieodwołalnie na tym samym stopniu rozwoju, i istnieje
jeszcze do tego niebezpieczeństwo, że jego egoistyczna miłość
się wzmoży, i on z powrotem opadnie, a jego naziemskie życie
będzie jedynie jałowym biegiem, ponieważ on jako człowiek
do niczego zmuszny nie będzie ....
Kto w ofiarnej miłości służy, ten spełnia też Bożą wolę, i on
zbliża się znowu do swojego Boga i Stworzyciela, bo ofiarna
miłość jest zarazem dowodem pokory, bo człowiek się już
więcej nie wywyższa, co spowodowało niegdyś jego upadek ....
Wszystko co stworzone zostało służy, chociarz się to w stanie
przymusu odbywa, i to, co niegdyś upadło pokonuje swoją
powrotną drogę do Boga w tym właśnie przymusowym stanie,
ale w tym stanie nie może ono osiągnąć swego końcowego
celu, czego warunkiem jest posiadanie wolnej woli, gdyż
inaczej istota ta na zawsze pozostała by z góry ukierunkowaną,
co nie odpowiadało by jej prastanowi, w którym to jako wolna
na świat wystawiona została i mogła dowolnie tworzyć i
działać .... Ona tą wolność koniecznie znowu otrzymać musi i
znowu się poruszać musi w Bożej woli, chociarz może ona
także gdyby zechciała wolę swą odwrotnie ukierunkować. I tą
decyzję każdy człowiek podczas swego naziemskiego życia
podjąć musi, aby znowu stać się tym, czym on na samym
początku już był. Dlatego powinien on służyć .... A to wymaga
wycofania się miłości do siebie samego .... ukształtowania
siebie, swej istoty, na ofiarną, boską miłość, która zawsze
chciałaby jedynie uszczęśliwiać .... co dla człowieka na
początku nie będzie łatwe, ale podczas jego naziemskiego
życia osiągnięte zostać może, gdyż oferowane mu będą

wszelkie pomoce, aby jego egoistyczna miłość mogła się
przeistoczyć, a człowiek wtedy już tylko o swoim bliźnim
myślał będzie i tym samym swoją do Boga miłość udowadniać,
znowu się do Niego zbliżając, tak jak on się niegdyś z własnej
wolnej woli od Niego oddalił. I chociarz wy ludzie w to
wierzycie że wy przez obyczaje i różne obrządki się
udoskonalić możecie, to jak długo nie polegają one na
dziełach ofiarnej miłości, tak długo pozostaną one dla Mnie
bezwartościowe i nie przyczyniają się do waszego rozwoju
który was w górę prowadzi ....
Wy wasz stan doskonałości osiągnąć możecie jedynie przez
służącą miłość, gdyż ona sama świadczy o waszej chęci
powrotu do Boga. I On wam ciągle na nowo stwarzał będzie
okazje, które was do służącej miłości skłaniały będą, w
których wy waszemu bliźniemu wsparciem być możecie w
duchowej jak i w naziemskiej biedzie, gdzie wy możecie
pomagać, pocieszać i ochraniać wszystkich tych, którzy się w
opresjach znajdują, i którzy się z własnych sił z nich uwolnić
nie potrafią.
Wasza poprzednia naziemska droga poprzez wszystkie
dzieła stworzenia, była z pewnością ciężka i pełna cierpień,
ale wy dzięki niej pewnie do góry się dostaliście, ponieważ na
wskutek praw natury musieliście służyć .... Ale w stadium jako
człowiek jest to dla was o wiele trudniejsze, gdyż wy sami
musicie się przezwycięrzyć, wasza wolna wola musi stać się
aktywną, aby to czynić do czego wy przedtem zmuszeni
byliście przez prawa natury .... Wy musicie służyć .... ale nie
będziecie do tego zmuszani, gdyż jedynie wasza wolna wola
sama o tym decyduje .... I dlatego też wy sami ponosicie
wielką odpowiedzialność za wasze naziemskie życie jako
człowiek .... wy możecie na powrót utonąć, ale także dotrzeć
na najwyższe wzniesienie .... wy dzięki waszej służącej
miłości możecie się połączyć z Samą Wiekuistą Miłością, a
wówczas was cel został na ziemi osiągnięty, wy znaleźliźcie

wasz związek z Bogiem i Stworzycielem, wy wracacie jako
dzieci z powrotem do Ojca, z Którego wy niegdyś jako
stworzenia wyszliście .... Amen

Pomoc w duchowej potrzebie
B.D. Nr. 1504

05.07.1940
Troska o uzdrowienie duszy ....
ofiarna do bliźnich miłość...

Każda wolna godzina powinna wykorzystana zostać na pracę
która służyłaby ludzkiemu dobru .... Dobro duchowe powinno
zawsze stać przed dobrem naziemskim, gdyż nie ma już czasu
do stracenia. Demon tak samo wykorzystuje każdą okazję, aby
ludzkości duchowo zaszkodzić, i dlatego siła jemu przeciwna
stale aktywną być musi, aby zapobiec jego działaniu; dobra
duchowa siła musi się w działaniu przeciw tej sile zjednoczyć,
dlatego też nie może być miejsca dla letnich lub opuszczania
się w pracy, które mój przeciwnik mógłby wykorzystać. Gdyż
wówczas tym bardziej staje się on aktywny, on osłabia także
siłę woli tych, którzy nie są pilni w pracy odwrotnie
ukierunkowanej i sprawia że stają się oni zmęczeni ....
Przeciw przykazaniu o miłości do bliźniego wykracza także
ten, który opuszcza się w walce o uzdrowienie dusz tych,
którzy potrzebują pomocy. Ponieważ to powinno być waszą
najpilniejszą troską, aby dopomóc tym, którzy bliscy są
duchowego upadku. Wy nie powinniście ich w ciemności
ducha pozostawiać, i nie powinniście się obojętnie od nich
odwracać, ponieważ oni waszej pomocy potrzebują. Oni są
słabi, i nie są już w stanie uwolnić się z pod panowania Mego
przeciwnika. Oni nie rozpoznają biedy ich duszy, gdyż
wszystko wokół nich jest ciemne i pozbawione światła, i oni
dlatego żadnego światła nie pragną. Lecz waszym staraniem
powinna być chęć zapalenia światełka, aby przynieść tym

biednym przynajmiej słabe połyskiwanie światełka, tak że oni
was spostrzegą i zwrócą uwagę na waszą działalność.
Wy powinniście wszystkiego spróbować, aby ich
obojętność w stosunku do duchowej wiedzy przemieniła się, w
uwagę; wy powinniście ich myślom wskazć właściwą drogę,
wy powinniście ich pouczyć i starć się ich do tego skłonić aby
pamiętali oni o ich duszy i pojęli sens ich życia; wy
powinniście spróbować skłonić ich do przyjęcia wiary w
Jezusa Chrystusa i wskazać im o ile bogatsze w
błogosławieństwo jest prowadzenie naziemskigo życia w
miłości, od życia w miłości egoistycznej i spełnianiu swoich
naziemskich życzeń. Wy nie powinniście niczego z tego przed
nimi przemilczeć, co wam samym pomogło odnaleźć, waszą
drogę do góry prowadzącą. Wy powinniście zapoznać ich z
naukami Jezusa Chrystusa, że oni jedynie poprzez służenie
w miłości do góry dostać się mogą. Wy powinniście uczynić
wszystko to, co by te dusze z nocy ducha do światłości dnia
poprowadziło. A wówczas jesteście w całym słowa tego
znaczeniu w miłości czynni.
Ofiarna, wolna od osobistych korzyści miłość do bliźniego,
zawsze troszczy się tylko o uzdrowienie duszy. Zadanie to
wymaga nieskończenie wielkiej miłości, oraz cierpliwości,
ponieważ znajdujące się w ciemności istoty bardzo trudno jest
skłonić do przyjęcia Bożgo słowa; one okażą wam wiele oporu,
bo Mój przeciwnik także waszym największym przeciwnikiem
jest, i starał się będzie wolę tych ludzi do okazywania
największego oporu skłaniać. Lecz pomimo tego ludzka
miłość może okazać się zwycięzcą, jeśli bez utraty
cierpliwości ciągle na nowo walczyć się będzie o te dusze, i to
właśnie środkami miłości .... Na zewnątrzną część człowieka
nie trzeba zwracać uwagi, lecz tylko na jego duszę, która w
godnym pożałowania stanie się znajduje i z siebie samej z
własnych sił nie jest już w stanie pozbyć się swych kajdan,
które jej Mój przeciwnik założył. Kto już w świetle, tzn. w

wiedzy o prawdzie się znajduje, tego miłość rozpozna biedę
takich dusz, on nigdy nie opuści się w swych staraniach, o nie.
On starał się będzie im pomóc przez swoją uwewnętrznioną
modlitwę, On przedstawi biedę tej duszy swojemu Ojcu w
niebie, i będzie Go prosił o siłę do pracy nad zbawieniem
duszy, jeśli jego własna siła nie będzie mu wystarczała, a wola
zacznie czuć się zmęczoną, zanim ta dusza dla wiekuistego
życia pozyskana zostanie.
Dlatego też bądźcie bez ustanku w miłości czynni, i
używajcie całej waszej miłości dla waszych bliźnich których
dusze w biedzie się znajdują. Nie pozwólcie aby
niepowodzenia was do tego zniechęciły, tylko stale ubiegajcie
się o siłę od Boga, a wówczas będziecie w stanie spełnić
nawet najtrudniejsze zadania, wy wyrwiecie te dusze ze szpon
przeciwnika, aby zaprowadzić je do niebiańskiego Ojca, a
dusze te przez wieki wieków będą wam za to dziękować ....
Amen

B.D. Nr. 3960

24.01.1947

Zbawienna czynność jest największym dziełem miłości do
bliźniego ....

Pracować na ziemi na rzecz zbawienia dusz, to wyraz
największej do bliźniego miłości, co bardzo się Bogu podoba.
Jest to czynność, która skierowana jest na ciało oraz duszę
bliźniego. Ponieważ cielesna bieda będzie coraz mniejsza im
pilniej się nad duszą pracować będzie. Ale zbawienna
czynność, to wszystko co może duszy w uzyskaniu jej
wolności dopomóc, wszystko, co temu służy, aby się ona z
przemocy Szatana wydostać, i w górę rozwijać mogła,
wszystko to co jej pomaga w uzyskaniu jej doskonałości. Tą

zbawienną czynność może wykonywać każdy człowiek i
dzięki niej ćwiczyć się w pełnej błogosławieństwa miłości do
bliźniego, a szczególnie w ostatnim czasie przed końcem
świata, w którym niezliczona ilość dusz w duchowej biedzie
się znajduje, którym trzeba udzielić pomocy, gdyż bez
otrzymania pomocy są te dusze bez ratunku stracone, gdyż one
same siły nie mają aby się z ich sytuacji wyzwolić.
Jeśli wy ludzie, sobie to uświadomicie, że dusza która
całkowiecie osłabiona jest koniecznie pomocy potrzebuje, to
wasze serce musiało by się zdecydować na udzielenie jej
pomocy jeśli odczuwacie w was tylko mało iskierkę miłości,
bo ta słabość duszy, to nie jest stan przejściowy, a tylko stan
który już od wieki wieków trwa, aż do czasu, gdy jej z
zewnętrz udzielona zostanie pomoc. Dusza taka w stadium
„człowiek” jest wprawdzie w stanie sama się wyzwolić, jeśli
się Bogu powierzy i przestrzegać będzie Jego przykazań. Ale
ponieważ ona tego nie uczyniła, to pozbawiona jest ona
wszelkiej siły, i pomoc może jej jedynie ze strony ludzi
przyniesiona zostać, ponieważ bezpośrednie działanie Boga
stało się niemożliwością, właśnie z powodu woli samego
człowieka, która jest zupełnie odwrotnie ukierunkowana. Bóg
stara się jednak w czasie ostatecznym także i tą wolę
przemienić i dlatego wysyła On do ludzi Swoich posłańców, i
dlatego też stale ich upomina, aby byli na ziemi zbawiennie
aktywni przez przynoszenie swym bliźnim oświecenia, i przez
dobry przykład powinni oni ludzi zachęcić do zmiany ich
życia na życie w miłości, gdyż jedynie przez takie życie mogą
się dusze wyzwolić. A więc konieczna jest miłość, aby na
ziemi brać udział w dziele zbawienia, i każdego człowieka
który aktywny jest w miłości do bliźniego będzie Bóg
błogosławił, gdyż ta miłość naprawdę wolna jest od osobistego
profitu, a zbawienna czynność może być jedynie przez tych
wykonywana, którzy samych siebie .... ich własne ego na bok
odstawiają, którzy pokonali już swe przywiązanie do tego
świata i którzy są prawdziwymi pracownikami w Pańskich
winnicach, którzy się sami do pracy zgłosili, która im żadnych

naziemskich sukcesów nie przyniesie, i która służy tylko i
jedynie duchowemu dobru ich bliźnich, i taka do bliźniego
miłość musi mieć sukces, ona nie pozostanie bez echa, ta
praca nad duszą bliźniego nie będzie nadaremna, jeśli wola
tych ludzi nie jest jeszcze zupełnie Bogu przeciwna i człowiek
się tym staraniom swoich bliźnich nie opiera, gdyż w
przeciwnym wypadku byłaby jego dusza na wieki stracona, bo
jej duchowa bieda za duża jest, aby można było ją na ziemi w
tym krótkim czasie który jeszcze pozostał znieść. A wtedy
czeka taką Bogu przeciwną duszę ponowne uwięzienie jej w
dziełach które na nowej ziemi stworzone zostaną i przez które
ona ponownie będzie przejść musiała, co nieskończenie
długiego okresu czasu wymaga .... Amen

B.D. Nr. 7509

27.01.1960

Duchowa bieda bliźniego ....
Jeśli wy zajmiecie się bliźnim który znajduje się w duchowej
biedzie, to będzie to dla was samych błogosławieństwem.
Wprawdzie łagodzenie naziemskiej biedy jest przykazaniem
miłości do bliźniego, co wy też czynić powinniście, aby
otrzymał on to, co wy byście też otrzymać chcieli, gdybyście
się w takiej samej sytuacji znaleźli. Ale wy powinniście mu
także pomóc, gdy znajduje się on w duchowej biedzie, i to
będzie miało wpływ zarówno na jego, jak i na waszą duszę.
Ponieważ bieda duchowa, jest o wiele gorsza od naziemskiej
biedy, gdyż ta ostatnia skończy się w momencie odejścia z tej
ziemi, ale bieda duchowa zostanie zabrana na drugą stronę do
duchowego królestwa, co oznacza dla duszy starszliwe męki.
I wy możecie waszemu bliźniemu w jego duchowej biedzie
udzielić pomocy, jeśli wy mu najpierw pomożecie odnaleźć
żywą wiarę .... jeśli wy go do Jezusa Chrystusa skierujecie,

bez Którego żaden człowiek nie stanie się błogim. Jeśli wasz
bliźni jeszcze zupełnie niewierzącym jest, to znajduje się on w
wielkiej duchowej potrzebie, i nie będzie to dla was łatwą
pracą, aby dopomóc mu w odnalezieniu wiary. Ale wy
możecie go zachęcić najpierw do uczynków z miłości, wy
możecie najpierw na niego taki wpływ wywierać, że zacznie
on być z miłości aktywny, a wtedy będzie mu już łatwiej w to
uwierzyć, co wy mu przekazujecie. A powinna to być najpierw
wiedza o Jezusie Chrystusie oraz o Jego dziele zbawienia,
którą wy przedłożyć powinniście waszemu bliźniemu, który
jej jeszcze nie posiada. I on wkrótce potrafił już będzie
wierzyć, jeśli posiada on dobrą wolę i dlatego też czynny jest
w miłości. Ale musi mu to zostać przekazane w pełnej
czystości prawdy, aby nie wywołało to u niego sprzeciwu,
gdyż potem było by już bardzo trudno wytłumaczyć dzieło
zbawienia. Jedynie czysta prawda posiada w sobie samej tą
siłę, aby oddziaływać na człowieka dobrej woli, lecz błędną
wiedzę on natychmiast odrzuci i zniweczy wszelką zbawienną
nad nim pracę. Dlatego najpierw wy sami prawdę posiadać
musicie, zanim zaczniecie udzielać duchowej pomocy
waszemu bliźniemu .... lecz wy, którzy prze ze Mnie
bezpośrednio pouczani jesteście, wy posiadacie w waszych
rękach wiele duchowego dobra, które wy mu przekazać
możecie, a wasza miłość zapewni wam w tym powodzenie, bo
czego wy się z miłości do waszego bliźniego
przedsięweźmiecie, to nigdy nie pozostanie bez powodzenia ....
i będzie to także z korzyścią dla jego duszy, ale i wy sami tym
więcej otrzymywać będziecie, im więcej sami oddawać
będziecie z waszego duchowego bogactwa, bo bieda duchowa
jest wielka ....
Naziemską biedę to ludzie sami się pokonać starają, nawet
wtedy gdy oni was jako ich naziemskich braci o pomoc
poproszą .... Lecz o duchowej biedzie to oni nie pomyślą i
dlatego też o pomoc nie proszą. I dlatego wy sami z pomocą
im naprzeciw wyjść powinniście; wy powinniście, gdzie tylko

to jest możliwe, wasze rozmowy kierować na duchow
kierunek, wy powinniście próbować starać się dowiedzieć,
jakie nastawienie do duchowych spraw ma wasz bliźni, i
powinniście także mówić mu o ewangelji, tzn. zachęcić go do
czynienia wszystkiego z miłości .... I wówczas znajdzie się
także okazja aby mówić o Jezusie Chrystusie, oraz o Jego
dziele zbawienia, aby stwierdzić jakie robi to wrażenie na
ludziach, których wy pouczacie ....
I jeśli wy tylko małe powodzenie mieć będziecie, to mimo to
zrobiliście waszemu bliźniemu bardzo wielką przysługę, której
wielkości ocenić się nie da, gdyż wasze słowa które wy w ich
obliczu użyliście nie zginą .... One zapuszczą korzenie, i
kiedyś nasienie to zaowocuje, i z niego może się rozwinąć
mocna wiara, odpowiednio do dobrej woli tego, któremu wy
okażecie waszą do bliźniego miłość. Dlatego myślcie często o
duchowej biedzie waszych bliźnich, i starajcie się im pomóc.
A będzie to dla niego i dla was prawdziwym
błogosławieństwem, bo Ja Sam was będę wspierał, Ja Sam
pukał będę do ich serc i błodzy ci, którzy otworzą dla Mnie
furtkę swojego serca gdy Ja pragnę aby Mnie do niego
wpuszczono .... Amen
Dzieła miłości czynione na duszach żyjących w zaświatach
B.D. Nr. 5901

12 i 13.03.1954

Niesienie ewangelji do dusz w zaświatach przebwających ....
Miłość ....
Przedstawiajcie
duszom
w
zaświatach
ewangelię,
przypominajcie im o Moich przykazaniach miłości, które
muszą zostać spełnione także i w królestwie po drugiej stronie,
jeśli dusza chce się w górę wznosić. Zaznajomcie ich z Moją

wolą, która zawsze wymaga jedynie ich zainteresowania Moją
istotą, którą spełnić się powinno, aby zostać ogarniętym Moją
miłością .... To co obowiązuje na ziemi, to obowiązuje także i
w zaświatach .... a mianowicie przekształcenie woli istoty,
która na początku Mi przeciwną była, i dlatego musi ona
przemieniona zostać, cokolwiek by z miłości uczynione
zostało, gdyż ofiany z miłości uczynek, to już pierwszy krok
do Mnie skierowany który tej istocie siłę przynosi.
Dusze które w zaświatach pozbawione są życiowej energi, to
dusze które ubogie są w miłość .... i to powinniście ihm
wytłumaczyć, że one tylko wtedy liczyć mogą na pomoc, gdy
gotowe będą ofiarowywać miłość tym istotom które tak samo
biedne są jak one, i które nie znają błogości. Bez miłości ich
myślenie jest błędnym, i do nich mogą się zbliżać istoty, tak
jak to i na ziemi ma miejsce, które będą je błędnie pouczać, a
one tej pomyłki nie rozpoznają .... Dopiero dusza która gotowa
jest pomagać będzie w stanie rozpoznać co prawdą jest, i
dlatego musicie najpierw przedstawić tym duszom Moje
przykazania miłości, i zwrócić im na to uwagę, że one tylko po
to wam dane zostały, aby ludzie mogli ze Mną kontakt
nawiązać przez spełnienie tych właśnie przykazań miłości ....
ponieważ ich uczynki miłości im nową siłę przyniosą, która
im stale w ich drodze do góry pomocna będzie.
Wy możecie te dusze tak często jak tylko chcecie pouczać ....
one wam nie uwierzą, albo was nie zrozumieją, jeśli nie ma w
nich woli do kochania (miłości), i jeśli wy im teraz pomóc
chcecie, to wyszym pierwszym i największym zadniem będzie
zachęcić ich do udzielania z miłości innym duszom pomocy,
które się w potrzebie znajdują i które się do nich z prośbą o
pomoc zwrócą. I dopiero ich chęć do okazania miłości
otworzy ich duchowe oczy i uszy i wtedy będą one mogły już
wszystko to zrozumieć, co wy im przekazać chcecie.

Moją ewangelja to jedynie miłość, gdyż potem wszystko
inne od samości przyjdzie, jeśli się według tej Mojej nauki
postępować będzie. Nie można duszom w zaświatach
ofiarowywać jedynie duchowej wiedzy, bo ona jej tak długo
nie zrozumie, jak długo nie będzie ona gotowa do działalności
z miłości, co w zaświatach, tak samo jak na ziemi może i
musi być czynione, co jednak zawsze gotowości wymaga,
gdyż w innym wypadku dusza pozostaje bez siły. Jak długo
zawartością jej myśli jedynie ona sama jest, oraz jej smutny
los będzie, to nie istnieje żadna możliwość przyniesienia jej
pomocy lub przypływu nowych sił. Ona najpierw jej oczy na
jej otoczenie zwrócić musi .... jeśli ona jest sama w martwej
okolicy, to jej myśli zwrócić się powinne na ludzi żyjących na
ziemi, którym ona mogła pomóc, ale tego nie uczyniła ....
Ona musi odczuć w związku z tym skruchę i okazać chęć
naprawinia tego co ona za życia na ziemi zaniedbała, a
wówczas zbliżą się do niej istoty, które się w wielkiej
duchowej biedzie znajdują i jeśli ona teraz dobrą wolę okaże
aby im dopomóc, to natychmiast otrzyma ona przypływ siły,
aby mogła ona jej zamierzenie zrealizować. W niej musi
najpierw zostać rozpalona miłość, co często bardzo długo
trwać może, ale z pełnym miłości wsparciem ze strony
jakiegoś człowieka możliwe jest, jeśli da on tej duszy o tym
wyjaśnienie, czego jest jej brak, i jeśli zawsze kiedy on ją
będzie chciał pouczać, czynił on to będzie, ponieważ jego
kochająca chęć pomocy go to tego skłaniać będzie ....
Miłość osiągnie wszystko, miłość pokona wszystko, miłość
sama jest siłą, która pomoże duszy w zbawieniu. Jak długo
jednak dusza tylko o sobie samej myśli, to będzie bardzo
trudno ją z jej beznadziejnej sytuacji wyzwolić, ale ona może
zmięknąć i zacząć okazywać chęć kochania kiedy dotknięta
zostnie przez małe promyki światła, gdyż takie zawsze tylko
iskierkami miłości są, które trafią na jej serce aby je
rozpalić .... Każda dusza która odczuwa ciemność jako

męczarnię, stwierdzi że dotyk tych promyków dobrze jej robi i
w jej przypdku istnieje też nadzieja, że ona pójdzie za
światłem .... a więc okaże ona gotowość aby i inne dusze do
światła doprowadzić. I takim duszom powinno się zawsze
tylko mówić o miłości która znalazła ukoronowanie w Jezusie
Chrystusie, oraz Jego dziele zbawienia ....
Innej wiedzy te dusze najpierw jeszcze nie potrzebują, ale
powinne znać one przyczynę ich trudnej sytucji, oraz to, jak
one ją się od niej uwolnić mogą .... I dopiero wtedy gdy one
już to rozpoznanie posiądą, to ich duchowy postęp w górę jest
im zapewniony, ale dopiero wtedy, gdy one same zechcą się z
miłości udzielać aby od tej chwili ciągle coraz więcej siły
otrzymywać i w coraz to jaśniejsze światło się dostawać.
Światło będzie te dusze niezmiernie uszczęśliwiać a w ich
szczęściu coraz bardziej rosła będzie ich wola ażeby kochać, i
tylko jedna jedyna dusza może wykonywać zbawienną pracę
w bardzo pokaźnym rozmarze. Bo kiedy ona już rozpozna, to
dzieli się ona ze swoim rozpoznaniem z innymi duszami i
stara się je skłonić do tego, aby tak jak ona starały się w
miłości rozwijać .... Ponieważ tak samo jak i na ziemi
obowiązuje w duchowym królestwie przykazanie: „Kochaj
Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego ....
Amen
B.D. Nr.6157

07.01.1955

Modlitwy za dusze znajdujące się w ciemnościach ....

Ja chciałbym wszystkim tym okazać Me miłosierdzie, którzy
Mi swoją miłość powierzacie .... W zaświatch panuje wielka
duchowa bieda, a dotyczy to w szczególności tych dusz, za
którymi nikt na ziemi się nie wstawia, które zostały przez
ludzi zapomniane, lub które sobie na tak mało miłości
zasłużyły że ludzie raczej sobie niechętnie o nich

przypominają. Wszytkie te dusze mają gorzki los, one
znajdują się w dręczącej je ciemności i pozbawione są
całkowicie sił, a więc nie są one w stanie sobie samym
dopomóc i dlatego też skazane są one na pomoc z zewnątrz.
One zbierają to co same posiały, a los ich nie jest
niesprawiedliwy, on nie jest niezasłużony, gdyż takie dusze
nic innego oczekiwać nie mogą, jak tylko to, na co one sobie
podczas ich naziemskiego życia same zasłużyły, gdzie one
zupełnie bez miłości żyły .... Ale i im powinno się dopomóc, a
brakująca im miłość musi zostać zaoferowana z innej strony,
którą Ja jednak także przyjmę i zapiszę na korzyść tej duszy ....
Miłość którą wy tym duszom ofiarujecie, dotrze do nich jako
siła, którą one zgodnie z ich wolą dysponować mogą.
Ale dusza, która dzięki waszej miłości pewną dozę siły
otrzyma, wie takż w jakim celu ją ona otrzymuje, i ona jest za
tą pomoc tak bardzo wdzięczna, że pilnie stara się tą siłę
pomnożyć .... a więc korzysta ona z tej siły aby tak samo coś
z miłości uczynić. Ona ofiarowanej jej przez jakiegoś
człowieka miłości nigdy nie odrzuci, podczas gdy staraniom
istot ze świata światłości często opór stawia, ponieważ nie
wierzy ona w to, co one jej mówią, bo istoty te stoją przed nią
w takim samym stanie w jakim i ona się znajduje, i dlatego nie
zostają przez nią wysłuchane. Ale ludzie na ziemi, a
szczególnie jej bliscy potrafią o wiele więcej u niej wskórać,
gdyż na nich te nieszczęśliwe dusze swoje spojrzenia kierują,
ponieważ widzą one siłę miłości, która jako promień światła
od nich wychodzi i który jako bardzo przyjemny odczuwany
jest ....
Wy ludzie macie dużą moc nad duszami które się w
ciemnościach znajdują, gdy wy je sobie w miłości
przypomnicie .... gdy wy im pomóc chcecie .... Bo one to
czują i w stosunku do was posiadają zaufanie i dlatego też was
wysłuchają kiedy się do nich zwracacie, lub im ewangelię
oznajmiacie. I chociarz by dusza nawet niewiem jak

zatwardziała była, jakby nawet niewiem jak ślepą i
niewiedzącą była .... wasza do niej miłość zmienia
natychmiast ten stan, ona was natychmiast rozumie, kiedy
wasze myśli wypełnione są miłością, i wtedy też potrafi je
ona przyjąć .... Bez miłości nie ma żadnego postępu, zarówno
na ziemi jak i królestwie ducha .... Bez miłości nie może być
mowy o wybawieniu z niskiego stanu .... I Ja oferuje
znajdującym się w ciemności duszom wielką łaskę: że miłość
która z ziemi do nich skierowana zostaje, przez nie jako
światło rozpoznawna zostaje .... jako światło, które daje im
nadzieję i które nigdy na darmo nie rozbłyśnie .... Duszom o
których wy pamiętacie, i których duchowa bieda sprawia, że
wy się do Mnie z prośbą o pomoc dla nich zwracacie, i one
zaprawdę opuszczone nie są, bo co wy Mi przez waszą miłość
do tych dusz dajecie, to Ja dalej podaję, i daję Moim
posłańcom w duchowym królestwie zlecenie, aby im
szczególnej pomocy udzielili .... I to nie pozostanie bez
powodzenia.
Ze strony ludzi bardzo mało pamięta się o duszach żyjących
w zaświatach .... Wiara w dalsze życie nie jest za bardzo
rozpowszechniona, i dlatego dla większości ludzi zostały
zerwane połączenia, troska o duchowe dobro zmarłych nie
interesuje ich, i tylko niewiele myśli do nich dociera ....
Ciemno jest także wokół ludzi na ziemi żyjących, a dusze nie
będą wracały z powrotem do miejsc w których nie znajdą
niczego co by im dobrze czyniło ....
Pomyślcie także o duszach za którymi nikt w modlitwie się
nie wstawia, przywołajcie je do was waszą wolą która chce im
dopomóc, niechaj wasza miłość promieniuje także w głębię,
gdyż zawsze jakaś dusza uchwyci się tego promyka światła
aby się ku górze wspinać, i ona do was przyjdzie .... z kąd to
światło do niej docierało .... Dajcie jej to, czego jest jej brak ....
światło oraz siłę .... Przybliżcie jej Moje słowo, i już udało się
wam przyjść jej z pomocą, ponieważ Moje słowo posiada tą

siłę, że ona je już zawsze słyszeć chciała będzie i dlatego stale
tam przebywać będzie, gdzie się jej „pokarm” oraz „napój”
oferować będzie, które jej wasza miłość udostępnić może .... I
te zbawione dusze będą wam przez wieki wieków
dziękować .... Amen
B.D. Nr. 7444

02.11.1959

Oddziaływanie Bożego słowa na dusze znajdujące się w
zaświatach ....
Pośrodku zgromadzonych wokół was dusz wy się znajdujecie,
kiedy Moje słowo odbieracie, lub je dalej waszym bliźnim
podajecie. Wy ich wprawdzie ujrzeć nie możecie, ale byli
byście ponad wszystko błogimi, gdybyście tylko potrafili
odczuć ich wdzięczność, która powoduje, że one się coraz
bardziej do was przyłączyć starają. One odczuwają to, że z
was wychodzi pożywienie, które zaspokaja ich głód, które
sprawia że one dobrze się czują, i które przynosi im siłę której
one tak bardzo potrzebują. Każde słowo które do waszego
serca dociera odczuwają one tak jak gdybym Ja Sam je
wypowiadał, i dlatego je to szczególnie uszczęśliwia, że Ja
Sam do nich się zwracam, i w nich rozpala się gorąca do Mnie
miłość. Każda wasza duchowa praca zostanie przez te dusze
natychmiast spostrzeżona, bo jeśli one od was już raz pokarm i
napój przyjęły, to one się od was już więcej nie oddalą, i one
tylko na to czekają, kiedy wy znowu stworzycie połączenie z
duchowym światem, które one zaraz jako promień światła
spostrzegą i z najwyższą uwagą wszystko śledzą, i udział w
tym biorą, co wam ode Mnie oferowane zostaje ....
Wy nic nie wiecie o tym, jak wielkim błogosłwieństwem są
takie geistige połączenia przez słuchanie lub też podawnie
dalej Mojego słowa .... wy nie wiecie jak wielką gromadę wy
tym uszczęśliwić możecie, i jak Moje słowo na te dusze
oddziaływuje, które tak bardzo światłości oraz siły potrzebują,

które ale też chętne są do przyjęcia światła, oraz siły.
Łapczywie przyjmują każde jedno słowo i nad nim rozmyślją,
i jeśli jakaś dusza już raz to źródło życia odkryła, to ona już
nigdy od niego nie odejdzie, ponieważ ma ona coraz więcej z
niego korzyści ... im większe jest jej pragnienie aby ten
pokarm oraz napój otrzymać. I ona sama z tym pracuje, gdyż
nie potrafi ona inaczej jak ciągle na nowo o tym wspominać,
jakiej łaski ona doświadcza, która jej przez to oferowana
zostaje, że może ona brać udział w karmieniu niezliczonej
ilości dusz. I jeśli wy ludzie o tych duszach pomyślicie, dla
których wy tyle dobrego uczynić możecie, już nawet tylko
przez to że wy sami się pouczać pozwolicie, że wy Moje
słowo bezpośrednio lub pośrednio odbieracie .... jeśli tylko
sobie uświadomicie że każda rozmowa na duchowy temat
stale wokół duszy jasne światło rozprzestrzenia, to nie
powinniście pozwolić aby uszła wam jakaś okazja, do
usłyszenia lub czytania Mojego słowa, aby ciągle na nowo
rozdawać pokarm otaczającym was duszom, który im w
krótkim czasie dopomoże w uzyskaniu duchowej dojrzałości.
Wy powinniście pomyśleć o tych duszach w pełnej
miłosierdzia miłości, i wiedzieć o tym, że wy im możecie być
pomocni w zbawieniu, jeśli będziecie im oznajmiać Moje
słowo, po cichu lub też głośno, jak wam na to ku temu okazja
pozwoli. Nigdy nie będziecie bez słuchaczy, bo nawet jeśli
dzieci tego świata was wysłuchać nie zechcą, to jednak istoty z
królestwa po drugiej stronie stale są gotowe aby was
wysłuchać, one tylko na to czekają, bo już sama myśl
duchowo ukierunkowana objawia się im jako iskierka światła,
której one naprzeciw z pośpiechem podążają, aby tylko żadnej
okazji nie zaprzepaścić. Dusze te zaprawdę mają wielki głód i
pragnienie na chleb z niebios oraz na wodę życia ....
Wy je nasycić możecie, i im ciągle na nowo siłę dostarczać,
a wiedza o tym powinna was stale do tego skłaniać, aby Moje
słowo dość często w nieskończoności rozbrzmiewało, czy to
przez bezpośredni jego odbiór, lub też przez dostarczanie wam

Mojego słowa z góry, przez podawanie go dalej, lub też przez
oznajmianie Mojej ewangelji, którą wy ode Mnie otrzymujecie,
kiedy tego zapragniecie .... Wy nigdy go sami nie
wysłuchujecie, gdyż zawsze otoczeni jesteście przez tłumy
dusz, które je z wielką wdzięcznością przyjmują, które się nim
posilają i szczęśliwe są, że teraz i one z nim pracować mogą
dla dobra innych dusz, którym chcą one przynieść światło ....
Ich duchowa bieda zniknie i będą one się mogły uwolnić od
ciemności, one odczuwać będą błogość bo światło
wychodzące ze Mnie na nie padać będzie, oraz je przenikać,
światło Tego, Który Sam światłością jest i prawdą od
wieczności .... Amen
B.D.Nr. 7839

02.03.1961

Wskazanie na Jezusa Chrystusa duszom znajdujących się
w zaświatach ....
Kto w zaświatach do Mnie się przyznaje, ten jest na wieki
wieków uratowany. Jak również i dusze które jeszcze w
ciemnościach lub półmroku przebywają, i które nie okazują
już oporu w stosunku do Mojego imienia, kiedy się im przez
Moich posłańców światła w przebraniu, lub za pomocą
myślowego przekazu o pewnym kochającym człowieku, o
Mnie oraz o Moim dziele zbawienia wieści przynosi, a wtedy
ustępuje także otaczająca je ciemność .... siła Mego imienia
zacznie na nie oddziaływać i je ku Mnie kierować, one zaczną
Mnie szukać, a Ja pozwolę się im odnaleźć. Lecz wola tych
dusz jest, i nadal wolna pozostanie, i dlatego też może jeszcze
dużo czasu upłynąć, zanim one Mnie przyjmą, zanim siła
wstawiennych ludzkich modlitw się skuteczna stanie, lub Moi
posłańcy światła, którzy nie rozpoznani do nich się przyłączają
aby je z Moją ewangelią zapoznać, powodzenie mieć będą.
Ale z troski o te dusze nigdy się nie zrezygnuje, i dlatego
każde świadome ich przywołanie tam gdzie się prowadzi

duchowe rozmowy mieć będzie wielkie błogosławieństwo,
gdzie się o zbawiennym dziele Jezusa Chrystusa wspominać
będzie, aby one dobrowolnie swą drogę do Mnie wzięły i
poprosiły Mnie o wybaczenie im ich winy .... Bo jak długo nie
są one jeszcze błogimi, to ich winna jeszcze na nich ciąży, a
brak u nich błogości może je do tego skłonić że zaczną one
dążyć do poprawy ich sytuacji oraz nad sobą rozmyślać, o ich
naziemskim życiu, oraz ich stosunku do Mnie, do ich Boga i
Stworzyciela od wieków.
Ich chęć do stawiania Mi oporu stanie się już wtedy
mniejsza, kiedy doświadczą one na sobie oddziaływania
wstawiennej modlitwy, płynącej ze strony kochającego
człowieka, kiedy się kochając o nich pomyśli, kiedy odczują
one chęć do udzielenia jej pomocy. A wtedy zmaleje także ich
opór w stosunku do pomocy którą się im w zaświatch ciągle
na nowo oferować będzie, a rezygnacja z oporu oznacza już
początek wznoszenia się, gdyż każda reakcja takiej duszy
będzie odpowiednio oceniana i otrzyma ona małe światełko
które ją uszczęśliwi a jej pragnienie go stale rosnąć będzie.
Dusze znajdujące się w zaświatach muszą odnaleźć drogę do
Mnie prowadzącą, jeśli Mnie one na ziemi jeszcze nie znalazły.
A wy ludzie w wielkim stopniu się do tego przyczynić
możecie, jeśli wy częściej o duszach pomyślicie które się w
potrzebie znajdują .... jeśli wy każdej duszy która się do
waszych myśli wkrada zawszę tę wskazówkę dacie, aby się
ona do Mnie zwróciła, do Bożego Zbawiciela Jezusa
Chrystusa, gdyż jedynie On może jej dopomóc w uzyskaniu
błogiego stanu.
Wasze z miłości płynące myśli które dotyczą tych dusz, są
jak iskierki światła które wzbudzają w nich radość, na które
one zawsze uwagę zwracają aby spieszyć do miejsca z którego
one wychodzą. Na ziemi przebywały one z dala od wszelkiego
duchowego pouczenia, one żyły tylko i wyłącznie ich
naziemskie życie, i tak przeszły one po śmierci do duchowego

królestwa bez jakichkolwiek duchowych dóbr .... One muszą
sobie dopiero teraz, z ich wolnej woli, na ich duchowe dobra
zapracować, nie wolno im jest stawiać oporu kiedy się im w
miłości ewangelię przedstwaia, i one ją też w miłości dalej
podawać muszą ... tym duszom które w podobnej jak one
sytuacji się znajdują, i które również chcą poprawić swoje
położenie. Ale gdy wy ludzie się takimi duszami zaopiekujecie
to nie są one zgubione; wasze myśli będą je stale do was
przyciągały, i one będą mogły od was przyjąć to, czego
przyjęcia one dotyczczas odmawiały .... ale teraz jako dobrze
im czyniące odczuwają, bo wasza miłość się z tym do nich
zwraca .... Gdyż miłość to siła, która nigdy bez skutków jej
oddziaływania nie pozostanie ....
Pamiętajcie często o duszach które się jeszcze w
ciemnościach męczą, które Mnie jeszcze w Jezusie nie
odnalazły; wskażcie im drogę i przybliżcie im Moją ewangelię;
a wasza zbawienna praca pełna będzie błogosławieństwa,
praca która szczególnie w czasach ostatecznych bardzo
wielkie ma znaczenie, bo jeszcze wiele dusz się z głębi
uwolnić powinno, aby nie zostały one skazane na ponowne w
materii uwięzienie, kiedy nadejdzie koniec .... Amen
Skutki życia prowadzonego w miłości ....
B.D. Nr. 6118

24.11.1954

Duch miłości zawsze będzie chronić przed pokusami
Bożego przeciwnika ....

Pozostawajcie zawsze w duchu miłości .... bo tylko wtedy
jesteście bezpieczni przed atakami wroga, bo przed miłością to
on ucieka, a do ludzi których miłość wypełnia to on się nawet
nie zbliża. Ale gdy tylko się choćby jakaś mała iskierka braku

miłości w sercu człowieka pokazuje, to on znajduje możliwość
wkradnięcia się do niego i próbuje wszystkiego, aby dla siebie
jeszcze więcej miejsca uzyskać. On skłania go do
niecierpliwości do egoizmu oraz do wyniosłości, aby zdławić
w nim jego miłość, i żeby mieć potem wolną rękę i sprawić
aby wola człowieka stała się jemu posłuszna. Tam gdzie się
znajduje miłość nigdy mu się to nie uda, gdyż ona nie daje mu
żadnej okazji do ataku, ona go odpiera, i posiada też siłę aby
móc go odeprzeć ....
Ale raz po raz dostaje się człowiek w sytuacje w których się
on sprawdzić powinien, bo on może jedynie wtedy w górę się
wspinać kiedy on służy lub walczy .... A więc będzie on
musiał pokonać różne trudności, on będzie się musiał schylić
ku temu który bezradny jest, aby dopomóc mu w drodze do
góry, a więc będzie on musiał stać się aktywnym w służebnej
do bliźniego miłości .... Jeśli on to czyni, to nie będzie on
musiał za wiele walczyć, gdyż wówczas miłość da mu siłę do
sprawdzenia się, kiedy natrafi on w życiu na opór. Lecz
człowiek musi się wystrzegać stawania się letnim w jego
miłości, jeśli nie chce się on wydać w ręce kusiciela, który
natchmiast jest gotów aby mu dopomóc ten ogień miłości
całkowicie w nim ugasić ....On pełen jest chytrości i podstępu,
on jest mistrzem w zastawianiu na was pułapek, w które wy
nie mając żadnego pojęcia wpadniecie, jeśli światło miłości w
waszym sercu tak jasno płonąć nie będzie, aby on mógł je
rozpoznać, nawet gdyby się on niewiem jak maskował ....
Dlatego można do was stale nawoływać: „Pozostawajcie w
duchu miłości” .... a wówczas wy znajdujecie się w
połączeniu z Bogiem i nie musicie się obawiać waszego wroga.
A każdej pokusie możecie wtedy dzięki miłości z
powodzeniem stawić czoła, obojętne co by to nie było ....
Jeśli ludzie zechcą was upokarzać, jeśli wzbudzają w was
niecierpliwość, jeśli starają się obudzić w was zazdrość ....
zawsze ukrywa się za tym ten kusiciel, i wy zawsze go

pobijecie i przepędzicie, jeśli w miłości pozostaniecie .... Gdyż
wówczas nic nie będzie na was robiło żadnego wrażenia, bo
wtedy wy traktować będziecie tych bliźnich jako chore dusze,
które oddają się Memu przeciwnikowi na takie próby, i wy im
z miłością na przeciw wyjdziecie i czasami też to osiągniecie,
że oni się uspokoją i zaprzestaną niesprawiedliwej mowy oraz
uczynków .... Ponieważ miłość to siła, której działanie nie
pozostanie bez skutku wszędzie tam, gdzie ona żadnego oporu
nie spotka .... Dlatego powinniście być dla waszych bliźnich
dobrym przykładem życia prowadzonego miłości, które
najczęściej więcej ma powodzenia niż słowa, których nie
udowodnił żaden czyn .... Pozostawajcie w miłości, i
pamiętajcie o tym, że wy wówczas w Tym pozostajecie, Który
Sam miłością jest .... i że Jego obecność jest dla was pewną
ochroną przed wszystkimi atakami wroga waszej duszy ....
Amen

B.D. Nr. 3187

11.07.1944

Miłość jest najlepszą bronią przeciw wszystkiemu co złe ....

Najpoteżniejszą bronią człowieka przeciw wszystkiemu temu
co złe jest miłość .... Kto ma w sobie miłość temu Sam Bóg
dopomaga, bo On wówczas jest w nim, a Jego mocy wszystko
poddać się musi. I zło przed taką bronią ucieka, lub też
pozwoli się przezwyciężyć. Ponieważ miłość jest jego
najtrudniejszym przeciwnikiem któremu ono nie potrafi stawić
czoła. Miłość czyni sobie poddanym wszystko co się z nią
zetknie .... jeśli wcześniej nie rzuci się przed nią do ucieczki. I
dlatego miłość pozostanie zawsze najlepszą bronią w ręku
człowieka, dlatego zawsze będzie on miał w walce
powodzenie, i nie będzie się musiał niczego bać, jeśli w tą
broń uzbrojony do walki się uda .... To będzie się musiało

wziąść do serca w każdej życiowej sytuacji, przy każdym
sporze, ale przede wszystkim w czasie ostatecznej walki, gdyż
będzi się występować nawet przeciw samej miłości.
Przeciwnik Boga będzie szczególnie w tym kierunku mocny
nacisk wywierał, aby zwalczało się wszelką z miłości
prowadzoną działalność, uniemożliwiając jej wykonywanie.
On skłaniał będzie ludzi do wydawania takich zarządzeń, które
będą utrudniać wykonywanie czynów z miłości, które Bóg
popiera. On nawet będzie miał odwagę ogłosić przez ludzi, że
to co jedynie woli Bożej odpowiada jest niesprawiedliwe, on
będzie popierał czyny pozbawione miłości wszędzie tam,
gdzie Bóg działania z miłości od nas wymaga, bo on tylko
wtedy nad ludźmi zwycięstwo odniesie, gdy ludzie przestaną
używać broni miłości. A to oznacza dla duszy wielkie
niebezpieczeństwo i dlatego z całą świadomością powinno się
jemu naprzeciw wystąpić.
I dlatego też Bóg ostrzega ludzi, aby bez ustanku w miłości
aktywni byli, On mówi im o płynącym z tego
błogosławieństwie oraz sile, które człowiek czerpać może
kiedy bezustannie czynny jest w miłości. On nie może dać się
wprowadzić w błąd poprzez zarządzenia w tym świecie
obowiązujące, i zawsze tylko to czynić powinien, co mu jego
serce nakazuje, bo bez miłości to on utonie w ciemności i jego
przeciwnik swój cel osiągnie .... Miłość jest boską, i kto w
miłości pozostaje, ten nosi w sobie Boga i nie będzie się
żadnej władzy obawiać musiał, nawet gdyby mu ona nie wiem
jak zagrażać miała. Kto w miłości pozostaje, tego wnętrze
stawia opór dążeniom tego świata, którym kieruje Mój
przeciwnik. I tego oporu nikt nie jest w stanie złamać,
ponieważ siła przeciwnika jest za słaba i nie dorasta do siły
miłości. Miłości nie wolno jest przepędzać, gdyż wówczs
oznaczać to będzie całkowity upadek.
Tylko ten kto kocha żył będzie, brak miłości oznacza śmierć
duszy. I to jest celem Mego przeciwnika, aby strącić do

ciemności wszystkie dusze które do światła podążają. Jeśli
jednak ktoś w miłości żyje to wobec niego jest on bezsilny, a
kto w miłości żyje, ten powinien też promieniować nią na
swojego bliźniego, aby mógł on rozpoznać siłę miłości i także
ku niej dążyć gdzie tylko on będzie on miał ku temu okazję.
W nadchodzącym czasie silnym będzie jedynie ten, kto się w
miłość przeistoczył. Jego nic nie będzie przerażać, on starał się
będzie każdy napór miłością wyrównać, i on stworzy wokół
siebie ścianę której nikt nie będzie potrafił zburzyć. Miłość to
najsilniejszy na ziemi faktor, ona jest kluczem do mądrości,
ona jest pomostem do życia w zaświatch, ona jest gwarancją
na Bożą miłość, a więc oznacza ona światło oraz siłę, a oba są
zarazem życiem .... co oznacza być czynnym w całej mądrości
na wieki wieków. Jedynie miłość prowadzi nas do tego celu,
tylko miłość może dać z powrotem duchowej istocie która
mieszka w człowieku jej prastan, tylko miłość będzie go do
Boga zbliżać, dlatego nigdy nie może ona zostać wyłaczona. I
nigdy nie wolno jest się ludziom poddawać zarządzeniom,
które działalość z miłości dyskryminują i które dlatego zawsze
są tego dziełem, który jako przeciwnik Boga całkowiecie
pozbawiony jest miłości i dlatego też miłość zwalcza .... Amen

B.D. Nr. 5371

21.04.1952

Wzmacnianie wiary przez działalość w miłości ....

Wy się bardzo mocno w waszej wierze wzmacniacie, kiedy
prowadzicie życie w miłości, kiedy stale tylko o to wam
chodzi, aby służyć Mi i waszym bliźnim. Czego byście się nie
podjęli to zawsze powinna was do tego inspirować chęć
niesienia pomocy, zawsze miłość powinna decydować i was
do myślenia, mówieniai działania pobudzać. A wówczas
wkroczycie w bardzo bliskie ze Mną połączenie, czego

następstwem zawsze będzie silna i niezłomna wiara, która
wypełni całą waszą istotę, wiara, która przyniesie wam
wewnętrzny spokój, oraz da wam tą pewność, że wy
znajdujecie się pod Moją ochroną, że wy, jako Boże dzieci
nigdy opuszczeni i sami nie jesteście, że wam nic innego stać
się nie może jak tylko to, co Ja za dobre dla was uważam.
Znajdująca się was miłość musi zostać pogłębiona, aby wasza
wiara silniejszą stać się mogła.
Wy musicie pomagać waszym bliźnim i powinniście chcieć
ich uszczęśliwiać, wy musicie łagodzić cierpienie i ograniczać
biedę, wy musicie im służyć dobrą radą oraz dobrym
uczynkiem, i dlatego na ich rzecz zrezygnować z wszystkiego
tego, czego im jest brak, jeśli przez to ich bieda ograniczona
zostać może. Wy musicie ich także duchowo wspierać,
dopomóc ich duszom w odnalezieniu wiary, oraz dać im dobry
przykład przez waszą w miłości działalność, wy musicie ich
pouczać i się nimi zaopiekować, jeśli jego wiara słabą jeszcze
jest i jeśli nie potrafi Mnie jeszcze właściwie rozpoznać ....
Wy musicie czynić wszystko to, czego wy sami byście
oczekiwali gdybyście się znaleźli w podobnej biedzie. I wy
sami wielkie błogosławieństwo mieć z tego będziecie,
ponieważ zapalacie przez to w was samych światło, które
promieniuje teraz na wszystkich tych, którzy was otaczają.
Wy będziecie mogli dać waszym bliźnim dowód na siłę
waszej mocnej wiary, wy będziecie mogli czynić wielkie
rzeczy, co będzie skutkiem waszej miłości oraz rezultującej z
niej wiary. Dla was nie będą istniały lęk, zmartwienia lub też
pełne obaw pytania .... wy czujecie się we Mnie bezpieczni,
ponieważ tam gdzie jest miłość tam też i Ja się znajdować
muszę, a Moja bliskość wam spokój oraz bezpieczeństwo
ofiarowuje .... Nigdy nie opuszczajcie się w działaniu z
miłości, obdarzajcie i uszczęśliwiajcie i pozwólcie się dać
potem prze ze Mnie uszczęśliwić, Który wszystko wam daje i
niczego nie odmawia, jeśli wy tylko w to wierzycie .... Amen

B.D. Nr. 5358

09.04.1952

Siła miłości .... Uleczanie chorych .... Czynienie cudów ....

Kto posiada miłość, ten posiada też w sobie siłę i zdolny
będzie do każdego czynu, jeśli nie będzie mu brakować wiary.
Wprawdzie miłość wiarę ożywia, ale najpierw musi zostać
przebudzona wiara, tzn. że człowiek powinien się tym
zajmować w co on wierzyć powinien, a miłość da mu wtedy
siłę, tak że on nie będzie już w nic wątpił, a więc zdolny
będzie do wszelkich czynów.
Dlatego miłość jest tym co najcenniejsze, ponieważ ona
sprawia, że wszystko staje się możliwe. Wy ludzie nie
potraficie jednak siły miłości doceniać .... Wy moglibyście
czynić cuda, wy moglibyście uleczać chorych, wy moglibyście
zapobiedz każdemu zmartwieniu, zaprawdę nic nie było by dla
was niemożliwym, jeśli byście doprowadzili znajdującą się w
was miłość do najwyższego stopnia jej rozwoju, i gdybście
jeszcze w jej siłę wierzyć potrafili. I jeśli wy wszystko to
czynić potraficie, to nie jest to jakiś szczególny dar który Ja
wam ofiarowuję, a tylko i jedynie oddziaływanie siły waszej
miłości, bo jest to zupełnie naturalną koleją rzeczy, gdy wy
dzięki waszej miłości przyswoicie sobie Moją siłę.
Analogicznie do tego wy nie możecie starać się, aby planowo
uzyskać ten dar leczenia chorych i czynienia cudów, gdyż nie
jest to żadną właściwości którą wy w sobie wykształcić
możecie, wy musicie jedynie się zatroszczyć o to, aby
znajdująca się w was miłość silniejszą się stała, wy musicie

dążyć do duchowej doskonałości, której to dowodem będą
potem takie właśnie uzdolnienia ....
Jedynie miłość wszystko to sprawić potrafi. Kto się
całkowicie w miłość przekstałci i przez to też posiada wiarę
pełną przekonania, ten czerpie ze Mnie Samego .... on czuje
się Moim dzieckiem, częścią ze Mnie, i według tego nic
innego myśleć nie potrafi, jak tylko to, że wszystko co on
zamierza musi mu się udać, ponieważ Ja stoję u jego boku.
Ale w jego sercu musi zapłonąć miłość, ona musi tego
człowieka całkowicie wypełnić, ona musi go czynić błogim,
kiedy on rezygnuje ze wszystkiego tego co posiada, aby dać to
tym, którym jest tego brak. Prawdziwa miłość jest całkowicie
wolna od własnego „ja” ona już niczego dla siebie nie żąda, a
tylko nieustannie rozdaje ... nad nią panuje zasada
ofiarowywania, lecz mimo tego jest ona niesamowicie
uszczęśliwiająca .... I taka miłość potrafi wszystko, co w niej
na wskutek głębokiej przemiany jej serca jako chęć powstanie,
czego ona sobie życzy ażeby się stało .... Silna, żywa wiara
zawsze posiada nadzieję że Ja jej prośbę spełnię, i ona Mnie
nie będzie nadaremnie prosić ....
Także i człowiek może się posłużyć Moją siłą, i to samo
osiągnąć, jednak zawsze tylko wtedy, kiedy jest on
wypełniony miłością. I wtedy nie Ja mu tą siłę daję, a tylko on
sam ją sobie przyswoił przez jego działalność z miłości, i do
tego ma on wtedy prawo .... On powrócił do swojej praistoty,
on sobie niczego nielegalnie nie przyswoił, a tylko stał się
znowu tym, czym już kiedyś na samym początku był ....
wypełniony światłością i siłą, ponieważ miłość jest w sobie
światłem i siłą, dlatego też człowiek posiadający miłość także
wypełniony być musi światłością i siłą, jeśli posiada on miłość.
A więc trzeba jedynie samego siebie na miłość przeistoczyć,
aby wy ludzie podobnie jak bogowie wszystko czynić
mogliście, i abyście tylko tego pragnęli co Mojej woli
odpowiada, co jest oczywiste, gdyż miłość jest zarazem

źródłem mądrości i dlatego nie może postępować inaczej jak
tego chce Moja wola .... Amen

B.D. Nr. 6499

12.03.1956

Światło miłości: rozpoznanie prawdy ....
Nigdy nie uda się wam dotrzeć do właściwego rozpoznania jak
długo wy jeszcze bez miłości jesteście. Gdyż dopiero
znajdujące się w was światło miłości czyni was zdolnym do
wyciągnia właściwych wniosków, ponieważ wtedy doznaje
wasze myślenie oświecenia, bo wy wtedy nic innego jak
właściwie myśleć nie potraficie, i dlatego też natychmiast
rozpoznacie to co niezgodne jest z prawdą. Dlatego też ludzie
posiadający chęć do życia w miłości zawsze się w prawdzie
poruszać będą i zaraz wewnętrzny opór odczują, kiedy się im
coś niezgodnego z prawdą zaoferuje. Ale tak samo nadaremne
będzie, kiedy będzie się próbować przekazać z miłości prawdę
człowiekowi który zupełnie pozbawiony jest miłości. On wam
również silny opór okaże, ponieważ jego myślenie znajduje się
jeszcze pod wpływem tego, który przeciw prawdzie jest, i
który stale przeciw prawdzie walczył będzie, bo ona
demaskuje jego samego, oraz jego poczynania. Dlatego
prawda nie znajdzie dostępu do pozbawionej miłości ludzkości,
ale za to będą tam propagowane błędne nauki, i nikt nie będzie
się starał uwolnić od błędnego myślenia jak długo jeszcze on
sam pozbawione miłości serce posiada.
Lecz jeśli jakiś człowiek z wewnętrznych pobudek w miłości
się ćwiczy, jeśli jego istota sama miłością jest i miłość
wypromieniowuje, to nigdy się on z błędną nauką nie zgodzi,
ponieważ znajdująca się w nim miłość go przed nią ostrzega ....
On najpierw miał będzie wątpliwości oraz stale silniejszy opór
odczuwał w stosunku do nauki która nie zgodna jest z prawdą.
I on posiadał będzie także siłę do tego, aby otwarcie

wypowiedzieć się za lub przewciw tej nauce, ponieważ ta siła
go zarazem miłością wypełnia, i on teraz z zewnątrz do tego
przez jego ducha skłaniany będzie aby był on
przedstawicielem prawdy i jednocześnie zwalczał to co nie
jest z nią zgodne. Człowiek wypełniony miłością nie milczy
jeśli ma naprzeciw nieprawdę, i on nie będzie na pozór coś
uznawał, co najwyraźniej przeciw prawdzie skierowane jest.
Ale fakt że się milczy, chociarz tyle nieprawdy pomiędzy
ludźmi się znajduje i że się ona z ich strony z żadnym oporem
nie spotkała, jest tylko dowodem na to, że ostygła w nich
miłość, która jest najpewniejszą ochroną przeciw kłamstwom
oraz będnym naukom. I chociarz tu i ówdzie pojedyncze
osoby to rozpoznają, gdyż znajdują się we właściwym
myśleniu na wskutek ich życia w miłości, to jednak większość
ludzkości znajduje się w całkowitym braku znajomości
prawdy i jest jej z tym „dobrze” .... A jeśli się im miłość
wygłasza, to zamykają oni swoje serca oraz uszy, i nadal
pozostaje w nich ciemność, gdyż bez miłości światła być nie
może ....
Lecz prawda jest światłością .... miłość jest światłością .... a
kto chce w światłości kroczyć, ten musi się najpierw
przeistoczyć w miłość, ale wtedy rozpozna on też, że tylko
jedna droga prowadzi z powrotem do ojczystego domu, do
wiekuistej ojczyzny .... droga miłości, ponieważ jest ona
zarazem drogą prawdy. Ale kto już raz na tę drogę wkroczył,
ten podąża nią radośnie dalej, dla niego nie ma już żadnych
rozmyślań czy zawachań, dla niego nie ma już wątpliwości
czy też braku odwagi, ponieważ siła miłości stale w górę go
prze, i wszelkie przeszkody pokonuje on z łatwością. Kto już
prawdę odnalazł, ten odnalazł także Mnie Samego, i Ja jestem
i pozostanę dla niego tym celem, do którego on podąża .... Ale
nigdy nie można Mnie osiągnąć bez miłości, nigdy nie
prowadzi droga błędów do góry, nigdy nie rozpozna prawdy
człowiek który pozbawiony jest miłości.

Ale Ja chciałbym wam wszystkim zawsze w tym dopomóc,
abyście mogli tą górę osiągnąć, i dlatego stale się was
upomina abyście się udzielali z miłości .... do was przemawiać
się będzie bezpośrednio przez kaznodzieję, ale także przez
panującą wokół was biedę staram się stopić lód znajdujący się
wokół waszego serca ..... Bo jak długo miłość w was ludziach
ostygła pozostanie, to wy zupełnie bez pożytku przez tą ziemię
idziecie, wy żyjecie nadaremnie, nie osiągając nawet
najmniejszego duchowego postępu, bo wam brakuje tego co w
naziemskim życiu najważniejsze .... a mianowicie ognia
miłości, który by rozjaśnił waszego ducha i ogrzał wasze serce,
który by wam dał siłę do przezwyciężenia wszelkich
trudności .... Ale jeszcze nie jest za późno na rozpalenie w
was iskierki miłości, i Ja pomogę każdemu który posiada
dobrą wolę ku temu, aby do właściwego rozpoznania
dotrzeć .... Gdyż Moja miłość nigdy z was nie zrezygnuje,
Moja miłość ciągle was na nowo swoimi promieniami dotyka,
Moja miłość wysyła do was nosicieli światła, którzy was
upominają, ostrzegają i wam z miłością światło oferują, bo
was się bez pomocy nie pozostwi ponieważ Ja zabiegał będę o
was i o waszą miłość aż do waszej śmierci .... Amen
B.D. Nr. 7650

18.07.1960

Z ognia miłości promieniuje światło mądrości ....
Miłość sama w sobie jest kluczem do mądrości .... i ciężko
będzie oddzielić pomyłkę od prawdy, dla tego, który nie
posiada w sobie miłości, ponieważ on sam po za prawdą się
znajduje, i dlatego jej rozpoznać nie potrafi. Ale jeśli ktoś
posiada poważne zamiary i człowiek ten wie jak miłość
oddziaływuje to będzie też możliwe dotarcie do prawdy. Gdyż
miłość jest także światłem i kochające serce zostanie
oświecone przez światło wewnętrzne .... ponieważ miłość

pobudza ducha do życia, który, ponieważ sam w sobie częścią
Ducha Ojca jest od wieczności, całą mądrość w sobie nosi,
którą teraz zdolny jest człowiekowi od wewnętrz przekazać.
Ogień miłości promieniuje światłem mądrości .... Gdybście
wy ludzie, tylko tą głęboką mądrość pojąć potrafili, że nie
może być mowy o wiedzy zawierającej prawdę, a więc o
prawdzie .... jeśli w ludzkim sercu nie rozpaliła się miłość.
Gdyż jedynie tam gdzie jest miłość może człowiek dotrzeć do
najgłębszej bożej mądrości, i wówczas w dalekim stopniu
przewyższał on będzie wiedzę swoich współludzi, bo on, jeśli
on miłość w sobie nosi, to Samego Boga w sobie posiada i
przez Niego może teraz zostać w całą prawdę wprowadzony.
Człowiek zawsze sobie tego świadomy być powinien, że on
posiada w sobie całą prawdę .... że on, w swoim prastanie w
najjaśniejszym świetle się znajdował, a wię także w
najpełniejszym rozpoznaniu, i że on to światło zasypał przez
jego grzeszny upadek, ale ono znowu na powierzchnię dotrzeć
może, kiedy stanie się on wolny od jego winy grzechu, kiedy
zostanie on zbawiony przez Jezusa Chrystusa i teraz przez
prowadzone w miłości życie doprowadził do przbudzenia się
jego ducha. I wtedy będzie on znowu mógł odróżnić pomyłkę
od prawdy .... On będzie mógł wydać właściwą opinię jeśli
wyłonią się jakieś sprzeczne poglądy dotyczące duchowej
wiedzy. I jego powinno się wysłuchać, jeśli chodziło będzie o
sprawdzenie pewnej duchowej wiedzy, czy jest ona zgodna z
prawdą.
Ale wielu ludzi będzie o sobie twierdzić że ich duch został
już przebudzony , wielu uważać się będzie za przebudzonego
ducha, i będą oni ludziom prezentować jako prawdę duchowe
dobro, gdzie jedno od drugiego znacznie odbiegać będzie, ono
jednak nigdy prawdą od Boga być nie może, jeśli jedno od
drógiego się różni. A sami ludzie nie będą też w stanie ocenić
stopnia ich miłości, i wtedy pozostaje tylko jedna jedyna
droga .... udać się do Samego Boga, i Jego o uświadomienie

prosić, gdyż On Sam jest tą „Wiekuistą Prawdą.” I niech wam
to będzie powiedziane, że i przeciwnik Boga może się
maskować narzucając na siebie płaszczyk miłości .... ale
wówczas nie może być mowy o ofiarnej, wolnej od osobistych
korzyści miłości do bliźniego, a tylko czyni się coś z „miłości”
celem osiągnięcia własnych korzyści, których inny człowiek
najcząściej nie spostrzega. Ale takie niebezpieczeństwo
istnieje, ale wówczas nie można mówić o przekazywaniu
prawdy przez „mądrość” .... o świetle, które z ognia miłości
promieniuje.
I dlatego powinniście ludzi sprawdzać, aby was oni nie
wprowadzali w błąd naukami, które wydają się wam trudne do
przyjęcia .... A wtedy zostaniecie wewnętrznie ostrzeżeni, bo
kto pragnie prawdy, ten nie musi się obawiać że popadnie w
błąd, on będzie miał odpowiednie uczucie kiedy ma się bronić,
gdy mu czasami oferowane będzie duchowe dobro, i on
rozpozna też gdy przeciwnik Boga macza w tym swe ręce,
oraz gdzie się on wkradać może. I dlatego powinien się on
jeszcze mocniej do Boga przyłączyć i Go o ochronę prosić
przed błędnymi naukami prosić, oraz o właściwe
rozpoznanie .... I jego rozumowanie będzie wówczas właściwe,
a on w swoich osądzeniach nigdy się mylił nie będzie ....
Amen

B.D. Nr. 7947

22.07.1961

Życie w miłości chroni przed pomyłką ....
Ciągle na nowo muszę to podkreślać, że jedynie prawda was
błogim czynić może .... Jak często już zapoznawano was z
błędnymi przekonaniami, a wyście ich jako takich nie
rozpoznali. Ja mówię tutaj tylko o myślowym dobrze które nie
dotyczy naziemskiej wiedzy, ono dotyczy duchowych
obszarów, czego wy ludzie nigdy udowodnić nie możecie, w

co się jedynie uwierzyć może. Ale jeśli ma to wam przynieść
błogosłwieństwo, to musi to myślowe dobro odpowiadać
prawdzie .... Wy możecie także być zupełnie bez wiedzy i się
nie troszczyć o jej zdobycie .... ale wówczas idziecie zupełnie
bez celu jako człowiek przez tą ziemię, bo wy przenigdy tego
celu nie osiągniecie: „Waszej duchowej doskonałości.” Lecz
jeśli się wam błędną wiedzę przyniesie, to wówczas wasze
naziemskie życie może być również pozbawione celu i
odpowiednio też prowadzone będzie, ponieważ błędna wiedza
oznacza ciemność ducha .... Ale wy powinniście wędrować w
świetle, i dopiero wówczas spełniacie wasze naziemskie
przeznaczenie: „wasza dusza dojrzewa” bo wy wówczas żyć
będziecie świadomie i prowadzić życie zgodnie z Moją wolą.
A więc doprowadzenie do was prawdy oraz jej przyjęcie jest
pierwszym warunkiem do osiągnięcia przez was waszego
celu ....
Ale wy posiadacie wolną wolę, i tylko ona decyduje o
waszym nastawieniu do prawdy, ona sama decyduje, czy wy
prawdy pragniecie a pomyłki odrzucać chcecie .... A wtedy z
pewnością zostanie wam prawda zaoferowana i wy będziecie
w jej świetle kroczyć po wszystkich naziemskich drogach i
dotrzecie do waszego celu. Lecz ta wola jest pośród ludzkości
dość słaba; ona najczęściej z obojętnością wszystko przyjmuje,
i właśnie z powodu tej obojętności pomyłka o wiele częściej
przy niej pozostaje .... ludzie jej jako pomyłki nie rozpoznają i
ich życie może stać się tzw. jałowym biegiem, jeśli oni dzięki
życiu w miłości nie doznają kiedyś rozjaśnienia ich ducha, i
nie zostaną uratowani przed od ich upadku. I to jest dla
człowieka decydujące, aby się on na prowadzenie życia w
miłości zdecydował, gdyż wówczas potrafi on odróżniać
prawdę od pomyłki ....
Tak więc powinien on uznać bożą naukę miłości jako
pierwszą i najważniejszą prawdę.... Jeśli on ją jako czystą
prawdę przyjmie i według niej postępuje, to będzie mu też

łatwiej rozpoznać błędne duchowe nauki, i ich nie przyjąć jako
wiarygodne .... jeśli się człowiekowi jako Moje inne nauki
przedstawia, które od człowieka pochodzą, to mogą takie
nauki łatwo do tego doprowadzić, że miłość do Mnie oraz do
bliźniego na bok odstawiona zostanie, lub też nie będzie się
Mnie już więcej widzieć jako Istotę o najwyższej dokonałości
i dlatego też nie będzie Mi się okazywać miłości .... I wtedy
błąd już zwyciężył, on rozsiał ciemność, i przyciemnił
myślenie człowieka ....
Jedynie prawda przyniesie wam właściwe światło .... I wy
wszyscy do prawdy dotrzeć możecie, ponieważ Ja jej żadnemu
człowiekowi nie odmawiam, jeśli jej zapragnie. I wy też
zawsze o tym wiedzieć powinniście, że pragnienie prawdy
zacznie się w was potęgować, kiedy wy przykazania miłości
spełniać będziecie. Dlatego wszędzie tam nauczać was się
będzie prawdy, gdzie się wam kazania o miłości wygłaszać
będzie, bo gdzie kaznodzieja podkreślał będzie znaczenie
miłości do Mnie oraz do bliźniego, to może tam też być mowa
o oświeconym myśleniu tego człowieka, a jego słowa zawsze
tylko prawdą będą ....
On będzie błędne duchowe dobra zawsze od siebie odsuwał,
i nigdy ich wam wygłaszał nie będzie, ponieważ znajdująca
się w nim miłość zawszre skłaniać go będzie do głoszenia
prawdy. I dlatego Moim stałym upomnieniem będzie, abyście
żyli Moją boską nauką o miłości .... Bo wówczas nie grozi
wam pogrążenie się w błędnych naukach, a wasze naziemskie
życie z pewnością nie będzie jałowm biegiem .... Wy
wędrować będziecie drogami pełnymi światła, wy będziecie
rozmyślać i sami posiadać przebudzonego ducha, ponieważ
miłość to to co boskie w was, bo Ja Sam tą miłością jestem, i
zawsze będę przy was obecny, jeśli wy w miłości
pozostaniecie .... A gdzie Ja obecny jestem, tam mogą być
jedynie prawdziwe myśli, gdyż Ja Sam was oświecam poprzez

Ducha, który wam zawsze tylko czystą prawdę przekazuje ....
Amen

Pomoc ze strony Jezusa Chrystusa

B.D. Nr. 5667

04.05.1953

Właściwa droga z przewodnikiem, którym jest
sam Jezus Chrystus ....
Drogi do Mnie prowadzące nie muszą być zawsze te same,
ale zawsze Ja muszę być dla ludzi celem, który oni chcą
osiągnąć, i wszystkie drogi muszą prowadzć do góry. Kto po
prostych drogach idzie, ten nie może osiągnąć celu, a drogi w
dół prowadzą na pewne zepsucie; kto jednak ku górze podąża,
kto chce Mnie odnaleźć, tego Ja Sam ku Mnie przyciągam ....
Ale kiedy wasza droga jest w górę skierowana? Gdy wy sobie
Jezusa Chrystusa za przewodnika wybierzecie, który Sam tą
drogą jest. A więc każdy jeden człowiek, który uzna Jezusa
Chrystusa, który w Niego wierzy jako w Bożego syna i
zbawiciela tego świata, ten obrał właściwą drogę i zostanie
poprowadzony dalej przez Tego, Który powiedział: „ Ja jestem
drogą, prawdą oraz życiem” .... A być prowadzonym przez
Jezusa Chrystusa oznacza zostać wprowadzonym w prawdę, a
za pomocą prawdy umieć dotrzeć do życia, które wiecznie
trwać będzie. Prawda jest światłem, które jasno oświetla nam
drogę, tak że zbłądzenie na inną droge jest niemożliwe,
podczas gdy ciemność ducha, tzn. pomyłka oraz kłamstwo tą
właściwą drogę zaciemniają i człowiek znajduje się w wielkim

niebezpieczeństwie, że dostanie się on na niewłaściwą drogę,
która go do pomyłki doprowadzi.
A ponieważ Jezus Chrystus Sam tą prawdą jest, to ten,
który z Jezusem wędrować zechce, musi też tą prawdę przyjąć,
on musi Boże słowo, które Jezus Chrystus na ziemi wygłaszał,
w pełnej czystości do siebie przyjąć, on musi na to pozwolić,
aby mogło ono na niego oddziaływać i potem powinien też
spełniać Bożą wolę .... bo to właśnie jest tą właściwą drogą, że
człowiek spełnia Boże przykazania aby móc wstąpić do
wiecznego życia. Jeśli Sam Jezus na ziemi mówi: „Ja jestem
prawdą” .... to powinno się też wszystko koniecznie jako
prawdę przyjąć, co On powiedział i czego On nauczał .... A
każda odchyłka od tej pranauki jest pomyłką .... jest nieprawdą,
a więc nie jest Bożym słowem .... dlatego też nie może być
drogą prowadzącą do Mnie, bo iść tą droga można jedynie
dzięki prawdzie.
Zrozumcie to, że celem Ja jestem .... A drogą do Mnie jest
Jezus Chrystus .... Człowiek Jezus był na ziemi
przedstawicielem prawdy, a w Nim Ja Sam się znajdowałem,
dlatego też nie Mogę niczego uznać jak tylko samą prawdę, i
Ja będę tą prawdę ciągle na nowo do tych doprowadzał, którzy
w pomyłce przed siebie kroczą, Ja będę tą prawdę stale przez
Jezusa Chrystusa oznajmiał, Jego na ziemi wypowiedziane
słowa, ta ewangelja, ciągle na nowo do ludzi docierać będą, i
oni posiadać będą odpowiednie do tego zrozumienie, jeśli
przyznają się w ich sercu, oraz przed tym światem do Jezusa
Chrystusa .... jeśli Go oni jako Mego posłańca rozpoznają,
jako pośrednika który Sam chce Mi ich do Mnie sprowadzić. I
Jego słowo to życie, bo Jego słowo naucza miłości, która to
dopiero prawdziwe życie oznacza, która przebudza ducha a
człowieka w całą prawdę wprowadza .... Wierzyć w Jezusa
Chrystusa oznacza spełniać Jego przykazania, a wówczas idzie
człowiek po właściwej drodze, która do wiecznego życia
prowadzi .... ponieważ kroczy on po drodze miłości, którą

pójść trzeba, aby dotrzeć do światła oraz do prawdy. Tak wię
wiecie już teraz co właściwą drogę charakteryzuje .... życie w
ofiarnej, wolnej od osobistych korzyści miłości ....
A więc każda jedna droga, w której można rozpoznać miłość
prowadzi do celu, a każda droga po której się bez miłości idzie
jest drogą w dół prowadzącą. Gdyż miłość jest drogowskazem,
miłość jest tym co daje nam siłę aby można było pokonać
trudne do przebycia odcinki drogi, miłość jest oznaką
przymierza z Jezusem Chrystusem, Którego życie na ziemi
tylko czynami miłości było i tym samym także znakiem na
związek ze Mną, Który się w człowieku Jezus Chrystus
widzialnym stał, Który sam was prowadzi, gdy wy Jezusa
Chrystusa na przewodnika wybierzecie. Sama Miłość
osobiście wam na przeciw wychodzi i chce wam wskazć drogę,
która prowadzi do połączenia się ze Mną ....
Sama Wiekuista Miłość naucza was miłości, bo wy dopiero
wówczas czystą prawdę przyjąć i rozpoznać potraficie, kiedy
duch w was mieszkający przez miłość przebudzony
zostanie .... Gdyż dopiero wtedy Ja staję się w was żywym,
gdyż dopiero wtedy mogę być w was obecny, gdy miłość
przekształci was w naczynie zdolne do przyjęcia Mojego
Ducha, Który was wtedy w całą prawdę wprowadzi, i Mój
duch będzie waz zaprawdę właściwie nauczał .... a kto tą
drogą miłości pójdzie, ten żył będzie wiecznie, bo on kroczy
wówczas śladami Jezusa .... Amen
B.D.Nr. 6311

14.07.1955
Prawdziwa miłość jest życiem .....

Prawo porządku jest miłością, błogość zawiera w sobie
miłość .... i wszyscy którzy się temu prawu podporządkują
będą błodzy i zjednoczeni z Bogiem. A to oznacza być w
posiadaniu siły, i znajdować się w świetle rozpoznania .... to
oznacza, móc jako Boża istota stwarzać i kształtować w
najwyższej mądrości, i móc panować nad światami oraz ich
mieszkańcami, które jednemu, który z miłości doskonałym się
stał, pod jego opiekę przekazane zostają, i w nich może on
działać w zbawienny sposób. A więc może najwyższa
doskonałość jedynie dzięki miłości osiągnięta zostać, a do
doskonałości należy także nieprzerwany odbiór światła oraz
siły z praźródła .... z Boga ....
Takiego w pełni doskonałego stanu nie da się człowiekowi
nawet w przybliżeniu opisać, jak długo on sam nie jest jeszcze
bliski tej doskonałości .... On może ją osiągnąć już podczas
życia n ziemi, bo każdy człowiek może żyć w miłości .... Ale
żadnego z ludzi nie będzie się do tego zmuszać, a dobrowolnie
jedynie niewielu do tego celu podąża, gdyż ich odwrotnie
ukierunkowana miłość im w tym przeszkadza, i ta odwrotnie
ukierunkowana miłość jest właśnie tą ścianą pomiędzy
światłem a ciemnością, pomiędzy błogością i męką ....
pomiędzy obfitością siły a niezdolnością do uszczęśliwiającej
aktywności .... Gdzie miłość jeszcze odwrotnie ukierunkowaną
jest, tam nie mają dostępu ani światłość ani siła, bo odwrotnie
ukierunkowana miłość jest skutecznym środkiem Bożego
przeciwnika, aby uniemożliwić powrót do Boga, i aby to
źródło siły uczynić dla człowieka niedostępnym ....
Odwrotnie ukierunkowana, ludzka miłość jest naziemskim
złem, na które ludzkość choruje już od czasu upadku Adama, i
od którego ona tak długo nie zostanie uwolniona, aż poprosi o
wsparcie Tego Jednego, Którego miłość właściwie
ukierunkowana była i Który wszystkich ludzi do tego
nawołuje, aby poszli oni w Jego ślady .... On pouczył ludzkość
dokąd ona swoją miłość skierowywać powinna, On nauczał

ich właściwej ewangelji, kiedy jeszcze po ziemi wędrował, On
pokazał człowiekowi Swoim życiem, jak się żyć powinno, i
On umarł na krzyżu aby Swoją śmiercią wzmocnić ludzką
wolę i aby jej pokazać do czego prawdziwa miłość jest zdolna,
i co jest jej następstwem .... zmartwychwstanie do wiecznego
życia .... Bo życie oznacza: w posiadaniu światła oraz siły
działać i tworzyć w najwyższej błogości, ponieważ z
wiekuistego źródła życia nieustannie wypływa światło oraz
siła, docierając do istoty która dzięki swej miłości całkowicie
do niego podłączona jest. To źródło siły zostało wam
udostępnione poprzez Jezusową śmierć na krzyżu .... Ale tą
miłością to wy już sami żyć musicie, aby móc do tego źródła
dotrzeć, które was potem stale posilać będzie, które ofiaruje
wam wieczne życie w błogości ....
Dlatego zwalczajcie waszą egoistyczną miłość, miłość która
jest odwrotnie ukierunkowana, która jako cel zna jedynie to,
co do przeciwnika Boga należy .... walczcie przeciw temu, bo
to wam tylko śmierć przyniesie .... Ale poproście Jezusa aby
wam pomógł prowadzić życie w miłości której On nauczał ....
Proście Go o siłę oraz o wzmocnienie waszej woli, przyłączcie
się do Niego i idźcie za Nim, a wasza naziemska droga
doprowadzi was z pewnością do doliny życia, gdyż po to On
na krzyżu umarł, aby mogła wam zostać podarowana na to siła,
której wam jako upadłym istotom jest brak, jak długo wy się
jeszcze w szponach Bożego przeciwnika znajdujecie .... Jezus
Chrystus uwolni was z jego uchwytu, Jezus Chrystus
poprowadzi was drogą do Boga prowadzącą, do ostatecznego
zjednoczenia się z Bogiem, które On Sam już podczas Swego
życia na ziemi osiągnoł .... Bo człowiek Jezus prowadził na
ziemi właściwe w miłości życie i przez to przeistoczył Samego
siebie w powłokę, w której Sam Bóg mógł zamieszkać .... aby
za ludzi cierpieć i umrzeć, aby mogli oni osiągnąć wieczne
życie .... Amen

B.D. Nr. 7497

10.01.1960

Pomoc Jezusa Chrystusa w naziemskiej przemianie ....

Każdy człowiek potrzebuje pomocy Jezusa Chrystusa, jeśli
chce on podczas podczas swego naziemskiego życia osiągnąć
swój cel: „Połączenie się z Bogiemi Stworzycielem, oraz jego
Ojcem od wieków.” On się jeszcze daleko od Boga znajduje
kiedy rozpoczyna on swoje naziemskie życie .... ponieważ
musi on to połączenie z Nim z wolnej woli stworzyć, i ta
wolna wola najpierw musi się na Niego zdecydować, co
związane jest z pewną walką która się również negatywnie
zakończyć może. Człowiek musi się nauczyć rozpoznawać że
istnieje dwóch panów, którzy by go posiadać chcieli, i że jego
własna wola jest tutaj decydująca, który z panów może go
wziąść w swoje posiadanie .... Jeden z tych panów ma już do
niego pewne prawo, nie może go jednak do tego zmusić aby
on przy nim pozostał, on musi człowieka wolnym pozostawić,
jeśli sam człowiek tego chce, i się ku temu drugiemu Panu
skieruje .... Ale zanim do tej ostatecznej decyzji dojdzie, to
może ją jeszcze poprzedzać długa walka, ponieważ ten
pierwszy pan bez walki z duszy tej nie zrezygnuje, on przez
całe naziemskie życie o to walczy, aby ona w jego posiadaniu
pozostała.
Ale również i Sam Bóg walczy o każdą duszę, chociarz w
inny sposób, jak to czyni Jego przeciwnik .... On wie, że
człowiekowi musi się przy decyzji jego woli dopomóc,
ponieważ on sam za słaby na to jest, aby mógł swoją wolę
właściwie ukierunkować i odpowiednio z niej korzystać. I aby
siła woli mogła człowiekowi ofiarowana zostać, to sam Boży
Zbawiciel, Jezus Chrystus, zmarł po to na krzyżu, doznając
okrutnych męk i cierpień, aby dzięki temu poświęceniu się
osiągnąć dla ludzi wzmocnienie ich woli. Ale możliwość
uzyskania tego posilenia ludzkiej woli musi sobie człowiek u

Jezusa Chrystusa sam wyprosić .... On się koniecznie do
Niego skierować musi, aby otrzymać od Niego odpowiednią
siłę, aby jego wola właściwie decydowała, i aby mógł on w
swym życiu właściwie postępować. Najpierw musi on chcieć
korzystać ze swojego życia zgodnie z wolą Bożą. I już przez
to wyznaje on do kogo chce przynależeć, a wtedy otrzyma on
też w różny sposób odpowiednią pomoc ....
Jedynie przez Jezusa Chrystusa prowadzi droga do Ojca ... I
dlatego też musi człowiek w pierwszej kolejności zdobyć na
ziemi znajomość Jezusa Chrystusa, oraz Jego Dzieła
Zbawienia. A wiedzę tą przekazuje mu ta ewangelja. Ta
radosna nowina o drodze, prawdzie oraz o życiu .... Boża
nauka o miłości, która jest jasnym drogowskazem, aby
osiągnąć najpierw właściwy sposób rozumowania, a potem
aby można było posiadać wolę do pójścia tą drogą z pomocą
Jezusa Chrystusa .... Ponieważ ta radosna nowina naucza
miłości, a miłość rozpoznaje Jezusa Chrystusa i także Go
uznaje .... Miłość stwarza z Nim połączenie, i dopływ enrergi
jest zapewniony, i wędruje się po drodze do Ojca prowadzącej,
która nas pewnie do celu poprowadzi, do ostatecznego
zjednoczenia się z Bogiem, Który się w Jezusie Chrystusie na
tej ziemi wcielił, aby przygotować ludziom drogę do Niego ....
do ich Boga oraz Ojca od wieków.
Chce człowiek na ziemi do celu dotrzeć, to oznacza to także
walkę przeciw temu panu, który ma także do niego prawo, i z
niego zrezygnować nie chce .... Walka ta wymaga siły, a siłę
tą można otrzymać tylko u Jezusa Chrystusa, u Bożego
Zbawiciela .... Bez Niego sam człowiek nie jest w stanie wyjść
z tej walki zwycięsko, on będzie ciągle się poddawał, a wola
jego tak słaba będzie, że nie będzie on stawiał Memu
przeciwnikowi żadnego oporu, on zostanie pokonany, gdyż
brak mu jest siły ....

I dlatego musi on zawołać do Jezusa Chrystusa, i prosić go o
wzmocnienie jego siły oraz o dopływ energi .... i nie będzie on
wołał na próżno, bo jeśli on z całą powagą starał się będzie
wydostać z przemocy przeciwnika, to Jezus Chrystus stał
będzie jako walczący obok niego, i on będzie doprawdy
zwycięzcą, i nim też pozostanie, ponieważ za to zmarł Jezus
Chrystus na krzyżu gorzką śmiercią, i On tą cenę zapłacił za
wszystkie dusze, które do Niego dotrzeć pragną .... A więc
konieczna jest jedynie dobra wola, a aby się ona silną stała,
musi człowiek poprosić Jezusa Chrystusa, i on zaprawdę
dozna wzmocnienia swojej woli.
Człowiek przychodzi na ten świat bez jakichkolwiek
znajomości, a potem będzie mu się oferować wszelkiego
rodzaju wiedzę, i wtedy musi się on wewnętrznie zdecydować
na to co właściwe .... I jeśli tylko jego wola dobrą jest, to
będzie on też chciał tylko to co właściwe, i skieruje się do
wyższej Mocy z prośbą, aby ona zawsze pozwoliła mu
rozpoznać to co właściwe i to co dobre czynić .... A wówczas
zostanie mu zesłane właściwe rozpoznanie, o Jezusie
Chrystusie, o Jego boskiej nauce miłości i o drodze, po której
on iść powinien, aby mógł swój życiowy cel osiągnąć:
„Połączenie się z Bogiem w Jezusie Chrystusie”.... które
stworzy na nowo taki do Boga stosunek, który na samym
początku istniał .... w którym prawdziwe podobizny Boga
(duchowe istoty światła) go otaczają i stwarzają oraz kształtują
według Jego woli, która jest także wolą wszystkich Jego
dzieci .... Amen

Obecność Boga
B.D. Nr. 5025

21.12.1950

Dobrowolny w miłości powrót do Boga ....
Związek nie do rozwiązania ....

We wieczności to wy Mnie już przenigdy nie utracicie, jeśli
kiedyś w końcu Mnie odnajdziecie, z waszej wolnej i
nieprzymuszonej woli. A wtedy przenigdy już nie będziecie
mogli Mnie utracić, ponieważ łącząca was ze Mną więź jest
nie do rozerwania, ona jest silniejsza od każdej wrogiej próby
oderwania was ode Mnie. Moja miłość trzymać was będzie „w
uwięzieniu” chociarz wy wolno decydujące oraz myślące
istoty pozostaniecie. Ale miłość to środek wiążący, który
przetrwa wieczność. Wy się już nie będziecie mogli ode Mnie
uwolnić, tak jak i Ja już was więcej nie opuszczę, poniważ wy
jesteście Moim udziałem, który Ja Sobie Sam ku Mej radości
stworzyłem. Lecz nieograniczona jest Moja radość dopiero
wówczas, gdy wy sami Mnie z powrotem odnaleźliście, gdy
wasza miłość was powrót do Mnie spowodowała, co wtedy
tym przypadkiem jest, gdy wy sami dobrowolnie do Mnie
powrócicie. Dlatego istota, która z miłości już raz ze Mną w
związek weszła, nie może się już w dół osunąć, ponieważ
trzyma ją Moja wiekuista miłość. Jak długo nie doszło jeszcze
do zjednoczenia się ze Mną, to upadek w dół, odpad ode Mnie
jest możliwy, ale wówczas istota ta z jej wolnej woli się ode
Mnie oddaliła, a więc nie może Mnie ona jeszcze przyjąć jako
odnalezionego. I tutaj będziecie mogli rozpoznać jak ważnym
jest, abyście waszą istotę w miłość przemienili, ponieważ
jedynie przez to może dojść do waszego zjednoczenia się ze
Mną, które was ze Mną na wieczność wiąże, Który was od
upadku uchroni.
Miłość oznacza wszystko .... ona jest w pewnym sensie
kluczem do wieczności, do królestwa światłości, ona jest
drogą do Mnie, do Ojca, Który was oczekuje, aby wraz z
wami być błogim. Jeśli wy posiadacie miłość, to posiadacie
również i Mnie, Który Sam tą wiekuistą miłością jestem .... A
więc możecie być pewni Mojej obecności, gdy zaczniecie żyć
w miłości, i Ja was już przenigdy nie opuszczę .... Ale każde
dzieło z miłości uczynione potrzebuje też wolnej woli, a więc

próba woli została pomyślnie zdana, wy wybraliście pomiędzy
Mną a Moim przeciwnikiem, który wam w każdym dziele
miłości przeszkadza, gdy wasza wola nie okaże się silniejsza.
Kto w miłości żyje, ten uszedł już władzy Mojego
przeciwnika, on Mnie do siebie przyjął .... Ja Sam wziąłem
jego serce w posiadanie i Mogę teraz w nim działać .... Ja
jestem w tym, który żyje w miłości .... a co do Mnie należy,
tego już na wieki nie zostawię .... Szatan ma wprawdzie
wielką moc, lecz nigdy nie uda mu się uwieść człowieka,
który żyje w miłości, bo on Mnie Samego w sobie nosi i
Mojego przeciwnika od razu rozpozna. Stancie się przez
waszą miłość Moją własnością, pozwólcie przez stałe
działanie w miłości, abym Ja was uwięził, a błogie
„niewolnictwo” stanie się waszym losem. Moja miłość już
nigdy was nie wypuści, wy do Mnie należeć będziecie, lecz
mimo to będziecie wolni .... Amen

B.D.Nr. 5276

19.12.1951

Komunia .... „Kto w miłości żyje” ....
Kto w miłości pozostaje, ten pozostaje we Mnie, a Ja w nim ....
A więc jest miłość pierwszym środkiem, aby zapewnić sobie
Moją siłę, tzn. że Ja bezpośrednio w was się znajdować
mogę .... bo wy sami przejęliście Mnie do waszych serc, kiedy
czyniliście dzieła miłości, kiedy miłość wasze serca wypełniła.
A więc właśnie tak, a nie inaczej, należy rozumieć to
połączenie pomiędzy nami ... komunię ... bo bez miłości Ja
przenigdy w was przebywać nie Mogę, ponieważ Ja Sam
właśnie miłością Jestem. Moja praistota to Miłość .... Miłość
to nie tylko właściwość Mojej istoty .... Ja Sam tą miłością
jestem ....

Zrozumienie tego jest dla was ludzi na ziemi niemożliwe,
gdyż do tego potrzebna jest dojrzałość duszy najwyższego
stopnia, do tego potrzebne jest ponad ziemskie zrozumienie,
aby pojąć Moją istotę, lecz w całości do zrozumienia to Ona
nigdy nie będzie, bo pomiędzy Stworzycielem i Panem całej
nieskończoności, a Jego stworzeniem istnieje potężna różnica,
która wprawdzie mocno zredukowana zostać może, ale
przenigdy nie może być zupełnie zniesiona. I jedynie miłość
potrafi tą redukcję spowodować, tylko miłość powoduje stałe
się do Mnie zbliżanie, które aż do całkowitego zespolenia się
ze Mną postępować może, ono nie znosi jednak
indywidualności tej duszy. W tym właśnie leży
nieograniczona błogość, która z ciągłej tęsknoty za Mną, oraz
z jej spełnienia rezultuje.
Już na ziemi mieć może miejsce ponowne się ze Mną
zjednoczenie .... przez ofiarną czynność z miłości, gdyż
wówczas Ja sam przez was do tego skłaniany będę, ażeby
bezpośrednio w was działać, ale Ja nadzwyczaj chętnie się do
tego przez was skłaniać pozwalam, ponieważ Moja miłość
Mnie do was pociąga i pragnie odzwajemnienia z waszej
strony. Połączenie was ludzi z wiekuistą Miłością nie może się
odbyć na żadnej innej drodze jak tylko i wyłącznie na drodze
miłości, abym Ja Sam mógł być wówczas w was obecny. Jak
Moja obecność potem w was oddziaływuje, to wy wszyscy
sami doświadczyć możecie, bo każdy, kto z działania w
miłości Mi wstęp do swego serca umożliwił, ten może mnie w
sobie na swój sposób odczuwać i znajdzie spokój swojej duszy.
Tam gdzie Ja obecnym być mogę, tam oddziaływuję na
człowieka od wewnątrz. Jego żywa wiara, jego oświecone
myślenie, jego rozpoznanie prawdy, jego jasne widzenie w
przyszłość, lub prorocze uzdolnienia, lub też siła aby uleczać
chorych .... wszystko to są oddziaływania Mojej obecności,
Mojej miłości do tego, który Mnie kocha, tak, że Ja się jemu
objawić mogę, widocznie, lub też w ukryciu, w głębokiej
cichej wierze, w łagodnej, i ponad wszystko pełnej miłości

istocie, w pełnym cierpliwości cierpieniu i w stałym oddaniu
się Mojej woli.
Wszystko to może człowiek tylko wtedy, gdy wypełni go
Moja siła, co zawsze jest oznaką Mojej obecności,
następstwem wypełniającej go miłości. Ja Sam, jako
Wiekuista Miłość, mogę tylko tam przebywać, gdzie się
miłość znajduje. Ale Ja nie mogę też być tym dalekim dla tych,
którzy w miłości żyją, i muszę według tego być też
rozpoznawalny, ponieważ miłość to siła, a siła stale aktywna
będzie, a więc będzie można rozpoznać stałe przemiany, które
w istocie człowieka, lub też w jego duchowych uzdolnieniach
objawiać się będą .... w pomnażaniu wiedzy, oraz rozpoznaiu
Bożej prawdy, w stale przybierającej dojrzałości duszy i w
końcu w osiągnięciu ostatecznego na tej ziemi celu:
„Najwyższego stopnia dojrzałości, który czyni człowieka
Moim dzieckiem, który nim już pozostanie na wieki
wieków .... Amen

B.D. Nr. 8409

11.02.1963
Kto w miłości pozostaje ....

„Kto w miłości pozostaje, ten pozostaje też we Mnie, a Ja w
nim” .... O tych, Moich słowach powinniście zawsze pmiętać,
abyście mogli pojąć jak wielkie znaczenie ma czynienie
wszystkiego co wy robicie w (z) miłości .... A ponieważ Ja
Sam tą miłością Jestem, to wy, kiedy dzieła miłości czynicie t
musicie znajdować się w bezpośrednim ze Mną połączeniu,
kiedy wy się w miłości udzielacie, bo korzystacie wówczas
także z energi, która we Mnie ma swoje źródło .... co wy ale
tylko wówczas twierdzić możecie, gdy powodem jakiejś przez
was wykonywanej czynności była miłość. Bo wy możcie
korzystać także z waszej życiowej energi, z powodu
naziemskich celów, ale tylko wówczas gdy was miłość do

jakiegoś czynu skłania, jest wam także związek ze Mną, z
Wiekuistą Miłością gwarantowany. Wtedy Ja w was obecny
będę, Ja Sam w was działać będę, a Moja obecność jest
najwyższym sukcesem jaki wy osiągnąć możecie .... Wasza
miłość przyciąga Mnie do was, lub też: Miłość jest Moją
prasubstancją, ale i wy w waszej praistocie tym samym
jesteście .... A więc wy, podczas wykonywania dzieł
przyjmujecie Mnie w sobie, wasza miłość ze Mną się jednoczy,
a wasza praistota wraca powoli do swego prastanu, w którym
to Moimi promieniami zupełnie przenikana była i w
najgłębszym wewnętrznym związku ze Mną się znajdowała ....
Te Moje słowa powiniście wy sobie ciągle do pamięci
przywoływać, abyście mogli spowodować że Ja stale przy was
obecny będę, gdy wy stale się z miłości udzielać będziecie; a
co to oznacza stale być pewnym Mojej obecności, to chcę
wam wyjaśnić, abyście do tej ze Mną więzi z całego serca
dążyli: Ja kieruję wówczas wszystkimi waszymi myślami, Ja
decyduję o tym co wy czynicie i chcecie, Ja was na wszystkich
waszych drogach prowadzę, Ja ochraniam was przed każdym
niebezpieczeństwem, dla waszego ciała oraz duszy, Ja
ofiarowuję wam w sensie duchowym jak i naziemskim siłę
oraz obfitość .... Ja trzymam Mego przeciwnika z dala od was,
bo on nigdy tam być nie może gdzie Ja się znajduję .... Ja
oświecam waszego ducha, i Ja prowadzę was pewnie do
celu .... Wszystko to przyniesie wam znajdująca się w was
miłość, bo gdy tylko wy się w miłości udzielacie, to wasza
wola już do Mnie należy, i wy idziecie świadomie drogą
prowadzącą z powrtotem do Mnie, z Którego miłości wy się
wywodzicie. Świadomość Mojej obecności ułatwi wam waszą
naziemską drogę, gdyż wówczas nie obawiacie się już niczego,
bo wy się w Mojej obecności pewnie i bezpiecznie czujecie.
„Wy pozostajecie we Mnie a Ja w was” .... gdy wy się w
miłości poruszacie, gdy działacie w Mojej woli i w Mojej sile.

I wy to sobie uświadomić powinniście, że Ja od was tylko
miłości wymagam, a wy wtedy was naziemski cel bez reszty
spełnicie .... że wy już wtedy nie na darmo po tej naziemskiej
drodze kroczycie, tylko pewnie do celu podążacie. Wy
powinniście na ziemi tylko jedno dopuścić, aby Moja siła
miłości do was znowu promieniować mogła, a to ma miejsce
wtedy, kiedy wy się z miłości udzielacie, gdy wy w ofiarnej
miłości o waszym bliźnim pomyślicie, gdy wy mu pomagacie
w każdej trudnej sytuacji, lub kiedy się on znjduje w
niebezpieczeństwie, duchowo lub też cieleśnie .... gdy wy się
wszystkimi tymi zajmiecie, którzy się jeszcze z dala ode Mnie
znajdują, i starać się będziecie ich do Mnie doprowadzić, i was
zawsze miłość do tego popędzać będzie, aby być na ziemi
aktywnym. Każda czynność, której motorem jest miłość,
będzie prze ze Mnie błogosławiona, bo zawsze otwieracie Mi
przez to drzwi do waszych serc, do których Ja mogę wysyłać
promienie Mojej miłości, do których Ja Sam się wprowadzić
mogę i w nich zamieszkać, ponieważ Ja jako Wiekuista
Miłość tylko tam przebywać mogę, gdzie miłość się znajduje.
Teraz Mnie zapewne zrozumiecie, że ludzie, którzy się z
miłości w ogóle nie udzielają jeszcze daleko ode Mnie się
znajdują, bo jedynie miłość dopuszcza Moją obecność, lecz
bez miłości nie zmieni się ta odległość, którą wy podczas
waszego naziemskiego życia pomniejszyć, lub zupełnie znieść
powinniście, jeśli nie ma być ono nadaremnym bytem. Ale w
czasach ostatecznych miłość pomiędzy ludźmi oziębła, dlatego
też Moja obecność pomiędzy nimi niemożliwa się stała, i
dlatego też nie ma już pośród nich żadnej żywej we Mnie
wiary, w ich Boga i Stworzyciela, i dla wielu stało się ich
życie tylko jałowym biegiem, i dlatego zostanie ono dla nich
przed czasem zakończone. Bo bez miłości nie może być
żadnego duchowego postępu, nie ma żadnej ze Mną więzi i
żadnego zbawienia z formy .... Bez miłości nie ma żadnego
światła, a człowiek pozostaje pod przemocą Mojego
przeciwnika, księcia ciemności, ponieważ bez miłości żyje

człowiek bez Boga .... On pozostanie z dala od Boga i podąża
do losu pełnego cierpień, kiedy już nadejdzie jego koniec ....
Amen

B.D. Nr. 8674

15.11.1963

Zawołanie do „Ducha świętego” ....
Wy ludzie często wołacie do świętego Ducha, aby on do was
przyszedł, i nic nie wiecie o tym, że On w się was znajduje i
że potrzebuje On tylko waszej wolnej woli, aby mógł się do
was odezwać .... Ten duch jest Moim udziałem, on jest
nierozerwalnie połączony z Duchem Ojca, jest on więc Bożą
iskierką, która została dołożona do duszy, kiedy się ona na tej
ziemi jako człowiek wcieliła, lub też: wy niegdyś wyszliście
ze Mnie jako wypromieniowanie Mojej miłości i dlatego
jesteści z tej samej substancji jak i Ja sam .... Ta substancja się
wprawdzie po waszym upadku utwardziła, i z was stały się
przez to martwe istoty .... z istot które niegdyś pełne życia
były, bo Moja siła miłości was przenikała i ta siła nie potrafi
inaczej jak tylko stale czynną być. Ponieważ wy się teraz
przed siłą Mojej miłości wzbraniacie, to staliście się także
niezdolni do wszelkiej czynności. I w tym pozbawionym siły
stanie, wy się ciągle jeszcze znajdujecie kiedy wy jako
człowiek na ziemię wstępujecie.
Abyście teraz spełnić mogli wyznaczone wam naziemskie
zadania, to Ja wpromieniowałem do serca każdego jednego
człowieka iskierkę Mojej wiekuistej siły miłości, która
znowu jest Moim udziałem .... Wy zostaliście uduchowieni
siłą która was niegdyś z siebie jako istoty wypromieniowała, a
to oznacza, że wy posiadacie życiową siłę, że możecie być na
ziemi aktywni, i że możecie jako człowiek spełnić wasze

zadania. Ale właściwym waszym zadniem jest i pozostanie
wasze uduchowienie, przemiana waszej istoty na stan
pierwotny, i to zadanie możecie jedynie wtedy spełnić gdy wy
przeistoczycie się w miłość. Ale żebyście to uczynić mogli, to
najpierw musi zostać w was wpromieniowana iskierka miłości,
ponieważ wy przez wasz ode Mnie odpad całkowiecie
pozbawieni jesteście miłości. A więc jest ta iskierka miłości
wypromieniowaniem Mnie Samego .... to wypromieniowanie
Mojego Ducha do waszej duszy, który was jednak dopiero
dzięki waszej woli do życia przebudzić może ....
Wy wszyscy posiadacie tą iskierkę Ducha który jest w was
cząstką Mnie Samego .... A więc nie musi on do was dopiero
przyjść, On jest już w was, lecz odezwać do was może się On
dopiero wtedy, gdy wy Mu to przez wasze życie w miłości
umożliwicie, gdyż On się na siłę nie wpycha i was wbrew
waszej woli do niczego skłaniać nie chce .... A więc zawsze
możecie tego znajdującego się w was ducha do życia
przebudzić, lecz nikt was do tego zmuszać nie będzie. Przez
waszą modlitwę, aby Duch święty do was przyszedł
udowadniacie jedynie waszą nieznajomość właściwych
zależności, i wy okazujecie także, że macie o Nim fałszywe
wyobrażenie, ponieważ widzicie Go jako istotę, i jak do takiej
do Niego się zwracacie .... Ale on jest promieniowaniem które
się ze Mnie wywodzi, ponieważ Ja Sam od wieczności tym
najświętszym Duchem jestem i Ja jestem też przy każdym
który Mnie zawoła.
Lecz przenigdy nie powinniście myśleć, że Duch, którego
wy wołacie jest Duchem oddzielnym, i on nie może i też nie
będzie na wasze zawołanie reagował, i to tak długo, aż wy się
w miłość przeistoczycie, i chociarz Moja siła miłości z Mojej
strony żadnych ograniczeń nie zna, to jednak przenigdy nie
będzie ona promieniować do zamkniętego serca, a zamknięte
pozostanie ono tak długo, jak długo nie posiada ono jeszcze
chęci kochania .... bo zdolny do kochania, dzięki tej iskierce

miłości lub też ducha, którą ode Mnie otrzymał, jest każdy ....
Ale dopiero chęć kochania powoduje że duch mieszkający w
was daje o sobie znać, nawet jeśli wy do Niego nie wołacie ....
On jest w was, ale On będzie się tak długo cicho zachowywał,
jak długo wy na miłość nie będziecie zwracać uwagi, bo On
Sam jest miłością, i dlatego może się jedynie do miłości
odzwywać. I On jest z Duchem Ojca od wieczności
nierozłączalnie złączony, i dlatego może Mój „Ojcowski
Duch” .... lub też Boży ogień miłości .... w was ludzi w całej
obfitości wpływać, i spowodować że ta iskierka Ducha was
bezustannie od wewnątrz pouczać może. Bo Boże światło
miłości musi teraz oświecić wasze serca, a to oznacza
najjaśniejsze rozpoznanie, to oznacza też uzyskanie wiedzy,
która odpowiada prawdzie, ponieważ Mój duch o wszystkim
wie, i dlatego wam jedynie czystą prawdę przekazać może.
A więc zawsze możecie tylko o to prosić, abym Ja Sam był
przy was obecny, co wymaga jednak waszego przeistoczenia
się w miłość, gdyż w innym przypadku Wiekuista Miłość nie
może być przy was obecna. A więc możecie prosić tylko o to
aby wypełniła was siła pozwalająca wam spełniać Moje
przykazania, a wówczas będziecie też mogli odczuć w was
Moją obecność, bo z każdym dziełem miłości wy Mnie do was
przyciągacie, ponieważ Ja Sam miłością jestem .... I wówczas
sprawię też aby Duch Mój przez was działał, tak jak Ja wam to
obiecałem .... Amen

Miłość jest kluczem do błogości ....
B.D. Nr. 5314

10.02.1952

Miłość jest kluczem do duchowego królestwa ....

Wy możecie Mnie pojąć jedynie przez miłość .... Mnie inaczej
pozyskać nie można, Mnie inaczej rozpoznać nie można, jak
tylko przez miłość. I teraz macie już klucz który drzwi do
Mego serca otwiera, bramę do duchowego królestwa, do
waszego ojczystego domu. Bez tego klucza wszelki dostęp jest
niemożliwy, przed wami wszystko pozostanie ukrytye, co
Moja miłość, mądrość oraz wszechmoc w duchowym
królestwie stworzyły, i bez tego klucza wszelka wiedza o
prawdzie przed wami ukryta pozostanie, wam brak będzie
wszelkiej Bożej mądrości, bo bez miłości otacza was ciemność,
gdyż tylko sama miłość wam światło przyniesie .... was do
rozpoznania doprowadzi. Wy posiadalibyście niesamowitą
moc, gdybyście sobie te Moje słowa do serca wzięli i w
miłości życie swe prowadzili .... Bo miłość to także siła, i nic
nie było by dla was niemożliwe, gdyby wasza istota się w
miłość przeistoczyła. A więc ofiarowuję wam przez te Moje
słowa obietnicę o świetle i sile w całej obfitości, o błogości,
spowodowanej dopływem Mojej ojcowskiej miłości,
gdybyście się tylko razem ze Mną złączyć chcieli, przez wasze
dzieła miłości, gdybyście tylko chcieli Moją do was miłość
odwzajemnić .... Lecz wy Moim słowom nie wierzycie, gdyż
w innym przypadku wy wszyscy starali byście się żyć w
miłości.
Uczyńce chociaż raz tą próbę .... Odrzućcie od was wszelką
egoistyczną miłość i rozejrzyjcie się w okół was, a tam gdzie
wy biedę spostrzeżecie, tam starajcie się przyjść z pomocą,
gdzie wy znajdziecie chorych ludzi, którzy mają cielesne
cierpienia, lub cierpią duchowo, tam starjcie się ich uleczać,
dajcie im w sensie naziemskim oraz duchowym wszystko to,
czego oni potrzebują, dajcie im jeść i pić, i poświęcicie to co
posiadacie, jeśli wy tymi darami w ich potrzebie pomóc
możecie. Spróbujcie tego, a wy doświadczycie prawdy
Mojego słowa, wy zaczniecie przybierać na sile i świetle, wy
wzniesiecie się ponad naziemskie cierpienie, które was
samych dotyczy, nic was już nie dotknie, co wam się niegdyś

jak ciężar wydawało, wy poczujecie na sobie siłę miłości, a
błogość połączenia się ze Mną, które wy przez każde dzieło
miłości stworzycie, będzie dla was tysiąckrotnym
wynagrodzeniem za wszystko to z czego wy zrezygnowaliście
na rzecz potrzebujących .... Wy Mnie rozpoznacie, i odczuwać
będziecie Moją rękę, która was trzymać będzie, wy pozwolicie
prądowi siły Bożej miłości do was wpływać i rozjaśnionym
duchem słyszeć i widzieć to co przed większością ludzi ukryte
pozostaje ....
Uczyńcie tą próbę, uwierzcie Mojemu słowu, ćwiczcie się w
miłości .... a wy Mnie pozyskacie i wy Mnie już przez całą
wieczność więcej nie utracicie .... Uwierzcie Mi, gdyż Ja
zaprawdę nie chcę was błędnie pouczać. Ja chciałbym abyście
się błogimi stali, a ponieważ jedynie Miłość może was błogimi
istotami uczynić, to Ja nieustannie wam kazania tylko o
miłości wygłaszam .... Ale wy zwalczać musicie w was tego
ducha, który pozbawiony jest wszelkiej miłości i któremy wy
wasz naziemski pobyt do zawdzięczenia macie .... On popędza
was do egoistycznej miłości, on chciałby zdławić w was tą
Bożą iskierkę, on chciałby was od miłości powstrzymać.
Dlatego wy go zwalczać musicie, tzn. wasze porządania i
pragnienia, które potęgują w was waszą egoistyczną miłość, a
prawdziwą miłość do Mnie oraz do bliźniego osłabiają,
abyście na was doświadczyć nie mogli siły miłości .... Idźcie
do boju przeciw niemu i postępujcie za Mną, weźcie sobie te
Moje słowa do serca, i według nich postępujcie, a waszym
losem będzie całkowite się ze Mną zjednoczenie i
nieograniczona błogość .... Amen
B.D. Nr. 3636

25.12.1945

Więzy miłości .... Złączenie się z Bogiem ....

Wokół Boga oraz istoty która się do Niego dzięki miłości
przyłączyć
stara, splata
się
nierozerwalna więź.
Nierozłączalnie pozostaje już ona z Bogiem złączona, stale się
do niego zbliżając, stale ku Niemu podążając, coraz bardziej
przez Niego ogarniana, aby się w błogości z Wiekuistą
Miłością stopić, kiedy się już doskonałą stała. Ta więź z
Bogiem jest celem wszystkich istot, które niegdyś z Jego siły
wyszły. Bóg to wiekuiste centrum siły, z Którego wszystko się
wywodzi i do Którego wszystko znowu powróci, zgodnie z
Bożym wiekuistym porządkiem. Błogim są dopiero te istoty,
które są znowu przy Bogu, one są doskonałe, przenikane siłą i
światłem, a więc stwarzające oraz kształtujące. Ten stan nigdy
już nie dozna zmiany, w sensie pomniejszenia się stopnia jej
błogości, ona się stale powiększać będzie, bo to co doskonałe
nie zna żadnych granic, ponieważ stale się do Boga, jako
najbardziej doskonałej Istoty podążać będzie, i to przec całą
wieczność.
Być z wiekuistym Bogiem stopionym, oznacza brać udział w
stwarzaniu nowych dzieł, oznacza prowadzenie oraz
troszczenie się o istoty, które się w tych dziełach znajdują;
oznacza zbawienną czynność nad niedojrzałymi jeszcze
istotami, oznacza błogość i wspólne w harmoni dążenie istot
które taki sam stopień dojrzałości posiadają, oraz objawienia
niepojętych wspaniałości, których niedojrzałe istoty widzieć
nie potrafią. To jest wieczne życie .... nie istnieje już stan
bezsilności i ciemności, tylko stała aktywność w świetle oraz
niepojętej obfitości siły. Jest to wieczne życie, które Jezus
Chrystus tym obiecał, którzy w Niego wierzą i Jego
przykazania spełniają, którzy przez spełnianie i przestrzeganie
Jego nauki miłości już za życia na ziemi z Bogiem się łączą,
więź, która duszę oraz Boga coraz bardziej do siebie zbliża, aż
się ona z wiekuistą Miłością całkowicie zjednoczy.
Tak więc nic innego człowiekowi nie pozostaje, jak
odnaleźć wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela tego

świata, gdyż w innym przypadku nie będzie można stworzyć
więzi z wiekuistym Bogiem, ponieważ do Niego odstęp na
wskutek niedoskonałości istoty za duży jest, i nie może przez
tą istotę pomniejszony zostać, bo taka od Boga odległość
jednocześnie brak siły oznacza. Ale Jezus przez Swoją śmierć
na krzyżu tą siłę dla ludzi zdobył .... On dlatego na ziemię
zstąpił, aby wybawić ludzi ze słabości ich woli oraz braku siły,
i aby wskazać im drogę, która prowadzi do złączenia się z
Bogiem, już za życia na ziemi. Lecz bez wiary w Niego, oraz
w Jego zbawienne dzieło, człowiek nigdy nie przezwycięży
swojej słabości, oraz słabej woli, on przenigdy nie uniesie się
w górę, ponieważ przeciwnik Boga go od tego powstrzymuje,
i stara się do tego niedopuścić aby osiągnął on swe wieczne
życie.
Lecz kto w Jezusa Chrystusa wierzy, ten stanie się błogim,
on spełniał będzie Jego przykazania, aby być pilnym w swojej
pracy nad przemianą własnej istoty w miłość, i przez to
otrzymać siłę do złączenia się z Bogiem, a Bóg już nigdy go
samego nie pozostawi .... On splecie wokół niego więź miłości
i nie pozwoli na to, aby się ona zluzowała, a raczej coraz
mocniej ją zaciągają ją ci, którzy ku Niemu podążają, aż do
osiągnięcia z Nim związku, którego już nikt i nic nie będzie w
stanie rozerwać .... Amen

B.D. Nr. 3754

28.04.1946

Boże wspaniałości .... Związek na ziemi ....
Jeśli uzyskaliście już wasz ostateczny na ziemi cel, tak że
możecie się teraz ze Mną złączyć, i ze Mną wstąpić do
królestwa w zaświatach, że rozpoznaliście Mnie jako Ojca od
wieczności, i wy jako Moje dzieci, pełni miłości ku Mnie

podążacie, że wy się na ziemi na Moje podobieństwo
kształtujecie .... to wówczas oczekują was błogości bez granic.
Wy ujrzycie wtedy Bożą wspaniałość, a wasze dusze
przebywać będą w świetle ....
Jak mało Ja od was wymagam, aby móc wam podarować o
wiele wiele więcej .... Ja wymagam od was jedynie waszego
przeistoczenia się w miłość, bo miłość musi wypełniać całą
waszą istotę, abyście mogli wytrzymać Moją bliskość, Który
w Mojej prasubstancji miłością jestem, i wszystko to
pochłaniam, co nie jest tak samo jak Ja miłością. Ale
gdybyście wiedzieli jacy silni moglibyście już na ziemi być,
gdybyście mocno rozwinęli istniejącą w was miłość, to
moglibyście także pojąć, w jakich wspaniałościach wy się
poruszać będziecie, kiedy wy do króletswa światłości
wstąpicie .... Ale i to rozpoznaie jest znowu jedynie
następstwem pilnego w miłości działania, gdyż w innym
przypadku istniało by niebezpieczeństwo, że wy jedynie z
powodu waszego wynagrodzenia ku górze podążacie, a to
przeszkadzało by wam z koleji w osiągnięciu waszej
całkowitej doskonałości. Wy jednak powinniście Moim
słowom uwierzyć, które wam zwiastują niepojęte wspaniałości,
i jeśli wy silną wiarę posiadać będziecie, to nie będzie już tego
niebezpieczeństwa, że wy jedynie dlatego w miłości aktywni
jesteście, aby stać się błogimi. Wy będziecie kochać sercem,
ponieważ rozpoznaliście waszego Ojca, Którego wasza dusza
kochać musi.
Starajcie się już na ziemi, dzięki waszej działalności w
miłości związek ten ze Mną osiągnąć, a oczekiwać was będzie
w duchowym królestwie los pełen błogości ducha. Zawsze
bądźcie gotowi do pomocy waszym bliźnim, którzy znajdują
się w duchowej lub też w cielesnej potrzebie i starajcie się
według waszych możliwości los ich złagodzić. I wy już na
ziemi poczujecie szczęście z miłości płynące, bo dawać jest
bardziej błogim jak dostawać .... Ten który kogoś obdarza sam
siebie uszczęśliwia, i chociarz pozbywa się on w ten sposób

naziemskich lub też duchowych dóbr, to pomimo to nie będzie
on biedniejszy, bo Ja Sam błogosławię to co on czyni i
pomnażam zarazem, jeśli on z dobrej woli daje .... Bo Ja
kocham przyjaznych ofiarodawców ....
Gdybyście tylko wiedzieli jaka siła w miłości leży, to
wiedzielibyście również że na ziemi nie musiało by być żadnej
biedy, ponieważ żylibyście wówczas wszyscy w Bożym
porządku, ponieważ miłość nie potrafi przeciw niemu
wykraczać. Lecz jak długo brak będzie ludzkości miłości, to
naziemska jak i duchowa bieda będą nie do uniknięcia, gdyż
wówczas jest ona ode Mnie daleko, ona jest bez siły i dlatego
też bez żadnych widoków na błogie po śmierci życie .... Bez
miłości nie ma żadnej błogości, ponieważ bez miłości żadna
istota nie może się blisko Mnie znajdować i na wieczność z
Moich wspaniałości wykluczona pozostaje ....
Dlatego korzystajcie właściwie z waszego naziemskiego
czasu i czyncie dobro z miłości do bliźniego .... Przyjmijcie
Moją naukę, wysłuchajcie Moich posłańców, którzy w Moim
imieniu wam o miłości kazania wygłaszają, zastanówcie się
nad ich słowami, i starjcie się według nich żyć .... A wy na
was samych odczujecie, jaka siła w miłości leży .... wy
będziecie się do Mnie zbliżać i ku Mnie podążać .... a wasz
koniec będzie błogim końcem .... Amen

B.D. Nr. 7627

20.06.1960

Zjednoczenie się .... Błogość tych którzy są
podobieństwami Boga ....
Celem końcowym waszego na ziemi życia jest zjednoczenie
się ze Mną .... Wy powinniście ten ze Mną związek zawrzeć,
kiedy zbliżać się do was zacznie godzina śmierci .... Wy
powinniście bez lęku i przerażenia przejść do królestwa w

zaświatach, wy powinniście jedynie zmienić miejsce waszego
pobytu i dotrzeć do ojczystego domu, który wy przed wiekami
opuściliście .... Wy powinniście waszą drogę do Mnie
odnaleźć, do waszego ojczystego domu i stać się znowu
błogimi istotami, tak jak wy nimi już na samym początku
byliście. To jest sensem oraz celem waszego naziemskiego
życia, a osiągniecie tego celu waszym nieustannym
dążeniem być powinno, ponieważ jest to możliwe. Nic z tego
co Ja od was wymagam nie jest niemożliwe. Wy jesteście
Moimi dziećmi, wy macie we Mnie wasz początek, i waszym
całkowicie naturalnym dążeniem, naturalną potrzebą, powinno
być: aby móc znowu do ojczystego domu powrócić,
ponieważ ciągnie wasz miłość waszego Ojca i także dlatego,
że wy na samym waszym prapoczątku na Moje podobieństwo
stworzeni zostaliście .... I dlatego też wasze ze Mną
zjednoczenie się musiałoby waszej istocie bardziej
odpowiadać, jak ta duża ode Mnie odległość .... I dlatego wy
w tej dalekiej ode Mnie odległości nigdy błodzy nie byliście, i
wy możecie dopiero po waszym ponownym ze Mną
zjednoczeniu znowu nazwani błogimi zostać, bo ze Mną
zjednoczonym być, oznacza także, być znowu przenikanym
Moją miłością, co zawsze niewyobrażalą błogość oznacza. Wy
jesteście Moimi stworzeniami i nieodwołalnie do Mnie
należycie ....
Wasz ode Mnie odpad był aktem odwrotnie ukierunkowanej
woli, oraz myśli .... Lecz gdy tylko się wasza wola, oraz wasze
myśli we właściwym porządku poruszać będą, to wy
zaczniecie szukać ze Mną związku, wy wszystko czynić
będziecie, aby tą tamtejszą odległość pomniejszyć, i wam się
to też podczas waszego naziemskiego życia uda, ponieważ Ja
Sam tęsknię za tym zjednoczeniem, i dlatego też wam w tym
dopomogę .... Bo Moja miłość was przyciąga, a wy nie
jesteście w stanie się tej Mojej miłości oprzeć, kiedy się tylko
we właściwym porządku znajdziecie ....

I oczekuje was zaprawdę wspaniały los, gdy wy się ze Mną
na nowo zjednoczycie .... Dla was otworzy się znowu
królestwo światła, wy będziecie mogli w nim działać w sile, w
świetle, oraz wolności, według waszej woli która ale także i
Moją jest wolą .... Wy będziecie się mogli rozkoszować
błogościami, o których wy nawet nie śniliście .... Wy
będziecie słyszeć i oglądać to, czego wasze uszy i oczy na
ziemi nie słyszały i nie widziały, bo Ja sprawiłem niezmierne
błogości wszystkim, którzy Moimi są, którzy Mnie kochają i
którzy się ze Mną na wieczność związali, Bo miłość jest tym,
co splata wewnętrzną więź wokół Ojca i dziecka .... Miłość
która się w was podczas waszej naziemskiej wędrówki
rozpalić powinna, i która potem ludzkie serce tak przenika, że
stwarza to więź ze Mną, jako wiekuistą Miłością .... że
człowiek znowu swoją praistotę przyjmuje, że staje się tym,
czym Ja Sam od wieczności jestem: a mianowicie Miłością ....
Tak więc musi być człowiek, który sam się znowu w miłość
przeistacza, nierozłączalnie ze Mną złączony, on musi być
znowu, tak jak to na samym początku było, przenikany Moją
miłością, on musi być tak blisko Mnie, że my oboje,
wewnętrznie przez miłość spojeni jesteśmy, a więc musiał
nastąpić powrót do Mnie, który był celem oraz sensem jego
naziemskiego życia .... I w tym związku nie może już być
mowy o powtórnym upadku w dół .... Ta istota zdała próbę jej
woli, z „Bożego stworzenia” stała się ona teraz „Bożym
dzieckiem” .... Ona uzyskała na ziemi swoją doskonałość, ona
odzyskała na powrót wszystkie jej właściwości i zdolności,
które ona niegdyś przez jej odpadem ode Mnie utraciła .... I Ja
Mój cel osiągnąłem .... Mój odwieczny Plan Uzdrowienia
został na tej istocie z powodzeniem spełniony, tzn. że to czego
Ja nie mogłem stworzyć mogło zostać dzięki temu planowi
osiągnięte: Takie jak Bóg istoty .... dzieci, których własna
wolna wola, a nie Moja wszechmoc, sprawiła, że stały się
one doskonałymi istotami (dziećmi) .... I Ja dopiero teraz
posiadam prawdziwe dzieci, dzieci, które są we wszystkim

Moimi odzwierciedleniami .... które mogą działać i tworzyć
obok Mnie, i w Mojej woli, pomimo tego korzystając ze
swojej własnej woli, która jednak taka sama jest jak Moja
wola, ponieważ ich doskonałość to gwarantuje.
I wy ludzie cel ten osiągnąć możecie, gdyż Ja Sam oczekuję z
ustęskineniem połączenia się z wami, i Ja zaprawdę wszystko
czynić będę, co was do celu prowadzić będzie, gdy tylko
wasza wola, Mojej się podporządkuje .... kiedy wy się chętnie
Mojemu prowadzeniu powierzycie, gdy wy z pełną
świadomością dążyć będziecie do zjednoczenia się ze Mną i
gdy wy na ziemi w miłości żyć będziedzie, to wówczas z
każdym jednym dziełem miłości zbliżać się do Mnie będziecie,
bo wtedy też dopuścicie do tego, abym Ja mógł być w was
obecny, i wtedy musi też dojść do zjednoczenia, bo: „Kto
pozostaje w miłości, ten pozostaje we Mnie a Ja w nim” A
miłość jest tą więzią która nas razem łączy i na wieki
nierozłączalną pozostanie .... Amen

B.D. Nr.8977

18 i 19.05 1965

Błogość .... Królestwo światłości ...
Wy wszyscy jesteście Moimi stworzeniami, które z Mojej
miłości do życia powołane zostały, i miłość ta nie pomniejszy
się, ona jest i pozostanie w tej samej intensywności i zawsze
się wami opiekować będzie, nawet wtedy, gdy wy się z waszej
woli ode Mnie oddzielilicie. Miłość jest Moją prasubstancją, a
więc jest wszystko co zostało stworzone, prze ze Mnie
przenikane, i nie może go się stać mniej. Ale czego właściwie
miłość chce? .... Nic innego, jak obdarowywać sobą samą i
czynić błogim, co ale także by i sama miłość otrzymywać
chciała .... Wszystko zostało powołane do życia przez Miłość,
każde dzieło jest siłą miłości, a więc musi też być wszystko to
nieprzemijające, co Mnie Samego za swój początek ma .... Ale

co wy sobie pod pojęciem „miłość” wyobrażacie? .... Ona jest
i zawsze pozostanie pragnieniem połączenia się, ale może też
istnieć miłość która jest odwrotnie ukierunkowana, która jest
waszym pragnieniem .... Ale w was znajduje się pragnienie,
aby posiadać to co się kocha ....
Jeśli wy macie wasz początek w miłości która jest ponad
wszystko czysta, to i Moje pragnienie was dotyczące jest do
niej odpowiednie. Ja chciałby was tylko uszczęśliwiać,
stwarzać okoliczności w których wy błogość odczuwać
będziecie, a wię wam znowu wszystko to dać, z czego wy
niegdyś dobrowolnie zrezygnowaliście. Ona chce was
przenieść z pwrotem do stanu najwyższej błogości, ponieważ
wy produktami tej siły miłości jesteście .... a on już waszym
stanem był. A ponieważ wam w stanie niedoskonałości
wszelka możliwość porównania brakuje, to nie potraficie sobie
także wyobrazić z czego się taka błogość składa.
Was się zawsze według waszego stopnia miłości oceniać
będzie, w którym wy sami aktualnie się znajdujecie, a wraz z
wzrastającą u was miłością wolno wam będzie odczuwać
coraz to większe błogości. Błogości te składają się z
niezliczonych duchowych przeżyć .... w pewnego rodzaju
twórczej czynności, w oglądaniu duchowych dzieł stworzenia,
w stałym pragnieniu .... i stałym spełnieniu w słyszeniu
Mojego słowa .... Wszystko to wyzwala w was stan błogości,
dla którego zrozumienia jest wam ludziom brak wszelkiego
pojęcia .... Gdyż Moja nieskończenie głęboka miłość zawsze
chce was uszczęśliwiać, wam coś podarować, co wy już
niegdyś posiadliście ....
Lecz największym dla was szczęściem zawsze będzie
podawanie dalej Mojego prądu siły miłości, gdyż ciągle
egzystować będą miejsca pozbawione światła, które wy
światłem obdarzać powinniście .... A Moją siłę miłości dalej
podawać oznacza, doprowadzać do nich prawdę, którą wy w

całej obfitości posiadacie, która do was bez ograniczenia
dopływa, i w tym jest właśnie wasza błogość, co jest dla was
jeszcze zupełnie niezrozumiałe ... bo światło wysyłać dajej, do
miejsc w których jeszcze ciemność panuje, jest tak bardzo
uszczęśliwiające, ponieważ ono się stale potęguje, i taka istota
już nigdy z niego nie zrezygnuje. Dusza będzie stale chciała
pomagać, i zawsze znajdzie też potrzebujące pomocy dusze, i
ta pomoc czyni ją szczęśliwą, lecz przenigdy nie będzie ona
udzielana z powodu własnej błogości, bo to miłość jest tym
motorem który sprawia że dusza stale pomaga, a miłość
znajdująca się w tych duszach posiada taką siłę, że ona sama
im już niezmierne wielkie błogości sprawia .... a to oznacza że
żadna dusza nie „dąży” do błogości, którą można było by
odczuwać jako wynagrodzenie .... bo tego żadna dusza nie
pragnie, ale jej przeogromna miłość stale popędza ją do
czyności, która w sobie błogością jest, obojętne czy ona
tworzy, czy też kształtuje, czy też prawdę rozdziela, zawsze
będzie to odczuwane jako błogość, gdyż ona zawsze na
uszczęśliwianiu innych istot polega, dlatego nie może tu być
mowy wynagradzaniu siebie samego.
Duchowy świat ma wam do zaoferowania tak wiele
wspaniałości, które były niegdyś wyszym udziałem, i które
wy teraz na nowo w posiadanie wziąść możecie, i które was
dlatego niezmiernie błogimi czynią .... A więc znajdowaliście
się niegdyś w waszym prastanie, a teraz jako człowiek
znajdujecie się w stanie który pełen jest braków, tak że
przedstawia się wam błogość jako stan do którego warto jest
podążać. Lecz wy nie potraficie sobie pod tym pojęciem
niczego wyobrazić, jak się je właściwie rozumieć powinno,
lecz tyle to wy wiedzieć powinniście, że już nigdy nie
chcielibyście powrócić do tego pełnego braków stanu, w
którym was miłość jeszcze całkowicie nie opanowała i którą
wy byście tylko wypromieniowywać chcieli na te istoty, które
światła potrzebują .... Gdyż móc znowu uszczęśliwiać będzie
dla was wielką błogością i do tego wy zawsze okazję mieć

będziecie, jeśli będzie mógł was trafić Mój promień miłości,
który wy potem dalej wysyłać możecie na obszary na których
jeszcze ciemność panuje, i co dla was samych wtedy zadaniem
jest, które was uszczęśliwia .... Amen

Bóg Sam szkoli sobie swoich uczniów ....
B.D. Nr. 3456

03.03.1945

Nauczanie ewangelistów .... Ewangelja ....
Moi ewangeliści powinni ode Mnie otrzymać ewangelję i
nieść ją na cały świat .... I dlatego też Ja Sam pouczam tych,
którzy dla Mnie na ziemi działać chcą, aby mogli stać się w
Mojej woli aktywni, aby potrafili oni Moją wolę oznajmiać,
tak samo jak Ja Sam ją Moim uczniom oznajmiam .... Gdyż
Moja wola spełnić się musi, jeśli ludzie błogimi stać się chcą,
i dlatego najpierw muszą się oni zapoznać z Moją wolą, i
potem musi się o tym wiedzę na świecie rozprzestrzeniać, a
dopiero wtedy Ja mogę pociągnąć ludzi do odpowiedzialności,
czy, i jak oni Moją wolę spełniają .... I dlatego Ja przemawiam
do ludzi na ziemi, którzy chcą Mnie wysłuchać, i Ja daję im
zlecenie, aby oni Moje słowo dalej przekazywali. A kto Mi
służy słuchając Mojego głosu, aby potem zamiast Mnie do
swoich bliźni przemawiać, ten jest zaprawdę Moim uczniem,
bo Ja go nauczam we wszystkich zakresach ....
Ja wprowadzam go w Mój odwieczny Plan uzdrowienia, Ja
pozwalam mu mieć wgląd w Moje panowanie i w Moją
działalność, w Moje naziemskie oraz duchowe dzieła
stworzenia, w zależności od jego zdolności pojmowania, oraz

od jego woli. Ale najpierw musi Mi on z jego wolnej woli
swoje usługi zaproponować, on musi być gotowym, aby dla
Mnie na ziemi pracować, a przez zmianę trybu swego życia
starać się zdobyć u Mnie Moje upodobanie, a wtedy Ja
przyjmę go jako sługę, jako ucznia i Ja go wykształcę, aby
mógł on swoją pracę na ziemi wykonywać. Ponieważ ta
działalność bardzo jest konieczna ....
Ludzkość wędruje w zupełnej ciemności ducha, ona Mnie
już więcej rozpoznać nie potrafi, a Moja wola jest jej obca.
Ona szuaka jedynie naziemskich korzyści i nawet nie pomyśli
o swojej duszy; ona nie korzysta z życia w tym celu, dla
którego ono ludziom dane zostało, ponieważ utraciła ona
wszelką o tym wiedzę. I dlatego musi być ta wiedza ludziom
ponownie przedkładana, ona musi im zaoferowana zostać
zgodnie z ich zdolnością pojmowania. Im trzeba zwrócić
uwagę na Mnie, ich Pana i Stworzyciela, ich myśli muszą
zostać ku Mnie skierowane .... a wszystko to potrzebuje na
ziemi ochoczych nauczycieli, którzy ich wiedzę od de Mnie
Samego otrzymują i swoim bliźnim z czystej miłości dalej
przekazują.
Z miłości muszą oni ich czyność wykonywać, a więc mogą
do Moich uczni tylko tacy ludzie należeć, którzy posiadają
miłość do bliźniego, którzy rozpoznają jak wielka duchowa
bieda pśród ludzkości panuje, i którzy starają się przyjść jej z
pomocą. Oni muszą, to o co oni proszą ... tą czystą prawdę ...
chcieć nieść także ich bliźnim, gdyż w innym przypadku nie są
oni godni otrzymywania od de Mnie tych cennych duchowych
darów. Ale gdy oni w miłości się znajdują, to wówczas są oni
Moimi uczniami, którzy starają się kroczyć Moimi śladami, i
dlatego też otrzymują ode Mnie ewangelję, aby mogli ją na
całym świecie rozpowszechniać. Bo oni muszą oznajmiać
ludzkości Moje przykazania .... Przykazania o miłości do Boga
oraz do bliźniego swego, których to spełnienie im wieczną
błogość przyniesie. Bo kto przykazania te spełnia, ten żyje

według Mojej woli, on stale dawać będzie i dlatego też będzie
mógł stale otrzymywać, i chciał on będzie tak samo i Mi
służyć, i siłą wypełniony zostanie, a jego naziemska droga
przyniesie mu jego duchową dojrzałość, która ostatecznym
celem każdego człowieka być powinna.
I dlatego Ja wysyłam w świat Moich uczniów .... Ja
przebudzam wszędzie ludzi, którzy z ich własnej wolnej woli
się prze ze Mnie pouczać dają, a więc ewangelja z nieba
pochodząca ludziom oznajmiana zostaje, jeśli oni tylko zechcą
ją odbierać. Bo ludzkość znajduje się w wielkiej biedzie, i
każdy, kto Mi się do służby zaoferuje, aby swoim bliźnim
przyjść z pomocą, ten zostanie jako Mój uczeń
pobłogosławiony. On otrzymywał będzie ode Mnie siłę, aby
mógł on swój urząd prowadzić, a Moja miłość i łaska będą mu
towarzyszyć na wszystkich jego drogach .... Amen
B.D. Nr. 7716

01.10.1960

Szkolenie sił nauczających ze strony Boga ....
Mój Duch wszystko wam dostarczy, co wy wiedzieć
pragniecie, i o czym wiedza może być dla waszej duszy
pożyteczna. Gdyż Ja Sam pouczam tych, którzy później jako
nauczyciele pracować będą, oni powinni tą wiedzę, którą Ja im
podarowuję nieść dalej ... do swoich bliźnich. I Ja Sam
zatroszczę się o to, aby tym którzy jej pragną ona przyniesiona
została, bo Ja wiem które dusze pokarmu i napoju potrzebują,
i podam im przez was Chleb z nieba oraz wodę życia ....
Ludzie powinni zostać wprowadzani w prawdę, powinno im
się przekazać wiedzę, która pozwoliła by im zrozumieć sens
oraz cel ich naziemskiego życia. Ludzie powinni zostać w
prawdzie pouczeni, i dla tego Ja Sam się o nich zatroszczyć
muszę, Który Sam wiekuistą prawdą jestem ....

Wiedza musi wychodzić ode Mnie, jeśli ma ona ludzi z
powrotem do Mnie prowadzić .... Wiedzę tą przekazuje się
ludziom także w szkołach, i to nie musi być złe, jeśli ci
nauczyciele są przez Mego ducha oświeceni, i ich zadanie,
„prowadzić ludzi do światła” poważnie biorą. Ale taka wiedza
może także zawierać wiele błędów, których jednak ten co ją
otrzymuje od prawdy odróżnić lub też oddzielić nie potrafi. A
wówczas w ludzkich myślach nastąpi zamieszanie, a skutek
tego jest taki, że jeden z drugim się sprzecza i w końcu mają
oni ochotę wszystko porzucić i nie potrafią już żadnego
właściwego kontaktu ze Mną stworzyć, z ich Bogiem i
Stworzycielem od wieczności .... A wtedy zachodzi taka
konieczność, że Ja Sam muszę sobie szukać ludzi których Ja
jako nauczycieli wyszkolę .... i wtedy zostaje zesłana na
ziemię, wprost ode Mnie, czysta prawda, a Ja daje Moim
uczniom jedynie zlecenie, aby byli oni dla swoich bliźnich
nauczycielami, ażeby mogła czysta prawda być znowu
rozpowszechniana, aby ludzie znowu otrzymać mogli wiedzę
o sensie oraz celu ich naziemskiego życia .... aby ihm Mnie
Samego przedstawiono jako Boga miłości, mądrości i jako
Wszechmoc ... Którego oni powinni uznać oraz kochać, jeśli
chą stać się błogimi.
Błędne nauki nie potrafią obudzić w człowieku miłości, ale
prawda może spowodować że iskierka miłości wysokim
płomieniem zapłonie, a kiedy to już miało miejsce, to i
połączenie ze Mną już stworzone zostało .... a sens i cel
naziemskiego życia już spełnione zostały .... I dlatego Ja będę
ciągle na nowo szkolił sobie nauczycieli, do których należeć
będzie wygłaszanie Mojej ewangelji, i którzy powinni
wykorzystać każdą możliwość, aby w Moim imieniu
przemawiać, a szczególnie wtedy, gdy się ludziom błędne
duchowe dobra oferuje. I taki nauczyciel nie tylko nie będzie
się musiał obawiać, że on się do tego nie nadaje, bo przez
niego działa Moja siła, a Ja włożę mu do ust odpowiednie
słowa, tak że mu już nic innego nie pozostanie, jak je

wypowiedzieć, co Moją wolą będzie, bo wówczas Mój duch
przez niego przemawia, i wtedy jest on dla Mnie tylko
narzędziem do przemawiania którym Ja się posługuje, aby
przynieść ludziom prawdę. A wy możecie uważać się za
szczęśliwych, kiedy wasze dusze tylko właściwy pokarm
otrzymują, kiedy wam żywa woda u samego źródła
oferowana będzie. Wy będziecie tylko jeszcze musieli ją
czerpać, a dusza wasza będzie mogła się pokrzepiać i
wzmacniać na waszą po tej ziemi pielgrzymkę.
Tam gdzie Ja sam wam takie ujęcie przygotowałem, tam nie
przechodźcie obok niego obojętnie .... Ja wam to raz po raz
powtarzam, ponieważ wy kroczyć musicie po drodze prawdy,
aby dotrzeć do celu, ale również dlatego, że czysta prawda
może wam zostać jedynie prze ze Mnie zaoferowana .... I Ja
wybiorę sobie zaprawdę właściwe naczynia, do których ta
żywa woda napływać może .... I ja wam wszystkim dostęp do
tego źródła życia umożliwię, jeśli tylko poważnie tego pragnąć
będziecie, aby stać się błogimi .... Amen

Rozpowszechnianie ewangelji miłości ....
B.D. Nr. 7708

24.09.1960

Prawdziwa do bliźniego miłość: Doprowadzanie bożego
Słowa ....
Nie ma większego dzieła miłości do bliźniego które wy
uczynić możecie, jak rozpowszechnianie Mojego słowa, Mojej
ewangelii, którą wasi bliźni usłyszeć muszą, aby i oni mogli
ich naziemską drogą z powodzeniem wędrować. Ale do
duchowej pracy nie przykłada się ze strony współludzi
żadnych wartości, bo nie przynoszą one w naziemskim sensie
żadnych korzyści, ale jeśli wy pomimo tego jesteście duchowo
aktywni nie licząc na żadne naziemskie wyngrodzenie, i stale

waszym bliźnim to przekazujecie co Ja Sam wam z góry
oferuję, to czynicie zaprawdę dzieła miłości do bliźniego,
które sięgają aż do nieskończoności, ponieważ pomagają one
także duszom w uzyskaniu ich dojrzałości, gdyż one mogą je
przygotować do wejścia do królestwa światła, kiedy dusza już
swoje naziemskie ciało odłoży i wszystko tu pozostwić
musi .... Bo wtedy może on być w posiadaniu duchowych dóbr,
Które może zabrać ze sobą na drugą stronę tam gdzie
wieczność panuje.
Wy macie dawać ... podobnie jak Ja rozdawałem pośród
Moich uczni chleb z nieba, oraz wodę życia .... Jest to
największym darem miłości, który wy na ziemi waszym
bliźnim ofiarować możecie, gdy wy bez osobistych interesów
tą pracę wykonujcie, które konieczne są, aby można było Moje
słowo dalej podawać, ponieważ Ja Sam chcę przez was do
ludzi się zwrócić, bo oni nie mogą mego głosu bezpośrednio w
nich usłyszeć. Ludzie znajdują się w wielkiej biedzie, gdyż
przykładają oni wartość jedynie do ich naziemskiego życia, do
tego co im w naziemskim sensie profit przynosi, a powinni
przecierz pomyśleć o ich duszy która podczas jej
naziemskiego życia jej dojrzałość osiągnąć powinna. Co wy
więc czynicie, aby wyszych bliźnich na drogę wiary
wprowadzić .... czego wy się z Mojego zlecenia podejmiecie,
aby im moją ewangelię oznajmiać, to jest ofiarną,
bezinteresowną miłością i prze ze Mnie błogosławione będzie.
Wy sami nie jesteście jeszcze sobie świadomymi tego
wielkiego daru, który wolno wam jest codziennie ode Mnie
przyjmować, wy nie potraficie jeszcze pojąć jego wielkości,
gdyż w innym przypdku wy wszyscy którzy posiadacie
znajomość działalności Mojego Ducha, bardzo pilnie byście
pracowali nad rozpowszechnianiem tego, co wy przez Moją
miłość i łaskę otrzymujecie. Wy tego nie pojmujecie, że wy
nasiona wysiać możecie, które może przynieść wspaniałe

owoce .... Wy nie powinniście na to pozwolić, aby nasienie to
bezużytecznie leżało, i wy zawsze powinniście polegać na
Mojej pomocy, bo gdzie wy się w potrzebie znajdziecie, tam
stoją Moji aniołowie oraz strażnicy gotowi do udzielenia wam
pomocy, do udzielenia wam ochrony, aby tylko wasza
duchowa praca mogła wykonana zostać, abyście mogli
przynieść pomoc tym, którzy bez was nie znajdą tej właściwej
drogi. Ponieważ jest jeszcze wielu, do których Ja chciałbym
się przez was zwrócić, i Ja potrzebuję do tego tylko waszej
chęci, aby mi z zapałem służyć ....
Ja przyjmuję wasze usługi, ponieważ Ja mogę przemawiać
jedynie poprzez ludzkie usta, bo stan ludzkości jest bardzo
odduchowiony, abym Ja się inaczej do niej mógł zwrócić, a
ludziom musi się pozostawić ich wolną wolę. Ale to, że Ja
wam Moją ochronę, oraz Moje wsparcie zapewniam, to
powinno wam dać siłę .... jeśli wy tylko taką wolę posiadać
będziecie, żeby się zająć waszym bliźnim który jest w
duchowej potrzebie. Czas nagli, a Moje upominające słowa,
które Ja do was skierowuję, będą przybierać na powadze, ale
wy musicie Mi jedynie ofiarować waszą wolę, a będziecie
wtedy działać zgodnie z Moją wolą. A wszystko ułoży się od
samości, gdy wy Mi się pełni w zaufania oddacie i Mi zawsze
panować pozwolicie. Tak więc przyjmijcie Moje
błogosławieństwo, wszyscy, którzy Mi służycie, i bez ustanku
w Moich winnicach pracujecie, bo dzień już długo trwał nie
będzie i wkrótce nadejdzie noc .... Nastąpi zmiana w sensie
naziemskim jak i duchowym, nadejdzie czas żniw ....
nadejdzie dzież sądu .... Lecz przedtem chciałbym jeszcze dla
Mnie pozyskać dusze, a wy powinniście Mi służyć i o bliźnim
w miłości pamiętać .... Wy powinniście by czynni dla Mnie
oraz dla Mego królestwa, wy powinniście nieść w świat Moje
imie i oddawać świadectwo Mojego w was działnia, aby
ludzie uwierzyć mogli i błogimi się stali .... Amen

B.D. Nr. 6165

15.01.1955

Ważne jest rozpowszechnianie Bożej nauki o miłości ....

Cała wasza troska skierowana być powinna na
rozprzestrzenianie ewangelii, Bożej nauki o miłości .... I o nic
innego się tutaj nie rozchodzi, jak tylko o przemianę ludzi w
miłość .... I oni tylko to wiedzieć potrzebują, że przykazania
miłości do Boga oraz Próbę do bliźniego swego spełnione
zostać muszą, aby mogli oni osiągnąć swój naziemski cel ....
aby przeznaczenie ich naziemskiego życia spełnić się mogło ....
a mianowicie wstąpienie po śmierci ich ciała do królestwa
światłości i błogości .... Ludzie wprawdzie w dalsze życie nie
wierzą, lecz pomimo to powinni prowadzić swe życie w
miłości, bo to przyniosło by im na to dowód, w co oni dlatego
wierzyć nie potrafią, bo brak im jest miłości. Każdy człowiek
musi przyznać, że jego wiedza jest niedostateczna, że stoi on
jeszcze przed nie rozwiązanmi zagadkami, dotyczącymi sensu
oraz przeznaczenia naziemskiego życia, jak ich tego co
stworzone zostało .... I dlatego może zostać każdemu
człowiekowi udzielona poważna rada, aby rozpalił on w sobie
miłość, bo wtedy i w nim samym stanie się świetliście i jasno
się stanie, bo wówczas stanie się dla niego wszystko to
zrozumiałe to, czego on bez miłości jeszcze zrozumieć nie
potrafi .... Każdy z ludzi powinien taką „na egzemlarz”
zrobić .... i on by tego przez całą wieczność nie pożałował, że
postąpił według tej rady. Ponieważ jedynie dzięki miłości
może on to osiągnąć, co go już za życia na ziemi błogim
czynić będzie i kiedyś także i w wieczności. Miłość jest
kluczem do rozpoznania, miłość jest kluczem do furtki która
do królestwa światłości prowadzi .... Miłość jest wszystkim,
światłem, siłą, oraz błogością .... Dlatego stale powinno się
wygłaszać kazania o miłości, którą człowiek Jezus uczynił
zawartością Swoich nauk, kiedy On po ziemi wędrował. On
wiedział jakie działanie ma prowadzenie życia w miłości, On

wiedział o ludzkiej biedzie, która bez miłości przed siebie
idzie, On wiedział o duchowej ciemności, która może zostać
przełamana jedynie przez działanie w miłości, bo miłość sama
jest światłen, która nawet najciemniejszą noc jasno oświecić
potrafi .... Dlatego też Jezus pokazał ludziom Swoim życiem
co oznacza życie w miłości, i ich do naśladownictwa ciągle
nawoływał .... I dlatego też wysłał On w świat swoich
apostołów
ze zleceniem aby zwiastowano ludziom
ewangelię .... On Sam raz po raz ludziom kazania o miłości
wygłszał, wskazując im w ten sposób właściwą drogę do
prawdy i do życia.
Ludzkość znajduje się w najciemniejszej nocy, jej myślenie
jest pełne zamętu oraz błędów co oznacza że jest ona
duchowo martwa. Ciągle musi się jej na to zwracać uwagę,
że jej życie nie posiada żadnego sensu, jeśli ona bez miłości
żyje .... i że ludzie je odnaleźć mogą, gdy się zmienią, i jeśli
stale myśleć będą o Tym, Który głosił naukę miłości i Ją Sam
w swoim życiu praktykował. Ciemność będzie coraz to
większa, im bliżej będzie do końca świata, ponieważ miłość
pośród ludzi będzie coraz bardziej stygła. I dlatego wszystko
musi zostać uczynione, aby człowieka na właściwą drogę
naprowadzić, na drogę miłości, którą człowiek pójść musi, aby
mógł dotrzeć do życia .... Powinno się ludzi zachęcać do
udzielania pomocy, wszędzie tam gdzie jest ona konieczna,
powinno się ich zachęcać do cierpliwości oraz miłosierdzia ....
Oni powinni zwracać swoją uwagę na biedę w której się ich
bliźni znajdują, i nie przechodzić obok niej obojętnie, oni
powinni sobie wyświadczać nawzajem usługi z miłości, oni
powinni się też o to troszczyć, aby uchronić bliźniego od
szkody i go zawsze jako przyjaciela i brata traktować, który
ma prawo do pełnej miłości troski .... Ponieważ wszyscy
ludzie są dziećmi jednego Ojca .... I aby temu Ojcu radość
sprawiać, to powinni się oni nawzajem kochać, i w ten sposób
spełnić ich naziemskie przeznaczenie, przeistoczyć ich istotę z
miłości egoistycznej na ofiarną miłość do bliźniego, i postarać

się o dojrzałość ich duszy, która jest konieczna dla życia w
światłości, oraz dla błogiego życia w wieczności .... Amen

B.D. Nr. 6610

31.07.1956

Głoszenie Jezusowej nauki o miłości jest bardzo
konieczne ....
Moją ewangelię powinno się roznosić po całym świecie .... Ja
dałem to zlecenie Moim uczniom, kiedy Sam jeszcze po
świecie wędrowałem, i to samo zlecenie daję dzisiaj wam,
Moim uczniom czasu ostatecznego, gdyż stało się to
konieczniejsze niż kiedykolwiek dotyczas, ażeby przynosić
ludziom ewangelię, ewanglię miłości która się wszystkim obca
stała, lub też nie zostaje już brana z powagą, chociarz jest ona
znana. Ludzie oddalili się ode Mnie, ponieważ nie żyją już w
miłości, a więc i Ja już przy nich być nie mogę. A życie bez
miłości przyniesie im pewną śmierć .... A więc najbardziej
palącą sprawą stało się oświecenie ludzkości, oraz ponowne
głoszenie Mojej nauki o miłości, trzeba im przedstawić, w
jakim niebezpieczeństwie oni się znajdują, jeśli nie będą żyć
odpowiednio do Moich przykazań miłości, oraz to co mogą
oni osiągnąć, jeśli ukształtują oni swoją istotę na miłość ....
Moja nauka o miłości oznajmiona zostać musi wszystkim
narodom tej ziemi .... I dlatego ponownie wysyłam w świat
Moich uczni .... I daję im cenny do nauczania materiał, który
oni wszędzie rozprzestrzeniać powinni, aby ludzkość mogła
się na nowo zapoznać z tym samym, co Ja już jako Jezus na

ziemi wygłaszałem, aby przynieść ludziom wybawienie z ich
martwego stanu, w którym się oni jak uwiązani znajdują.
Bardziej konieczne jak kiedykolwiek dotychczas stało się
uwydatnianie Bożej nauki miłości, gdyż na nią za mało się
uwagi zwraca. To co powinno być oczywiste; ażeby ludzie jak
bracia i siostry nawzajem się kochali, i sobie wzajemnie
przysługi wyświadczali, co pomiędzy braćmi zwyczajem jest,
tego oni już nie znają, każdy myśli jeszcze tylko o sobie,
każdy patrzy na swojego bliźniego raczej jak na wroga, a nie
jak na brata .... Brak jest wszelkiej wspólnoty, która by się w
miłości złączyła, ofiarna i wolna od osobistych korzyści
miłość prawie całkowicie zanikła, lecz za to egoistyczna
miłość przybrała tym bardziej na sile, i dlatego ludzie znajdują
się w wielkim niebezpieczeństwie, wydania siebie samego w
ręce śmierci, i przez wieczności będą znowu musieli w tym do
śmierci podobnym śnie wytrzymać .... Oni by jej mogli
uniknąć, jeśli by się znowu rozpaliło w sercach miłość, i ją na
codzień praktykowało, i dlatego Ja zawsze miłość do przodu
wystawiam, Ja Sam stale miłość wygłaszam, Moje słowo,
które do was bezpośrednio z góry przychodzi, zawsze jako
zawartość tylko miłość zawiera, miłość która skłania Mnie do
niesienia wam pomocy, i którą i wy praktykować musicie, jeśli
chcecie się uwolnić od duchowej biedy w której się wasza
dusza znajduje, jeśli chcecie się do życia przebudzić, i tego
życia już przez całą wieczność nie utracić.
I ja przebudzam dla Siebie w różnych miejscach Moje
sługi .... uczni, których Ja znowu nauczam, tak jak Ja podczas
Mojego pobytu na ziemi Moich uczni Mojej czystej ewangelii
nauczałem, ze zleceniem aby ją po świecie rozprowadzali,
ponieważ Ja wiem, że ludzie muszą się zapoznać z ewangeją
miłości, z ich naziemskim zadaniem, aby się przez ofiarną
miłość wybawić z ich niewoli i ciemności. Bo nawet jeśli
ludzie Moje przykazania miłości znają, to wymawiają je nie

zastanawiając się nad nimi, oni nie poruszają ich w swoich
sercach i według nich nie żyją ....
I dlatego musi się ich uwagę ciągle na nowo na nie
skierowywać, raz po raz trzeba do nich przemawiać i ich do
udzielania się z miłości zachęcać, oni muszą się dowiedzieć,
że oni tylko przez miłość do błogości dotrzeć mogą, ponieważ
oni tylko przez miłość do Mnie zbliżyć się mogą .... i
doprowadzić do połączenia się ze Mną, które oni koniecznie
zrealizować muszą, jeśli chcą stać się błogimi. I dlatego też
nie ma żadnej ważniejszej misji jak oznajmianie Mojej nauki o
miłości, lub powodowanie aby ona na nowo ożyła, ze
wskazówką na Tego Jedynego, Który z miłości cierpiał i na
krzyżu umarł. Bo o Nim wszyscy ludzie się dowiedzieć muszą,
Który nam Swoim życiem pokazał, jak ofiarna miłość
praktykowana być powinna, Którego miłość sprawiła, że
zniósł On najcięższe cierpienia, oraz pęłną męczarni śmierć,
aby uratować ludzi z nocy śmierci ....
Ludzi trzeba do tego wychować, aby się oni z ich ofiarnej
miłości zaopiekowali swoimi bliźnimi, aby im naprzeciw jak
prawdziwi bracia wyszli, i aby jak z braćmi z nimi
postępowali .... Gdyż tylko wtedy mogą być pewni własnego
ratunku, ale ich pozbawione miłości życie, popędza ich bez
nadzieji na ratunek prosto do rąk Mojego przeciwnika, który
żadnej miłości nie posiada. Ale jeszcze do ostatniego dnia na
tej ziemi, będą Moi posłańcy jeszcze kazania o miłości
wygłaszać, aż do ostatniego dnia, będą oni jako Moi
uczniowie ostatecznego czasu oznajmiać ludziom Ewangelię
miłości, ponieważ tylko ten, który ją przyjmie, ten się też od
własnej zagłady uchroni i doświadczy Mojego miłosierdzia i
Mojej miłości, w tym samym stopniu, w jakim on sam je
praktykował .... Amen

B.D. Nr. 7528

22.02.1960

Roznoszenie Ewangelii .... Jezus Chrystus ....
Każdy człowiek przyczynia się do zbawienia dusz, kiedy im
tą ewangelię głosi .... który stara się Moje słowo swemu
bliźniemu przynieść, słowo które zawiera w sobie Bożą naukę
o miłości. A każdy, kto ludzi do życia w miłości upomina, ten
głosi zarazem Ewangelię ... jeśli on jednocześnie naucza, że są
to najważniejsze przykazania, które Ja ludzkości dałem ... i im
także wytłumaczy jaki wpływ ma na los człowieka spełnianie
tych przykazań. Wszystko, co się do tego przyczynia, aby
człowieka na miłość wychować (ukształtować) jest już
zbawienną pracą, ponieważ jedynie przez miłość człowiek się
zbawić może, i ponieważ miłość praktykowana być musi, aby
umożliwić zbawienie własnej duszy .... bo miłość szuka
wówczas stałego połączenia z Jezusem Chrystusem, z Bożym
Zbawicielem, gdyż dopiero On może przynieść człowiekowi,
który w Niego wierzy prawdziwe zbawienie ....
Człowiek musi nieodwołalnie odnaleźć drogę do Jezusa
Chrystusa, ponieważ zbawienie bez Jezusa Chrystusa jest
niemożliwe .... I dlatego każdy człowiek, który ludziom na
Jezusa Chrystusa wskazuje, lub ich do Niego prowadzi,
czyni zbawienną pracę. Jest to praca w winnicach Pana, jest to
wysiewanie w ludzkich sercach nasienia .... którym jest Boża
nauka o miłości. Jest to świadoma praca, którą człowiek
wykonuje dla uzdrowienia dusz swoich bliźnich.
Kto sam już odnalazł Jezusa Chrystusa, kto dzięki Niemu
swoje zbawienie od grzechu i śmierci odnalazł, ten już więcej
zmęczonym nie będzie, aby to swoim bliźnim oznajmiać, aby
im także w zbawieniu dopomóc .... Kto sam już Jezusa
Chrystusa odnalazł, ten tak długo nie spocznie, aż jego bliźni
Go również odnajdzie, i dlatego będzie on mu stale opowiadał
o miłości i człowieka do tego zachęcał, aby on też udał się na
drogę miłości, której celem jest Sam Jezus Chrystus .... On

wcześniej nie spocznie, aż jego bliźni także swoje zbawienie
od grzechu i śmierci znajdzie.
Jak długo człowiek jeszcze daleko jest od Jezusa Chrystusa,
to i miłość w nim się znajdująca nie jest jeszcze zbyt silna,
ponieważ miłość zna i uznaje tego Bożego Zbawiciela i nie
potrafi inaczej jak o Nim mówić .... A kto już Jezusa
Chrystusa odnalazł, ten nie potrafi inaczej, jak tylko
wszystkim których on napotka wygłaszać Jego Ewangelję
miłości. On stale dla Niego pracować będzie i przez to
doprowadzi do Mnie wiele dusz, bo zapoznaje on ich bliżej z
Moim słowem, co jest zadaniem każdego jednego, który Moje
słowo otrzymuje, który go pragnie, i do którego Ja się dlatego
zwracam .... zupełnie obojętne, czy odbywa się to
bezpośrednio, lub też przez czytanie lub słuchanie Mojego
słowa. Gdyż zawsze to Ja Sam jestem, Który się do was ludzi
zwraca, gdy wy Mojego słowa zapragniecie .... I dlatego jest
oznajmianie Ewangelii bardzo konieczne, i każdy który się tej
misji podejmie będzie błogosławiony, dlatego że pomaga on w
zbawieniu dusz swoich bliźnich, że zapoznaje on ich z tym: że,
i dlaczego on zbawiony zostać musi, jeśli chce się kiedyś stać
błogim ....
Kto w miłości żyje, ten odnalazł Jezusa Chrystusa, i w nim
świeci światło rozpoznania .... Kto jednak nie został jeszcze
zbawionym, ten musi zostać pouczony, jemu trzeba postawić
przed oczami obraz bożego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, i
trzeba go upomnieć, aby on się do Niego zwrócił i Go poprosił,
o to, aby i mógł on odnaleźć swoje zbawienie, przez Niego
oraz Jego dzieło zbawienia .... I dlatego błogosławiony jest
każdy człowiek, który Moją ewangelię po świecie roznosi, bo
on przyprowadza do Mnie dusze, które już długo zgubione
były i które znajdą ich zbawienie w Samym Jezusie Chrystusie,
który i jego Swoją krwią zbawił .... Amen

B.D.Nr. 6607

27.07.1956
Wyznawać przed światem ....

Jeśli wy Mnie temu światu przedstawiacie, to i Ja chcę o was
wspomnieć Mojemu Ojcu .... Te słowa wypowiedziałem jako
człowiek Jezus do Moich uczni i tym samym do wszystkich
ludzi, ponieważ wszystkie Moje słowa dotyczyły całej
ludzkości, bo wszystkie Moje słowa należały do Bożej nauki
o miłości, i Ja chciałem aby one wszystkim narodom
oznajmione zostały .... I akurat te słowa posiadają szczególne
dla was znaczenie, gdyż oznaczają one dla was pewne wobec
Mnie zobowiązanie; że nie tylko wy sami we mnie wierzyć
powinniście, ale powinniście także przed waszymi bliźnimi
waszą wiarę wyznawać .... Wy powinniście oddawać przed
światem Moje świadectwo .... A więc powinniście przed
całym światem występować w Moim imieniu, a dopiero
wówczas zostaniecie przeze Mnie .... przez waszego Ojca
przyjęci, tak jak Ja wam to niegdyś zwiastowałem.
A więc Ja nie zadawalam się jedynie tym, że wy we Mnie
wewnętrznie wierzycie, i że wy we Mnie i w Moje dzieło
zbawienia nie wątpicie, i że wy może też do Mnie zawołacie,
abym Ja wam wasze grzechy przebaczył ... ponieważ Ja
wymagam od was całkowicie żywej we Mnie wiary .... a
żywa wiara nie potrafi inaczej postępować, jak być przed
światem Moim przedstawicielem, bo jak tylko człowiek w
żywej wierze się znajdzie, to poczuje on wewnętrzne parcie
aby stale o Mnie w Jezusie pamiętać, i wtedy jego usta nie
będą potrafiły milczeć, a on przepełniony będzie wewnętrzną
wdzięcznością oraz miłością do Mnie, Który w człowieku
Jezus to Zbawienne Dzieło spełnił, aby was ludzi uratować z
nocy grzechu. I Ja dobrze wiedziałem, dlaczego Ja te słowa
wypowiedziałem, gdyż Ja o tej wielkiej duchowej biedzie
wiedziałem, która na wszystkich tych ludzi przyjdzie, którzy
nie rozpoznają i nie uznają Jezusa Chrystusa .... I w tej właśnie

biedzie muszą się współludzie nimi zaopiekować, aby im
dopomóc w uwierzeniu w Jezusa Chrystusa. I dlatego też jest
to koniecznością, aby Mnie oni oznajmiali, aby się oni do
Mnie w Jezusie przyznali i głośno to oświadczyli ... dla Mnie
oraz w Moim imieniu ....
To co człowiek wewnętrznie przeżyje, to co go myślowo
porusza, o tym wszystkim jego współczłowiek nic nie wie ....
Jemu trzeba zupełnie otwarcie wskazać na Bożego
Zbawiciela, i najlepiej można tego dokonać przez oddanie
świadectwa (dowodu) miłości ze strony tych, którzy Go już
odnaleźli i którzy przez nią oddają dowód ich żywej we Mnie
wiary .... przez to, że oni mówią o Moim dziele miłosierdzia ....
że oni przed wszystkimi ludźmi otwarcie za Mną się wstawiają,
oraz dla Mojego imienia ... że oni Moje imię wychwalają i
siebie samych jako wielbicieli Jezusa Chrystusa określają i że
starają się pozyskać dla Mnie ludzi. Ludzie wędrują po tej
ziemi, aby się wreszcie uwolnić z ich materialnej formy
życia .... Ale obojętnie jak by ich naziemska wędrówka nie
wyglądała, to ona nie może ich doprowadzić do celu bez
udziału Bożego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ponieważ Ja w
Nim to dzieło zbawienia spełniłem ... i każdy kto zbawionym
zostać zechce, aby się od swoich więzów uwolnić, musi się
skierować do Mnie Samego w Jezusie Chrystusie ....
Kto już zaprawdę uwolniony został, kto swoje przez Niego
zbawienie już odnalazł, ten głośno wychwala Jego imię, on
stale tylko o Nim mówić będzie, oraz o Jego niezmiernie
wielkim dziele miłości, on poprostu inaczej nie potrafi, jak
tylko głośno Jego Imię wspominać, bo od niego odpadły już
wszystkie więzy, on stał się wolnym od władzy Mojego
przeciwnika, on oddał się Mi w Jezusie Chrystusie, a taki akt
przemiany nie może się odbyć po cichu i potajemnie, on jest
dla wszystkich ludzi rozpoznawalny. Bo tam, gdzie serce
wypełnione jest miłością oraz łaską Jezusa Chrystusa, a
człowiek Go przed całym światem jako jego ratownika oraz

zbawiciela wyznaje, tam usta nie milczą, i on stara się
również swoich bliźnich do Niego przyprowadzić ....
On się Go nawet wówczas nie zapiera, gdydy jemu samemu
grozi niebezpieczeństwo, bo on dobrze wie, że każde
niebezpieczeństo może zostać przez Tego Jednego zażegnane,
ponieważ posiada On moc nad niebem i ziemią, a jedno Jego
chuchnięcie by już wystarczyło aby wszystko zniszczyć, tak
jak już sama Jego wola wystarczy, że się do życia przebudzi
ten, który się już w rękach śmierci znajdował i on już się
śmierci nie boi .... On będzie się także angażował dla Mnie i
dla Mojego imienia kiedy się od niego wymagać będzie jego
ostatecznej decyzji, lecz on będzie to czynił z miłości do
Mnie, i dlatego Ja go do Mnie przyjmę, bo on Mnie przed
całym światem wyznaje .... Amen
Miłość jest tym co najwyższe
B.D. Nr.5681

22.05.1953
Miłość jest tym co najwyższe ....

Miłość jest tym co najwyższe .... Czym wy jesteście bez
miłości? .... Pozbawione siły, stwardniałe stworzenia, które
Mnie nie rozpoznają, dla których Ja nie egzystuję, ponieważ
nie czują one Mojej siły miłości, która je jedynie wtedy
dotknąć może, gdy one same się już miłością stały. Miłość
jest kluczem do błogości, gdyż błogość to wolność, światło,
oraz siła. Błogość oznacza złączenie się ze Mną, które jedynie
przez miłość osiągnięte zostać może. A więc żadna istota nie
może stać się błoga, jeśli nie rozwinie w sobie miłości, i każda
istota, która stała się miłością musi być błogą istotą. Dlatego
też wszystko inne jest bezwartościowe .... Co wy byście nie
posiadali, nadzwyczajne umiejętności, lub też naziemkie
skarby .... wszystko to jest bezwartościowe, jeśli wy nie
posiadacie miłości, ponieważ wszystko to kiedyś przeminie,

ale miłość pozostanie jako właściwość waszej duszy i pójdzie
za wami do wieczności ....
Jak biednymi są więc na ziemi ludzie, którzy coś na ziemi
znaczą i wiele dóbr posidają, jak biedni są oni, jeśli nie
posiadają miłości .... Im brak jest rozpoznania ich własnego
bytu oraz ich zadania, jak i rozpoznania Mnie Samego, oni
stoją z dala ode Mnie i od prawdy, ich życie to jedyna złuda
ich zmysłów, która zakończy się z chwilą ich śmierci.
Miłość jest tym co najwyższe, i jeśli wy miłości nie posidacie,
to jesteście martwymi formami bez ducha i bez życia ....
Ponieważ miłość jest tym co Boskie, i co was na Bogów
kształtuje, miłość jest Moją częścią, Moim udziałem, który
spowoduje że wy się ze Mną jednością staniecie. Miłość jest
tym właściwym życiem, stanem w którym się posiada światło,
siłę oraz wolność, który wy wam sami stwarzacie, kiedy w
ofiarnej miłości aktywni jesteście. A wtedy staniecie się
wiedzącymi, wy znajdować się będziecie we właściwym
rozpoznaniu, i będziecie mogli wszystko przejrzeć, nic nie
pozostanie przed wami w ukryciu, bo wy znajdujecie się w
świetle, jeśli w miłości żyjecie ....
Wy będziecie także pełni siły, ponieważ miłość to także siła,
ona jest prasubstncją Mnie Samego, Który jestem także
odwiecznym źródłem siły. A więc będziecie w stanie wszystko
uczynić, kiedy wy dzięki waszemu w miłości życiu Moją siłą
przeniknięci zostaniecie, i wtedy Moją siłą, która do was bez
ograniczenia przypływać będzie, tworzyć i działać możecie, i
dlatego też wszystko według waszej woli dokonać możecie ....
Wy będziecie pełni sił, i nie będzie też dla was żadnych
przeszkód, ponieważ miłość żadnych ograniczeń nie zna, bo
Bożej siły przenigdy nie zabraknie i człowiekowi który w
miłości się znajduje, stale do dyspozycji stać będzie .... I
wszystko to będziecie potrafili uczynić w całkowitej
swobodzie woli, ponieważ miłość rozwiązuje wszelkie więzy.

Gdy tylko zaczniecie być w miłości aktywni, to tym samym
pozbyliście się już więzów, którymi was Mój przeciwnik
związał, a złączenie się ze Mną nie ogranicza ani waszej
wolności ani też waszej woli, to wy sami dopasowywujecie
waszą wolę do Mojej, wy wstępujecie do Mojej woli i
działacie w wolności waszej woli, ale mimo to w całkowitej
zgodzie z Moją wolą, co was niezmiernie uszczęśliwia, i
coraz bardziej miłością wypełnia .... Miłość jest tym co
najwyższe, a kto się na miłość przeistoczył, ten odnalazł
prawdziwą błogość i wywalczył sobie Moją miłość, której on
już nigdy nie utraci, bo kto się już raz ze Mną poprzez miłość
połączył, tego Ja już na wieki nie zostawię .... on stał się Moim
i nim na wieki wieków pozostanie .... Amen

B.D. Nr. 5690

01.06.1953

Dojrzewanie możliwe jedynie dzięki miłości ....
Stale starjcie się czynić wszystko z miłości, a wasz duchowy
postęp jest wam zagwarantowany .... Wy inaczej dojrzewać
nie możecie jak tylko przez miłość; Ja mogę wam wprawdzie
być Moimi darami miłosierdzia pomocny, ale one was zawsze
tylko do działalności z miłości zachęcać powinne, ponieważ z
miłości wszystko inne się wywodzi, silna wiara, obszerna
wiedza, oraz wszystko pokonująca siła, która ma we Mnie
swój początek .... I czy Ja wam Moje słowo zsyłam, czy też w
formie ciosu losu się na waszej drodze postawię, aby mieć na
was wpływ, abyście wy do Mnie się zwrócili, to zawsze
rozchodzić się będzie o miłość, która powinna wypełnić wasze
serca, której Moje słowo naucza i która na Mnie wpływ
wywiera, abym wysłuchał waszych modlitw, ponieważ
dopiero miłość sprawia, że wy posiadacie wiarę, która
pozwala wam na wypowiedzenie właściwych słów, kiedy się
modlicie.

Wy możecie dojrzewać jedynie dzięki miłości, i wasz
duchowy postęp zależy jedynie od waszej ochoty do życia w
miłości, bo wszystkie wasze próby pozyskania Mojej
przychylności były by bez powodzenia, gdybyście się nie
starali żyć w miłości .... A wy macie do tego okazję
codziennie i o każdej godzinie. Wy powinniście się przyjaźnie
do waszych bliźnich zbliżać, ich trudne położenie powinno
was interesować, wy powinniście odczuwać wraz z nimi, im
pomóc, ich pocieszać i wspierać, wy nie powinniście obojętnie
przechodzić obok ludzkiej biedy .... wy powinniście się w
sensie duchowym jak i naziemskim o nich zatroszczyć,
wszędzie tam gdzie tylko jest to dla was możliwe.
Przyjazne słowo, ciepłe spojrzenie, jakaś mała przysługa
przynoszą już wam miłość waszych bliźnich, one zapobiegają
zupełnemu wychłodzeniu się miłości, ponieważ miłość
powinno się pielęgnować jak roślinkę, aby ona nie
zmarniała .... Miłość jest wszystkim, i jeśli miłość pomiędzy
ludźmi zaniknie, to nie ma już dla nich żadnego ratunku.
Dlatego starajcie się wszędzie rozpalić iskierkę miłości,
dawajcie ludziom dużo miłości, abyście mogli otrzymać ich
wzajemną miłość, bo tylko wtedy może Moje królestwo
przyjść także i na ten świat, bo Moje królestwo jest tam gdzie
miłość się znajduje, ponieważ Ja Sam wtedy tam przebywać
mogę, bo Ja Sam się wtedy w Moim królestwie znajduję, jeśli
mam dostęp do waszych serc, które się w miłość przeistoczyły.
Miłość jest tym co w człowieku boskie jest, i co wam
osiągnięcie duchowej doskonałości zapewnia, bo kto się w
miłości znajduje, ten znajduje się także w prawdzie, w
najpełniejszym rozpoznaniu, on się znajduje w świetle ....
Nie ma innej drogi do doskonałości, po za miłością ....
Ponieważ jedynie za pomocą miłości znajdziecie wasze ze
Mną połączenie oraz wieczną błogość .... Gdy wy żyć
będziecie w miłości, to i wasze naziemkie życie lżejsze będzie,

gdyż wówczas otrzymujecie waszą siłę ode Mnie, i wam
wszystko się udawać będzie, wy znajdujecie się wówczas w
silnej wierze we Mnie, i wy będziecie potrafili dzięki takiej
wierze zażegnać każdą biedę. Jeśli tylko w miłości żyć
będziecie, to stale będziecie ze Mną połączeni, i wszystko co
byście tylko nie chcieli uda się wam zrealizować .... ze Mną,
oraz z Moją siłą .... Amen

B.D. Nr. 8627

26.09.1963
Zupełne oddanie się Bogu ....

Zawsze tylko Mi się powierzajcie, i uczyńcie Mnie waszym
przewodnikiem, waszym stałym towarzyszem, który wami
kieruje, oraz wszystkimi waszymi myślami oraz czynnościami.
I wasze życie stanie się dla was samych, oraz dla waszych
bliźnich życiem pełnym błogosłwieństwa. Bo wtedy Moja
wola zawsze w was działać będzie, ponieważ wy waszą wolę
Mojej podporządkujecie. I dlatego też wasze całkowite Mi się
oddanie jest najpewniejszą na to, gwarancją, że wy
osiągniecie waszą duchową doskonałość, bo wówczas
wszelki w was opór już złamany został, i wy Mnie znowu
dobrowolnie uznajecie, a waszemu się ze Mną połączeniu już
nic w drodze nie stoi, ponieważ całkowite Mi się oddanie nie
jest bez miłości do Mnie możliwe, i dlatego też, że znajdująca
się w was miłość nie pozostanie bezczynna, ponieważ wasza
dalsza naziemska droga będzie działaniem w miłości. Ale
zupełne Mi się oddanie nie będzie mogło mieć miejsca, jak
długo jeszcze przeważa w was egoistyczna miłość, bo wtedy
ona zawsze jeszcze na was samych skierowana będzie, a w
waszej istocie można będzie jeszcze rozpoznać zarozumiałość,
podczas gdy wasze Mi się oddanie jest aktem pokory, a wasza
egoistyczna miłość już przeistoczenia doznała na miłość
ofiarną, która wolna jest od osobistych korzyści. Wy Mi się

zawsze dopiero wówczas oddacie, kiedy Mi ofiarujecie wasze
całkowite zaufanie, kiedy Mnie już rozpoznacie jako istotę
która jest w sobie miłością, mądrością, oraz siłą .... I wtedy wy
od samości wstępujecie ze Mną w stosunkek dziecko –
Ojciec .... Wy odtwarzacie znowu wasz prastosunek, a więc
znowu do błogości dotrzecie, ponieważ spełniacie prawo
wiekuistego porządku, wy staliście się znowu miłością, wy
możecie znowu odbierać promienie Mojej miłości i
powracacie jako Moje dzieci do waszego ojcowskiego domu.
Ja ciągle na nowo zabiegam o waszą miłość, o wasze bez
reszty zaufanie, o wasze zupełne Mi oddanie się. I dlatego Ja
się wam, w Mojej Istocie objawiam .... Wy powinniście zostać
pouczeni o Mojej istocie, i to zgodnie z prawdą, bo dopiero
wtedy, gdy wy będziecie potrafili pojąć Moją nieskończenie
wielką miłość, dopiero wtedy, gdy wy wiedzieć będziecie, że
ona zawsze i na wieczność was dotyczyć będzie, bo wy się z
Mojej miłości wywodzicie, to dopiero wtedy zrozumiecie, że
Ja za wami tęsknię, i jeśli wy w tą Moją wielką miłość
wierzycie, to będziecie też ją mogli odwzajemnić, bo miłość
budzi miłość wzajemną.
Ale ponieważ wy jako człowiek jeszcze zaciemnionego
ducha jesteście, to często znajdujecie się jeszcze w błędnym
rozumowaniu .... Wy boicie się Mnie .... Który wam z całą swą
miłością na przeciw wychodzę, wy Mi nie pozwalacie do was
przemówić, ponieważ obawiacie się Mojej surowości, bo wy
nie czujecie się jak dzieci swojego Ojca, które zawsze na
Jego miłości polegać mogą i w każdej ich potrzebie do Niego
się uciec mogą. Wam dano fałszywy obraz Mojej istoty, w
którym Ja wprawdzie jako wszechmogący oraz sprawiedliwy
przedstawiany jestem, ale o Mojej nieskończenie wielkiej
miłości za mało się mówi .... I dlatego brak jest wam tego
dziecięcego zaufania do swojego Ojca, którego by Ojciec
nigdy nie zawiódł. I w waszej duchowej ciemności wy się
czasami tak daleko posuwacie, że chcielibyście się uwolnić od

myśli o Bogu i Stworzycielu, aby się w ten sposób pozbyć
wszelkiej odpowiedzialności .... A Mój przeciwnik ciągle na
nowo w takim postępowaniu was umacnia, gdyż on chce wam
odebrać wszelką we Mnie wiarę, i jeśli wy sami bez miłości
jesteście, to nie będzicie także mogli uwierzyć w Istotę która
w samej sobie jest miłością .... Lecz wy Mi wierzyć możecie,
że Ja ciągle na nowo w waszym wnętrzu zamieszam, aby w
was miłość przebudzić, bo Ja chciałbym wam sprawić
błogości, bez których wy się już od nieskończenie długiego
okresu czasu obejść musicie. Lecz Ja niemogę postępować
przeciwnie do prawa Mego porządku, Ja was tak długo
uszczęśliwić nie mogę, jak długo wy nie odwzajemnicie Mojej
miłości. Bo cały ten czas znajdujecie się poza zasięgiem prądu
Mojej miłości. Każdy opór sprawia, że promienie Mojej
miłości na was oddziaływać nie mogą, i dopiero gdy wy się
znowu miłością staniecie, to będziecie mogli odczuwać
błogość spowodowaną docierającymi do was promieniami
Mojej miłości. Ale wówczas to wy już na wieczność nie
będziecie się ode Mnie oddalić chcieli, tak jak i Ja już więcej
was nie oddam, kiedy już was dla Mnie pozyskam.
I kiedyś Mi się to w końcu uda .... wy sami się kiedyś na
drogę prowadzącą do Mnie udacie, a Ja wyciągnę wam
naprzeciw Moje ręce, które wy uchwycicie, aby ich już nigdy
nie wypuścić, bo wasza prawdziwa ojczyzna jest królestwem
światłości oraz błogości, wasz ojczysty dom jest przy Mnie i
wy z całą pewnością powrócicie kiedyś do Miejsca w którym
wy swój początek wzięliście .... Dlatego też będę wam ciągle
na nowo Ewangelię miłości przedstawiał, a kto Mi na ziemi
służyć chce, ten powinien tą Bożą naukę nieść dalej, on
powinien zachęcić swoich bliźnich do życia w miłości i sam
dać im dobry przykład, bo gdy miłość w sercu człowieka już
raz rozpalona została, to on się także do Mnie przyłączy, i
wtedy może już mieć miejsce jego zupełne Mi się oddanie,
które zapewni mu na wieki wieków błogie życie .... Amen

B.D. Nr. 7586

25.04.1960
Ewangelia Miłości ....

Wam będzie się ciągle na nowo głosić Moją ewangelię, bo Ja
nigdy nie przedstanę przedstawiać wam przykazań miłości,
gdyż to jest w waszym życiu najważniejsze, abyście je spełnali.
Dlatego Ja będę wam ciągle na nowo Moich posłańców
przysyłał, którzy przekazywać wam będą Moją Bożą naukę o
miłości. Wy ciągle na nowo będziecie musieli słyszeć
ewangelię miłości, abyście wiedzieli jaka jest Moja wola, i
abyście mogli odpowiednio do niej prowadzić wasze
naziemkie życie. Ja nigdy nie ustanę głosić miłości, gdyż
jedynie dzięki miłości wy możecie stać się błogimi. Wasze
całe naziemkie życie będzie bezużyteczne, jeśli wy nie
będzicie go w miłości prowadzić .... I wy możecie mieć nie
takie naziemskie powodzenia i sukcesy .... one są dla waszej
duszy całkowicie bezwartościowe, bo ona jedynie dzięki
waszym uczynkom z miłości dojrzewać może.
I jeśli Ja Moich uczniów w świat wysyłam, to daję im tylko
za zadanie, głosić Bożą naukę o miłości, bo to jest
najważniejsze z tego co ludzie widzieć powinni, bo każda inna
wiedza tak długo niezrozumianą pozostanie, aż człowiek
zacznie żyć pilnie w miłości. Tak więc ciągle na nowo to samo
słyszeć będziecie: „Kochajcie Boga ponad wszystko i
bliźniego waszego jak siebie samych” .... I każdy przebieg
życia odpowiedni do tych dwóch przykazań zawsze
błogosławiony będzie, on wam przyniesie sukcesy, wysze
naziemkie życie nie będzie nadaremnym życiem, bo wy
osiągniecie wasz cel, z którego to powodu wy na tej ziemi
jesteście. Ponieważ spełnienie tych przykazań przyniesie wam
przeistoczenie waszej wewnętrznej istoty, wy osiągniecie w
waszej ostatniej formie wcielenia jako człowiek taki stan, w
którym wy się poruszać będziecie, tak jak to czyniliście na

waszym prapoczątku, i wy możecie jako dojrzali waszą
obecną formę opuścić, wy możecie po śmierci waszego ciała
wolni i bez jakichkolwiek obciążeń wstąpić do duchowego
królestwa.
Aby się stale w miłości ćwiczyć .... to jedno z
najszlachetniejszych przykazań, ono jest pierwszym i
najważniejszym przykazaniem, którego spełnienie decyduje o
waszym losie w wieczności. Każdy naziemski sukces, każda
niewiem jak obszerna naziemska wiedza, naziemska sława
oraz chwały .... wszystko to jest bez wartości, jeśli nie ma w
was miłości, która wam dopiero właściwe rozpoznnie
przyniesie, która wszystko to co naziemkie właściwie ocenić
potrafi, i która prowadzi was na duchowej drodze, której
celem Ja Sam jestem. Bo jedynie sama miłość do Mnie z
powrotem prowadzi, od Którego wy niegdyście wyszliście ....
Jedynie sama miłość tak was ukształtuje, że wy możecie
znowu blisko Mnie przebwać, i jedynie sama miłość stworzy
ze Mną połączenie, które czyni z was istoty pełne błogości.
Ale gdy wy miłość ignorować będziecie, to wasza dusza
martwą pozostnie, gdyż jedynie miłość potrafi ją do życia
przebudzić.
Ale wy powinniście sobie podczas waszego naziemskiego
życia na wieczne życie zasłużyć, które jedynie dzięki miłości
odnaleźć można; wy powinniście się uwolnić ze stanu śmierci,
wy powinniście się znowu znaleźć w życiu .... I dlatego też Ja
ciąglne na nowo was z Moją ewangelią zapoznaję, Ja Sam do
was przemawiam, Ja stawiam wam przed oczami ważność
przykazań miłości, i Ja nigdy nie przestanę wysyłać w świat
Moich posłańców ze zleceniem, aby wam oni oznajmali Bożą
naukę o miłości. Ponieważ od tego zależy was los we
wieczności .... czy wasza naziemska droga będzie
zakończeniem waszej już od wiecznych czasów w formie
trwającej drogi, i czy wam uda się zrzucić z siebie waszą
ostatnią formę (ludzkie ciało) i jako wolny duch wstąpić do

wieczności .... Ja chciałbym wam w tym dopomóc, i dlatego
ciąglne na nowo do was się zwracam. I ciągle na nowo
zabrzmiewa Moje pilne, zwrócone do wszystkich ludzi
upomnienie:
„Kochajcie Boga ponad wszystko, a waszego bliźniego jak
siebie samego”
Amen.

