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20. czerwiec 1963

Wszystko to, co jest w zgodzie z Moim slowem mozecie do was jako prawde przyjac.... i jako
prawde przedstawiac. A wiec wiecie tez jaka wy wydac mozecie opinie, kiedy wam sie pewne mysli
przedstawi.... Gdyz wy, którzy jestescie wprost prze ze Mnie pouczani powinniscie to potrafic....
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Poniewaz powinniscie odrzucic wszystko to, co bledne i nieprawdziwe, i takze ostrzec ludzi przed
przyjmowaniem takich duchowych dóbr.

Jesli wy powinniscie rozprzestrzeniac czysta.... ode Mnie pochodzaca prawde, to nalezy do tego
tez to zadanie, ze wy pietnowac bedzicie wszelkie bledne nauki jako nauki od Mego przeciwnika
pochodzace, i ze starac sie bedziecie was samch jak i waszych bliznich od jego wplywów chronic.
On takze posluguje sie ludzmi, aby przeforsowac swoje dobra i aby pogrzebac czysta prawde, gdyz
sieje  on pomiedzy ludzkoscia zamieszanie az do tego stopnia,  ze ona juz sama juz nie  wie co
przyjac powinna a co nie. I jesli wy sami rozpoznacie, ze rozchodzi sie gdzies o dzialalnosc Mojego
przeciwnika,  to jest to tez waszym  obowiazkiem aby zastosowac przeciwko takiej  dzialalnosci
odpowiednie kroki. I dlatego tez chcialbym dac wam pewne wyjasnienie, które dac wam moze
jednie Ten, Który o wszystkim wie, Któremu nic nie jest nieznajome i Który wiedze ta za pomoca
Ducha dostarczyc wam moze:

Dla was ludzi glebszy sens czesto ukryty jest jeszcze, który jedynie Ja wam wyjasnic moge. I Ja
za  wszystkich  czasów  dawalem  wam  przez  jasnowidzów  i  proroków  wskazówki  dotyczace
wydarzen które lezaly jeszcze daleko w przyszlosci. I odpowiednio do duchowego stanu dojrzalosci
(swiadomosci) czlowieka byly Moje przepowiednie odpowiednio osloniete, i potrzebny byl do tego
u  czlowieka  przebudzony  duch,  aby  ich  sens  wlasciwie  zrozumiec.  A poniewaz  wiele  z  tych
objawien dotyczylo czasów krótko przed koncem tego swiata, panujacych, tak wiec pozostaly one
dla czlowieka niezrozumiale,  gdyz Ja Sam zastrzeglem to Sobie,  ze odslonie te oslone dopiero
wtedy kiedy przyjdzie na to czas. I nawet dla Moich jasnowidzów i proroków byly rzeczy, które
oni w wizjach swych widzieli, i których wdarzenia daleko w przyszlosc wybiegaly tajemnicze, a
przemawiali oni po czesci za moca Mego Ducha, a po czesci dzieki oswieceniu przez Mego Ducha.
A wiec istnieja zapiski które sie nam do dzisiaj zachowly, które mówia o Moim apostole Janie....
zapiski które znajda ich wyjasninie dopiero w ostatnim czasie przed koncem, a poniewaz byly one
dla tamtejszych ludzi bez znaczenia, to nie znalazly one takze ich zrozumienia. Ale posiadaja one
pewien gleboki sens, one oddawaly tylko w obrazach to co apostol Jan w wizjach swych widzial,
gdyz  posiadal  on  zdolnosc  duchowego  widzenia,  których  on  jednak  nie  byl  w  stanie  sobie
wytlumaczyc, gdyz nie bylo by z tego zadngo pozytku ani dla niego ani dla ludzi w tych czasach
zyjacych,  gdyz  przed  nimi  lezal  jeszcze  caly  ten  czas  przeznaczony  na  rozwój,  który  dzieki
zbawieniu przez Jezusa Chrystusa powinien byl zostac wykorzystany.... Wiedza o znaczeniu tych
proroctw zgasila by w czlowieku caly przyplyw duchowych energii, a wiec jego wolna wola bylyby
przez  to  ograniczona.  Gdyz  Ja  wiedzialem,  ze  u  konca  okresu  zbawienia  poczynania  Mego
przeciwnika przyjma wielkie rozmiary, i ze u konca czasów duchowy stan ludzkosci tak bardzo
niski bedzie, ze jasna o tym wiedza bylaby dla ludzkosci tylko szkodliwa.

Ja pozwolilem slugom Moim duchowo zobaczyc wszystkie te zdarzenia czasu koncowego, ale
wszystko to odbywalo sie na jawie.... kiedy sluga mój zawartosc swoich wizji zapisywal, to widzial
tylko obrazy, które dla niego samego byly niezrozumiale.... czego Ja tez chcialem....

Dzialalnosci szatana w czasie bliskim konca trudno jest nie zauwazyc, lecz wy ludzie nie jestescie
w stanie tego sobie wyobrazic, jak wielkie duchowe nieszczescie z jego powodu na wszytkich ludzi
spadnie....  I  wszystkie  te  sytuacje  oraz  stany,  które  u konca czasów razaco widoczne sie  stana
widzial  Mój apostol,  tak wiec widzial on tez co Mój przeciwnik wyprawial bedzie,  co podczas
ogladania zgroze w nim wzbudzalo kiedy widzial  co mu obrazy te przedstawiaja,  i  dlatego tez
zostalo  to  przed  ludzka  swiadomoscia  osloniete,  gdyz  inaczej  zrezygnowala  by ona  w obliczu
niepowodzenia i przewagi w panowaniu Mego przciwnika z jej dalszych duchowych dazen i staran.

Ale Jan widzial takze do przodu jak przeciwnik Mój w otchlan upada, oraz jak zostaje zwiazany
lancuchami i  dlatego tez powinna ta wizja ucznia Mego zostac dla ludzkosci zachowana,  gdyz
pewngo razu wszystko stanie sie dla niej zrozumiale, chociarz to dopiero w duchowym królestwie
ich duchowy stan tak daleko bedzie, ze beda oni potrafili wszystko to rozpoznac i zrozumiec. Tak
wiec  wiecie  juz,  jak  powinniscie  oceniac  takie  oznajmienia,  które  prawdopodobnie  z  góry
pochodza, lecz tak naprawde swój poczatek gleboko na dole maja.... Wy wiecie, ze wszstko to co
przeciwne jest do Mojego slowa nalezy do duchowych klamstw i dokumentuje wlasnie poczynnia
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Mojego przeciwnika, który zamet wprowadzic chce wszedzie tam, gdzie tylko jest to dla niego
mozliwe, i który nawet Mojego Imienia dla zmylenia was uzywa, aby móc sobie pozyskac wasza
wiare.

Badzcie czujni i nie pozwólcie sie zapedzic w ciemnosc.... kiedy to wam przecierz jasne swiatlo
swieci, które wam zupelnie jasno droge do Mnie wskazuje, Który to chcialby jeszcze przed koncem
uratowac wszystkich ludzi,  ludzi którzy posiadaja ku temu dobra wole aby pozwolic na to aby
zostac uratowanym. Szukajcie Mnie za cala powaga, i  zaprawde Ja nie pozwole na to, abyscie
wpadli w rece Mego przeciwnika, Ja rozjasnie wasze myslenie, jesli wy Mine tylko z powga o
czysta prawde poprosicie.... Ale wtedy dotrze ona do was przez wasze serce, bez udzialu w tym
waszego umyslu, gdyz waszym umyslem posluguje sie Mój przeciwnik jak dlugo serce wasze mu
tego nie zabroni.

Wy musicie  z cala  wasza swiadomoscia rozwiazac zwiazek z  tym, który stara  sie zepsuc ten
swiat.... Wy musicie sie tylko w milosci do Mnie dolaczyc i Mnie poprosic, abym was przed jego
wplywami chronil.... I wasza modlitwa zostanie zaprawde spelniona, jesli tylko zostanie ona ona do
Mnie wyslana w duchu i prawdzie....

Amen

Wypowiedzi  Jansnowidzów  i
proroków....

6936
5. październik 1957

Uslyszcie.... co wam Duch Bozy oznajmia: Jasnowidz i prorok wybierani zostaja prze ze Mnie
Samego, gdyz przed nimi lezy wielkie i wazne zadanie.... aby oznajmiac ludziom o nadchodzacym
sadzie ostatecznym i aby ich upomniec, zeby sie oni do niego przygotowali. Ci jasnowidzowie i
prorocy nie przemawiaja z samego siebie, a tylko podaja dalej to co Mój Duch im oglasza. Jest to
wiec  Moja  bezposrednia  wypowiedz  do  was  skierowna,  Ja  musze  sie  jedynie  posluzyc  Moim
posrednikiem, aby was ludzi nie ograniczac w waszej woli oraz w waszym mysleniu. Wy mozecie
w to uwierzyc, lecz nie jestescie do tego zmuszani. Wy uwierzycie w to, kiedy wy uznacie prorocze
uzdolnienia  tych  posredników;  wy  to  odrzucicie,  jesli  bedzicie  w  ich  misje  watpic,  lecz  Ja
chcialbym  wam to  ulatwic,  abyscie  mogli  im  uwierzyc,  ale  Ja  chce  ich  misje  w  taki  sposób
uwidocznic, ze pozwole na to aby faktycznie nastapily przepowiedziane przez nich wydarzenia,
które  to  poprzedzac  beda  nastapienie  sadu  ostatecznego....  Ja  bede  sie  troszczyl  o  to,  aby
przepowiednie te zostaly rozpowszechnione, aby wielu ludzi moglo sie z nimi zaznajomic i aby
mogli  oni  potem  doswiadczyc  potwierdzenia  tego  co  zostalo  uprzednio  przepowiedziane,  bo
wszystko tak  sie  stanie,  jak  Ja  to  przez  jasnowidzów oznajmic  kazalem.  Wprawdzie  Ja,  kiedy
jeszcze  po  ziemi  wedrowalem....  ostrzegalem ludzi  przed  falszywym Chrystusem i  falszywymi
prorokami,  i  wskazalem  wam  tez  na  to,  ze  i  polannicy  Mego  przeciwnika  niecny  proeceder
uprawiac beda. Tak wiec ponownie ludzi przed tym przestrzgam, aby uwazali azeby nie wpasc w
jego sieci i uwierzyc w jego machinacje, gdyz on jest przy pracy i stara sie przez nadzwyczajne
osiagniecia oraz rózne cuda materialnej natury obudzic w ludziach wiare w to, ze manifestuja sie
im „Niebianskie moce”....

Lecz  akurat  jego  nadzwyczajne  czyny  podczas  czasu  osttecznego  spowoduja  Moje  w
przeciwnym kierunku skierowane dzialnia,  które na tym polegaja aby zastosowac srodki,  które
spowoduja ze slaba wiara znowu ozyje, lub juz zgubiona wiara na nowo powstanie. A to moze stac
sie jedynie dzieki czystej prawdzie, która z jej zródla wyplywa, ale poprzez posredników do was
ludzi dotrzec musi, gdyz wy sami jej bezposrednio odbierac nie potraficie.

Tak wiec przedstawiam ludziom to co jeszcze przed nimi lezy.  A tych, których Ja sobie jako
posredników pomiedzy Mna a wami luzdzmi obralem, tych mozecie spokojnie jako prawdziwych
proroków uznac, których slowom wy wierzyc powinniscie. I Ja jestem nawet gotów dac wam na to
pewien dowód.... ze przemawiaja oni na Moje zlecenie, aby wam oznajmic co was w przyszlosci
oczekuje....  A uczynie  to  przez  spelnienie  juz  w  niedalekiej  przyszlosci  kilku  pierwszych  z
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przepowiedzianych  wam  wydarzen.  Bo  najwazniejsza rzecza  która  wszyscy  jasnowidzowie  i
prorocy do spelnienia mieli, jest zapowiedz konca swiata, który dla was ludzi ma najwazniejsze
znaczenie i dlatego tez powinniscie oczekiwac go bedac na niego przygotowani. I dlatego ma wam
byc dany jeszcze jeden, pewien okres czasu, który moze byc wystarczajacy abyscie jeszcze mogli
dusze wasze przed zguba uratowac.

I  dlatego  tez  nie  bede  sie  juz  dluzej  wachal  i  potwierdze  przeslania  Moich  jasnowidzów  i
proroków. Ja spowoduje ze po ich przepowiedniach  nastapia teraz czyny....  Najpierw....  zanim
nastapi  koniec  wstrzasne  jeszcze  ziemia  i  wszystkim  ludziom  sie  pojawie....  poprzez  pewne
wydarzenie spowodowane silami natury, które ciagle na nowo z Mojej woli przepowiadane bylo.
Gdyz Ja Sam dalem tamtejszym slugom to zlecenie i oni przemawiali jedynie jako Moje narzedzia,
jako Moi przedstawiciele na ziemi, którzy w Moim imieniu powinni ludzi upominac i ostrzegac.
Nie powinno wam sie  wydawac,  ze  jestescie  bezpieczni  przed  wydarzeniami  które o dzialaniu
wyzszej mocy swiadzcza, powinniscie miec przed nimi trwoge i wierzyc w to ze Moje slowo jest
prawda, ze Ja Sam przez nich przemawiam i przemawialem, i ze wy z cala pewnoscia kroczycie
naprzeciw  wyjatkowo  trudnym czasom,  jesli  Moja  laska  was  juz  wczesniej  z  tego  swiata  nie
odwola.  Wy  stoicie  przed  przelomem  czasów  i  z  ta  swiadomoscia  powinniscie  prowadzic
odpowiednie do niej zycie.... stale ze spojrzeniem na nagly koniec, który jednak zadnego czlowieka
przerazac nie powinien jesli on swiadomie nad soba pracuje, który wiecej o swojej duszy jak o ciele
mysli, gdyz on niczego nie utraci, on bedzie jedynie profitowal....

Amen

Odrzucanie  Bozego  slowa  z  powodu
duchowej zarozumialosci....

7203
6. listopad 1958

Kto sie z jego duchowej zarozumialosci przed Bozym slowem, które Moji sludzy mu na ziemi
oferuja zamyka, ten bedzie musial kiedys poniesc za ta ciezka odpowiedzialnosc, gdyz powodem
odrzucenia Mego slowa nie byl brak umiejetnosci jego pojmowania, a tylko odrzucenie go z niskich
motywów,  które  Mój  przeciwnik  przez  swój  na  niego  wplyw  stale  wspiera.  Duchowa
zarozumialosc wyklucza z góry kazda mozliwosc sprawdzenia prawdy, ona jest takze wyraznym
znakiem, ze czlowiek ten stoi pod wplywem ciemnosci, gdyz duchowa zarozumialosc jest typowa
cecha tego, który sie Mi sprzeciwia, poniewaz nie chce Mnie on uznac. Duchowa zarozumialosc
pierwszej z upadlych istot wzbraniala sie przed przyjeciem Mojego swiatla, które ja przenikalo, ona
odsylalala je z powrotem co spowodowalo, ze otoczyla ja gleboka ciemnosc. Tak wiec pozostanie
takze w duchowej ciemnosci czlowiek, który od siebie swiatlo odrzuca, kiedy Moja laska chciala by
spowodowac aby mu swiecilo, aby przyniesc sercu jego iskierke swiatlosci.... Lecz motywacja z
powodu której je odrzucono miec bedzie bardzo powazne dla niego konsekwencje, gdyz moze ono
zostac tez z innych powodów odrzucone, które nie sa tak ciezko wazace jak zarozumialosc jakiegos
czlowieka.

I  o  duchowej  zarozumialosci  mozna  takze  wtedy mówic,  gdy czlowiek  wierzy  w  to,  ze  nie
potrzebuje on juz zadnych duchowych pouczen, ze posiada on juz wystarczajaco duzo duchowej
wiedzy i swoja wlasna wiedze sobie ponad wszystko ceni. Datego tez jest on w pelni przekonany,
ze zadnej dalszej wiedzy juz nie potrzebuje. Ale i wówczas powinien byc czlowiek na to gotowy,
aby oferowana mu duchowa wiedze  poddac  sprawdzianowi,  jesli  jednak pozostaje  on  z  calym
przekonaniem przy jego woli i ponownie taka oferte odrzuca, to jego decyzja nie pozostanie bez
skutku, gdyz wówczas brakuje mu z powodu jego duchowej slepoty sily rozpoznawczej.... Jesli
jednak  nie  podejmie  sie  czlowiek  sprawdzenia  tej  wiedzy,  to  odrzuca  on  od  siebie....  swoim
zdecydowanym  sprzeciwem  zaoferowana  mu  Moja  laskawa  reke,  odpowiedzialnosc  za  takie
postepowanie trafi go kiedys ciezko, gdyz kiedys rozpozna on blad swój, ale wówczas moze byc juz
za pózno....
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Nikogo  nie  mozna  do  przyjecia  Mojego  slowa  zmuszac,  ale  kazdy  z  was  ma  kiedys  taka
mozliwosc aby zajac sie pytaniami wynikajacymi z róznych nasuwajacych mu sie watpliwosci, bo
Ja sam wkladam je w serca tych, którzy nie znajduja sie jeszcze na wlasciej drodze zycia. I do
takich pytan powinni sie wszyscy ludzie ustosunkowac, i kazdy jeden wyciagnal by z nich jedynie
pozytek, gdyz otrzymal by wyjasninie jesli by takiego za cala powaga zechcial. Ale teraz okaze sie,
czy czlowiek z  cala  powaga pragnie  poznac  prawde....  gdyz  z  cala  pewnoscia  zostaje  mu ona
oferowana. Jego duchowa zrozumialosc odrzuca ja jednak natychmiast, gdyz jeden tego oczekuje i
jego wola z pewnoscia spelniona zostanie przez kazdego, który jest z nim tego samego ducha.

Wlasnie zarozumialosc spowodowala upadek tej istoty która kiedys pelna byla swiatla, dlatego tez
nalezy zarozumialosc do wyraznie widocznej cechy charakteru wszystkich jej zwolenników, ona
wyraznie wskazuje na to, ze one do niej naleza.

Trzeba uczynic wiele duzych kroków, istota ludzka musi powaznie chciec sie zmienic.... czlowiek
musi przejsc z zarozumialosci w pokore.... a wiec calkowicie sie od Mego przeciwnika uwolnic i
przyjsc do Mnie w najglebszej  pokorze....  I  dopiero wówczas swiecilo  bedzie swiatlo  do serca
czlowieka....  i  dopiero  wówczas  bedzie  on  potrafil  rozpoznac  jakim  drogocennym  darem  dla
kazdego czlowieka oraz dla zbawienia jego duszy jest Moje slowo. I dopiero wtedy przyjmie on z
wdziecznoscia to co Ojcowska milosc dziecku swemu oferuje.... Wówczas to poczuje on glód i
pragnienie.... i beda one stale zaspokojone przez Moja milosc....

Amen

Ja  Mojemu  przeciwnikowi  w  jego
dzialalnosci nie przeszkadzam....

8691
3. grudzień 1963

Wprawdzie  Ja  Sam  jestem  Panem nad  niebem  i  ziemia,  i  zadna  istota  nie  bedzie  w  stanie
sprzeciwic sie Mojej woli, lecz Ja nie staram sie odebrac Mojemu przeciwnikowi jego prawa na
obszarze który jest jego królestwem: ten naziemki swiat, który miesci w sobie to co  jeszcze do
niego nalezy i na który ma on prawo swój wplyw wywierac.... gdy duchowe istoty znajdujace sie
jeszcze  na  drodze  swego  rozwoju  osiagna  stadium,  w  którym jako  czlowiek  na  ziemi  zyja....
wówczas  bedzie  on  te  duchowe  istoty....  tych  ludzi  nieustannie  próbowal  na  rózne  sposoby
nagabywac, aby za wszelka cene nie dopuscic do ich duchowego rozwoju i aby ich na nowo w dól

sciagnac,  z  którego  sie  oni  podczas  ich  nieskonczenie  dlugiej  wedrówki  powoli  wydostali,
wyprocowujac sobie mozolnie ich postep w góre....  I wtedy wlasnie jest on (Luzyfer) panem w
swoim swiecie....

I wlasnie w tym znajdziecie wyjasnienie na pytanie: dlaczego Ja dopuszczam tyle zla? dlaczego
nie staram sie mu zapobiedz, i nie ingeruje wszedzie tam, gdzie dzialalnosc Mego przeciwnika
wyraznie jest widoczna.  On ma do was ludzi prawo, bo wy z  wlasnej nieprzymuszonej woli
poszliscie  niegdys za nim  upadajac w dól,  w otchlan....  i  on wykorzystuje teraz swoje prawo,
abzeby was pod swoim panowaniem zachowac. Ale  wy sami mozecie stawiac mu opór, bo wy
posiadacie przecierz  wolna  wole. Nie brakuje wam tez ku temu sily,  jesli wy Mnie tylko o nia
poprosicie.  Ja  z  Mojej  jednak  strony  nie  bede  Mojemu  przeciwnikowi  w  jego  dzialalnosci
przeszkadzal, bo ten naziemski swiat to jego czesc.... a nawet wszystko to co jest materia, nad która
on jednak nie ma wladzy, gdyz w niej znajduje sie upadla duchowa energia, której przejsciowo
zabrana zostala wladza przez uwiazanie jej w materii. Lecz jak tylko ona jako czlowiek przez swiat
ten kroczy, to on swoja wladze nad nia na nowo posiadac moze, a Ja mu w tym przeszkadzal nie
bede.... dlatego tez korzysta on z niej gdzie i jak tylko sie da.

Lecz on posiada mocarnego przeciwnika w Jezusie Chrystusie.... w Bozym Zbawicielu.... I do
Niego moze sie kazdy czlowiek zwrócic, aby móc sie uwolnic od wroga wszystkich dusz. Bo Jezus
jest silniejszy od niego i On uwolni kazda dusze z pod jego panowania, która Go tylko w swojej
modlitwie o to poprosi i swoja modlitwa jej wiare w Niego i Jego dzielo zbwienia udowadnia, przez
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to  Mnie  Samego uznajac,  Który sie  w Jezusie  czlowiekiem stalem, aby zbawic wszytko to  co
duchowe upadle....  Tak wiec jest  moc Mego przeciwnika na ziemi wprawdzie bardzo duza,  ale
pomimo tego znajdzie on swego Mistrza w Jezusie Chrystusie.... i gdyby on nawet nie wiem jaka
moc  nad  ludzmi  posiadal,  to  oni  zawsze  jednak  maja  w  Jezusie  Chrystusie  ich  Ratownika  i
Wybawiciela  z  pod  jego  mocy.  Dlatego  tez  czlowiek  oczekiwac  nie  moze,  ze  Ja  jego  Bóg  i
Stworzyciel od wieków zabiore Mojemu przeciwnikowi mozliwosc jego dzialania, ze Ja bede temu
zapobiegal, aby on nie mógl swoich szkodliwych czynów dokonywac, poniewaz Ja nie odbiore mu
jego prawa oddzialywnia na czlowieka w róznoraki sposób, aby go dla siebie zatrzymac. Lecz sam
czlowiek  nie  musi do tego dopuszczac,  gdyz moze on w kazdej  chwili  zwrócic  sie  do Jezusa
Chrystusa, aby go On uwolnil od tego który go uwiezil, aby Jezus dopomógl mu uwolnic sie z jego
przemocy, której on bez pomocy Jezusa ulega.

Jak  czesto  wy ludzie  wypowiadacie  slowa:  „Dlaczego  Bóg  na  to  pozwala?”....  Ja  Mojemu
przeciwnikowi w jego dzialalnosci nie przeszkadzam, bo niegdys wy sami oddaliscie sie pod jego
panowanie.... i tez dlatego, ze on jeszcze dzisiaj jest waszym panem, jesli wy sami sie od niego
uwolnic nie zechcecie i nie zwrócicie sie do Jezusa Chrystus z prosba, aby was od niego uwolnil.
Po za tem wiem tez co wam i kazdemu jednemu z was najlepiej sluzy.... Ja wiem jak we wnetrzu
kazdej jednej duszy wyglada, Ja wiem dzieki czemu ona dojrzewac moze, a i swiat ciemnosci takze
Mi sluzyc musi, gdyz Ja potrafie kierowac skutkami jego dzialalnosci w taki posób, aby mialy one
pozytywny wplyw na rozwój ludzkich dusz, które chca sie jedynie z pod jego wplywów uwolonic i
ku Mnie podazac.

I  zawsze  ludzka  wola  bedzie  samodecydujaca,  gdyz  jest  ona  wolna....  Jak  dlugo  substancje
duchowe (partykuly upadlych duchowych istot) uwiazane sa w dzielach prze ze Mnie stworzonych,
tak dlugo Mój przeciwnik nie moze wywierac na nie swojego wpylwu; ale gdy tylko osiagna one
stadium w którym zyja jako czlowiek, to on ma znowu do tego prawo, poniewaz rozchodzi sie tutaj
o wolna decyzje istoty, która Mój przeciwnik chcial by dla siebie pozyskac. Dlatego tez korzysta on
z kazdej sposobnosci, a czlowiek tym bardziej jest na jego czyny skazny im bardziej sie on ode
Mnie  oddalil,  im  Mniej  on  ze  Mna  w  zwiazku  jest,  lub  tez:  jak  dlugo  on  nie  uzna  Jezusa
Chrystusa....  i  do niego biegnie kiedy znajduje w biedzie....  tak dlugo jest  on skazany na moc
przeciwnika, o czym jednak zawsze decyduje jego wlasna i wolna wola.

Wprawdzie Ja posiadam Moja moc i  dla Mnie wszystko jest  mozliwe,  a  wiec mógl  bym tez
zapobiedz temu co mój przeciwnik czynic zamierza, ale wtedy ludzka droga po tej ziemi bylaby
bezuzyteczna,  bo  on  sam  musi  sie  z  jego  wolnej  woli  zdecydowac  na  Mnie  lub  na  Mego
przeciwnika. Ale i wy ludzie powinniscie zrozumiec ze.... i dlaczego wystawia sie was na surowe
próby i dlaczego Mój przeciwnik na was czesto najciezsze opresje sprowadza, a Ja mu w tym nie
przeszkadzam, bo wy sami  nie  zwracacie  sie  do Mnie z  prosba o pomoc,  co wlasciwie  celem
wszystkich trudnych zyciowych sytuacji jest.... które Ja dopuszczam, abyscie wy droge do Mnie
znalezc mogli....

Ale wy mozecie Mi wierzyc, ze nie pozostawie was samych i zawsze wam dopomoge, gdy wy
starac sie bedziecie od niego uwolnic i pelni zaufnia do Mnie sie zwrócicie i Mnie jako waszego
Boga i Ojca uznacie.... gdy zawolacie do Jezusa o wybaczenie wam waszej winy i o uwolnienie was
od tego wroga, który tez o was walczy aby was nie utracic. Lecz Moja moc jest zaprawde wiekza i
gdy  zawolacie  do  Mnie  w  duchu  i  w  prawdzie  to  staniecie  sie  tez  od  niego  wolni  i  wasze
naziemskie zycie nie bedzie nadaremne....

Amen

Daleka  od  Boga  odleglosc....  Koniec
swiata....

7672
12. sierpień 1960

To,  ze  ludzie  tak  bardzo sie  ode  Mnie  oddalili  jest  wraznym znakiem czasu,  gdyz  oni  sami
przyciagja  przez  to  koniec  tego  swiata,  gdyz  ich  nziemskie  zycie  nie  spelnia  juz swego  celu
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przeznaczenia.... aby czlowiek szukal polaczenia sie ze Mna.... i go tez dokonal. Tylko i jedynie w
tym celu zostalo ludziom dane ich naziemskie zycie: aby uczynili ich ostatni krok na ich powrotnej
do Mnie drodze, aby zniesli ta odleglosc która oni sami niegdys spowodowali poprzez ich odpad
ode Mnie.

Teraz.... w ich naziemkim zyciu, otrzymuja oni ich ostatnia mozliwosc aby mogli rozpoznac, ze
postapili niegdys niewlasciwie, co spowodowalo ze stoczyli sie oni w daleka bez dna otchlan....
Dzieki  Mojej  milosci i  lasce odleglosc ta  zostala juz w dalekim stopniu zredukowana....  dzieki
lezacej juz za wami drodze, która prowadzila was przez dziela stworzenia, tak ze znajdujecie sie juz
blisko konca waszej powrotnej do Mnie drogi, lecz ona musi sie odbyc z wolnej woli.... i wlasnie na
to zostal wszystkim niegdys upadlym duchowym istotom podarowany ten krótki naziemski okres
czasu, który tez w zupelnosci wystarczyc powinien, aby mozna bylo osiagnac ten ostatni na drodze
cel.... a minowicie wasze zjednoczenie sie ze Mna.

Lecz ludzie nie mysla o tym co oni w ich naziemskim zyciu osiagnac powinni, oni patrza na
wszystko jedynie z perspektywy tego swiata,  oni  nie  pomniejszaja odleglosci  dzielacej  ich ode
Mnie, a raczej ja jeszcze powiekszaja, gdyz nie posiadaja oni w sobie zadnej milosci, co zawsze
oznacza daleki ode Mnie odstep. I dlatego nadszedl czas w którym ziemia nie spelnia juz swego
wlasciwego zadania (przeznaczenia) jako stacja szkoleniowa ducha.... w którym mija sie ona z jej
przeznaczeniem....  gdzie  pobyt  czlowieka  na  ziemi  w  obliczu  obecnej  sytuacji  nie  jest  juz
potrzebny, poniewaz on swój na niej pobyt niewlasciwie wykorzystuje, co raczej bardziej prowadzi
jeszcze do powiekszenia jego do Mnie odleglosci. A to oznacza najwieksze nebezpieczenstwo dla
ludzkiej  duszy....  ze bedzie ona musiala ponownie zostac uwieziona w materii,  ze ponownie na
wieki  gleboko sie  osunie.  Dlatego stoi  przed  wami ludzmi  czas  wielkich  przemian....  wielkich
przeobrazen, aby ziemia mogla na nowo sluzyc jej wlasciwemu przeznaczeniu: aby dusze ludzka
doprowadzic o stanu dojrzalosci.

Wspólczesna ludzkosc sama wiec sciaga na siebie koniec tej starej ziemi, gdyz Ja chce na nowo
przywrócic  stary porzadek i  spowodowac aby ziemia stala  sie  na  nowo szkoleniowa stacja  dla
ducha,  co  jednak  pociaga  za  soba  koniecznosc  rozwiazania  starych  stworzonych  dziel  i
uformowania  ich  na  nowo,  co  dotyczy  równiez  ludzi,  którzy  nie  rozpoznali  i  nie  rozpoznaja
wlasciwego sensu i przeznaczenia ich nazimskiego zycia, i którzy prowadza czysto materialny tryb
zycia, i nawet o ich duszach nie pomysla. A to co Ja jeszcze uprzednio spowoduje ze sie stanie, nie
przyniesie  juz  u  czlowieka  przemiany,  po  za  kilkoma  wyjatkami....  ludzmi  którzy  jeszcze  w
ostatniej godzinie ich droge do Mnie znajda i których Ja chce przed ich zaglada urtowac.

Ludzie nie posiadaja zadnej  zywej we Mnie wiary, a martwa wira nie jest w stanie przebudzic
dusze do zycia.  Ludzie prowdza ich zycie  bez milosci,  oni nie  zwracaja uwagi na ich bliznich
znajdujacych sie w potrzebie, oni odczuwaja jedynie silna milosc do samego siebie, a taka milosc
prowadzi ich w ramiona Mojego przeciwnika.... i tak to stale powieksza sie odleglosc pomiedzy
Mna a nimi, bo jednie milosc moze spowodowac ich zlaczenie sie ze mna, a brak jej jest dowodem
wielkiej ich ode Mnie odleglosci. I dlatego tez czas który was ludzi jeszcze od konca dzieli bedzie
coraz to krótszy.... Niezaleznie od tego czy wy w to wierzycie, czy tez nie.... A spowoduje to zgodne
z prawem oddzialywnie braku milosci posród ludzkosci, które akurat przemiana w milosc zniesc by
mogla, której jednak na tej ziemi juz oczekiwac nie mozna.

W naziemskim zyciu rozchodzi sie jedynie o dojrzewanie duszy.... lecz zaden czlowiek nie jest
sobie tego jemu postawionego zadania swiadomym, po za wyjatkiem malej grupki tych ludzi którzy
do Mnie naleza, która jednak nie moze powstrzymac tej radykalnej przemiany ziemi, ale oni to beda
nowa ziemie jako ojcowie nowego rodu zamieszkiwac i oczekuje ich ponad wszystko wspanialy
los,  którego  osiagniecie  powinno  byc  w  tych  ostatnich  juz  dniach  dla  kazdego  czlowieka
najwazniejsze.... Lecz nigdy sie w to wierzyc nie bedzie.... i zaden czlowiek nie moze zostac do
wiary zmuszony. Ale ciagle na nowo bedzie sie wam to do wiadomosci podawac, bo do samego
konca rozbrzmiewal bedzie glos Mój i ostrzegal i upominal wszystkich ludzi.... i do samego konca
kazdy jeszcze ta okzje miec bedzie aby swoje wlasne przeistoczenie zrealizowac.... aby do innego
celu podazac jak tylko do tego naziemskiego swiata.... I sczesliwcem moze sie nazywac ten, który
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korzysta jeszcze z tego krótkiego czasu, który istote swa na milosc przeistacza; gdyz nie bedzie sie
on musial konca tego swiata obawiac, gdyz wtedy nalezy on juz do tych, którzy do Mnie naleza,
których Moje silne ramie ochroni i uratuje....

Amen

Brak wiary w koniec swiata.... 7549
15. marzec 1960

Do  konca  swiata  nie  pozostalo  juz  wiele  czasu....  nawet  jesli  wy  w  to  wierzycie,  ze
przepowiedziany koniec jeszcze w dalekiej przyszlosci lezy.... Zaskoczy was fakt, jak bardzo znaki
na to wskazujace sie potegowac beda i ze wyraznie widoczne bedzie w jakich czasch.... w jakiej
godzinie wy zyjecie. Ale wszystko to odbywac sie bedzie w naturalny spobób, i to bedzie powodem
do nadzieji, ze koniec ten jeszcze dlugo na siebie czekac pozwoli. Wola wasza powinna jednak az
do konca wolna pozostac, gdyz pod przymusem celu swego nie oiagniecie, który na tym polega aby
ze Mna wiez stworzyc, z wolnej woli do Mnie uniesc rece i Mnie przez to uznac.... Którego wy
dotychczas uznac nie chcieliscie. Dlatego tez wasze naziemskie zycie stawialo bedzie w stosuknu
do was wielkie wymagania, bedziecie musieli zniesc wiele trudnych naziemskich sytuacji.... i miec
bedziecie  zawsze  okzje  zwrócenia  sie  do  Mnie....  Ale  wszystko  odbywac  sie  bedzie  zupelnie
naturalnie, co jednak czlowiek o przebudzonym duchu jako ostatni przed koncem znak rozpozna.

I  kiedy  Ja  wam  oznajmiam,  ze  znajdujecie  sie  na  krótko  przed  koncem....  ze  zostalo  wam
przyznane na tej ziemi juz tylko niewiele czasu.... to wy powinniscie zapowiedz ta wziasc bardzo
powaznie i  nie  przekladac  tego  stale  na  przyszlosc,  co  ludzkim  pogladom  odpowiada....  Wy
powinniscie slowa te tak zrozumiec, jak one wam przekazane zostaly, wy powinniscie wziasc je
doslownie, i to wyjdzie wam tylko na dobre.... Gdyz czas ten bardzo sie juz zblizyl, czas w którym
ziemia zostanie oczyszczona i z której nowa ziemia powstanie.... I chociarz bym was nie wiem jak
powaznie  upominal,  wy  wierzyc  w  to  nie  chcecie,  a  Ja  nie  moge  dac  wam  zadnych  innych
dowodów na  prawde  zawarta  w Moich  slowach,  moge  wam jedynie  oznajmic  ze  juz  wkrótce
zaskoczeni zostaniecie przez wydarzenia spowodowane przez sily natury i wtedy z cala pewnoscia
z koncem liczyc sie mozecie. Ale czy wy wiecie.... czy wy to co sie wydarzy przezyjecie, lub czy
moze sami staniecie sie ofiara tych wydrzen?

Dlatego traktujcie je takze jako koniec, gdyz wielu ludzi znajdzie w nich koniec swego zycia i ich
zycie dlugo juz trwac nie bedzie. Dlatego tez nie badzcie lekkoduchami i przygotujcie sie na to....
nawet  wtedy  gdy  zycie  wokól  was  tak  sie  ksztaltuje  jak  gdyby istnialy  jedynie  odbudowa  i
rozkwitanie.... Tylko jeden dzien.... i wszystko przeminelo i zostalo zniszczone przez sily natury, a
tym co przezyja beda sie prezentowac okrutne widoki, bo jest to Moja wola abyscie sie opamietali i
skorzystali z tego ostatniego czasu laski, który wam jeszcze do konca pozostal. Bo wszystko to, co
Ja wam kazalem przez proroków i jasnowidzów zakomunikowac spelni sie co do ostatniego slowa
i wkrótce juz doswiadczycie prawdy Mojego slowa i blogim kto slowo Moje przyjal i znajdzie w
tym czasie droge prowadzaca do Mnie, bo on nawet w najtrudniejszej sytucji zawsze jakies wyjscie
znajdzie.... on w widoczny sposób pomoc ode Mnie otrzyma, która Ja wam wszystkim, którzy Mnie
zawoluja obiecalem.... Gdyz Ja wlasnie dlatego z wami rozmawiam, abyscie Mnie juz przedtem o
sile prosili i wtedy, gdy znajdzicie sie w najwiekszej potrzebie.... kiedy wy tylko i jedynie ode Mnie
bedziecie mogli otrzymac pomoc.... I ona zostanie wam udzielona, gdyz Ja tych co do Mnie naleza
nie zapominam.... Dlatego starajcie sie o ty aby do tych „Moich” nalezec.... Wolajcie do Mnie w
potrzebie.... a Ja was chce wysluchac....

Amen

Z góry ustalone okresy czasu dla epok 8085
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zbawienia.... 22. styczeń 1962

Dla Mnie tysiac lat to tak jak dla was jeden dzien.... dla Mnie nie ma to naprawde znaczenia kiedy
wy do Mnie powrócicie, jak dlugo jeszcze z daleka ode Mnie przebywac bedziecie, poniewaz Ja
wiem,  ze  wy  z  cala  pewnoscia  pewnewgo  razu  do  Mnie  z  powrotem  wrócicie  sie  ze  Mna
zjednoczycie.... Lecz wy sami w czasie waszego ode Mnie sie oddalenia niezmiernie cierpicie, gdyz
jedynie polaczenie sie ze Mna oznacza blogosc ducha.... A Ja was kocham i dlatego chcialbym wam
ten nieszczesliwy okres czasu z waszego powodu skrócic....  Ja nie chce abyscie cierpieli,  ale w
Mojej madrosci rozpoznaje w cierpieniu waszym blogoslawienstwo dla was, gdyz moze was ono
poruszyc i sklonic do tego, abyscie wasz powrót do Mnie przyspieszyli, gdyz moze ono zmienic
wasze do zycia nastawienie oraz wasza wole. Lecz co w Mojej mocy lezy to Ja tez czynie, aby
skócic okres trwania waszego oporu, nie naruszajac jednak nietyklnosci waszej wolnej woli. Bo
wlasnie ona decyduje o tym jak dlugo jeszcze wasze oddalenie sie ode Mnie trawlo bedzie, i Ja jej
do niczego nie zmuszam.... Ale chociarz czas nie ma dla Mnie znaczenia, to jednak w Moim Planie
Uzdrowienia  ustalone  zostaly  dla  duchowego  rozwoju  pewne  okresy  czasu  i  one  zostana
uwzglednione zgodnie z Moja miloscia i madroscia.... Zostaly przewidziane zbawienne epoki, które
sa czasowo ograniczone, a wiec oferuja sie wam ciagle nowe mozliwosci rozwojowe.... w których
znajdujen sie takze madre przewidywanie, ze stawiany ze strony upadlego duchowego swiata ciagle
nowy opór takze pewnego nowego ustawienia....  pewnej  korektury wymaga....  lub inaczej....  ze
zgodny z wiekuistym prawem porzadek od czasu do czasu na nowo przyprowadony zostac musi,
gdyz to stawiajace jeszcze opór duchowe wogóle go nie przestrzega, uniemozliwiajac tym samym
swój  wlasny postep  w rozwoju  ku  górze.  Te  konkretnie  ustalone  okresy czasu  to  tzw.  „Epoki
rozwojowe” które nie odwolalnie prze ze Mnie zachowane beda, a oznacza to zakonczenie starej i
poczatek nowej epoki rozwojowej, one przez was ludzi nie sa odczuwalne jako konkretny okres
czasu, lecz pomimo tego z cala pewnoscia oczekiwane byc moga w czasach w których duchowy
postep ludzkosci nie jest juz spostrzegalny. Fakt ze wiedza ta nie jest i nie bedzie do udowodnienia
nalezy równiez do Mojego odwiecznego planu, gdyz te poszczególne epoki leza w ich poczatkach i
koncach tak bardzo od siebie oddalone,  ze ludziom brakuje wszelka o tym wiedza,  dlatego tez
jedynie ludzie o przebudzonym duchu przyjma taka wiedze jako godna wiary.... Dla Mnie tysiac lat
to jak jeden dzien.... Wy ludzie odczuwacie ten okres czasu jako niesamowicie dlugi, i wy mozecie
go  sobie  skrócic,  jesli  wy  tylko  z  cala  powaga  starac  sie  bedziecie  o  wasze  wybawienie  z
materialnej formy waszego bytu, które wy tez podczas waszego naziemskiego zycia jako czlowiek
osiagnac mozecie.... Gdyz wszelkie pomoce stoja wam zaprawde do waszej dyspozycji, lecz nie
mozna waszej wolnej woli zmuszac do tego, aby wasza istota przemienila sie w milosc.... Lecz ta
przemiana w milosc musi zostac przez was zrealizowana a wy potrzebujecie na to jedynie bardzo
krótkiego okresu czasu.... Kiedy konczy sie teraz pewna rozwojowa epoka, a wy waszego celu nie
osiagnelisie....  moze to  dla  was  oznaczac  ponowne nieskonczenie  dlugie  przedluzenie  waszego
stanu w którym wy bardzo daleko od Boga znajdowac sie bedziecie, który dla was nadzwyczaj
bolesny bedzie, Mnie ale do tego sklania, aby dla was, którzy przy waszym oporze obstajecie....
ciagle na nowo nowe mozliwosci stwarzac które wspomagly by postep waszego dojrzewania.... Bo
Ja wiem, ze kiedys cel Moj osiagne, a pojecie czasu dla Mnie nie istnieje.... wszystko jest dla Mnie
terazniejszoscia.... nawet przeszlosc i przyszlosc....

Tego nie zrozumiecie tak dlugo, jak dlugo wasze myslnie bedzie ograniczone. Przyjdzie jednak
czas, kiedy wy to zrozumiecie i sami sie dziwic bedziecie, ze tak dlugo stawialiscie Mi opór....
Gdyz nasze polaczenie kiedys sie  nieodwolalnie odbedzie,  co oznacza tez niesamowita blogosc
ducha,  w  obliczu  której  zblednie  cale  z  przeszlosci  cierpienie,  w  której  wy  jedynie  Mnie
wychwalajac Moja milosc rozpoznacie, milosc która poszla za wami w najglebsze glebie i która
wczesniej nie spoczela az jej cel osiagniety zostal....

Amen

Nowy odcinek zbawiennej epoki.... 8345
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2. grudzień 1962

Nie mozna juz oczekiwac na tej ziemi zadnego wiekszego duchowego postepu, tylko niewielu
znajdzie  jeszcze  ich  wlasciwa droge i  bedzie  nia  kroczyc....  droga  która  do  Mnie  prowadzi,  z
powrotem do ojczystego domu. Wprawdzie wszedzie spotka sie ludzi którzy staraja sie dla Mnie i
dla Mego królestwa pracowac, którzy z ich wewnetrznym oddaniem dla Mnie sie wstawiaja za
statusami wiary które obowiazuja w róznych koscielnych organizacjach....

Oni posiadac beda dobra ku temu wole, aby niesc ludziom prawde i oni tez to czynic beda.... gdy
Mój Duch przez nich dzialac potrafi.... jesli tylko wyglaszaja oni ich kazania dla Mnie i dla Mego
królestwa.

Lecz niewielu jest ludzi którzy powaznie biora prace nad ksztaltowaniem ich duszy, których wiara
pozwala im takze wierzyc w odpowiedzialnosc w stosunku do Mnie i którzy dlatego swiadome
zycie prowadza. Wieszosc jest i pozostanie obojetna, nawet gdyby najwieksi mówcy przed nimi
stali.... Wszystko co duchowe zostaje z pelnym wyzszosci usmiechem odrzucane, gdyz wydaje im
sie, ze jest to nierealna fantazja, dlatego nie jest tez ono wstanie wywrzec na nich najmniejszego
wplywu.  Lecz  wlasnie  z  powodu tych  niewielu  ludzi  powinna byc  czyniona  pilna  praca,  gdyz
uratowanie chocby tylko jednej duszy przed jej upadkiem, przed ponowna droga przez ale dziela
stworzenia jest juz tak bardzo duzym powodzeniem, ze nie powinno sie szczedzic zadnego trudu,
bo  kazda  dusza  dziekowac  bedzie  po  wieki  temu co  ja  uratowal,  który  ja  na  wlasciwa  droge
sprowadzil.

Wielu ludzi powraca na pozór z powrotem do ich wiary.... Jeszcze wieksza jest jednak liczba tych,
którzy od niej odpadaja i lekkomyslnie z wiary we Mnie rezygnuja i którzy takze dziela zbawienia
Jezusa Chrystusa nie uznaja.... jako dziela pokuty za cala ludzkosc.... I poniewaz akurat wiara w
Jezusa Chrystusa coraz bardziej zanika, to i duchowa potrzeba bedzie posród ludzkosci coraz to
wieksza i ona doprowadza w efekcie koncowym do rozwiazania dziela stworzenia „Ziemia” gdyz
zapobiega to jedynie jeszcze glebszemu ich upadkowi w ciemnosci,  co poprzez zabranie z pod
wplywu Mego  przeciwnika  do  niego  nalezacych  duchowych  istot  dokonane  zostaje....  poprzez
ponowne  uwiezienie  tych  duchowych  energi....  (wczesniej  istot)  w  materialnych  dzielach
stworzenia. Ciagle wam na nowo to mówie, ze na tej ziemi nie mozna juz oczekiwac duchowej
przemiany na lepsze,  ze rozpoczyna sie nowy rozdzial  epoki  zbawienia który jest  jednoczesnie
duchowym jak i naziemskim przelomem, gdyz nic nie przetrwa z tego co na, w ziemi, oraz ponad
ziemia zyje i obecnym jest, wszystko to dozna wielkiej przemiany, powstanie nowa ziemia, a ta
nowa ziemia rozpocznie jej istnienie zgodnie z Bozym prawem porzadku, aby mógl znowu na niej
zostac zapewniony dalszy duchowy rozwój wszystkich upadlych duchowych istot i aby mógl zostac
kontynuowany  prozes  sprowadzenia  do  domu  upadlych  dzieci  zgodnie  z  prawem wiekuistego
porzadku.

Czy wy ludzie w to wierzycie, czy tez nie, to nie ma wplywu na Mój plan który istnieje juz od
wieków, ale wy którzy Moim Slowom uwierzyc nie chcecie, wy zostaniecie  zaskoczeni tym jak
szybko ten dzien nadejdzie w którym sie pierwsze z przepowiedni spelnia: w którym wolno wam
jeszcze  bedzie  otrzymac Mój  ostatni  znak,  który wam  prawdziwosc tych  Moich przepowiedni
potwierdzic ma.... Akurat ci ludzie, którzy uwazaja sie za madrzejszych od pozostalych zaprzeczaja
tym zapowiedziom zwiazanym z koncem, i oni nie wierza tez w prawdziwosc Moich slów, które
wprost z niebios na ziemie zeslane zostaja....

Kto móglby wam jednak tak pewna przepowiedz dac jak nie Ja, Który posiada wszelka moc i
Który jest Panem wszystkich sil panujacych w niebie i na ziemi?....

Jego slowo mozecie zaprawde jako pewne i przekonywujace przyjac, gdyz Ja nie tylko mówie,
lecz  takze  uzasadniam  wszystko  co  sie  wydarza,  jako  przez  Moja  milosc,  madrosc  i  moc
zarzadzone,  gdyz  jest  to  konieczne  dla  tych  dusz,  które  w ostatniej  godzinie  jeszcze  do  Mnie
zawolac  powinne....  zanim  nastapi  koniec.  Ja  nic  innego  nie  chce  przez  Moje  przepowiednie
osiagnac,  jak  tylko  przebudzenie  waszej  swiadomosci  dotyczacej  waszej  odpowiedzialnosci,
abyscie sie jeszcze przed koncem zastanowili i samych siebie zapytali czy w ogóle, i jak wy przed

Bertha Dudde - 14/165



oczami waszego Boga i stworzyciela sie sprawdzicie.... Wy nie powinniscie wierzyc tym którzy
koncowi swiata  zaprzeczaja,  którzy w was ludziach chcieli  by obudzic nadzieje  ze wszystko z
czasem dobrze sie ulozy.... ze nadejdzie jeszcze na tej ziemi duchowy zwrot, który wymga jednie
ludzi o innym do zycia nastawieniu, którzy zyli by zgodnie z Moja wola.... Wy na tej ziemi takiej
ludzkosci nigdy juz nie spotkacie, gdyz utrata uduchowienia nadal postepuje.... i ona sama jest
wlasnie  tym,  co  zakonczenie  tej  ziemskiej  epoki  spowoduje.  Gdyz  ziemia  powinna byc  szkola
ducha, ale jedynie materia zajmuje ludzkie mysli i dlatego stana sie oni sami na nowo materia,
której oni ponad wszystko pragna, zapominajac przy tym calkowicie ich Boga, Który dal im to
naziemskie zycie z powodu calkiem konkretnego celu.... Tego celu ich przeznaczenia ludzie jednak
nie spelnaja, a takze i ziemia nie spelnia juz jej  wlasciwego przeznaczenia,  gdyz zostal  na niej
calkowicie obalony Bozy odwieczny porzadek, a ziemia stala sie królestwem Mojego przeciwnika
który  stara  sie  zapobiedz  wszelkim ludzkim staraniom majacym  na  celu  duchowy rozwój  ich
dusz....

A wy....  którzy jeszcze w duchowa przemiane ludzkosci  na tej  ziemii  wierzycie,  wy jestescie
duchowo slepi,  wam brakuje  wszelkiego  wewnetrznego  oswiecenia,  wami  kieruje  jedynie  was
ludzki umysl, którzy dyktuje wam stwierdzenia, zaprzecza Bozym objawieniom i stawia je jako
dzielo Mego przeciwnika.... gdyz w innym przypadku wy sami musielbyscie potrafic rozpoznac na
jakim duchowym poziomie obecna ludzkosc sie znajduje. Dlatego lepiej by dla was bylo, gdybyscie
milczeli kiedy wy sami w przepowiedziany koniec nie wierzycie, ale nie chcecie z powodu braku
wlasciwego  rozpoznania  czynic  blednych  wypowiedzi  które  sprzeczne  sa  z  Moimi
przepowiedniami.... Gdyz wy równiez musieli bedziecie poniesc za to odpowiedzialnosc, gdyz wy
przeszkadzacie ludziom w opamietaniu sie i rozpoznaniu ich blednego trybu zycia i zarazem w tym,
aby zawrócili oni i ku Mnie sie skierowali, co jeszcze przed koncem stac sie powinno, jesli dusza
ich  ma  zostac  uratowana  od  czekajacego  ja  straszliwego  losu....  a  mianowicie  ponownego
uwiezienia w materialnych dzielach stworzenia na ziemi....

Amen

Wskazówka na wiele nieszczescia przed
koncem....

8387
20. styczeń 1963

Jeszcze wiele nieszczesc przejdzie przez ta ziemie, ale trafia one zawsze jedynie bezposrednio
tych, którzy czerpac z nich beda korzysci dla swojej  duszy,  jesli  nie  sa oni jeszcze calkowicie
zatwardziali.... Lecz na ich bliznich bedzie to wywieralo jedynie krótkotrwale wrazenie, dlatego i
oni zostana w inny sposób przez los ich nawiedzeni,  bo Ja mam do dyspozycji  wiele srodków
wychowawczych, które Ja musze zastosowac, jesli nie chce aby ludzie ci sie zgubili i calkowicie w
rece Mego przeciwnika sie dostali. Gdyz jest to juz jak jakas choroba, ze oni predzej spelnia wole
tego, który chce ich zguby, jak Moja, gdzie Ja chcialbym im tylko dopomóc.... aby mogli stac sie
pelni blogosci....

Moje  mowy  i  upomnienia  nie  przynosza  wielu  owoców,  a  wiec  musza  zostac  zastosowane
bolesniejsze  srodki,  jesli  zawartosc  ich  mysli  ma  sie  zmienic  i  ku  Mnie  sie  zwrócic.  Dopiero
zyciowe polozenie z którym oni sami juz sobie nie dadza rady moze ich sklonic do tego aby sie oni
skierowali do Mnie.... Dopiero sytuacje, w których jakakolwiek pomoc wydaje sie byc niemozliwa
moga powodowac ze zaczna sie oni modlic, ze do Mnie zawolaja w duchu i w prawdzie. I jesli nie
sa oni jeszcze calkiem zatwardziali i jesli posiadja oni w sobie jeszcze iskierke wiary w Boga i
Stworzyciela, który jest wszechmogacy i pelny milosci to zawolaja do Mnie a Ja ich nie zawiode,
gdyz chodzi Mi jedynie o to, aby ich wiara we Mnie.... zywa byla. Bo jedynie zywa wiara moze dac
im sile przetrwania w kazdej trudnej naziemskiej sytuacji. A poniewaz jest to czas koncowy to i
czas ciezkich losów sie nie skonczy, on bedzie ludzi zawsze pod inna postacia dotykal, i wówczas
jest zywa wiara solidna pomoca, bo zaufanie do Mnie pozwala czlowiekowi wszystko latwiej zniesc
i z przekonaniem wyczekiwac pomocy.
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Ze  wszytkich  stron  docierac  do  was  beda  wiadomosci  o  nieszczesciach  i  róznego  rodzaju
katastrofach i zawsze myslcie w takich przypadkach tylko o tym, ze Ja chce przez to spowodowac
przemiane ludzkich serc, ze nic nie przychodzi na ludzi bez sensu i przyczyny, obojetnie co by to
nie bylo. Czesto musze stosowac takie srodki które nie zdarzaja sie z powodu czlowieka, poniewaz
jakis czlowiek zawiódl, gdyz nie maja one wskazywac na niedoskonalosc lub grzesznosc innych
ludzi,  a  tylko  i  jedynie  na  Mnie Samego,  za  Którego przyczyna ludzie  sie  w takich  trudnych
zyciowych  sytuacjach  znalezli....  Bo  oni  powinni  do  Mnie  zawolac,  a  nie  od  ludzi  pomocy
oczekiwac, której oni im udzielic nie moga. Dla ludzi istnieje tylko jeszcze jeden jedyny ratunek, ze
oni sami wiez ze Mna stworza ,  gdyz koniec nadejdzie  nieodwolalnie,  a  te trudne czasy,  które
nadchodzacy  koniec  poprzedzaja  moga  zostac  jedynie  przez  ludzi  przetrzymane,  którzy
wewnetrznie sie ze Mna polacza i stale na Moja pomoc liczyc moga. Ale ja was ludzi kocham i
chce wam pomóc.... Ja posiadam te moc i dlatego tez moge wam pomóc, lecz chcialbym tylko,
abscie  wy sami Mnie o pomoc poprosili,  abyscie  obrali  droge do Mnie prowadzaca,  azebyscie
mogli tez zostc uratowani i nie musieli sie ostatecznego konca obawiac....Gdyz wiele sily bedzie
was to  kosztowac,  aby uchronic sie przed wszystkimi  atakami  Mojego przeciwnika....  a  sile  ta
powinniscie stale ode Mnie przyjmowac. Ale do tego nalezy wewnetrzna ze Mna wiez, która wam
tez pewien doplyw energii gwarantuje, tak ze wy zwyciesko ze wszystkich jego zaczepek wyjsc
mozecie.

I im blizej konca tym bardziej skazani bedziecie na biede i nieszczescia, bo nie pozostje juz wiele
czasu i Moja widoczna ingerencja konieczna sie staje, dzieki której wy mozecie jeszcze zostac od
najgorszego losu uratowani.... od uwiezienia w materii nowych dziel stworzenia na nowej ziemi.
Los ten jest tak okrutny, ze wszystkie naziemskie cierpienia w stosunku do niego bardzo male sie
wydaja,  jesli  potrfilibyscie  wymiar  tego pierwszego losu sobie  wyobrazic.  Nie wolno wam sie
jednak ze strachu i obaw na wasza przemiane zdecydowac, dlatego nie moze wam byc dan pelen
wglad w rozmiar tego losu, a jedynie mozna wam raz po raz o losie tym przypominac w co wy
uwierzyc mozecie lub nie.... Ale wy kiedys bedziecie Mi za to wdzieczni, gdy wam dzieki waszej
wielkiej naziemskiej biedzie ten okrutny los zaoszczedzony zostanie....

Czas zbliza sie nieodwolalnie ku koncowi dla wszystkich ludzi na tej ziemi zamieszkujacych, a to
tlumczy takze te ciezkie ciosy losu, które ludzi trafiaja....  A poniewaz milosc pomiedzy ludzmi
oziebla to i ich wspólczucie nie ma za dalekiego zasiegu.... Dopiero gdy ich samych cios losu trafi,
dopiero wtedy maja bieda i  ciosy losu dzialanie na nich,  tak ze sie oni  opamietaja i  ich mysli
duchowo ukierunkuja, skierowujac je do Tego, Który jest Panem nad zyciem i smiercia, w niebie i
nad ziemia, z Którego woli powstaly wszelkie stworzone dziela, Któremu wszystko jest mozliwe,
do Którego wy ludzie tylko w pelni zaufania zawolac potrzebujecie, aby otrzymac pewna pomoc i
przez nia  takze dowód istnienia  Jego Samego,  tak ze wasza wiara stanie  sie  zywa....  Wy sami
ograniczyc mozecie rozmiar waszych cierpien, jesli tylko zechcielibyscie do wiary powrócic, która
wy ludzie  utraciliscie,  gdyz  to  jest  powodem  wzmozonej  biedy....  ze  najnizszy  duchowy stan
osiagniety zostal,  ze ludzie nie praktykuja ani wiry ani milosci i dlatego krocza oni w zupelnej
ciemnosci.... Ale oni musza nauczyc sie rozpoznawania Boga i Stworzyciela, oni musza uwierzyc w
Niego  i  Jego  nieskonczenie  wielka  milosc  a  wtedy beda  oni  mogli  jej  doswiadczyc  w kazdej
naziemskiej i duchowej potrzebie....

Lecz nawet najciezsze ciosy losu nie zawsze beda mogly do tego doprowadzic ze czlowiek sie
zmieni, dlatego tez oni sami sciagaja na siebie ich zaglade, oni sami do tego sie przyczyniaja, ze
ziemia zostanie zniszczona i nowa powstac musi, bo ona powinna sluzyc duchowym istotom aby
mogly sie one duchowo w góre rozwijac.  A to jej  duchowe zadanie stalo sie niemozliwe, gdyz
ludzie zawiedli i  dlatego wszystko musi zostac od nowa nastawione, aby wszystko to co po za
Bozym porzadkiem jest.... na nowo znalezc sie moglo w zgodzie z Bozym prawem porzadku.... tak
wiec musi odbyc sie na ziemi dzielo jej przeistoczenia zgodnie wiekuistym planem....

Ale Moje z milosci czynione o was starania dotyczyc beda wszystkich ludzi az do jej konca.... Ja
jeszcze zastosuje wszystkie srodki które obiecuja powodzenie, aby zredukowc liczbe tych którzy
musieli beda zostac uwiezieni w materii aby oni na nowo rozpoczac mogli ich rozwojowa droge z
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samego dolu ku górze, która zwiazana jest wprawdzie ze strasznymi mekami, ale zabiera wszystko
co  upadle  duchowe, na  czas  pobytu  na  niej,  z  pod  panowania  Mego  przeciwnika,  gdyz  w
przeciwnym przypdku powrót do Mnie nigdy nie bylby mozliwy....

Amen

Ponowna  wskazówka  na  katastrofy  i
wojne....

8717
6. styczeń 1964

Zblizajacy sie czas bedzie was nadzwyczajnie obciazal, gdyz swiatowe wydarzenia wkarczaja w
nowa faze.... pomiedzy narodami powiekszal sie bedzie niepokój.... jeden widzi w drugim swego
wroga i nic powaznego nie zostanie przedsiewziete aby doprowadzic do pokoju, chociarz wszyscy
ludzie go wlasciwie pragna. Lecz materializm jest sila napedowa wszystkich planów i zamierzen i
kazdy stara sie wywalczyc dla siebie najwieksze korzysci, lecz zaden nie jest w swoim mysleniu i
dazeniu sprawiedliwy i inspirowany przez dobre uczucia, a ciosy losu wzmoga lek i niepokój, gdyz
na wszelki sposób stara sie jeszcze Bóg ludziom zwrócic na Siebie uwage, poniewaz jedynie wiara
w Niego jest przeciwwaga wszelkich bied i cierpien którym wy ludzie naprzeciw kroczycie.

Dlatego tez potegowc sie beda katastrofy spowodowane silami natury, aby mozna bylo w nich
rozpoznac  wyzsza  moc,  bo  to  co  od  czlowieka  wychodzi  to  wmzmacnia  jedynie  wzajemna
nienawisc, lecz nie prowadzi do duchowego opamietania sie. Brak milosci przyjmnie w krótce takie
postacie,  którym nikt  nie  spora,  a  stan walki  pomiedzy ludzkoscia  coraz  bardziej  sie  umacnial
bedzie, pomiedzy ludzmi bedzie panowac wszystko inne.... tylko nie pokój, chociarz ten najwiekszy
pozar jeszcze sie nie rozpalil,  którego sie jednak nie bedzie dalo uniknac. Ludzkosc idzie z tak
wielka obojetnoscia przez zycie, tylko nie wielu sie nad tym zastanawia, ze stan taki nie dlugo
bedzie mógl sie utrzymac. Najczesciej ci którzy ponosza w swiecie pewna odpowiedzialnosc sa
oslepionego ducha.... Wiele sie mówi, ale sa to jedynie puste slowa po których nie postepuja zadne
czyny.  Gdyz  naziemska  bieda  nie  zostanie  tam zniesiona,  gdzie  wyraznie  sie  ja  rozpoznaje,  a
poniewaz  przykazanie  milosci  do  blizniego  z  cala  widocznoscia  niespelnione  zostaje,  to  i  stan
duchowy  nie  moze  byc  dobry,  chociarz  obracaja  sie  oni  z  naziemskiego  punktu  widzenia  w
dobrobycie i na pozór niczego im nie brakuje.... ich dusze jednak cierpia i gloduja, lecz na ludzi
tych  nie  maja  duchowe  pouczenia,  które  bylyby  dla  ich  dusz  prawdziwym  pokarmem,
jakiegokolwiek wplywu.

Ludzie  powinni  sie  z  otwartymi  oczami  wokól  siebie  rozgladac  i  ich  wlasne  zycie  poddac
powaznej krytyce, gdyz wówczas naucza sie oni zrozumiec to co na nich przyjdzie i z wlasciwym
rozpoznaniem umiec obserwowac wydarzenia, które sie wprawdzie ciagle juz zapowiadalo, ale
wlasnie dopiero  teraz na znaczeniu przybraly, w obliczu ciezkiego polozenia tych, których ono
bezposrdnio dotknelo.... Ale znajdujemy sie w czasie koncowym, a poniewaz ludzie zadnej wiary
juz  nie  posiadaja,  to  nadzwyczaj  ciezkie  ciosy  losu  sa  konieczne,  aby  nimi  jeszcze  ludzkosc
wstrzasnac,  azeby paru  jeszcze  ich  wiare  odzyskalo....  wiare  w Boga i  Stworzyciela,  Któremu
zawdzieczaja oni ich istnienie.... aby sklonic ich do zastanowienia sie na tym, co Boga moglo do
tego sklonic, i jaki mial on w tym cel aby ich stworzyc.... Dla was ludzi chodzi tutaj o zycie lub
smierc,  o  wielka  blogosc  lub  tez  cierpienie  i  rozpacz,  o  najwyzsza  swiatlosc  lub  najglebsza
ciemnosc.... A kto chce zyc, kto chce stac sie bloga istota i zawsze sie w swietle znajdowac, ten
musi spelnic wole swego Boga i Stworzyciela, on musi starac sie dowiedziec czego ona od niego
oczekuje, a wie musi on prowadzic zycie w milosci do Boga i do swego blizniego....  Jezeli on
jednak w Boga nie wierzy, to cale jego naziemskie zycie nie ma zadnego sensu, on stale wykracza
przeciw prawu Bozego porzadku, a wykrczanie przeciw Bozym prawom zawsze pociaga za soba
chaos i temu chaosowi wy ludzie kroczycie nieodwolalnie naprzeciw....

I  odbije sie to na was nie tylko w sensie duchowym, ale i  wasz naziemski swiat wypadnie z
równowagi,  raz  po  raz  docierac  do  was  beda  wiadomosci  o  katastrofach,  wypadkach i  innych
nieszczesciach. Bo swiat ten, który pozbawiony jest wszelkiej milosci i wiary nie znajdzie juz ani
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spokoju ani pokoju.... Kto sposród tych ludzi znalazl jednak swoja droge do Boga, kto stara sie Jego
przykazan o milosci przestrzegac, kto siebie w duchu i w prawdzie Bogu powierzy, do Niego sie
modli i o Jego ochrone prosi ten z pewnoscia jej doswiadczy, gdyz ludzie ci naleza do Jego malego
„stadka” które az do konca wytrwa, którzy nie pozwola zachwiac swojej wiary, którzy trzymaja sie
razem i gleboko w ich sercu Boga nosza i dlatego u konca przez Moja niewidzialna reke z ziemi w
góre uniesieni zostana, jesli nie zostana oni juz wczesniej do Jego królestwa zgodnie z Jego wola z
ziemi odwolani,

Raz po raz zwracac sie wam bedzie uwage na to co przed wami lezy, i coraz bardziej bedzie sie to
do was zblizac, nawet gdyby wiara wasza w to slaba byla, wy nie bedziecie potrafili tego jedak od
was oddalic i z pelnym przekonaniem wstawic sie mozecie za tym co wam zostalo zapowiedziane,
bo o to sie wlasnie rozchodzi, aby ludzie sie dowiedziec mogli, ze wszystko zostalo prze ze Mnie
przewidziane w Planie od wieków juz istniejacym, ze wyszstko zalezne jest  od Boga, Który w
Swojej madrosci, milosci, dzialal bedzie aby zrealizowac dzielo sprowadzenia do Niego upadlych
niegdys dzieci, i On cel ten tez kiedys osiagnie....

Amen

Zanieczyszczenie powietrza, wody oraz
zywnosci....

6855
23. czerwiec 1957

Kazdy czlowiek powinien móc oczekiwac od was tego samego, czego i wy od niego oczekujecie.
Kazdego powinniscie traktowac sprawiedliwie, tak jak i wy tego od kazdego z ludzi oczekujecie.
Wy  nie  powinniscie  mierzyc  róznymi  miarkami  i  w  to  wierzyc,  ze  wy  sami  wieksze  prawa
posiadacie jak wasz blizni, kiedy chodzi o to, ze wy korzystac mozecie z tego, co kazdemu z was
ode Mnie do wolnej dyspozycji podarowane zostalo....  czego wy sobie sami nie zarobiliscie, co
wszystkim ludziom do dyspozycji stoi.... pod czym duchowe i naziemskie dobra rozumiec nalezy,
które Moja milosc oraz moja stwórcza wola wam ciagle do dyspozycji stawia.

Do tego naleza wszystkie dary, które wy z Mojej reki otrzymaliscie....  których wy sobie sami
wyprodukowac  nie  mogliscie,  które  powstaly  bez  waszego  udzialu  i  które  pozwalaja  wam
przetrwac,  od  których  zalezne  jest  wasze  biologiczne  zycie  i  których  zadnemu  czlowiekowi
odmawiac nie wolno, aby brak ich nie zagrazal jego istnieniu. Sa to dobra konieczne do zycia, na
które kazdy czlowiek ma prawo i których mu jego wspólludzie odebrac nie moga, gdyz w innym
przypadku bylo by to wykroczeniem przeciw Mojemu odwiecznemu prawu, które by pociagnelo za
soba daleko siegajace skutki, które by nie tylko winnego czlowieka trafily, lecz takze i to co prze ze
Mnie stworzone.... i mogly by do zaniku.... do utarty tych dziel doprowadzic.

Wy zrozumiecie co Mam na mysli, jesli tylko sie nad tym zastanowicie, jakie zyciodajne elementy
wy potrzebujecie i sobie ich róznorodnosc uzmyslowicie.... kiedy wy na was samych stwierdzicie
odzialywanie  powietrza  i  wody oraz  z  czego  sie  one  skladaja....  oraz  ze  potrfia  one  ludziom
zapewnic calkowite zdrowie, ale takze do choroby lub zniszczenia ludzkich organów doprowadzic,
kiedy  z  powodu  ludzkiej  woli....  dzialalnosci,  woda  i  powietrze  zanieczyszczone  zostana,  co
pociaga za soba szkody nie do przewidzenia.... Powietrze i woda.... to dary Boze, których kazdy
czlowiek potrzebuje i dlatego je tez z Mojej reki otrzymuje. I ta ludzka grzesznosc odzwierciedla
sie juz w samym tym, ze nie boji sie on te ponad wszystko dla zycia wazne elementy w tak dalekim
rozmiarze zanieczyscic,  ze zagraza to juz zdrowiu i  zyciu ludzkiemu. I  tak jak kazdy czlowiek
swoje wlasne zycie ponad wsztystko kocha, tak tez obciaza sie grzechem, kto jego konieczne do
zycia  elementy  ogrnicza,  kto  doproadza  do  tego,  ze  zycie  ludzkie  znajduje  sie  w
niebezpieczenstwie. A o zagrozeniu ludzkiego zycia mozna mówic tez wówczas, kiedy wszystko to
co  ziemia  jako  pozywienie  dla  czlowieka  i  zwierzecia  daje,  okradzione  zostaje  z  naturalnych
skladników, kiedy ziemia na której wszystko ma rosnac poprzez  sztuczne  zwiazki inna strukture
otrzymuje i  potem rosnace na niej  produkty zwiazki  zawieraja,  które w zadnym przypadku nie
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moga  byc  dla  ludzkiego  organizmu  pozyteczne.  Ludzie  ingeruja  prawa  natury,  oni  chca  ja
polepszyc, a wiec uwzaja to co Ja stworzylem za niedoskonale, oni chca aby ziemia wieksze plony
dawala i posluguja sie w tym celu niewlasciwymi.... blednymi srodkami. Gdyz wystarczylo by aby
zwrócili  sie  oni  do Mnie  z  prosba o blogoslawienstwo,  aby otrzymac zaprawde blogoslawione
zbiory....

Kolejnym na tym obszarze grzechem jest zbieranie owoców zanim osiagna one ich stan pelnej
dojrzalosci.... kiedy ludzka chciwosc oraz mterialistyczne myslenie przerywa prozes dojrzewania i
kiedy z tego powodu ludzkie cialo walczyc musi z niedojrzalymi jeszcze substncjami, co nie tylko
cialo lecz takze jego ducha dotyczy, co wam ludziom jest jedank czesto nieznane. Lecz wszytko
nalezy do lamania Mojego odwiecznego prawa porzadku. Jeden czlowiek szkodzi drugiemu, on nie
jest sprawiedliwym w stounku do blizniego swego i on przyczynia sie tez do tego, ze chaos na
ziemi coraz bardziej sie powieksza, gdyz jedynie zycie prowadzone zgodnie z prawem porzadku
moze miec pozytywny wplyw na cialo oraz dusze.

I kazdy czlowiek ma na to prawo, aby w naturze zachowany zostal porzadek, bo Ja wszystko to co
na ziemi  powstalo  nie  dla  jednego czlowieka,  a  tylko  dla  wszystkich  ludzi  stworzylem;  kazdy
czlowiek potrzebuje swierzego powietrza, czystej wody i dobrego pozywienia dla swego cielesnego
zycia, i zaden czlowiek nie ma aby wyrzadzic blizniemu swemu szkode, której on sam sobie takze
nie zyczy.

Lecz w ostatnim przed koncem czasie nie bedzie sie na tej ziemi bralo jakiegokolwiek wzgledu na
zycie wspólmieszkanców, bez zastanowienia bedzie sie na wiele sposobów eksperymentowalo, i
zawsze  jedynie  z  ambicji,  chciwosci  lub  glodu  wladzy,  a  zycie  ludzkie  bedzie  pod  wzgledem
zdrowia zagrozone.  A wiec tryumpfuje tutaj  ten,  który chcialby wszystko co zostalo stworzone
zniszczyc w nadzieji, ze zawarte w nim to co duchowe znowu do niego nalezec bedzie.... Wszyscy
ci ludzie, którzy wykraczaja przeciw prawu wiekuistego porzadku i jego podszeptywania realizuja
udali  sie  calkowicie  sie  pod  jego  panowanie,  a  Moich  praw,  które  wymagaja  milosci  i
sprawiedliwosci oni nie przestrzegaja....

Kazdy czlowiek mysli  jedynie  o sobie oraz  o jego korzysciach,  a  ludzki  los  zupelnie  go nie
wzrusza. I takze zycie jego blizniego nie jest dla niego swiete, gdyz w innym przypadku nie moglo
by dojsc do tego, czego za cala pewnoscia mozna oczekiwac: ze zycie wszystkich ludzi znajdzie sie
w niebezpieczenstwie, gdyz prawa ntury pogwalcone.... obalone zostaja, gdyz kiedys dadza o sobie
znac....  z  cala  ich  moca wszystkie  elementy natury....  do  czego  sam czlowiek daje  im powód,
postepujac w sprzecznosci z Bozym porzadkiem oraz Moim przykazaniem o milosci do Boga oraz
do blizniego swego....

Amen

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

1888
14. kwiecień 1941

Nie jest  to  zadnym przypdkiem ze wegetacja  na powierzni  ziemi  ulegla  istotnej  zmianie....  a
dotyczy to przede wszystkim miejsc na których ludzka wola i ludzka dzialalnosc mialy miejsce.
Dotyczy  to  szczególnie  takich  miejsc  jak  lasy  lub  obszary  zadrzewione  które  padly  ofiara
wyniszczajacej dzialalnosci czlowieka, co nie pozostnie bez wplywu na klimat oraz na strukture
gruntu.

Takie rabunkowe wycinania drzew stanowia w pierwszym stopniu wielkie niebezpieczenstwo dla
ludzi, jesli maja one miejsce przed czasem, co oznacza: zanim to co w roslinach jako niedojrzale
duchowe sie  znajduje i  jeszcze  niezdolne  jest  do  ozywienia  jego nastepnej  formy zycia,  przed
czasem z jego obecnej  formy pod wplywem ludzkiej  woli  uwolnione zostaje.  Bo to uwolnione
duchowe nie opuszcza jego stalego miejsca pobytu bez odpowiednich do jego jeszcze niedojrzalego
stanu reakcji, wywierajac odpowiedni nacisk.... negatywny wplyw na duchowe elementy natury na
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tym obszarze, gdyz zostalo ono przedwczesnie uwolnione z formy w której uwiazane bylo, czemu
Bóg mu  tez  nie  zapobiga.  A wiec  beda  ludzie  w takich  okolicach  cierpiec  musieli  z  powodu
wielkich sturmów i zniszczen które one tam wyrzadza, co bedzie tez miec bardzo szkodliwy wplyw
na caly swiat roslinny tam sie znajdujacy. A tam gdzie wegetacja bardzo uboga jest, tam staja sie i
inne  zaklócenia  równowagi  spostrzegalne.  Ilosc  wody  jest  tam  bardzo  uboga,  co  oznacza  ze
powierzchnia ziemi z powodu stalego niedostatku wody zamieni sie w piasek. A wiec moga cale
polacie ziemi stac sie nieurodzajne, lub tez pustynia i chociarz ludzie uwazaja ze nie maja na to
wplywu  to  jednak  oni  sa  tymi  którzy  proces  ten  spowodowali....  zapoczatkowali,  oni  to
spowodowali ze cale polacie ziemi staly sie nieurodzjne i ze zapanowala na nich nadmierna susza.

Niebezpieczenstwo dla  ludzkosci  polega na tym, ze sie tego nie rozpoznaje i  ze  ciagle  nowe
polacie ziemi padaja ofiara ludzkiej chciwosci zysku, gdyz z tego wlasnie powodu wielkie ziemskie
polacie  staly  sie  nieurodzajne.  Jesli  z  powodu  naziemskich  zysków  czlowiek  Boze  dziela
stworzenia niszczy, to jest to dzialalnosc zgodna z wola zlych mocy. Z powodu pieniedzy i ich
wartosci  ingeruje  czlowiek  w  Bozy  plan  stworzenia,  który  kazdej  stworzonej  rzeczy  jej
przeznaczenie nadal, takze calemu roslinnemu swiatu znajdujacemu sie na powierzchni ziemi. Taka
ingerncja w prawa natury musi miec jedank odpowiednie skutki, nawet gdy one nie odrazu sa one
zauwazalne, gdyz na to potrzebny jest pewien okres czasu.

Sturmy oraz burze zaczna coraz czesciej na ziemi panowac, chroniczny brak wody uniemozliwi
roslinnosci jej wegetacje co jednoczesnie oznacza ograniczenie mozliwosci duchowego rozwoju....
dla wszystkiego duchowego które odpowiednio do stopnia swego rozwoju chcialo by juz zajac
miejsce w swiecie roslin, co mu sie jednak uniemozliwia.... Jego oburzenie objawiac sie bedzie w
ciagle nowych huraganach....

Amen

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

7423
5. październik 1959

Od wieków kraza  juz  planety po  ich  orbitach,  które  Bozy Stworzyciel  dla  nich  wyznaczyl  i
których zgodnie z planem stworzenia sie przestrzega, odpowiednio do Bozej woli.

I niemozliwoscia byloby zmienic droge jakiejs planety.... ja z jej orbity wyprzec aby ja na inna
droge naprowadzic. Takze niemozliwe jest bieg jej zatrzymac, lub czasowo zwolnic, a wiec w jakis
sposób spowodowac zaklócenie jej biegu.... Niechaj bedzie to wszystkim tym powiedziane, którym
sie wydaje, ze przez ich wlasne wynalazki beda oni mogli wprowadzic inny porzadek w Bozym
dziele stworzenia.... Którym wydaje sie, ze uda im sie ludzkie wyroby zaintegrowac w stworzone
przez Boga dziela, którzy zakladaja ze takie próby moga zostac wysylane w komos bez powaznych
dla ludzkosci skutków....

Panem nad kosmosem ciagle Ja jeszcze jestem.... I na kazda próbe wtargniecia w Moje dzielo dam
im odpowiednia odpowiedz. Bedzie sie podejmowac jedna próbe za druga i jeszcze dalsze próby,
jak dlugo ludziom sie w tym nie bedzie przeszkadzac.... I Ja na to do pewnego czasu pozwole, bo Ja
udziele im na to odpowiedzi kiedy to bedzie na czasie....

Gdyz wiele nie moze juz czlowiek w kosmosie napsuc, poniewaz czas na który ludzkosc jeszcze
w ogóle moze liczyc dobiegl do konca. I wszelkie doswiadczenia które czlowiek jeszcze chcialby
zbierac nic mu juz nie dadza, gdyz Ja sam go powstrzymam....

Ale Ja odpowiem w ten sam sposób, gdyz Moja odpowiez przyjdzie takze z kosmosu na teren
którego czlowiek próbuje wtargnac.... i wszystkie ludzkie starania aby gwiazde ta, która dla nich
wielkie  niebezpieczenstwo  oznacza....  zatrzymac  lub  na  inna  orbite  sprowadzic,  okaza  sie
bezowocne. A wiec lezy to w Mojej mocy, jak dlugo Ja bede jeszcze znosil wszystko to co czlowiek
czyni, lecz Moja cierpliwosc jest ograniczona. Gdyz Ja nie moge pogodzic sie z próbami które nie
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maja zadnego duchowego celu i które jedynie czlowieka w jego przekonaniu umacniaja ze jest on
panem wszeswiata.

Ale juz w krótce nastapi koniec, a w czasie koncowym ludzkosc jescze wielu rzeczy próbowac
bedzie, co jest swiadectwem jej duchowej zarozumialosci oraz ubogiego duchowego stanu. Viele
sie jeszcze bedzie próbowac co w znacznym stopniu przyczyni sie do rozkladu planety ziemia, do
otatniego  zgubiennego  ludzkiego  dziela,  a  wiec  do  zakonczenia  zbawiennej  epoki,  która  musi
zrobic miejsce nowej, jesli Moje stworzenia maja zostac uratowane od zupelnej zaglady.

Lecz wy ludzie,  którzy do Mnie nalezycie nie pozwólcie na to,  aby mialo to  na was wplyw,
obojetne co by sie nie wydarzylo.... zawsze pamietajcie o tym, ze Stworzyciel nieba i ziemi nie da
sie  wyprzec  i  ze  wyraznie  okaze  im Swoja moc  i  zaden z  ludzi  nie  jest  w stanie  Mu w tym
przeszkodzic.... Ja sie tylko przygladam i odczekuje az nastapi dzien dzien który od wieków juz
ustalony jest.... Gdyz czas który Mój przeciwnik w taki sposób wykorzystuje, ze ludzie którzy sa
mu posluszni  wszystko  to  czynia  czego on od nich  wymaga,  co  im sie  jednak nie  uda....  jest
ograniczony....

Amen

Bóg sam jest Tym, który nad kosmosem
panowac potrafi....

8457
3. kwiecień 1963

To ze ludzie ciagle na nowo próbuja wglebic sie w tajemnice stworzenia, lecz nigdy nie czynia
tego  na  drodze  duchowej,  która  jest  jedna  mozliwoscia  aby  takie  wyjasnienia  otrzymac....  to
powinno byc dla was wskazówka na bliski juz koniec.... Ich rozumem próbuja oni dociec do ukrytej
dla nich wiedzy, oni dokonuja prób aby odkryc co znajduje sie po za ziemia, oni chca dotrzec do
sedna praw natury aby wyniki ich dociekan wykorzystac znowu ich dla naziemskiego profitu.... Oni
Mnie,  Który jestem Stworzycielem,  Panem i  energia  utrzymujaca  caly kosmos  z  ich  poczynan
wylaczaja.... im  wydaje sie ze na wlasna reke moga prowadzic badania i próby dotyczace dziel
stworzenia znajdujacych sie po za obszarem ziemi....

I chociarz próby ich raz po raz im sie nie udaja, to podejmuja sie oni ciagle dalszych prób które i
tak nie beda miec powodzenia, gdyz przenigdy nie bedzie to mozliwe, ze ludzie z ziemi zajma na
jakiejs innej planecie miejsce, bez zaplaty za to ich wlasnym zyciem.... Lecz nawet wówczas Ja
pozostawie im ich wolna wole postepowania, Ja staram sie im w tym nie przeszkadzac, aby oni
sami  mogli  rozpoznac  bezuzytecznosc ich  zamiarów.  I  chociarz  wydaje  im  sie,  ze  wolno  im
ingerowac w Moje dziela stworzenia, to zatracaja oni jednoczesnie poczucie ograniczenia swego
rozumowania.... Bezgraniczne doswiadczenia mogli by oni zbierac na drodze duchowej, lecz z tego
mogly  by  profitowac  jedynie  ich  dusze,  ale  czlowiek  szuka  profitów w sensie  materialnym....
naziemkim, dlatego tez nie wybieraja oni drogi która mogla by ich doprowadzic do wlasciwych
rozpoznan.... Lecz wszystkie ich doswiadczenia skazane sa juz z góry na niepowodzenie i zawsze
beda sie one szkodliwie odbijac na ludziach, którzy im jako doswidczalne objekty sluzyc beda....

Miejscem pobytu ludzi jest i pozostanie ziemia.... tak jak i inne planety dla siebie zamkniete
pozostana, a istoty które je zamieszkuja.... na ziemi czy tez na innej z planet, podporzadkowane sa
panujacym na niej prawom natury, Które prze ze Mnie dla kazdej planety z osobna przeznaczone
zostaly. I nie uda im sie zadnego z tych praw wylaczyc, lub tez polaczyc z istotami z jakiejs innej
planety, a kazda taka próbe zaplacic beda musieli swoim zyciem, gdyz lekcywazenie Moich praw
jest zuchwaloscia, i juz czysto rozumowo powinni sie oni powstrzymac od takich zamiarów. I samo
to jest juz oznaka zblizajaego sie konca.... oznaka calkowitego braku wiary w Boga i Stworzyciela,
gdyz w innym przypadku nie  odwazyli  by sie  oni ingerowac w Jego swiaty oraz zaklócac ich
porzadek, w przekonaniu ze tez potrafia stworzyc dziela które poruszac sie beda w kosmosie.... Sa
to dziela martwe, bez celu i  przeznaczenia....  które sa jedynie dowodem tego, jacy zuchwali sa
ludzie zamieszkujacy ziemie i jak zaciemniony jest duch ich pomimo fascynujacych obliczen....
które sie jednak nie zgadzaja, czego oni stale doswiadczyc beda musieli.
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Ludzie ingeruja juz we wszystkie istniejace prawa natury, lecz nigdy z bogoslawienstwem dla
innych, a jedynie na ich szkode, tak cielesa jak i duchowa, gdyz przez ich doswiadczenia i próby
zmieniaja  oni  ich mozliwosci  zycia,  oni  zatruwaja powietrze,  wode a  wiec  warunki  cielesnego
zycia.  Ale  przez  ich  bezbozne  postepowanie  wyrzadzaja  takze  wielka  szkode  duszom,  które  z
powodu tak ogromnej odleglosci ode Mnie, ich Boga i Stworzyciela, nie beda mogly osiagnac ich
duchowej  dojrzalosci.  Oni  daja  swymi  czynami  dowód  ich  wielkiej  od  Boga  odleglosci,  gdyz
jedynie szatanski wplyw sklania ich do takiego myslenia in postepowania, jedynie szatan daje im
takie mysli, gdyz stara sie on Mnie Samego wylaczyc i dlatego stara sie on wywierac na ludzi swój
negatywny wplyw.

Próba dostania  sie  na  planety  lezace  po  za  zasiegiem ziemi  nigdy nie  bedzie  miala  Mojego
blogoslawienstwa,  lecz  jak  dlugo ich  dusze  nie  znajduja  sie  jeszcze  zupelnie  pod panowaniem
Mego przeciwnika to Ja bede az do konca okazywal im Moja litosc,  gdyz w innym przypadku
kazda próba szybko skazana byla by na niepowodzenie. Ale Ja walcze o kazda dusze, i kiedy oni w
trudnej sytuacji sie do Mnie o pomoc w ich wewnetrznej modlitwie zwróca, to naturalnie pomoge
im  i  zezwole  na  to  aby  im  sie  udalo,  ale  zawsze  tylko  i  jedynie  ze  wzgledu  na  Mój  cel....
sprowadzenia ich do Mnie, aby porzucili oni ich plany, kiedy rozpoznaja ze sa zalezni od Mocy
silniejszej od nich, której oni ich rozumem przenigdy nie beda w stanie pojac, która jednak ich serce
pojac potrafi....

Niejedno jeszcze uslyszycie....  i  moze nawet podziwiac bedziecie te ludzkie osiagniecia.  Lecz
wiedzcie ze sile na to otrzymuja oni od Mego przeciwnika, który chcialby tak ja Ja stworzyc swoje
wlasne dziela, pomiedzy tym co Ja stworzylem, do czego on jednak nie jest w stanie i  dlatego
posluguje sie wola ludzi, na których on ma latwy wplyw, gdyz posiadaja oni jedynie niewiele wiary,
lub tez nie posiadaja zadnej.... Ale sa to juz jego  ostatnie próby, gdyz jego czas dobiegl juz do
konca i on sam powoduje swój upadek, który coraz to glebszy jest, bo kiedy spowodowne przez
niego pomiedzy ludzmi zamieszanie swój kulminacyjny punkt osiagnie, to wtedy Ja zrobie koniec z
jego dzialalnoscia.... a z dziel które pod jego wplywem przez ludzi powstaly nic nie pozostanie....
Wszystko przeminie, a Ja na nowo wprowadze na ziemi porzadek, aby nadal mogla ona spelniac jej
zadanie jako szkola ducha tak jak tego Moja wola sobie zyczy....

Amen

Logiczne uzasdnienia wydarzen na tym
swiecie....

6588
5. lipiec 1956

Ludzkosci która posrodku tego swiata stoi trudno jest uwierzyc w to, co wy, Moi sludzy jej na
Moje zlecenie oznajmiacie.... Jej wszystko to wydaje sie takie nierzeczywiste, ze predzej nazwie
was  ona  fantastami,  jak  przyjmie  slowa Moje  do  swojego  serca,  liczac  sie  z  mozliwoscia  ich
prawdopodobienstwa. Bo to, co wy jej oglaszacie, nie pasuje do jej programu, który ona sama sobie
na  jej  naziemskie  zycie  ulozyla....  Wiara  w to wymaga zupelnej  zmiany objektów jej  mysli,  z
jednego obszaru na drugi.... lecz nie wydaje jej sie to konieczne. Ona zyje i chce rozkoszowac sie
jej zyciem. Dlatego tez spelnia ona zamierzenia jej wlasnej do siebie milosci, czego skutkiem jest
jej mroczny stan ducha. W niej staje sie coraz ciemniej, a królestwo Moje coraz bardziej sie od niej
oddala, chociarz powinna by ona wziasc go w jej posiadanie.

Ale pomimo tego Ja nie potrafie pozostawic jej na pastwe losu, ciagle na nowo zblizam sie do niej
i  kaze  Moim jasnowidzom i  prorokom oznajmic jej  co  ja  oczekuje....  Tak wiec rozbrzmiewaja
posrodku tego swiata ostrzegajace i upominajace ich glosy, aby ludzka uwage skierowac na obszar,
na który zazwyczaj ona sie nie udaje. Dla jej uratowania nie mozna niczego innego uczynic, jak to,
ze Ja Sam do niej przez tych którzy Mi sluza sie zwracam, bo to jest najnaturalnieszym sposobem
Mojego  objawiania  sie....  które  wprawdzie  do  wiary  nie  zmusza,  lecz  jednak  zawsze  pewne
powodzenie ma.
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Wskazówki na zblizajacy sie koniec, na katastrofy spowodowane silami natury, które koniec ten
poprzedzaja,  ciagle  beda  ludzkosci  w  rózny  sposób  udzielane,  zarówno  w  polaczeniu  z
wyglaszaniem Mojej ewangelji, jak i w polaczeniu z wydarzeniami na swiecie, które powinne dac
tym ludziom do myslenia, którzy wprawdzie tym co Moja ewangelie wyglaszaja z drogi zchodza,
lecz pomimo tego równiez poinformowani zostac powinni.

Tam gdzie sie jeszcze Mojego slowa slucha, tam istnieje polaczenie ze Mna, lub nie zostalo ono
jeszcze zerwane.... i latwiej tez jest spowodowac, ze oni w to, co do nich sie zbliza uwierza, gdyz
slowo Moje  zawsze juz na koniec tego swiata wskazywalo, i wpominalo sie takze o znakach na
niego wskazujacych....

Trudno jest jednak dotrzec do tych ludzi,  którzy odlaczyli  sie od koscielnych organizacji,  dla
których zawartosc ich zycia stanowi jedynie ten swiat, oraz osiagane w nim materialne powodzenia.
Lecz i do tych Ja chcialbym sie zwrócic wszedzie tam gdzie tylko jest to mozliwe, a gdzie Mi sie do
nich dotrzec nie udaje poprzez Moje naziemkie narzedzia, tam moge pozwolic jedynie na to, aby
przemawialy  do  nich  rózne  na  tym  swiecie  wydrzenia,  takie  jak  nieszczescia,  katastrofy  i
zniszczenia spowodowane zywiolami natury, które moga wywierac wplyw na ludzkie mysli.... bo
wtedy  istnieje  tez  prawdopodobienstwo,  ze  oni  wydarznia  te  skojarza  z  przepowiedzianym
zblizajacym sie koncem swiata, gdyz wiadomosci takie dotra równiez i do ich uszu, nawet wtedy
gdy  oni  sami  sa  slugami  tego  swiata.  A  w  nadchodzacym  czasie  nie  bedzie  brakowalo
nawolywujacych glosów, które na Moje zlecenie starac sie beda przebudzic „uspionych” jeszcze
ludzi. Ja chcialbym takze i tych dla Siebie pozyskac, którzy calkowicie jeszcze na uboczu stoja, a
których koscielne  nauki  poruszyc  nie  potrafia....  Którzy jednak maja  chetne  i  otwarte  ucho na
przejrzyste  i  zrozumiale  przedstawienie  im  sensu  i  przeznaczenia  prze  ze  Mnie  stworzonych
materialnych dziel, jak równiez zyciowego zadania kazdego jednego czlowieka.... I im trzeba dac
logiczne wytlumczenie na to co na swiecie sie dzieje, jesli maja oni odnalezc ich droge do wiary w
wyzsza Moc, która madrze i w milosci calym wszechswiatem zarzadza....

Wiele  jest  dróg  i  srodków  które  Mi  do  dyspozycji  stoja  i  dlatego  tez  potrzebuje  na  ziemi
usluznych  mi  ludzi  którzy  przeróznymi  zdolnosciami  dysponuja,  aby  mogli  oni  zostac
zaangazowani w Moich winnicach do róznych prac.  I  Ja zaprawde kazdego z nich stawiam na
wlasciwym  miejscu,  w  którym  praca  jego  miala  bedzie  powodzenie.  Lecz  praca  ich  podlega
jednemu przeznaczeniu i celowi.... aby ludzie mogli dowiedziec sie o zblizajacym sie koncu tego
swiata, bo wierzacy jak i niewierzacy dowiedziec sie powinni, ze zyja w ostatnin czasie, w którym
jeszcze  z Bozej laski  skorzystac moga i który oni dobrze  wykorzystac  powinni i wykorzystac
moga, aby nie musieli bac sie tego, co ich u konca tego swiata czeka. I wszyscy powinni zostac
zaznajomieni z tym, co Ja osiagnac zamierzam poprzez te rózne wydarzenia na calym swiecie,
poprzez bolesne wydarzenia,  poprzez chorobe i  biede....  Gdyz  jedynie z Mojej do was  milosci
sprawiam, ze wszystko to ludzi spotyka, aby oni jeszcze przed koncem duchowo dojrzec mogli lub
do Mnie ich droge odnalezli....

Amen

Najnizszy  stan  duchowy  powodem  do
rozwiazania tego swiata....

8026
25. październik 1961

Na calym swiecie  widzi sie wielkie  splaszczenie....  zubozenie duchowe....  gdyz ludzie rzadko
maja udzial w tym co sie na duchowej plaszczyznie odbywa.... Oni obserwuja jedynie to co sie
dzieje na tym swiecie i jak sie to na ich cielesnym zyciu odzwierciedla, mysli ich sa wypelnione
jedynie naziemskimi sprawami i nie posiadaja jakiegokolwiek polaczenia z duchowym swiatem. Ich
mysli rzadko, lub prawie ze nigdy nie skierowuja sie na to królestwo, które nie jest z tego swiata....
Oni wierza jedynie w to co oni zobaczyc moga, i sa pelni niewiary w stosunku do duchowych
przezyc. Oni nie wierza w Mnie, gdyz inaczej szukac by musieli ze Mna kontaktu, ich Bogiem i
Stworzycielem od wieków.... Wszystko co duchowe jest dla nich nierzeczywiste, a wiec sie tym nie
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zajmuja, a gdy ich blizni wciagnie ich w rozmowe, której zawartoscia Ja Sam jestem, to wzbraniaja
sie oni przed dialogiem i otwarcie wyznaja ich niewiare.  Nie posidaja oni zadnych duchowych
powiazan, gdyz naziemska  materia przywiazala ich mocno do siebie a wraz z nia takze i Mój
przeciwnik, do którego oni naleza i wcale nie daza oni do uwolnienia sie z pod jego panowania.

Dlatego tez ten  bardzo niski stan duchowy ludzkosci jest uzasdnieniem dla zakonczenia epoki
zbawienia,  w zwiazku z którym konieczne  jest  równiez  rozwiazanie i  przeistoczenie  wszelkich
naziemkich dziel stworzenia. Gdyz ziemia powinna byc stacja szkoleniowa dla duchowch istot,
które w ludzkim wcieleniu przez ziemie krocza. Ale na to co w czlowieku duchowej natury nie
zwraca sie w ogóle uwagi, czlowiek widzi jego jedyny sens i cel w naziemkim zyciu i nie spelnia
jego wlasciwego zadania,  on nie  spelnia tego co zostalo dla niego na ziemi jako cel  i  zadanie
wyznaczone. Do duchowego rozwoju swojej duszy nie przklada on zadnej wagi.... On zyje przed
siebie  z  dnia  na  dzien  w  zupelnym  braku  rozpoznania  swojego  naziemskiego  zadania....  i
rozpoznania tego przenigdy nie osiagnie, gdyz on sam sie przed tym wzbrania, aby czegos sie o tym
dowiedziec. Wszelkie wyjasnienia lub pouczenia ze strony wierzacych odrzuca on od siebie, i nie
mozna go tez do rozpoznania zmuszac, gdyz bylo by to sprzeczne z Moja madroscia i miloscia....

Dlatego tez Ja stosuje jeszcze inne srodki,  aby tych  niewielu,  którzy nie znajduja sie jeszcze
zupelnie w rekach Mego przeciwnika sklonic jeszcze przed koncem do zastanowienia sie. Srodki
te sa wprawdzie bardzo bolesne, gdyz ludzi napotyka ciezki los, lecz przez to niektórzy sie jeszcze
opamietaja i kroki swe ku Mnie skieruja. Gdyz spotka ich najwieksza naziemska bieda w której oni
z ich bardzo trudnej sytuacji juz zadnego wyjscia widziec nie beda.... i wlasnie wówczas istnije
mozliwosc ze pomsla oni nagle o Mocy która ich stworzyla i wtedy jest tez mozliwe ze oni z glebi
ich serca do Mocy tej zawolaja.... i wtedy Ja zaprawde zawolania ich wyslucham i objawie im sie
przez widoczna im pomoc, przez wyratowanie ich z ich ciezkiej nazimskiej sytuacji. Lecz Ja nie
zwracam uwagi na slowa, które jedynie z ust plyna. Modlitwa która z serca plynie, modlitwa w
duchu  i  w  prawdzie  zawsza  znajdzie  u  Mnie  posluchanie,  gdyz  Ja  chcialbym  jeszcze  zanim
nadejdzie koniec kazda jedna dusze uratowac, aby nie zostala on zgubiona na nieskonczenie dlugie
okresy czasu....

Duchowe zubozenie jest  powodem do bardzo ciezkich ciosów losu, które jeszcze na ludzkosc
przyjsc musza, aby przemienic ich myslenie, jak daleko to jest jeszcze mozliwe.

Przemijalnosc naziemkich dóbr sprawi ze nie jeden sie jeszcze opamieta i powaznie sie na stanem
swojej  duszy  zastanowi.  Lecz  ludzka  wola  zawsze  wolna  pozostnie  i  ludzie  powinni  zawsze
skierowywac sie do Mnie bez jakigokolwiek wplywu z zewnatrz.... ale gdy oni ta droga kroczyc
beda to  moga byc  pewni,  ze  pomoc  o  de  Mnie  otrzymaja,  gdyz  rozchodzi  sie  tutaj  jedynie  o
uzdrowienie dusz waszych nie o cielesny dobrobyt....

Rozchodzi sie tutaj  jedynie o to, aby oni Mnie Samego uznali,  aby we Mnie wierzyli,  co oni
poprzez ich do Mnie zawolnie w duchu i  w prawdzie udawadniaja....  I  oni zostana od zaglady
uratowani, oni zostna przez Moja reke uchwyceni i z rak Mego przeciwnika wyswobodzeni, który
w obliczu wolnej ludzkiej woli zadnej mocy nie posiada i traci swoje do ludzkiej duszy prawo. I
kazdy czlowiek, który jeszcze przed koncem swoja przynaleznosc do Mnie wyzna bedzie zaprawde
blogoslawiony.... kiedy w swojej wielkiej biedzie swoja przystan u Mnie znajdzie i pozwoli na to,
aby  Moja  milosc  go  ogarnela.  Gdyz  Ja  nie  pozostawie  go  sobie  samemu,  a  on  przez  wieki
dziekowal Mi bedzie ze Ja o jego dusze az do konca walczylem, ze Moja milosc wszystkiego
próbowala, aby ja dla Siebie na wieki pozyskac....

Amen

Znaki  czasu  koncowego....
ostatecznego....

8277
20. wrzesień 1962
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Mozecie  byc  tego  pewni,  ze  wszystko sie  spelni  co  Ja  przez  jasnowidzów i  proroków wam
oznajmic kazalem, bo koniec tego swiata zbliza sie coraz blizej i wy bedziecie mogli to po znakach
czasu rozpoznac, w jakim czasie wy obecnie zyjecie. Zawsze juz argumentowalo sie, ze w trudnych
czasach stale oczekiwalo sie konca swiata, i ze ziemia jednak zawsze nadal istniala, ze nawet Moi
uczniowie  liczyli  sie  w  tamtych  czasach  z  przyjsciem konca  swiata  i  takze  i  oni  sie  równiez
pomylili.... Tak wie nie chca ludzie sluchac i wierzyc w Moje zapowiedzi. Ja to stale podkreslam, ze
kiedys przyszlosc stanie sie terazniejszoscia i ze wy ludzie osiagneliscie najnizszy stan duchowy
z którego to powodu koniec tego swiata stal sie konieczny, co powinno sie jednak rozumiec jako
totalne przeksztalcenie powierzchni ziemi, lecz nie zniszczenie Bozego dziela stworzenia którym
jest Ziemi. Gdyz ziemia nadal spelniala bedzie we wszechswiecie jej zadanie.... ona nadal nosila
bedzie ludzi, aby mogly na niej ich dusze osiagnac stan swej dojrzalosci. Lecz najpierw musi ona
zostac na nowo uczyniona do tego zdatna.

Moje  slowo  jest  prawda,  i  jesli  Ja  zsylam wam z  góry  slowo  Moje,  jesli  Ja  wam ludziom
przedstawiam Mój plan uzdrowienia, bo powinniscie poznac wszelkie zaleznosci, to zaprawde chce
jedynie to osiagnac, ze wy Moje ostrzezenia i upomnienia w pelni wiary do siebie przyjmiecie i sie
odpowiednio do Mnie ustosunkujecie. Bo mysli wasze powinne dalej siegac jak tylko na wasze
codzienne sprawy. Wy powinniscie zastanowic sie nad tym co przed wami lezy, gdyz jedno to wy
wiecie,  ze kiedys kazdy z was umrzec musi,  i  z wlasnych sil swoje zycie nawet o jeden dzien
przedluzyc nie potrafi, ze jestescie zalezni od Mocy, która was do zycia powolala.... Takie mysli
powinniscie  z  cala  powaga  w  was  poruszac,  i  to  wam nie  zaszkodzi,  gdyz  Ja  wam wówczas
dopomoge osiagnac wewnetrzna jasnosc, oraz zblizyc sie do mysli o koncu swiata.... co ona dla
kazdego jednego z was oznacza. Jesli wierzycie w Boga i Stworzyciela, którego milosc was do
zycia  powolala,  to  nie  bedziecie  tez  zaniepokojeni,  gdy sie  wam o  zblizajacym koncu  mówic
bedzie, gdyz wtedy wiedziec bedziecie, ze Bóg i Stwórca takze i wasz los w Swoich rekach trzyma
i  wystarczy  tylko,  ze  wy powierzycie  sie  Jego  milosci  i  milosierdziu,  aby  zostac  bezpiecznie
przeprowadzonym takze i przez te przed wami lezace czasy. A wskazujace na nie informacje nie
bada powodowac w was  niepokoju,  a  tylko  spowoduja  ze  wy coraz  to  bardziej  przylaczac  sie
bedziecie  do  waszego  Boga  i  stworzyciela,  Którego  wy....  jako  waszego  Ojca  od  wieków
rozpoznajecie.

Lecz niewierzacych oczekuje twardy los.... i dla nich tez przeznaczone sa Moje stale trwajace
Objawienia zapowiadajace bliski koniec swiata, gdyz podczas tego krótkiego okresu czasu który im
jeszcze pozostal moga sie oni jeszcze zmienic. Zwracajcie uwage na znaki czasu, bo Ja juz Moim
pierwszym  uczniom  je  onzajmilem.  Ale  wy  znajdujecie  sie  juz  na  poczatku  tychze  smutnych
czasów i slyszycie o wojnach i  trzasieniach ziemi....  Nieszczesliwe wypadki i katastrofy mnoza
sie.... wy mozecie zauwazac zmiany w kosmosie i widzicie ludzkie poczynania które zboczone sa,
gdyz im wydaje sie ze wolno im jest ingerowac w Moje dziela stworzenia i porywaja sie oni do
prób, które w sprzecznosci z Boza wola stoja i  nic  dobrego ludzkosci nie przyniosa,  po za jej
tragicznym koncem....

Zwracajcie uwage na usposobienie ludzi, którzy chcieli by sie jedynie rozkoszowac tym co swiat
ten ma im do zaoferowania, i którzy stali sie twardzi i pozbawieni milosci tak ze los bliznich nic juz
ich nie obchodzi.... Zwracajcie uwage na brak wiary oraz na nastawienie do Jezusa Chrystusa oraz
do Jego dziela zbawienia.... a wiedziec bedziecie, ze zyjecie juz posrodku czasu który poprzedza
ostateczny koniec. Gdyz rozpeta sie takze walka wypowiedziana wierze ludzkiej, a prowadzona
bedzie ona z surowoscia, której wy nie bylibyscie sobie w stanie wyobrazic. I ten wlasnie niski
duchowy stan przyciaga do siebie  koniec tego swiata,  a  osiagnal  on juz taki  stopien,  ze  Moja
interwencja bylaby uzasadniona, Ja nie odstapie jednak od tego dnia, który w Moim od wieków juz
istniejacym  planie  uzdrowienia  jako  dzien  konca  ustalony  zostal.  I  dnia  tego  nie  bede  dalej
przesuwal,  gdyz  w  Mojej  madrosci  rozpoznalem  tez  kiedy  nadejdzie  czas,  aby  Moje  dzielo
przeistaczania ziemi rozpoczac....

Dlatego tez sprawial bede aby glos Mój do samego konca rozbrzmiewal i zblizajacy sie koniec
zapowiadal....  i  chwala  temu,  który  na  glos  ten  uwage  swoja  zwracal  bedzie  i  dobrze  sie
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przygotuje.... chwala temu, który stworzy ze Mna wiez i w swojej wierze we Mnie i Moja ochrone
pozwoli aby przyszlo do niego co przyjsc musi, chwala temu co do Moich nalezec chce i Mi az do
konca  wiernym  pozostanie....  Gdyz  jego  wyposaze  w  nadzwyczajna  sile  tak  ze  on  wszytko
przetrzyma i dnia konca nie bedzie sie obawiac musial....

Amen

Obalenie naziemskiej wladzy.... 1103
21. wrzesień 1939

Kto postepowaniem swym powoduje,  ze swiat  zyje  w stalym zagrozeniu,  tego duch nie  daje
swiadectwa milosci, która w nim zamieszkiwac powinna. Rozsiewa on raczej w okól siebie zlo i
powoduje pomiedzy ludzkoscia klótnie i niezgode. Ale ludzkosc powinna pielegnowac  milosc i
pokój,  a  pomiedzy soba wszyscy powinni  byc  jak bracia....  Lecz zamiast  tego roznosi  sie po
domach wrogosc tam, gdzie pokojowi ludzie zamieszkiwac powinni;  i  nie jest  to godne calego
narodu, jesli jego obywatel w swobodzie ducha zyc nie moze.... Uciskanie tych, którzy powinni byc
traktowani jak bracia jest wedlug Bozej woli niedopuszczalne.

Kto pozwala sobie na to, aby wydawac zarzadzenia które ograniczaja wolnosc osobista czlowieka,
a  to  znowu jedynie  dlatego,  aby przez  niego  sformulowane  poglady przeforsowac,  ten  musial
bedzie wkrótce na sobie samym doswiadczyc, ze luk, który za mocno sie napina lamie sie, i ze los
potrafi  sie obrócic i  tych trafic,  którym wydaje sie ze oni go w swoich rekach maja.  Najpierw
wydawac sie bedzie ze los jest po stronie swiatowej wladzy, lecz nie trwac to bedzie dlugo, gdyz
wszelkie znaki wskazuja na koniec takich czasów w których przemoc zamiast milosierdzia panuje. I
jesli nie da sie zrealizowac planów w których takze slabi uznania w tym swiecie doswiadcza, to
dzieje  sie  tak za  dopuszczeniem Bozej  madrosci....  aby kiedys  mogla sie  calkiem jawnie Boza
sprawiedliwosc,  Jego  milosc  oraz  wszechmoc  zamanifestowac.  Bo  Bóg  wkroczy  wtedy,  kiedy
przyjdzie na to czas.... Musicie pozwolic na to aby On Sam mógl panowac, a On juz ulozy los
kazdego jednego tak, aby byl on do zniesienia i aby kazdy mógl zycie swoje dzieki Bozej lasce i
pomocy wlasciwie zakonczyc.

A teraz przygotuj sie na objawienie, którego sensu ty dzisiaj jeszcze nie zrozumiesz, lecz pomimo
tego powinien on zostac tobie juz dzisiaj wyjasniony:

Bóg bedzie musial  gwaltownie zaingerowac w panujacy duchowy chaos,  a swiat juz lekliwie
spekuluje  jakie  rozmiary  przyjmie  taka  Boza  interwencja.  Dlatego  tez  bedzie  przez  Niego
dopuszczone,  aby  wladca  jakiegos  uciskanego  narodu  wszelkich  tych  cierpien  sam  na  sobie
zakosztowal, zanim go swiatowe wydarzenia dotkliwie trafia. Jeszcze stoi on na szczycie slawy,
jeszcze mu ludzkosc skanduje, lecz kiedy on juz padnie, to nikt wiecej do niego sie juz nie odezwie
i nikt juz o nim mówic nie bedzie, bo w czasach pelnych cierpien i biedy ludzkosc szybko zapomni
ze ma mu pewne korzysci do zawdzieczenia.... tak wiec wydarzy sie kiedy czasy wielkiej biedy na
ziemi  zapanuja,  ze  ludzkosc  zaplanuje  globalne  powstanie  przeciw  tym którzy  stoja  na  górze
(panuja) i je tez przeprowadzi, tak ze nie jeden który siebie na szczycie jako wodza widzial upadnie,
a  dusza  jego  wyda  wyrok....  a  kierowac  nia  bedzie  poczucie  sprawiedliwosci....  ona  rozpozna
wszelkie bledy i braki, a takze usposobienie tych, któzy tesknia za nadejsciem poprawy i którzy
zadowola sie ograniczeniem ich wladzy, aby nie przyszlo na ludzkosc ponowne nieszczescie. Bo
zgorzkniala  ludzkosc  rzada  ich  prawa  i  pragnie  usuniecia  tego,  który  przyniósl  ludzkosci  tyle
bezimiennego nieszczescia.

I nadejdzie taka godzina, kiedy biedny i bogaty, wysoko i nisko postawiony rozpozna.... jaka sila
przemocy w tym panujacym sie zamanifestowala.... i jak zdrowy byl sposób myslenia tych, którzy
nie dali sie omamic pozorami. A kiedy przelom ten nadejdzie, to ziemia jeszcze tylko bardzo krótki
okres czasu w tej postaci istniec bedzie w jakiej obecnie sie znajduje.... i potem na wskutek wielkiej
katastrofy zupelnie nowy wyglad otrzyma. Wprawdzie nie bedzie ona wszedzie miala miejsce, ale

Bertha Dudde - 26/165



bedzie wszedzie na ziemi odczuwalna, we wszystkich krajach które globalny pozar polaczyl i które
tylko o tym mysla jak by sie  nawzajem wyniszczyc.  A dzien  ten  bedzie  bardzo starszny....  po
którym nastapi noc pelna okropnosci, gdyz Pan wyczekuje z najwieksza cierpliwoscia, ale jesli nie
bedzie sie jednak Bogu zadnej uwagi poswiecac, to przyjda na ziemie wydarzenia które kazdego
jednego trafia.... wedlug jego zaslugi.... bo sprawiedliwosc Boza na to nie pozwoli, aby na górze
tronowali ci, którzy na to nie zasluguja i zostanie takze wywyzszony ten, który przez caly ten czas
Bogu wierny pozostal, lecz nie z powodu naziemkiego wynagrodzenia, a tylko z milosci do Bozego
Stworzyciela.

Los kazdego jest juz od wieków z góry ustalony, a Pan sprawia jedynie, ze spelnia sie to co juz
slowem  i  pismem  oznajmione  zostalo,  aby  ludzkosc  rozpoznac  mogla  zawarta  w  tych
przepowiedniach prawde i wziasc ja do swego serca....

Amen

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

4001
17. marzec 1947

O wydarzeniach na swiecie decyduja wyzsze prawa, chociarz ludzka wola duzy ma w tym udzial.
Wszystkim zarzadza i kieruje Ten, Który jet  autorem wiekuistego prawa i Który oddzialywanie
ludzkiej  woli  dopasowuje do Swojego od wieków planu. Tak wiec zostanie na pozór zakopany
wojenny topór, lecz pozar nie zostal jeszcze ugaszony, on zarzy sie nadal, aby nagle na nowo z
niszczacym skutkiem wybuchnac.

I spelni sie to, co zostalo przez glos Ducha przepowiedzine. Dla ludzkosci rozpocznie sie nowy
odcinek zycia i dobrze dla tych, którzy ich naziemskie zycie nie za wysoko sobie cenia; dobrze dla
tych, którzy oblude tego swiata rozpoznali i nie stali sie jego niewolnikami; dobrze dla tych, którzy
wiedza co jest  sensem i celem ich zycia  na ziemi,  którzy wyznaczyli  sobie wyzsze cele....  jak
jedynie  spelnianie  ich  nziemskich  pozadan  i  uciech....  Oni  podejma  walke  o  zycie,  która
nadchodzacy czas ze soba przyniesie.... Oni stana sie zwyciezcami i nimi na zawsze pozostana.

Ludzkosc wkroczy w nowa faze, kazdy jeden bedzie sie musial ciezko zmagac, on bedzie musial
przezyc wielkie naziemskie biedy i duchowo przetrzymac jego najwieksza walke, ostatnia walke o
wiare, która koniec tego swiata poprzedzac bedzie. A przyjdzie to nieodwolalnie tak jak zostalo
przepowiedziane, gdyz czas dobiegl do konca, a panujacy najnizszy duchowy stan tego wymaga,
ten przepowiedziany dzien przerwie dalszy duchowy rozwój dla wszystkiego duchowego co sie
obecnie na ziemi znajduje, aby moglo ono zaczac go kontynuowac na nowej juz ziemi.

W ta ostatnia faze wkroczy ludzkosc juz w krótce, a to co dzialo sie bedzie na swiecie, pozwoli
ludziom wtajemniczonym w duchowe sprawy i posiadajacym duchowa wiedze,  rozpoznac kiedy
sie  ona  rozpocznie.  Gdyz najpierw musza  znalezc  miejce  wszystkie  te  naziemskie  wydarzenia,
pozar  na  nowo  musi  sie  rozpalic,  aby  naziemska  bieda  osiagnela  jej  kulminacyjny  punkt,  i
wkroczenie  Pana  swe uzasadnienie  mialo....  aby  Bóg mógl  osobiscie walczace  ze  soba  strony
upomniec,  aby  im  bron  ich  z  rak  ich  „wytracil”  i  dopuscil  do  nadejscia  na  nich  wielkiego
niszczescia, tak aby spojrzenia wszystkich ludzi skierowaly sie na kraje w których sie Bóg wyraznie
wyrazil. Bo On Sam da o Sobie znac, on bedzie poslugiwal sie mowa, która kazdy ten zrozumie,
który ja zrozumiec zechce. I objawi sie On takze tym, którzy wierza, On bedzie w duchu pomiedzy
tymi ludzmi obecny, On bedzie posród nich dzialal i sila Swa wypelnial tych którzy wypelnieni sa
wiara. Bo oni beda Jego obecnosci potrzebowali, gdyz trudna zyciowa sytuacja posród ludzkosci
takze i ich dotknie, a walka przeciw wierzacym na sile przybierze im blizej bedzie do konca.

Ostatnia faza trwac bedzie krótko, ale bedzie ona bardzo mocno na ludziach ciazyc, tak ze ona
jedynie z Boza pomoca do zniesienia bedzie. Lecz kazdy jeden który z Bogiem i w Bogu zyje.... i
który Go kocha i Jego przykazania spelnia, z walki tej zwyciezka reka wyjdzie, gdyz nigdy nie
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bedzie on sam. On wyraznie czul bedzie obecnosc Boga i zawsze bedzie mógl czerpac sile z Jego
slów, które On w Swojej milosci do ludzi zwraca, aby pozostali Mu wierni i do konca wytrzymali....

Amen

Cisza prze burza.... Pozorowanie pokoju
na swiecie....

6970
16. listopad 1957

Nawet gdyby sie wam wydawalo, ze kroczycie naprzeciw pokojowym czasom, to nie wolno wam
sie jednak dac zwiesc pozorom.... Jest to tylko cisza przed burza, i szybciej jak sie wam wydaje
zmieni sie oblicze tych, którzy o pokoju mówia, ale rozpoczynaja juz rzucac rozpalone pochodnie
pomiedzy narody tej ziemi. Ten spokój jest dla was niebezpiezny, gdyz przez to staniecie sie oziebli,
i wasz naziemki byt jedynie materialnie oceniac bedziecie.... Dlatego Ja raz po raz ludzkosc z tego
spokoju wyrywam, abyscie nie usneli. I dlatego tez wiele jeszcze sie na tym swiecie wydarzy, i
ciagle na nowo ludzka uwaga skierowywana bedzie na wydarzajace sie nieszczescia i katastrofy
wszelkiego rodzaju. Ludzie beda musieli obok pozornej odbudowy i naziemskiego dobrobytu miec
takze udzial w takich wydarzeniach, w których sama ludzka sila nie wystarczy, aby im zapobiedz,
oni musza sie nauczyc rozpoznawac, ze zaden czlowiek nie jest w stanie uchronic sie od takich
ciosów losu, nawet gdyby jego naziemskie zycie w sensie materialnym dobrze zabezpieczone bylo.

Nie powinnicie sie dac zwiesc przez swiatowa sytuacje, która robi takie wrazenie jak gdyby sie
uspakjala,  gdyz  sa  to  jedynie  oszukancze  machincje  które  moga  przyniesc  wam  niedobre
przebudzenie  jesli  pozwolicie  sie  temu  pozornemu  spokojowi  uwiesc  i  pozostawicie  kazde
upomnienie wskazujace na koniec bez zwrócenia na nie uwagi. Zmiana nadejdzie nagle i dlatego
tez  wszyscy musicie  byc  wtedy na  nia  przygotowani  i  dlatego wierzyc  powinniscie  ze  zmiana
nastapi. Mozecie sledzic wiele znaków na koniec wskzujacych, lecz przeciwnik Mój równiez sie o
to staral bedzie, aby wam piaskiem w oczy sypac.... Bo on nie chce abyscie w koniec uwierzyli, sie
opamietali i poczeli sie zmieniac na lepsze. Dlatego on równiez oddzialywuje na tych którzy mu
sluza, aby pozwalali oni ludzia uwierzyc w to, ze ida oni naprzeciw wspanialym czasom które pelne
beda  pokoju  i  radosci.  I  nawet  im sie  to  uda,  gdyz  ludzie  predzej  w  to  uwierza  co  oni  sami
stwierdzic moga, jak w to co sie im z duchowego królestw oznajmia. Po za tem wola oni raczej
wierzyc w przyszlosc która bedzie dla nich w naziemskim sensie piekna i szczesliwa, jak w koniec
tego swiata.

Ale Ja nie  ustaje  w ostrzeganiu i  upominaniu was,  gdyz nie  rozchodzi  sie  tylko o te  krótkie
naziemskie  lata  lecz  o  wiecznosc....  I  Moje  upomnienia  beda  coraz  bardziej  ponaglajace,  im
widoczniej „spokój” rozprzestrzeniac sie bedzie na ziemi.... Im bardziej ludzie zaczna wierzyc w
ten pozorny pokój i zapomna swoje zamierzenia i postanowienia które oni przez stale im dawane
wskazówki na zblizajacy sie koniec sobie zaplanowali. Za pomoca tego swiata bedzie próbowal
Moj  przecinik  jeszcze  raz  wyciagnac  w kierunku ludzi  jego uchwytujace  ramiona,  i  potrzebna
bedzie bardzo silna wiara aby nie dostac sie pod jego przemoc.

Dlatego tez ciagle na nowo zwracam wam na to uwage co was oczekuje....  Nie pozwólcie sie
zwodzic.... Moje slowo jest prawda, i ono sie  spelni, i slowo Moje oznajmia wam zblizajacy sie
koniec  który  poprzedzac  bedzie  Moja  wyrazna  interwencja....  katastrofa  spowodowana  silami
natury o wielkim rozmiarza.... I katastrofa ta zaskoczy wszystkich tych którzy w pokój uwierzyli, i
oni nawet jeszcze wówczas beda mogli zawrócic i ta krótka droge do konca pokonac stale dazac do
duchowej doskonalosci....

Ale na wskutek tej  katasrofy straci  zycie  niezliczona ilosc ludzi....  I  cz  wy to wiecie,  ze nie
bedziecie tez do nich nalezec? Czy nie bedzie juz wtedy dla was za pózno, którzy w obojetnosci i
uspieni w nadzieji w przyszlosc przed siebie wedrujecie i sie omamiac pozwalacie przez pana tego
swiata. Dlatego tez zawsze pamietajcie o tych Moich slowach, kiedy dotrze do was wiadomosc o
naglym „odwolaniu”  ludzi  z  tego  swiata  o  ciosach  losu  oraz  pelnych  cierpienia  wydarzeniach
róznego rodzaju. Ja chce was wszystkich przez to ostrzec przed naglym koncem, Ja chce, aby oczy
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wasze skierowane zostaly na Moja moc, która wszystko to zniszczyc moze co wy sobie zbudujecie,
i  która  wszystkie  wasze  plany  zniweczyc  moze....  Laczcie  sie  coraz  bardziej  z  ta  Moca....
odnajdzcie droge prowadzaca do Mnie, zaufajcie Mi i proscie Mnie o wlasciwe prowadzenie, o
ochrone i o zmilowanie Moje i uwierzcie w to ze pokój moze istniec jedynie w polaczeniu ze Mna,
ze bedzie sie was oszukiwac gdy sie wam istnienie naziemskiego pokoju zapewniac bedzie. Bo
ludzie juz tak nie zyja, aby ich zycie w spokoju przebiegac moglo, gdyz nie daza juz oni do zadnego
duchowego rozwoju i dlatego zatracili tez prawo przebywania na tej ziemi....

Amen

Odejscie  ze  swiata  pewnego
naziemskiego wladcy.... Zwrot....

4493
23. listopad 1948

Kiedy dotrze  do was wiadomosc o odejsciu  z  tego swiata  pewnego naziemskiego wladcy,  to
wiedzcie, ze dotarlscie juz do czasowego punktu, którego nazwac mozecie poczatkiem konca. Gdyz
wtedy swiat ten stanie sie punktem zapalnym.... wybuchna plomienie.... niewawic panowac bedzie
bez jakichkolwiek wewnetrzych oporów, a ludzkosc opanuje przerazenie,  gdyz widziec ona nie
bedzie zadnego wyjscia z niebezpieczenstwa którego nie da sie odwrócic.

A wtedy Ja bede was naglil do zabiernia glosu, bo gdy wszystko pelne bedzie wzburzenia, to w
was bedzie panowal wielki spokój, gdyz jasno rozpoznacie, ze czas juz bliski w którym Ja Sam
wam sie ukaze.... i oznajmac to bedziecie ludziom, którzy was wysluchac zechca. Ludzie beda sie
widzieli ze wszystkich stron przez wrogów otoczeni i dlatego nie beda juz miec zadnej nadzieji na
pokojowe rozwiazanie konfliktu. Dlatego tez lek pomiedzy ludzmi bedzie bardzo duzy i wszedzie
tam panowal, gdzie nie ma wiary w Tego Jednego, który jedynie pomóc moze.

W napieciu obserwowac bedzie sie wydarzenia na swiecie, ludzkosc zyjaca w leku starala sie
bedzie zaopatrzyc na przyszlosc, gdyz widziec ona bedzie zblizajaca sie wielka globalna biede, ona
starac sie bedzie ze strachu przed utrata zabezpieczyc jej dobro i próbowac bedzie uciekac, chociarz
ucieczka  rokowac  nie  bedzie  zadnych  nadzieji  na  wyjscie  z  ich  sytuacji.  I  jedynie  wierzacy
pozostana spokojni i nimi Ja sie posluze aby oddzialowywac na ludzi, którzy sa nieszczesliwi i
zrozpaczeni. I  jeszcze raz  próbowal bede sie do nich  zblizyc, Ja sprawie, ze Moi sludzy do nich
przemwiac beda.... i nawet Ja Sam ofiaruje im poprzez nich Moje slowa milosci i pocieszenia. Ja
ostrzege ich przed próba ucieczki i przed mysleniem jedynie o dobrze ich ciala, ja przedstawie im
jak beznadziejne sa ich obecne plany i upomne ich do wytrwania i do zlozenia swego losu w Moje
rece, a wiec wszystko potoczy sie swoja droga....

„Pozar”  rozpalil  sie....  i  nie  uda sie  juz go ludziom ugasic,  lecz  Ja Sam go ugasze  stosujac
przeciw  niemu  inne  elementy,  Ja  Sam  postawie  sie  naprzeciw  tym,  którzy  sie  nawzajem
masakruja.... I z góry dotrze do nich glos Mój.... wielka katastrofa spowodowana przez sily natury
nawiedzi  ziemie  i  tych  co  walcza....  ona  spowoduje  ze  zostana  oni  od  siebie  oderwani;  gdyz
spotkaja sie oni oko w oko z moca, której zaden z walczacych nie dorósl. Bedzie to trwalo zaledwie
pare godzin, ale spowoduje na tym swiecie zupelnie nowa sytuacje, zupelnie inne stosunki, oraz na
poczatku nieprzejzysty chaos, oraz wielka naziemska biede i niesamowicie duzo smutku, oraz biedy
pomiedzy ludzmi.

Lecz wy bedziecie musieli wszystko to zniesc, bo zblizacie sie do konca.... i musi jeszcze zostac
stworzonych wiele mozliwosci oczyszczenia, gdyz ludziom nie pozostaje juz wiele czasu do zycia
na ziemi, a oni powinni jeszcze dojrzec i to w najkrótszym czasie....

Koniec jest juz bliski.... i kiedy czas ten sie rozpocznie, to z cala pewnoscia mozecie juz w krótce
oczekiwac ostatniego dnia,  oraz sadu ostatecznego, aby moglo spelnic sie,  co wam oznajmione
zostalo przez slowo i pismo....

Amen
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Uzasadnienie dlaczego ta katastrofa.... 8104
17. luty 1962

Ja w ostatnim czasie.... na krótko przed koncem, wylewam na ludzkosc wielka ilosc Mojej laski....
Gdyz wiem o  jej  slabosci  oraz  duchowej  ciemnosci,  oraz  o  jej  przywiazaniu  do naziemskiego
swiata, o jej pozadaniu w stosunku do materialnych, naziemskich dóbr, do zaszczytów i slawy....
Wiem, ze Mój przeciwnik trzyma ich w uwiezieniu i ze oni, w swojej slabosci nie sa w stanie o
wlasnych silach uwolnic sie z jego przemocy. I Ja szukam przeróznych mozliwosci, aby ludziom
tym przyniesc pomoc, gdyz kazdy potrzebuje wsparcia w swojej duchowej potrzebie. I Ja równiez
wiem,  co  kazdy  jeden  z  nich  potrzebuje,  i  dlatego  traktuje  kazdego  jednego  wedlug  jego
indywidualnego  nastawienia  do  zycia  oraz  do  Mnie,  gdyz  Ja  chce  kazdego  z  nich  dla  Mnie
pozyskac.

Ludzie  nie wiedza jednak o tym ze sa wiezniami Mojego przeciwnika kiedy naziemskich dóbr
pozadaja, bo nie jest im swiadomy ich wlasciwy cel ich naziemskiego zycia. Dlatego tez nawet nie
próbuja wydostc sie z jego przemocy. I tym ludziom, którzy sa bardzo do materi przywiazani Ja
udzielic  musze  szczególnej  pomocy,  której  oni  ale  jako pomocy  nie  rozpoznaja.  Ja  musze  im
zabrac to co posiadaja, Ja musze przeniesc ich w takie polozenie, w którym oni moga rozpoznac
przemijalnosc wszystkiego tego co naziemskie. Ja musze przyczynic sie do tego, aby nauczyli sie
oni rozpoznawac ich wlasna bezsilnosc, aby oni w tej biedzie i bezsilnosci o Mnie sobie przypomna
i Mnie swiadomie o pomoc poprosza.... Gdyz Ja chce aby oni znalezli Mnie.... Tego.... Którego oni
w swiecie tym znalezc nie mogli i trudno im Go znalezc bedzie.... Jest to z Mojej strony objwienie,
które ludzi bolesnie dotyka, lecz inaczej nie mozna ich wyrwac z ich obojetnosci.

Ale  i  to  objawienie  jest  laska  czasu  koncowego,  gdyz  jedna  uwewnetrzniona....  i  do  Mnie
skierowana modlitwa oraz jej spelneinie moze czlowieka ku Mnie skierowac i spowodoac, ze on juz
wiecej ode Mnie sie nie oddali,  ze od tego momentu poprosi Mnie on o prowadzenie i  Mi sie
odda....  A wtedy Ja go juz pozyskalem, i  wyrwalem z pod wladzy Mojego przeciwnika,  który
wladze swoja nad nim utracil.

Wy ludzie widziec bedziecie  w róznego rodzaju wydarzeniach spowodowanych silami  natury
jedynie spowodone zniszczenie i  szybko i  latwo wydawac wasze opinie tak dlugo jak one was
samych nie dotkna.... Lecz nic nie wydarzy sie bez Mojej woli lub dopuszczenia z Mojej strony; i o
tym zawsze powinniscie pmietac, kiedy uslszycie o nadzwyczajnych wydarzeniach, gdzie ludzkie
zycie oraz ich posiadlosc zagrozone sa, gdzie ludzie sa bezsilni i sami jedynie wedlug ich slabych
sil pomóc potrfia.... Lecz Ja wiem o woli kazdego jednego, i takze o mozliwoscich jak bladzacym
duszom wskazac wlasciwa ich zycia droge do Mnie prowadzaca.... I Ja zaprawde zajme sie kazdym
jednym z was, który w duchu prawdy do Mnie sie modli i Mnie o pomoc prosi....

A czas koncowy uzasadnia takie wydarzenia, których ludzka wola nie potrafi powstrzymac, jesli
Moja wola je przewidziala.... I wy ludzie jeszcze czesto skazani bedziecie na szalejace sily natury, i
tylko bardzo rzadko bedziecie mogli w nich Moja pelna milosci troske o was rozpoznac.... o was,
których blogoslwienstwo duszy jej zagrozone.... Ja chce wam jedynie dopomóc, abyscie sie mogli
od Mojego przeciwnika uwolnic, co kiedys wydarzy sie przez zawolanie do Mnie o pomoc, przez
które wy Mnie jako waszego Boga i Stworzyciela uznajecie.... a z drugiej strony przez rozpoznanie
przemijalnosci wszystkiego tego, co jeszcze  do Mojego przeciwnika nalezy. Starajcie sie uwolnic
od pragnien i zyczen zwiazanych z materia i jej róznego rodzaju dobrami.... Bo co wy naprawde do
zycia  potrzebujecie,  to  zawsze  tez  otrzymacie,  jesli  sie  ze  Mna  polaczycie  i  wasze  wlasciwe
naziemskie zadanie rozpoznacie.... i starac sie bedziecie je spelnic....

Lecz nie pozwólcie sie przez Mojego przeciwnika zakuc w kajdany, który wam skarby tego swiata
na wasze pozadanie przed oczy wasze stawia....  tak ze Ja Sam wtedy interweniowac musze, ze
musze wam pokazac, ze wy je w kazdej chwili stracic mozecie jesli tylko Moja wola tego zechce.
Interwencje  te  sa  dla  was  bolesne,  ale  one  moga  stac  sie  dla  was  prawdziwym
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blogoslawienstwem.... I Ten który wam zabiera, Ten moze wam w kazdej chwili znowu dac. I On
bedzie tez kazdemu stral sie pomóc w jego potrzebie jesli on tylko w glebi swojej wiary do Niego
sie  zwróci  i  o pomoc poprosi....  Ale rozpoznajcie  w kazdym wydarzeniu spowodowaynym sila
natury  Moja wole, która jej  podyktowana miloscia i madroscia....  i  dlatego tez podana wam na
wasze  blogoslawienstwo....  jesli  tylko  wasze  do  Mnie  ustosunkowanie  wlasciwe  bedzie  i  wy
prawdziwy cel zycia rozpoznacie.... Bo wtedy wy bedziecie sie coraz bardziej do Mnie zblizac i
wyszystko, co Ja na ludzkosc zsylam jako dary Mojej laski rozpoznawac.... bo jest to czas konca....

Amen

Boza  sprawiedliwosc....  Boza
interwencja.... Katastrofa....

2340
19. maj 1942

Boza sprawiedliwosc objawi sie  przez skutki  pewnego wydarzenia,  które jest  ludzkosci  czasu
koncowego pisane, gdyz dotknie ono dotkliwie regentów tych panstw, którzy spowodowali „pozar”
który przeniósl sie na cala ziemie. Wina tych krajów stanie sie widoczna przez wydarzenia które
kraje te spotka i któremu ludzka wola zapobiedz, lub go oslabic nie jest w stanie. Ludzie calego
swiata powinni dzieki temu wydarzeniu rozpoznac, ze Boza sprawiedliwosc nie pozostawi nic bez
kary, jesli miarka sprawiedliwosci sie przebierze.

Bóg  kazdemu  czlowiekowi  dal  wolna  wole,  która  zostaje  naduzyta  w  takim  stopniu,  który
wymaga odsieczy, aby ci którzy prawie mysla i postepuja rozpoznac mogli Boza reke i poczuli
odraze do tego co inni za dobre uwazaja. Zmagania tych narodów zataczaja duze kregi, tak ze pozar
ten nie bedzie latwy do ugaszenia. Dlatego tez Sam Bóg pozar ten ugasic bedzie musial zabierajac
ludziom  wszelka  mozliwosc  kontynucji  ich  walki,  a  uczyni  On  to  za  pomoca  wydarzenia
spowodowanego  silami  natury,  którego  oddzialywanie  bedzie  niesamowite,  ono  bedzie  czynic
bezsilnym wszystko to, co dotychczas silne i potezne bylo.... i on pokaze im, ze Jego wola i Jego
moc sa o wiele silniejsze. I kto jeszcze nie znajduje sie calkowicie pod wplywem Jego przeciwnika,
ten bedzie tez mógl rozpoznac gdzie mialo miejsce jego dzialanie.... i staral sie bedzie prowadzic
wlascie zycie....

Amen

Zmiany zachodzace w kosmosie.... 8781
16. marzec 1964

Wydarzenie  które  wam  zapowiadam  jest  nadzwyczajnym  wydarzeniem....  Wam  bedzie  sie
wydawac,  ze moze sie mylicie,  lecz ciagle  na nowo to samo przezywac bedziecie....  trzesienia
ziemi, które nie zwiazane sa z erupcjami, lecz takie które zawsze wtedy wystepuja, gdy ziemia w
pewnej konkretnej konstelacji w odniesieniu do gwiazd sie znajduje.... tak ze mozna bedzie tych
wstrzasów  regularnie  oczekiwac  i  zawsze  wtedy  beda  one  mialy  miejsce.  One  beda  ledwo
odczuwalne,  i  dlatego  niepokoic  beda  jedynie  niewielka  ilosc  ludzi,  lecz  rezultaty  naukowych
dociekan beda powodem do obawy przed najgorszym, po za tym zjawiska te zaczna sie z czasem
wzmacniac,  tak ze i  obojetnym ludziom zabiora one ich spokój,  bo rozpoznaja oni,  ze  planeta
ziemia znajduje sie w zagrozeniu, a powodem tego sa inne planety,  gdyz planety te opscily ich
dotychczasowe orbity i poruszaja sie w kierunku ziemi, one raz po raz znajduja sie w konstelacji,
która te wlasnie zjawiska co jakis czas powoduje.

W obliczu bliskiego juz konca ludzie powinni jeszcze wyrwani zostac z ich stoickiego spokoju,
oni powinni przypomniec sobie ich Stworzyciela i zajac sie myslami o przemijalnosci, oraz faktem,
ze  oni  zadnej  gwarancji  na  to  nie  maja,  ze  po  ich  naziemskiej  smierci  przemina  na  zawsze  i
bezpowrotnie,  powinno  sie  ich  ostrzec  przed  koncem ich  zycia  oraz  o  losie  który  ich  potem
oczekuje, jesli wierza oni w dalsze zycie ich duszy.... Czas koncowy przyniesie tyle sprzecznego z
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natura, bo przecierz nawet myslenie i dzialanie czlowieka jest czesto przeciw naturze, co przyciaga
na niego najgorsze skutki. Ludzie pozwalaja sobie na naukowe badania dotyczace kosmosu, oni
ignoruja prawa natury lecz pomimo tego nie przeszkadza im sie w ich dzialalnosci, lecz skutki tego
co czynia spadna na nich z powrotem.... A koniec coraz bardziej sie zbliza, i jesli chce sie jeszcze
czlowiekowi pomóc, aby sie jeszcze opamietal i sobie swoja wielka odpowiedzialnosc uswiadomil,
to  musi  byc  spostrzegalna nadzwyczajna aktywnosc  ze  strony Boga,  i  wtedy pozostaje  jeszcze
zawsze w wolnej gesti czlowieka zwrócic na nia swoja uwage i odpowiednio swoje nastawienie
zmienic.  I  takiej  nadzwyczajnej  aktywnosci  ludzkosc  bedzie  mogla  w  nadchodzacym  czasie
doswiadczyc....  aktywnosci,  która  nie  jest  spowodowana ludzka reka  i  bedzie  miala  miejsce  w
kosmosie na obszarze który podlega jedynie Bogu, która pozornie wygladac bedzie jakby byla ona
w  sprzecznosci  z  prawami  natury,  ale  i  to  zdarzenie  zaplanowane  bylo  w  Bozym  planie
sprowadzenia do domu upadlych duchowych istot,  gdyz moze ona spowodowac pewna zmiane
nastawienia u wielu ludzi, bo jest to nadzwyczajne wydarznie.... nie ma jednak przy tym przymusu
w stosunku do ludzkiej wiary, gdyz czlowiek niewierzacy nie zadaje sobie nawet tego trudu aby
znalezc na to jakies wyjasninie, gdyz zyje on poprostu przed siebie bez jakiegokolwiek poczucia
odpowiedzialnosci.

A ludzka wiara w czasach koncowych tak juz nisko upadla, ze nawet nadzwyczajne wydarzenia w
naturze nie sa w stanie go do wiary sklonic, i dlatego mozna bedzie zastosowac jedynie takie srodki
które mogly by jeszcze przyniesc korzysc ludziom niezdecydowanym, które mocnych bodzców
potrzebuja  aby  zaczac  sie  zastanawiac  i  swoja  wole  jeszcze  prawidlowo  ukierunkowac.  Gdyz
wszystko co mozna jeszcze uczynic, aby dusze od ponownego uwiezienia w materi uchronic, to
zostanie jeszcze ze strony Boga uczynione, Boga, Który kocha ludzi i nie chce na to pozwolic, aby
poszli na zgube. Lecz za kazdym razem, kiedy sie On nam w oznajmiony sposób objawi, trzeba sie
bedzie liczyc z ofiarami pomiedzy ludzkoscia, gdyz inaczej nie wywarlo by to na ludzkosc zadnego
wiekszego wrazenia i  posadzaliby sie oni nawzajem o przewidzenia....  Bo skutki takich dzialan
beda  w  róznych  miejscach  rózne  i  bedzie  to  tez  potrzebowac  pewnego  okresu  czasu  zanim
naukowcy znajda na te wydarzenia jakies wyjasnienie, i wtedy oznaki te czesto tez sie powtarzac
beda u dawac ludziom dowody na to, ze w kosmosie cos sie dzieje, przeciwko czemu oni sami nic
zrobic nie sa w stanie. Tak wiec skazani beda oni na ich skutki które stale okresowo wystepowac
beda, az to oznajmmione wielkie wydarzenie nastapi które ludziom, którzy w Boga wierza i tez
przez Niego w kazdej krytycznej sytuacji chronieni beda, udowodni moc i wielkosc Boga. Lecz
chociarz stale sie ludziom o bliskim juz koncu mówi, i stale daje sie wskazówki na zblizajace sie
katastrofy które koniec ten poprzedzaja,  to oni poprostu nie wierza....  i  nawet  w najmniejszym
stopniu nie zmienia oni swego pstepowania, oni nic nie czynia aby sie przygotowac, oni zyja w tym
swiecie....  oni  kochaja  go  i  widza  w nim swego Boga....  Dlatego  tez  pozostana  oni  do  materi
przywiazani  kiedy  nadejdzie  koniec,  lecz  wszystko  to  juz  ustalone  zostalo  w  Bozym  planie
uzdrowienia dusz, i nic sie nie wydarzy, co by juz przed wiekami nie zostalo przewidziane.... Tak
wiec i  to sprzeczne z natura wydarzenie odegra sie  wedlug Bozej  woli,  i  na to zostal  równiez
przewidziany dzien kiedy ono wystapic ma.... i dzien ten zgodnie z Bozym planem nastapi.... Lecz
wy powinniscie uprzednio zostac z tym zaznajomieni, aby wasza wiara wzmocnic sie mogla, bo
wszystko tak sie wydarzy jak  uprzednio juz przepowiedziane zostalo, i poniewaz wy tez coraz
bardziej prawdziwosc tego rozpoznawac bedziecie, co wam bezposrednio z góry zsylane zostaje....
Bo wy powinniscie stworzyc polaczenie pomiedzy Bogiem a tym swiatem.... z waszymi bliznimi,
którzy bez wiary i bezmyslnie przed siebie ida.... Wy wprawdzie dopiero wtedy o tym bedziecie
mogli mówic, kiedy pierwsze z zapowiedzianych wydarzen mialy juz miejsce, bo wczesniej zaden
czlowiek waszych mów nie bedzie chcial uslyszec.... Wy dopiero wtedy znajdziecie otwarte uszy i
serca, kiedy nastapi trzesienie ziemi które spowoduje ze ludzie pytac zaczna.... i dopiero wtedy wy
mówic powinniscie, a od ludzkiej dobrej woli i checi zalezec bedzie, jaka korzysc on/ona z tego
wydarzenia dla siebie odniesie....

Amen
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Zjawiska  swietlne  poprzedzajace
katastrofe....

4359
1. lipiec 1948

Przed  Moja  interwencja  bedzie  jeszcze  miala  miejsce  pewna  wielka  duchowa  akcja,  która
powinna  wzmocnic  wiare  tych  co  sa  ze  Mna,  i  byc  jednoczesnie  wskazówka  na  nadchodzace
wydarzenie spowodowane silami natury. Moi niebianscy poslancy dostali zlecenie, aby stali sie dla
tych Moich na ziemi spostrzegalni w postaci swietlnych zjawisk, które oni wyraznie wiedziec beda
na firm

Amencie, tak ze kazde mozliwe zludzenie wykluczone zostanie, i ci Moi beda wszyscy to samo
wiedziec,  podczas  gdy  ci  co  niewierzacy  nic  widziec  nie  beda,  a  wskazówki  na  to  zjawisko
zdergraduja oni do produktu ludzkiej fantazji. I wlasnie to bedzie ostatnim juz znakiem.... a wtedy
mozecie sie z cala pewnoscia przygotowac na godzine Mojego objawienia za pomoca elementów
natury.  Pozwólcie  wtedy wszystkiemu co naziemskie pójsc swoja droga,  i  troszcie sie  tylko o
wasze dusze.... I wtedy pelni skupienia przyjmijcie w sobie slowo Moje, pozwólcie Mi w slowach
do was przemawiac i polaczcie sie gleboko we wnetrzu waszym ze Mna tak, abym Ja  mógl byc
przy was obecnym kiedy znajdziecie sie w najwiekszej biedzie która juz wkrótce na was wszystkich
przyjdzie. I wtedy zajmijcie sie takze tymi, którzy sie wokól was znajduja i ze strachem obserwuja
zmiany w naturze zachodzace, dajcie im krótkie wyjasnienie i skierujcie ich do Mnie, mówcie o
Mnie  jako  o  Bogu  milosci,  Który  kazdym  czlowiekim  sie  zajmie  i  nikogo  bez  pomocy  nie
pozostawi, jesli sie do Niego o pomoc zawola. I potem wyczekujcie Mnie i nie bójcie sie kiedy
zabrzmi glos Mój z moca która u ludzi wstrzas spowoduje.... Pozostancie spokojni i zrównowazeni i
wiedzcie  ze  nic  sie  wam nie  stanie,  jesli  Ja  Sam tego  nie  zechce  i  ze  Ja  wam Moja  ochrone
obiecalem, jesli wy sie w modlitwie ze Mna polaczycie. A wtedy bede przy was obecnym, a wy
wyraznie odczuwac bedziecie Moja bliskosc.... A wówczas spelni sie to, co Ja wam przez slowo
Moje oznajmilem.... gdyz Moje slowo jest i pozostanie wiekuista prawda....

Amen

Zjawiska  wystepujace  w  naturze....
Temperatura....  Gwiazda....
Przepowiednie....

1153
30. październik 1939

Czas pedzi, a ludzkie usposobienie nic sie nie zmienia.... niezliczona ilosc dusz skazana jest na
zgube, jesli  Pan nasz nie  okaze im jeszcze w ostatniej  godzinie  Swoja milosc....  i  przerazajaca
zaglade wszystkiego co naziemskie przed ich oczami zademonstruje.... I dlatego zwracajcie uwage
na dni które sie znaczaco róznic beda od dni które typowe dla jakiejs pory roku sa. Im nizej slonce
bedzie  stalo,  tym  jasniejszy  bedzie  strumien  jego  swiatla  i  pewna  nienaturalna  temperatura
spowoduje  u  ludzi  wielkie  zdziwienie....  A  to  stanie  sie  powodem  do  róznego  rodzaju
przypuszczen....  Czesciowo bedzie  sie  pelnym dobrej  nadzieji  w przyszlosc  patrzyc,  czesciowo
bedzie sie mialo pelne leków watpliwosci, a czlowiek bedzie nawet sklonny aby widziec w tym sile
ponad natura stojaca.

Pomimo to jedynie niewielu przypomni sobie o ich stosunku do Boga.... Oni nie rozpoznaja w
tym faktu, ze Sam Bóg chcialby za pomoca tego ich myslnie na Siebie skierowac, oni nie staraja
sie tez o to, aby znalezc pewne zwiazki z tymi nadzwyczajnymi w naturze zjawiskami.... Oni sie
nawet bardzo szybko do tego przezwyczaja, nie czerpiac z tego nawet najmniejszej dla ich duszy
korzysci. Bo gdyby oni chcieli jedynie stac sie uwaznym, to musialo by dla nich to „zawolanie z
góry” byc zrozumialym. Jesli jednak nie pomysla oni o ich stosunku do Stworzyciela, to zmysly ich
pozostana jedynie na ziemie skierowane i nie przyjma oni do siebie niczego z tego co Duch im
oferuje. A wszystkie te nadzwyczajne zjawiska natury sa oznakami duchowego dzialania sil, które
podporzadkowane sa Bogu i które chetnie Mu sluza. Ponownie dadza znac o sobie pewne duchowe
prady.... i beda sie one ludziom na wszelkie sposoby objawiac, lecz myslnie ludzkosci bardzo malo
sie tym zajmowac bedzie, gdyz bardzo silnie oddzialywuje na nia ma takze wladza ciemnosci, a ona
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walczy przeciw wszystkiemu, co moglo by czlowiekowi przyniesc  duchowe rozpoznanie.... Ona
stara sie oslabic wszystko to co Boskie, tak ze ludzkosc zwracac bedzie swa uwage jednie na to co
naziemkiej  natury,  a oddzialywaniu Boskich sil  w naturze bedzie sie obojetnie naprzeciw stalo,
nawet gdy ona odczuwalnie dobrze ludziom czyni. Tylko niewielka ilosc rozpoznaje wyciagnieta ku
nim Boska reke  i  stara  sie  ludzi  uswiadomic,  lecz  jednie to  co ludziom cielesne  przyjemnosci
przynosi spotyka sie z ludzkim uznaniem, wskazówkom z góry majacym na celu zmiane ludzkiego
myslenia  nie  poswieca  sie  zadnej  uwagi.  I  podczas  tego  czasu  w  którym  ludzie  na  wskutek
nadzwyczajnej dzialalosci slonca, w nietypowym dla takich temperatur czasie dobrze czuc sie beda,
nastapi wydarzenie które nawet slepego skloni do zastanowienia sie nad nim....

Z firm

Amentu  „obluzuje”  sie  gwiazda  i  zmieni  swoja  droge....  Gwiazda  ta  bedzie  miala  tak  silne
swiatlo, ze bedzie ono znacznie silniejsze od wszystkich innych gwiazd na niebie. Ona bedzie noca
bardzo silnie swiecic i sie w kierunku ziemi zblizac, tak ze i to zjawisko bedzie dla ludzi znowuz
czyms nadzwyczajnym, i bedzie ono zarazem dowodem na to, ze Stworzyciel nieba i ziemi wszelka
moc posiada a wiec i gwiazdom nakazuje po jakiej drodze sie one wedlug Jego woli poruszac maja.
Kiedy  gwiazda  ta  widoczna  sie  stanie,  to  ludzkosc  coraz  brdziej  zblizac  sie  bedzie  do  jej
duchowego punktu zwrotnego.... Ona otrzyma w sensie duchowym tyle róznorodnej pomocy, ze
konieczna bedzie jedynie jej  dobra ku temu wola, aby sobie pomoc ta przyswoic, lecz zmysl jej
bedzie coraz bardziej zatwardzialy i uparty a jej myslenie coraz pelniejsze fanatyzmu.... I wtedy
blisko juz do czasu o którym Pan na ziemi wspomnial: „ze drzwi zostana wywarzone z zawiasów,
jesli czlowiek serce swoje przed wszelkimi duchowymi pradami zamknie. Swiatlo to swiecic bedzie
takze i tam gdzie sie go unika, bo promien swiatla bedzie tak silny ze wszystko przeniknie, i bedzie
go takze widziec musial  ten który jest  duchowo slepym, tylko ze jego wola bedzie pomimo to
negujaca, a koniec jego bedzie taki, ze swiatlosc ta zupelnie go pochlonie....  gdyz wszystko co
jasne, swiatle i przejrzyste wiaze ciemnosc.... I swiatlo pokona w tym sensie ciemnosc, ze ciemnosc
wszedzie  tam  musiala  bedzie  ustapic,  gdzie  juz  raz  swiatlo  prawdy  droge  sobie  przetarlo,  a
klamstwo i obluda w samym sobie sie zapadna.... lecz prawda pozostanie na wieki wieków....

Amen

Oznaki zapowiadajacej sie katastrofy....
Niepokój posród ludzi i zwierzat....

4371
11. lipiec 1948

Ludzkosc opanuje wielki niepokój na krótko przed tem zanim Ja sie jej poprzez elementy natury
objawie, gdyz to wydarzenie samo sie zapowie i to w taki sposób ze czlowiek i zwierze w sobie
niespokojni  beda  i  w  swym  wnetrzu  odczuwac  beda,  ze  cos  sie  w  naturze  przygotowuje.
Zachowanie  zwierzat  bedzie  bardzo  dziwne,  tak  ze  beda  one  próbowac  uciekac  w  pewnym
konkretnym kierunku i nagle znowu wracac.... tak jakby poganiala je jakas niewidzialna reka. I to
zachowanie zwierzat bedzie sie niepokojaco odbijac na ludziach, gdyz rozpoznaja oni po tym, ze sie
cos szykuje, przeciw czemu oni nic uczynic nie moga.

Tak ze ludzie pelni obaw oczekiwac beda tego co nastapi.  A czas ten wy, którzy Mi sluzycie
powinniscie  pilnie  wykorzystac,  gdyz  jest  to  jeszcze  jeden  krótki  okres  laski,  podczas  którego
waszym mowom bedzie sie jeszcz poswiecac uwage, gdyz szukac sie bedzie wyjasnienia na to
nadzwyczjne odczucie w czlowieku i zwierzeciu. I wtedy zwracajcie im uwage na slowo Moje,
przygotujcie ich na Moje pojawienie sie, i skierowujcie ich do Mnie, aby mogli oni znalezc u Mnie
ich schronienie, kiedy ta godzina wybije w której Ja sie wyraze. I wtedy i wy polaczcie sie myslowo
ze Mna, abyscie byli silni i mogli stac sie podpora dla tych którzy nie wierza lub slabej wiary sa.

Wy sami musicie sia sprawdzic i  bedzie to dla was mozliwe, jesli  wy juz przedtem do Mnie
zawolacie oraz podczas godzin w której znajdowac sie bedziecie w wielkiej potrzebie (biedzie).
Wam juz wczesniej zwracam uwage na te zwiastuny, wam dam tez mozliwosc obserwacji waszego
otoczenia.... i wy widziec bedziecie ze wszystko tak sie odbywa, jak Ja wam to przepowiedzialem,
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ze  przygnebienie  i  niepokój  na  ludziach  ciazyc  beda,  których  przyczyne  wy  znacie  i  dlatego
mozecie z powodzeniem do nich wszedzie tam przemawiac gdzie to potrzebne bedzie. I znowu
robic bedziecie  doswiadczenie,  ze ten  czlowiek który w milosci  zyje  waszym slowom wierzyc
bedzie, podczas gdy pozbawiony milosci was wprawdzie wyslucha, lecz zadnej dla siebie korzysci
w tym nie rozpozna. Az nadejdzie godzina, w której Ja rozbrzmiewac pozwole Mojemu z góry
plynacemu glosowi.... I rozpeta sie tak ogromne huczenie i dudnienie ze jeden nie bedzie zwracal
uwagi na drugiego, a tylko troszczyl sie o swoje wlasne zycie. Kazdy jeden staral sie bedzie uciec,
lecz z kazdej strony docierac do niego bedzie to samo huczenie i dudnienie.... i w zaleznosci od
jego do Mnie nastawienia bedzie tez skutek jego zabiegan.... on przezyje.... lub tez zostanie przez
sily natury porwany tracac swe zycie, tak jak to Moja od wieków madrosc rozpoznala i zarzadzila....

I  chociarz jeszcze jest pozornie cicho i nie mozna jeszcze zadnych oznak rozpoznac....  to nie
czujcie  sie  przed  tym bezpieczni,  gdyz  dzien  ten  przyjdzie  nieodwolalnie,  dzien  który wam to
spowodowane silami natury wydarzenie przyniesie i ten który jeszcze dzisiaj watpi bedzie mógl sie
osobiscie przekonac.... jesli mu jeszcze wogóle mozliwosc (czas) do zastanowienia sie pozostanie....
Ja przemawialem do was prze Ducha Mojego i wa to zapowiedzialem.... i Ja przemawial bede przez
nature glosem który wszyscy uslyszec potrafia. Kto temu pierwszemu glosowi nie da wiary, ten
bedzie musial wysluchac Mojego glosu z góry.... Ale i wtedy jeszcze ma on wolna wole aby go jako
gre natury widziec, albo w Moje zapowiedzi przemyslec i uwierzyc ze Ja Sam chce mu sie objawic,
abyscie Mnie uslyszec powinni.... ci którzy nie chcecie uznac glosu Ducha. I szczesliwi, którzy
pozostana jeszcze przy zyciu, gdyz oni beda mogli jeszcze skorzystac z krótkiego okresu Bozej
laski aby nadrobic wszytko to co dotychczas zaniedbane zostalo, aby sie powaznie przygotowac na
koniec który wkrótce po tym wielkim wydarzeniu nastapi....

Amen

Zmiana obrazu gwiazdozbioru.... 6405
18. listopad 1955

W krótkich odstepach czasu przezyjecie  powtarzajace sie  wydarzenia,  które was ludzi  mocno
zaniepokoja, gdyz nie bedziecie w stanie ich sobie wytlumaczyc i obawiac sie bedziecie sil, przed
którymi nie potraficie sie bronic. Wy nie znajdziecie tez zadnego na to wytlumaczenia, bo jest to
Moja wola,  abyscie sie ze wszystkim liczyli  i  aby kazdy jeden z was sie odpowiednio do tego
nastawil.... Bo Ja chce, aby kazdy z was wyciagnal z tego korzysci dla swojej duszy. Gdzie brakuje
wiary,  tam niepokój  szczególnie silny bedzie,  podczas gdy wierzacy mniej lub wiecej  Mnie sie
trzymaja i czuja sie pod Moja opieka bezpieczni.

Skutkiem ich bedzie wielka publiczna dyskusja, gdyz sa ta zjawiska w kosmosie wystepujace, tak
ze kazdy jeden sam nad tym porozmyslac moze i odpowiednia opinie wyrazic. Miejscami nawet
swiatowe  interesy  znajda  sie  na  marginesie  publicznej  uwagi,  lecz  gdy  tylko  zjawiska  te  sie
uspokoja, to ludzie znowu poswieca sie calkowicie ich naziemskim uciechom i tylko u niewielu
pozostana trwale wrazenia które spowoduja ze zaczna oni rozmyslac i sie zastanawiac.... co nawet
moze  spowodowac  zmiane  ich  myslenia....  az  sie  te  zjawiska  ponownie  powtórza  i  ponowne
przerazenie wywolaja.... Gdyz strona naukowa obawiac sie bedzie powaznego zagrozenia dla ciala
kosmicznego ziemi.... poniewaz obserwuje sie w systemie planetarnym pelne zagadek zmiany, które
nigdy dotychczas obserwowane nie byly i które moga onaczac  powazne dla ziemi  zagrozenie. A
poglady poszczególnych ludzi co do oceny mozliwych skutków tych zjawisk bardzo beda od siebie
odbiegaly....  Ludzie  lekkodusznie  przejda  do  porzadku  dziennego  i  beda  nadal  bezmyslnie
rozkoszowac sie ich naziemskim zyciem; ludzie  beda podejmowac rózne srodki  zapobiegawcze
które zupelnie bezsensowne beda, inni znowuz udadza sie do swego wnetrza aby porozmyslac o ich
Bogu i Stworzycielu.... A Ja kazdemu pozostawie jego wolna wole, lecz stale staram sie wywierac
wplyw na jego mysli, aby wlasciwie myslal i zajal sie jego wlasciwym na ziemi celem, aby oni we
Mnie swój spokój znalezli i potem prze ze Mnie prowadzeni byli do uzdrowienia ich duszy....
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Ale co sie wlasciwie wydarzy?.... Dotychczas nam znany obraz gwiezdnego nieba zmieni sie....
Gwiazdy (planety)  zostana naprowadzone na nowe....  inne orbity,  one stac beda w stosunku do
ziemi w zupelnie innym stosunku jak dotychczas.... Przez to stana sie widoczne gwiazdy, których
dotychczas  nikt  nie  widzial,  a  jedna  z  nich  zostanie  rozpoznana  jako  bezposrednie  dla  ziemi
zagrozenie,  gdyz jej  droga poruszania sie wzbudza obawy, ze skrzyzuje sie ona z droga naszej
ziemi. Zaden czlowiek nie bedzie chcial w to uwierzyc, ze cos takiego wydarzyc sie moze, zaden
czlowiek nie bedzie chcial wierzyc ze prawa natury moga sie zmienic.... Ale wy ludzie znajdujecie
sie  blisko konca....  Wy sami przygotowujecie cos, co jeszcze  straszniejsze dla was skutki miec
bedzie, bo to czego wy sie podejmujecie to zagraza calej ziemi....

Co  z  Mojej  woli  sie  wydarzy,  to  jest  jedynie  oznaka  zblizajacego  sie  konca,  i  jest  dla  was
powaznym upomnieniem, i ja daje wam jedynie wyrazne znaki istnienia wyzszej mocy, abyscie sie
wszyscy do Niej zwrócic mogli i przez to bezposrednie dla was niebezpieczenstwo zazegnac mogli,
jesli  wy....  tzn.  wasza  dusza  prawdziwa korzysc  z  tego wyniesie.  Co jednak potem nastapi,  to
dotyczy calej ziemi i wszystkiego co na niej zyje....

Dlatego tez pojawiam sie wam jeszcze przed tem w sposób nadzwyczajny, nie zmuszajac was
jednak do tego,  abyscie  Mnie  w tych zjawiskach jako Tego który je  spowodowal  rozpoznali  i
uznali.... zjawiska które miec beda potezne oddzialywanie, ale nie beda one calej ziemi dotyczyc.
Gdyz Ja wiem o wszystkich prawach natury oraz o tym jakie one maja oddzialywanie, Ja wiem
takze jak mozna kazdemu wydarzeniu zapobiedz, lub je w oddzialywaniu oslabic.... Co Ja jednak
dopuszcze aby sie wydarzylo, to sluzyc powinno uratowaniu was, powinno was w Moim kierunku
popedzac, powinno spowodowac ze wy ludzie rozpoznacie jednego Boga, do którego powinniscie
skierowac  wasza  ucieczke,  bo  On jest  Ojcem waszym....  Jest  to  ostatni  znak  zanim nadejdzie
koniec....  Jest to ostatnia próba Mojej milosci oraz litosci aby uratowac to, co jeszcze uratowac
mozna....

Amen

Podazanie  w  kierunku  ziemi  pewnej
gwiazdy....

6324
3. sierpień 1955

Otworzcie na oscierz serca wasze, przygotujcie sie na promien Mojej milosci, który do was z góry
plynie i posluchajcie co Ja wam chce powiedziec: Pewna oznaka bliskiego juz konca jest stanie sie
widoczna pewnej gwiazdy, która porusza sie w kierunku na ziemie wskazujacym, lecz pomimo tego
taka dziwna droge zakresli, ze czesto z pola waszego widzenia zniknie, aby potem nagle znowu sie
pojawic, gdyz bedzie jej towarzyszyc mgla przez która nic nie przenika.... która od czasu do czasu
sie rozejdzie aby ciagle na nowo sie zageszczac....

Wy ludzie przezyjecie cos, co wam dotychczas nieznane bylo, bo oddzialywanie tej gwiazdy na
wasza ziemie jest takiego rodzaju, ze was on w lek wprowadza i bedziecie sie obawiac ze ziemia
moze stac sie ofiara tejze gwiazdy, która zauwazalne zaklócenia na powierzchni ziemi powoduje,
które jednak dla was nie do wyjasnienia beda. Sa takze na ziemi ludzie których nic nie poruszy,
obojetne co by na nich nie spadlo, ale teraz utraca oni ich spokój, gdyz czuja sie oni w obliczu tych
wydarzen bezsilni i skazani na laske natury.

I  wlasnie z  powodu tych ludzi  sily niebianskie sa  w ruchu,  gdyz Ja chcialbym tych ludzi  w
szczególny  sposób  poruszyc,  aby  spowodowac  zeby  oni  sie  Mi,  ich  Bogu  i  Stworzycielowi
powierzyli,  gdy tylko oni sami poczuja sie bezsilni.... Co z ludzkiej woli spowodowane zostaje,
nawet gdyby niewiem jak straszne bylo, to nimi nie wstrzasa, lecz mali i slabi widza sie oni w
obliczu sil natury i wówczas istnieje taka mozliwosc ze znajda oni swoje schronienie u Tego, Który
jest Panem wszystkiego co stworzone zostalo.... wtedy jest tez mozliwe, ze oni w najwiekszej ich
potrzebie do Mnie znajda. I te wydarzenia odgrywajace sie w naturze spowoduja pomiedzy ludzmi
wielkie wzburzenie, a lek bedzie mial swoje uzasadnienie, bo chociarz gwiezdzie tej towarzysza
dziwne wydarzenia, to ona jednak coraz bardziej sie do ziemi zbliza, a zderzenie z ziemia wydaje
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sie byc wedlug obliczen tych którzy gwiazde ta odkryli bieg jej sledza nie do unikniecia. Lecz Ja
przepowiedzialem to juz na dlugo przed tem „ze wysle wam wroga który nadejdzie z powietrza” ze
wielkiego  rozmiaru  katastrofa  spowodowana  silami  natury  was  ludzi  jeszcze  oczekuje,  która
ostatnia koncowa faze tzn. totalna przemiane powierzchni ziemi poprzedzac bedzie.... i wiele ona
ludzkich ofiar za soba pociagnie.... Ciagle zwracam wam na to uwage a Moje slowo to prawda która
z pewnoscia  sie  spelni....  Lecz powinniscie  juz uprzednio zostac o tym poinformowani,  bo wy
ludzie powinniscie rozpoznac Moja wole i Moja wladze.... abyscie sie dowidzieli, ze nic nie moze
sie bez Mojej woli wydarzyc, i nic z tego co sie wydarza nie jest bez sensu i przeznaczenia, i ze Ja
przy tym zawsze o tych mysle którzy zupelnie pozbawieni sa wiary, i których Ja pomimo tego nie
che utracic na korzysc Mego przeciwnika....

Dlatego wy ludzie wiedziec powinniscie co was oczekuje, aby latwiej wam bylo dotrzec do wiary
gdy  podczas  wielkiej  biedy  o  Tym  pomyslicie,  który  Jest  Panem  w  niebie  i  na  ziemi,  nad
wszystkimi gwiazdami i znajdujacymi sie na nich swiatami....  Powinniscie juz wczesniej  o tym
wiedziec, co wam wam pozniej w odnalezieniu wiary pomocne bedzie, jesli  wy tylko posiadac
bedziecie dobra ku temu wole. Na was przyjda wprawdzie nieszczescia, lecz dla kazdego jednego z
was moga sie one okazac blogoslawienstwem, jesli on dzieki nim  zycie swojej duszy odzyska,
nawet gdyby w naziemskim sensie musial on nawet utracic swe ludzkie zycie.... gdy on w swojej
biedzie do Mnie zawola....

Amen

Widzialny  na  niebie  wytwór (obraz)  z
obloków....  Obraz  Jezusowego
cierpienia i smierci....

1081
4. wrzesień 1939

Bóg....  Pan  nieba  i  ziemi  zesle  wam  widoczny znak,  który  ma  swiadczyc  o  Jego  mocy  i
wspanialosci....

Od  wieków  juz  ustalone,  powinno  sie  teraz  oczom waszym objawic,  abyscie  pelni  podziwu
ogladac mogli stworzenie Bozej wszechmocy i milosci.

Ten obloczek mógl by sie wam wydawac jak martwa istota, lecz pomimo tego ukrywa sie w nim
zycie, które takze do waszego jestestwa sie przyczynia. A Bóg i tego rodzaju zyciem wedlug Swojej
kieruje woli i formuje w pelnym madrosci zamiarze dzielo z obloków takiego rodzaju który pozwoli
w nim wyraznie rozpoznac cierpienie i smierc Jezusa na krzyzu i wy rozpoznacie na krzyzu Tego,
którego istnieniu swiat  ten zaprzeczyc by chcial....  i  albo zamrzecie  z przerazenia....  albo tez z
radosci wkrzykiwac bedziecie.... W zaleznosci od tego czy wy Jezusa od siebie odrzucacie, lub tez
Go w sercu waszym nosicie.... Modlac sie.... wpatrywac sie w niego bedzie ten drugi, a odepchnac
chcial go bedzie kto z dala od Jezusa Chrystusa stoi. A Pan tego chce....  On chce dac ludziom
jeszcze jeden znak Swojej laski i milosci, gdyz ulatwi to ludziom wierzyc.... pozwolic wierze w
Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela tego swiata na nowo powstac, jesli ja oni utracili, lub tez aby
wiara mogla tak sie wzmocnic aby stala sie wiara nie do zachwiania. I ludzkosc znowuz starac sie
bedzie  zjawisko  to  w  sile  jego  oddzialywania  oslabic....  Ona  bedzie  je  sobie  tlumaczyla  jako
zjawisko, które jedynie przypadek uformowal i które nie ma zadnego szczególnego znaczenia....
ona starac sie bedzie zniweczyc to co wola Boza sprawila.

Lecz  na  przekór  wszelkim  ludzkim  wyjasnieniom  pozostanie  to  zjawisko  na  niebie  bez
jakichkolwiek zmian nadal widoczne, tak ze caly swiat je ogladac moze.... Na wskutek tego zaczna
sie zastanawiac nawet ci, których swiadomosc im na to nie pozwala, aby wszelkie nadzwyczajne
wydarzenia jako cos mistycznego traktowac. Nadszedl czas w którym mozna zaoferowac ludziom
nadzwyczajne zjawiska, nie zmuszajac ich przy tym do wiary, bo ludzkosc zaczela tak racjonalnie
rozumowac, ze wszelkie zjawiska stara sie zawsze sobie jedynie naukowo wytlumaczyc, odrzucajac
wszelki wplyw duchowch sil....
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Tak  wiec  nie  zagrazaja  juz  takie  zjawiska  wolnej  ludzkiej  woli  czlowieka....  gdyz  bardziej
prawdopodobne jest ze te naukowe wyjasnienia u ludzi predzej uznanie znajda, jak wiara w to, ze sa
to znaki pochodzace z góry. I znowu jedynie tylko ci którzy Boga szukaja, którzy przez ziemie w
milosci wedruja rozpoznaja w nich widoczna dzialalnosc wiekuistego Boga....  dlatego ponownie
zostaje ludzkosci zaoferowany dowód Bozej laski, który tylko niewielu jako takowy rozpozna.

Pan  wylacza na  krótki  okres  czasu  prawa  natury....  i  akurat  ten  fakt  musialby  wlasciwie
naukowcom dac do myslenia, lecz gdzie  brak jest dobrej woli do rozpoznmania  czystej  prawdy,
tam moga nawet gwiazdy ich droge zmienic, slonca ich blask utracic.... to nie ugielo by jednak
upartej i zatwardzialej ludzkiej woli, lecz z jeszcze wiekszym zawzieciem starala sie ona bedzie
rozszyfrowac prawa natury.... I w koncu oddali sie ona coraz dalej od jej wlasciwego rozpoznania.

Dlatego tez znak ten jest tak nadzwyczajny w swoim rodzaju i z pewnoscia takze przychylnoscia
bezposredniej laski, lecz jedynie dla tego, którego usposobienie to wspaniale zjawisko rozpoznac
potrafi, lub tez rozpocznie nad nim rozmyslac.

Ale kto bez uduchowienia ten obraz na niebie oglada, ten nie korzysta z plynacej do niego laski i
zadnych wniosków z tego nie wyciaga, gdyz dla niego pozostanie ono jedynie z reki przypadku
uformowanym dziwnym wytworem, gdyz rozum jego niczego nie pojmuje,  bo serce nie potrafi
jeszcze kochac, a wiec nie potrafi umysl jego ogarnac glebszych prawd....

Amen

Mój glos zabrzmi do was z góry.... 3571
8. październik 1945

I glos mój zabrzmi z góry.... a bedzie on potezny i ludzie beda musieli go uslyszec, nawet, gdy
zazwyczaj nie zwracaja na Mnie swej uwagi. Oni Beda musieli wzrok ich do góry zwrócic.... w
zaleznosci od stanu ich duszy chetnie lub tez niechetnie. Gdyz widza oni ze sa skazani na wladze z
pod której nie sa sie w stanie wymknac. Wprawdzie Moja mowa tylko niektóre serca poruszy, lecz
tym bedzie mozna pomóc, nawet gdyby dla ich ciala bylo juz za pózno. Lecz najczesciej panowac
bedzie jedynie troska i obawa o zycie cielesne i glos Mój nie wystarczy aby oni za jego rada poszli i
do Mnie powrócili pomimo wielkiej biedy i bardzo trudnego polozenia. Ze glos mój do tych jest
skierowany, którzy z dala ode Mnie stoja, tego nie chca oni rozpoznac i z zatwardzialym sercem
beda oni próbowac sie uratowac, lecz wobec sil natury beda bezsilni.

Oni  straca  wszelkie  oparcie,  gdyz  ziemia  zacznie  sie  kiwac,  a  powietrze  wypelnione  bedzie
huczacym sturmem, i kazdy skazany bedzie na siebie samego, poniewaz nikt nikomu nie moze byc
pomocnym. A Mój glos zabrzmi z góry.... i zabrzmi on jak grzmot, a wszelkie elementy natury beda
Mojej  woli  posluszne,  one przemówia za Mnie i  poswiadcza Moja sile.  Ja w widoczny sposób
wystepuje w obliczu ludzkosci,  lecz nie zmuszam jej  do wiary we Mnie,  gdyz ciagle maja oni
jeszcze ta mozliwosc aby uznac jedynie dzialanie sil natury, a Mojej mocy zaprzeczyc, Mocy która
wszelkie sily natury kieruje wedlug Swojej woli. Dlatego i Mój ostatni srodek wychowawczy przed
koncem tego swiata nie bedzie zadnego przymusu wiary dla ludzi oznaczal, chociarzby wlasciwie
bardzo wyraznie w Moim interesie przemwiac musial i byc do rozpoznania dla wszystkich ludzi
dobrej woli, którzy nie sa jeszcze w zupelnosci poluszni Mojemu przeciwnikowi, który chcialby ich
ode Mnie na wiecznosc oddzielic.

I  spelni  sie  co  Ja przez  Mojego Ducha oglosilem....  Ziemia  bedzie  drzala  a  elementy natury
wyrzadza  szkody nie  do  pojecia,  i  niezliczona  ilosc  ludzkich  zyc  zabiora.  Lecz  to  jest  juz  od
wieków ustalone, gdyz i to wydarzenie jest jednym ze srodków pomocniczych, które Ja stosuje aby
pozyskac jeszcze dla Siebie ludzi, gdyz bieda i róznego rodzaju trudne sytuacje zyciowe okazuja sie
ku temu nie wystarczajace aby ludzie  do Mnie zpowrotem znalezli....  A wiec musze ostrzejsza
wybrac rózge dla mocno juz zatwardzialej  ludzkosci.  I to jest za cala pewnoscia prawda, ze Ja
doputy nie spoczne, dopuki nie pozyskam na powrót wszystkie Moje stworzenia. Tak wiec milosc
Moja, która ich od zguby uratowac chce przenigdy nie ustanie, nawet wówczas gdy milosc w Mojej
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dzialalnosci nie zawswze jest do rozpoznania. Ale kto zwraca uwage na glos Mój, ten bedzie takze
odczuwal milosc Moja i bedzie Mi na wieki wieków wdzieczny....

Amen

Przebieg katastrofy.... 1538
25. lipiec 1940

Sily nauczajace z zaswiatów stale w ten sam sposób o ciebie sie troszcza.... ze staraja sie uczynic
cie  zdolnym  do  przyjmowania,  lecz  nie  zawsze  jest  serce  twoje  sklonne  do  przyjmowania  i
powstaja wtedy przeszkody które przyjmowanie utrudniaja. Silom nieba poswiecona zostac musi
cala  uwaga i  nalezy unikac  wszelkich  zwiazanych z  ziemia  mysli,  a  wtedy mysli  przyjaciól  z
drugiej strony znajda do was latwy dostep. Milosc Boza wysyla tobie naprzeciw Swoich poslanców,
którzy cie wzmocnic powinni w twojej woli przyjmownia. Oni przynosza ci objawienie które w
zrozumialy  sposób  przebieg  tej  katstrofy  opisuje,  która  ma  zadecydowac  o  smierci  lub  zyciu
kazdego jedngo z was.

Tylko niewielu ludzi zwraca uwage na oznaki nadchodzacego czasu. Wprawdzie dziwia sie oni z
powodu czestych zmian i braku regularnosci które coraz czesciej  w naturze wystepuja, lecz tez
szybko znowu o nich zapominaja. Oni nie widza w nich zadnej oznaki Bozej woli a tylko i jedynie
przypadkowosc. Dlatego tez na poczatku nie beda oni poswiecac tym zjawiskom zadnej szczególnej
uwagi....  ze  nadciaga  pewne wydarzenie,  które  bedzie  mialo  miejsce na  lonie  natury.  Najpierw
ludzka uwaga sciagnieta zostanie poprzez trabe powietrzna na nadchodzaca niepogode. A wydarzy
sie to w tak ogromnym tempie, ze czlowiek i zwierze znajda sie w wielkich tarapatach, gdyz tylko z
wielka trudnoscia beda sie oni mogli temu szturmowi oprzec.... i to bedzie poczatkiem....

W krótkich odstepach czasu beda dawaly sie odczuc silne wstrzasy ziemi.... i niebo mocno sie
zaciemni, slychac bedzie grzmot za grzmotem.... a bedzie to tak straszne, ze posród ludzi i zwierzat
wybuchnie panika, i beda oni szukac ich ratunku w ucieczce. Lecz bedzie im w tym przeszkadzac
ciemnosc,  a  sytuacja  bedzie coraz to grozniejsza,  huczenie bedzie sie w glosnosci  potegowalo,
wstrzasy ziemi beda coraz silniejsze, ziemia otworzy sie.... i ogromne masy wody wytrysna z jej
wnetrza.  I  gdzieby sie  nie obejrzec woda, ciemnosc oraz chaos niedoopisania posród ludzkosci
która rozpoznala jej przerazajaca sytuacje, która wydaje sie byc bez wyjscia. Dni poprzedzajace to
wydarzenie beda tak jasne i pogodne, ze pewna beztroska ogarnie ludzi, a wiec nadejdzie ta zmiana
tak nagle, ze nikt nie bedzie w stanie sie na nia w naziemskim sensie przygotowac, co by tez bylo
calkowicie bezuzyteczne, gdyz zadna naziemska sila nie bylaby sie w stanie tym elementom oprzec.
Jedynie  ten  kto  wierzy  odczuwa  teraz Boska  wszechmoc....  i  poleca  Sie  opiece  swego
Stworzyciela....  I  chociarz i jego serce takze odczuwa lek widzac co sie wokól niego dzieje, to
wyczekuje on jednak cierpliwie az pomoc nadejdzie i wysyla swoje Mysli w góre do swego Pana.

Kto pojal cel i sens swojgo zycia, ten wie ze nadeszla godzina w której kazdy jeden podjac bedzie
musial decyzje.... i bedzie on staral sie przyniesc duchowa pomoc wszedzie tam, gdzie tylko bedzie
to  mozliwe,  bedzie  pocieszal  nieszczesliwych  i  wskazywal  im  na  Boga;  on  bedzie  pomagal
zapalajac w ciemnosci „swiatelko”.... Bo Bóg da mozliwosc dzialalnosci tym którzy Go rozpoznali
i którzy sie Jemu na sluzbe oferuja, oni miec beda bogate pole do dzialania, a nasiona padac beda na
dobra ziemie, gdyz Bóg zaoszczedzi wszystkich tych, którzy Go szanuja i w wielkiej potrzebie do
Niego sie udadza....

Amen

Zbieranie  sil  zanim  nadejdzie  wielki
chaos....

8549
5. lipiec 1963
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Wzmacniajcie sie ciagle na nowo Moim slowem, gdyz w nadchodzacym czasie bedziecie tego
wzmocnienia potrzebowac, i dlatego teraz juz sile zbierac powinniscie, gdyz potem, kiedy Moja juz
od dawna zapowiedzina interwencja bedzie mala miejsce, to nie bedziecie w stanie pozbierac mysli
aby sie do Mnie pomodlic.... Co Moja madrosc i milosc zadecydowaly, to zostanie tez zrealizowne i
kazda przepowiedz sie spelni.... która Ja wam zeslalem, aby was to wydarzenie nie zaskoczylo bez
uprzedniego ostrzezenia....

Stale powinniscie myslec o tym i starac sie serce wasze uczynic wolnym od wszelkich porzadan
zwiazanych z naziemskimi dobrami.... Wy powinniscie starac sie od materi uwolnic, Gdyz kiedys
bedziecie musieli ja opuscic i im mniej serce wasze do niej jest przywiazane, tym latwiej sie wam
bedzie z jej utrata pogodzic i tym mniej bedziecie tez przez Moja interwencje obciazeni.... Ciagle na
nowo mówie  wam ze  powinniscie  sie  na  czas  ten  przygotowac....  w którym zapanuje  chaos  z
niczym nie do porównania....  i w którym to jedynie wasz wewnetrzny ze mna zwiazek pozwoli
wam podolac wszelkim trudnosciom. Bo kto nie zostanie bezposrednio przez katastrofe trafiony, tak
ze  utraci  on  podczas  niej  swe  zycie,  ten  musial  bedzie  prowadzic  bardzo  ciezkie  zycie,  gdyz
uporzadkowane zyciowe warunki nie beda juz po niej istnialy, a naziemska bieda tak bardzo na was
ciazyc bedzie, ze bez Mojej pomocy nie dacie sobie z tym wszystkim rady.

Ciagle na nowo powinniscie w sercu waszym przyjmowac slowo Moje.... i czerpac z niego sile....
powinniscie dzieki Moim slowom zdobyc tak silna wiare, aby wami w nadchodzacym czasie nic nie
bylo w stanie  wstrzasnac,  abyscie  mogli  wówczas  calkowicie  Mi sie zawierzyc  i  zawsze tylko
Mojej pomocy wyczekiwac.... I wierzcie w to ze Ja wam tez pomoge, i ze jedynie wewnetrzna ze
Mna wiez  stworzona zostac  musi,  która  tylko  ten  czlowiek potrafil  bedzie  stworzyc,  który Mi
calkiem oddanym jest.... i który w tym wielkim wydarzeniu jedynie spelnienie Moich przepowiedni
rozpoznaje i z tym wieksza wiara Mojej pomocy wyczekuje, która on tez otrzyma. Ja sprawie ze
zrealizuje sie to, co wydaje sie byc niemozliwym, jesli tylko bedzie sie mialo do Mnie bezgraniczne
zaufanie. I kazdy czlowiek sam powinien sie do tej mysli przyzwyczaic, ze panujacy wokól nas
porzadek dlugo juz takim nie pozostanie, on powinien w to uwierzyc, ze wielki wstrzas cala ziemie
spotka, którego wymiarów wy nie jestescie w stanie sobie wyobrazic.... i ze niezliczona ilosc ludzi
stanie sie ofiarami tego silami natury spowodowanego wydarzenia.... i ze ci, co to przezyja w tak
trudne zyciowe warunki sie dostana, ze beda one od nich wymagac duzo sily oraz zaufania w Moja
pomoc, aby dac sobie z nimi rade. A wtedy okaze sie gdzie sie milosc do blizniego praktykuje, gdyz
jedynie tam bedzie Moja pomoc widoczna.... I kazdy który z lekiem o swoje dobro tylko o sobie
myslal bedzie, ten sam bedzie sobie musial dac rade i nie bedzie on w stanie opanowac tej sytuacji.
Bo wy ludzie musicie doswiadczyc, ze milosc jest sila i ze wy wiele zdzialac bedziecie mogli, kiedy
czynic cos bedziecie z milosci do blizniego.

Ciagle na nowo zwracam wam na te czasy uwage, kiedy wielki chaos na was spadnie, którego
przyczyna  bedzie  wielki  kataklizm,  gdyz  chcialbym  wam  ludziom  dac  jeszcze  ostatni  znak  o
istnieniu  Mocy,  której  wy ludzie  podlegcie.  Wy z  koleji....  którzy  Moje  slowo otrzymujecie....
bezposrednio lub za pomoca Moich poslanców, wy powinniscie stale slyszec Moje ostrzezenie,
siebie tak czesto jak to tylko jest mozliwe w slowie Moim pograzyc a sila wasza bedzie rosla, tak ze
nawet  w  najwieszej  biedzie,  najwiekzych  tarpatach  nie  utracicie  ze  Mna  powiazania,  a  wtedy
zawsze pewni byc mozecie Mojej pomocy, gdyz tym, którzy sie na Mnie zdecydowali zawsze bede
w widoczny sposób pomagal, aby ich wiara, oraz wiara ich wspólludzi wzmacniania byla i aby
mogli oni stworzyc ze Mna zywe.... aktywne polaczenie i juz nigdy z niego nie zrezygnowac.

I nie liczcie na to ze was to ominie, ze innych obszarów ziemi dotyczyc to bedzie, które z dala od
was leza....  Bo wydarzenie  to  bedzie tak ogromne ze  dotknie  ono wielkie  naziemskie obszary,
chociarz nie cala zimie....  Dlatego tez nie bedzie miejsca na ziemi, gdzieby ta wielka bieda nie
pozostwila  swego  sladu,  co  wy dopiero  wówczas  zrozumiecie,  gdy kataklizm ten  bedzie  mial
miejsce,  kiedy Glos  Mój  w swiecie  tym zabrzmi  i  wy te  straszliwe  rozmiary tego  kataklizmu
wiedziec  bedziecie....  co  z  koleji  dlugo  trwac  bedzie,  zanim  wy  je  w  calym  ich  rozmiarze
rozpoznacie.
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Jeszcze  zyjecie  w  spokoju  i  nie  potraficie  sobie  takiego  wielkiego  chaosu  wyobrazic....  Ja
chcialbym  wam  jednak  zwrócic  na  to  uwage,  ze  wszystko  nadejdzie  co  juz  uprzednio
przepowiedziane zostalo....  i  Ja chcialbym osiagnac jedynie to,  abyscie uczynili  wszystko co w
waszej mocy, aby potem posiadac taka sile zeby przetrwac.... Gdyz Ja was, którzy Mi sie oddajecie
i  do  Mnie  nalezec  chcecie,  nigdy  nie  opuszcze....  I  zawsze  bede  was  w  sile  zaopatrywal....
Pozwólcie  ciagle  na nowo abym do was przemawial  i  czerpcie  sile  z  Moich slów i  doprawdy
bedziecie w stanie nawet w najwiekszym cierpieniu znalezc ze Mna kontakt, a Ja zawsze gotów
bede wam pomóc, zawsze was bede wspieral.... i przez was przynosil pomoc tym, którym wy w
milosci starali sie bedziecie pomóc....

Amen

Strach ludzkosci.... Kataklizm oraz jego
skutki....

4633
10. maj 1949

W niesamowita  biede  popadna ludzie  którzy nie  wierza....  kiedy Ja  im sie  we znaki  dam za
pomoca sil natury, gdyz przed ich oczami odegra sie wydarzenie które wyzwoli niesamowite sily....
w stosunku do których czlowiek zupelnie bezradny i bezsilny bedzie. Ludzkosc opanuje smiertlny
strach i dotknie on nawet tych którzy do Mnie naleza, lecz oni beda w cudowny sposób przez Moja
pomoc wzmacniani,  jak tylko ich Mysli  ku Mnie wzniosa.  Nie wierzacy z koleji  nie posiadaja
zadnego wsparcia  i  oni  skazani  sa  w zupelnosci  na laske i  nielaske  oddzialywujacych na nich
elementów natury. Niewielu z nich w obliczu smierci zawola do Mnie, ale ich zawolanie dotrze do
Mojego  ucha  i  oznaczac  dla  nich  bedzie  pomoc  w  sensie  naziemskim  jak  i  duchoym,  kiedy
nadejdzie ich godzina. Ale im udalo sie jeszcze uratowac ich zycie i to na wieki.

Lecz najczesciej  ludzie ci potraca ich zmysly tzn. ze nie beda w stanie wyslac ku górze swej
mysli, oni próbowac beda sie uratowac, lecz wszedzie znajda sie w tych samych opresjach, gdyz
elementy natury sa w zmowie przeciw nim, wszystkie elementy sa w pelni swoich sil aktywne....
woda, ogien, huragan, i swiatlo znajda sie po za porzadkiem, spowoduja ogromne, niewyobrazalne
szkody, niezliczona ilosc ludzi straci przy tym zycie. Bedzie to stosunkowo krótki akt lecz bardzo
powazny  w  skutkach  dla  wszystkich  ludzi  którzy  go  przezyja,  bo  teraz  zacznie  sie  wielka
naziemska bieda,  która jest  o wiele  wieksza od wszystkich co przed nia  juz byly.  Ludzie beda
musieli  sie  na  zupelnie  inne  warunki  zycia  przestawic,  oni  beda  musieli  sie  wszystkim  tym
zadowolic  co  im jeszcze  do  dyspozycji  pozostalo,  oni  beda  skazani  na  wlasna  pomoc,  gdyz  z
zewnatrz przez dluzszy okres czasu nie miozna bedzie zadnej pomocy oczekiwac, gdyz beda oni
odcieci od reszty swiata, a polaczenia z nia nie bedzie sie dalo tak szybko zrealizowac. Wielkosc
tego nieszczescia bedzie nie do pojecia, lecz Ja wam stale uwage na to zwracam, abyscie sie nie
pogubili w naziemskich dobrach i posiadlosciach, aby nie byly one dla was wazniejsze od waszej
duszy, której stan dojrzalosci bedzie decydowal o tym jak wy to co na was przyjdzie zniesiecie.

Objawienia tego rodzaju znajduja posród ludzkosci tylko niewiele wiary, chociarz powinne byc
one jako sczególnie wazne traktowane, poniewaz spelnia sie one co do joty.  I kazdy dzien jest
jeszcze  darem laski,  z  którego  wy  powinniscie  skorzystac,  ale  nie  w  sensie  naziemskim  lecz
duchowym, gdyz jedynie to ma racje przetrwania, czego wy sie w duchowym sensie dorobicie.
Pomimo tego obiecuje wam wszystkim którzy jestescie wierzacy i Mi sluzyc chcecie, Moja ochrone
i  Moja  pomoc.  Nie  pozwólcie  sie  zasmucic  Moimi  slowami,  wiedzcie  ze  wszystko,  nawet  to
najciezsze jest do zniesienia, jesli Mi to przekazecie, jesli Mnie o to poprosicie abym pomógl wam
w niesieniu waszego ciezaru....  Ja was nie opuszcze i pomoge wam, abyscie mogli wytrwac do
konca....

Amen
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Chaos po Mojej interwencji.... 8619
17. wrzesień 1963

Stale na nowo obwieszczam wam, ze dostaniecie sie pod nieslychany chaos spowodowany Moja
interwencja.... Gwaltowne sily natury wyzwola sie, a wy nie bedziecie w stanie zebrac mysli i tylko
Moi beda potrafili  sie  do Mnie modlic,  beda to  wprawdzie tylko ich krótkie  westchnienia,  lub
blagajace mysli, ale Ja ich wyslucham i ochronie ich od najgorszego. Lecz wszystko wypadnie z
ladu i spowoduje posród ludzkosci gorzka biede.... A dla wielu bedzie to juz ich koniec, gdyz utraca
oni swe zycie, chociarz nie bedzie to jeszcze oznaczac konca tej ziemi. Lecz Ja staram sie jeszcze
przed  ostatecznym  koncem  uratowac,  co  sie  jeszcze  uratowac  da....  Ja  chcialbym,  aby  Mnie
wszyscy ci, którzy maja jeszcze slaba wiare rozopznac mogli, aby w ich wielkiej potrzebie do Mnie
sie zwrócili  i  aby mogli  otrzymac widoczna dla nich pomoc, aby ich wiara mogla sie przez to
wzmocnic, i aby stali sie oni dla Mnie pomocni. I Ja wam mówie: bedzie to prawie ponad sily dla
kazdego jednego, i tylko Jeden bedzie mógl wam ofiarowac sile i wam wyslac pomoc.... jesli wy w
waszej wielkiej biedzie do tego Jednego sie zwrócicie....

Ale ta interwencja nie moze wam ludziom zostac zaoszczedzona.... gdyz jest to  ostatnia próba
uratowania dusz, które bez wiary sa, lub które jedynie bardzo slaba wiare posiadaja. I kiedy znajda
sie  oni  w  trudnej  bez  wyjscia  sytuacj,  to  jest  mozliwe  ze  sobie  oni  jednak  jeszcze  o  Bogu  i
Stworzycielu przypomna....  o mocy która ponad nimi panuje i która im jedynie pomóc moze. I
kiedy juz sie to wielkie wydarzenie, ten kataklizm zakonczy, to ludzka bieda z nim sie nie skonczy,
a chaos bedzie coraz to wiekszy. A wtedy okaze sie tez gdzie jeszcze zywa wiara panuje, gdyz
jedynie ona potrafic bedzie dac sobie rade z ta nadzwyczaj trudna dla ludzi sytuacja.

Kto w sobie zywa wiare posiada, ten zaufa Mi sie bez ograniczenia i doprawdy Ja jego wiary nie
zawiode.  On zawsze otrzyma pomoc i bedzie on zawsze staral sie swoich wspólludzi do wiary
doprowadzic i zgodnie z ich wola oraz checia do niesienia pomocy, otrzymaja takze i oni pomoc, bo
bieda  sklaniac bedzie ludzi  do niesienia z milosci pomocy i  wtedy katastrofa ta  spelni swoje
przeznaczenie, a mianowicie aby przebudzic w czlowieku wolna od osobistych interesów milosc
do blizniego jego, co z koleji jest gwarancja na to, ze Ja Moja milosc na ludzi tych skieruje, im sile
ofiaruje na to aby mogli oni zapanowac nad ich systuacja.

Zaprawde,  wy nie  musicie  obawiac  sie  tego  trudnego  okresu  czasu,  gdyz  nalezycie  do  tych
Moich, którzy Moja wole spelniaja i którzy chca Mi sluzyc, bo stala wasza ze Mna wiez zapewnia
wam Moja ochrone oraz staly doplyw nowej sily w wysokim stopniu. Po za tem Ja potrzebuje was
znowuz do rozpowszechniania Mojej ewangelji milosci, która wówczas bardzo konieczna bedzie,
gdyz na nowo pozwola ludzie  poznac ich prawdziwa istote....  i  tylko niewielu okaze gotowosc
niesienia  blizniemu  pomocy  i  mozna  im  bedzie  raz  po  raz  udzielic  pomocy....  Ja  wam  to
zapewniam.... Ale najczesciej widziec sie bedzie znowu milosc egoistyczna do samego siebie.... i
bezwzglednie beda sobie ludzie  przywlaszczac co do nich nie  nalezy,  aby poprawiac sobie ich
zyciowa sytuacje.... Czlowiek który uzywal bedzie przemocy zawsze bedzie góra i starac sie on
bedzie tego który od niego slabszy jest poprostu zniszczyc. I bedzie to dla tego okresu biedy bardzo
charakterystyczne i pozwoli rozpoznac, ze ludzkosc dojrzala juz do jej upadku.... zaglady. Pomimo
tego powinni ci  którzy ze Mna sa zawsze na tym polegac,  ze Ja wiem o wszystkim czego oni
potrzebuja, i zawsze potrafil bede oddalic od nich ich biede, gdyz dla Mnie wszystko jest mozliwe, i
Ja  was  utrzymam  takze  w  sensie  naziemskim,  czasem  nawet  w  bardzo  nadzwyczajny  sposób
otrzymacie pomoc ode Mnie wiara wasza bedzie dzieki temu coraz bardziej zywa, a dzieki jej sile
uda sie wam wszystko pokonac i pomimo tego nie zostac pokonanym przez waszych wrogów....

A ze  czasy te  juz do was sie  zblizaja  w to  mozecie  spokojnie  uwierzyc,  gdyz  korzystam ze
wszystkich mozliwych srodków, aby pozyskac jeszcze sobie te dusze, które nie sa jeszcze w calosci
pod panowaniem Mego przeciwnika.... Gdyz im takze Ja chcialbym sie w mojej milosci i mocy
objawic, jesli tylko wiara ich jest jeszcze zywa, bo z wiary formalnej bedzie sie musialo calkowicie
zrezygnowac,  gdyz  nie  byla  to  wiara  z  przekonania,  która  byla  by w wtanie  stawic  czola  tak
wielkiej  nziemskiej  biedzie.  A bieda  ta  wszystkich  tych  gorzko  dotknie,  którzy  w  nadmiarze
oplywali  naziemskich  dobrociach,  którym  przemijalnosc  naziemskich  dóbr  na  ich  oczach  sie
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zademonstruje.  A oddzialywanie  tego na nich  bedzie zalezne od dojrzalosci  ich  duszy,  ze albo
szukac  beda  oni  swego ratunku u  Boga,  proszac  Go o pomoc,  lub  tez  beda  z  wlasnych sil  je
pokonac, co czynic oni beda na koszty ich bliznich, gdyz pozbawieni sa oni milosci, bo w innym
przypadku do Mnie by sie zwrócili.

Te czasy wielkiej biedy beda na was ludzi stawiac wielkie wymagania, ale wy podolacie im z
Moja pomoca....  Dlatego poproscie o nia dla was, i proscie Mnie o sile juz przed tem, abyscie
wszystko przetrwac mogli,  kiedy ten chaos sie rozpocznie.  Gdyz wy bedac w zwiazku ze Mna
bedziecie  mogli  wiele  zdzialac,  lecz  pozostaniecie  slabi  i  bezradni  kiedy sie  jedynie  na  wasze
wlasne sily zdacie, wierzac w to, ze zadnej Bozej pomocy nie potrzebujecie.... Bo Ja Sam bede przy
kazdym jednym z was, który do Mnie w swojej biedzie zawola....

Amen

Misja  slug  Moich  na  ziemi  po
kataklizmie....

3709
10. marzec 1946

Co wam wasz wewnetrzny glos podyktuje, to oznajmiacie glosno waszym bliznim kiedy czas
nadejdzie. Bo nalezy to do waszej misji, która wy spelnic musicie, aby dac ludziom wyjasninie,
kiedy oni nie beda mogli pojac tego co sie na swiecie dziac bedzie i na wskutek Mojej interwncji
nie beda potrafili wierzyc w Stworzyciela nieb i ziemi, w kochajacego Ojca, który kieruje losem
swoich dzieci znajdujacych sie mna ziemi. Wówczas to wystapcie i pouczajcie ich, i przedstawcie
im Moja wielka milosc.... Nie starszcie ich Bogiem gniewu i sadu, gdyz nie sa to jeszcze kary, a
jedynie  srodki  wychowawcze,  które  Ja  stosuje,  aby  uratowac  ludzkie  dusze.  Jeszcze  nie
wypowiadam otatecznego slowa, lecz nie  pozostwie zadngo srodka nie wypróbownym, aby nie
musiec dusz w dniu sadu ostatecznego skazac na wieczne potepienie....

I to spróbujcie im wytlumaczyc.... ze okres przeznaczony na zbawienie dusz dobiegl do konca i ze
tylko  jeszcze  krótki  odcinek  czasu  do  konca  pozostal....  i  ze  czas  ten  musi  zostac  dobrze
wykorzystany na powrót do Mnie. Ludzie beda watpic w Moja milosc, oni beda watpic w Moja
wszechmoc, kiedy zobacza ta wielka nedze która z ludzkiej woli.... i na koncu z Mojej woli przez
ziemie  kroczy....  I  kto  nie  stoi  mocno  w wierze,  a  poprzez  swoje  zycie  w  rozpoznaniu....  ten
znajdowal  sie  bedzie  w  niebezpiczenstwie  odpadniecia  ode  Mnie,  tzn.  calkowitej  ze  Mnie
rezygnacji.

Lecz rozmiar tej nedzy otworzy tez ich serca i oni was wysluchaja, a slowa wasze nie ucichna bez
pozostawienia  na  nich  wrazenia,  dlatego  tez  czas  ten  w  szczególnie  intensywny  sposób
wykorzystanym zostac musi.... a wy przemawiac musicie gdy tylko poczujecie w waszym wnetrzu
jak potrzeba ta na was nacisk wywiera, gdyz wtedy jest to zawsze Mój duch który was do tego
popedza.... abyscie stali sie aktywni dla Mnie i dla Mojego królestwa. I przedstawcie im rozmiar
biedy w jakiej oni sie znajduja oraz zwróccie im uwage na to, ze cialom ich nie pozostlo juz wiele
czasu, ale dusze ich wieczne sa i dlatego wlasnie ich los jest tutaj najwazniejszy, upomnijcie ich do
dzialalnosci  w milosci....  upomnijcie  ich  do  tego,  aby oni  mniej  zwazali  uwage na  ich  wlasne
polozenie i wiecej starali sie pomogac ich bliznim; przedstawcie im sile i blogoslawienstwo plynace
z milosci do blizniego, oraz Moja stala gotowosc do udzielenia im pomocy i starajcie sie obudzic w
nich wiare lub istniejaca juz wzmocnic. I bedziecie sie o to martwic musieli co wy powinniscie im
powiedziec,  bo  Ja  wam wszystkie  slowa na  usta  poloze,  jesli  wy tylko  byc  dla  Mnie  aktywni
zechcecie, jesli sami wzbraniac sie nie bedziecie przed spelnieniem tego zlecenia, które Ja wam
poprzez slowo Moje daje.

Wyrazniej niz kiedykolwiek uslyszycie w waszym wnetrzu glos Mój i nie lekajcie sie wówczas
zadnej przeciwnej mocy, gdyz Ja sobie tego zycze abyscie dla Mnie pracowali, i wiem jak was
uchronic  przed  tymi,  którzy  chcieliby  wam  w  wykonywanej  dla  mnie  pracy  przeszkadzac.
Przemawiajcie bez obaw, i nie dopuszczajcie do was watpliwosci, czy to co wy czynicie Mojej woli
odpowiada, bo gdy nadejdzie czas na wasza dla Mnie dzialalnosc, to wówczas ja zawladne wami i
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bez oporu powinniscie pójsc za Mna, tzn. czynic co wam serce wasze dyktuje. I wyraznie w sercu
waszym to odczuwac bedziecie....  i  bedzie  to  dla  was wewnetrzna potrzeba aby przemówic do
wszystkich tych, których na waszej drodze napotkacie, aby wskazac im na bliski juz koniec, który z
taka sama pewnoscia nadejdzie jak ta Moja interwencja poprzez sily natury.... poniewaz spelni sie
co Ja wam przez Ducha Mojego oznajmilem....

Amen

Nadzwyczajna  Boza  pomoc  po
kataklizmie....

7331
10. kwiecień 1959

Kiedy Ja do was przemówie  poprzez  sily natury,  to  zapanuje  posród ludzkosci  chaos  nie  do
opisania, gdyz wszyscy oni obawiac sie beda ze wydarzenie to moze sie powtórzyc i dlatego tez
beda oni zyli posród zniszczen które elementy natury na ziemi wyrzadzily, pozbawieni spokoju i
pelni  leków, co bylo wyrazeniem Mojej  woli.  Na ludzi  przyjdzie  bardzo niedobry okres czasu,
czasu którego jeszcze zadna na tej ziemi zyjaca ludzkosc nie doznala.

Ale jest to tez czas konca, podczas którego wszystko nabierze nadzwyczajnych rozmiarów, aby
jeszcze ludzkosc przebudzic. Ale i ten kataklizm spowodowany silami natury tylko niewielu do
zastanowienia sie nad swoim zyciem skloni, podczas gdy wiekszosc pelna oburzenia wszelka wiare
w Boga porzuci, w Boga, Który takie zniszczenia dopuszcza, które dla wszystkich sa widoczne.
Lecz  zaden  z  nich  nie  pomysli  o  tym jak  on  sam sie  w  odniesieniu  do  Boga  zachowuje  lub
zachowywal, którego Imie wprawdzie na ustach mial lecz bez udzialu jego zywej we Mnie wiary,
lub bez nawiazania ze Mna kontaktu. I jedynie niewielu z nich zwróci sie do Mnie w okresie ich
najwiekszej biedy, ale tych niewielu otrzyma ode Mnie widoczna i odczuwalna pomoc, im bede w
tak widoczny sposób pomocny, ze wzmnocni sie ich wiara w Moc Która los ich w Swoich rekch
trzyma.... Wszystko to wydarza sie jedynie po to, aby ludzie ich wiez ze Mna odnalezc mogli, lecz
zawsze bedzie tylko niewielu, którym to co nadejdzie blogoslawienstwo przyniesie, bo ludzie sa juz
za bardzo przez Mojego przeciwnika opanowani, aby mogli sie jeszcze do Mnie zwrócic i u Mnie
pomoc dla siebie wyprosic. Dlatego tez Ja nie moge im sie objawic, co jednak z cala pewnoscia
uczynie  w  stosunku  do  tych,  którzy  sie  do  Mnie  w  ich  biedzie  uciekna.  Ciezar  cierpienia
spowoduje, ze wielu zacznie modlic sie bardziej  goraco, a wiec bedzie dla Mnie spelnienie ich
modlitw latwe, poniewaz widoczna jest w nich wiara w Boga który pomóc potrafi i poniewaz oni
tak do Mnie pra, ze Ja zaprawdy udziele im pomocy w ich potrzebie.

I wtedy istniec tez bedzie wiele okazji dla Moich slug, aby przyniesc ludziom slowo Moje, które
przyjete zostanie z tak wielkim glodem, jaki tylko rzadko bedzie mozna spotkac. Lecz niewierzacy
okazwywac beda z tego wzgledu jeszcze mocniejsza nienawisc w stosunku do tych którzy glosza
Moje slowo i którzy otrzymuja widoczna ode Mnie pomoc. Lecz oni nie pozwola dac sie nawrócic,
a przez brak milosci potwierdzaja oni jedynie ich przynleznosc do Mojego przeciwnika, oraz opór
w stosunku do Mnie i  do Mojej  milosci,  która by ich równiez pozyskac chciala lecz nie moze
znalezc do nich dotepu.

Panujaca bieda bedzie wprawdzie duza, ale pomimo to sytuacja nie bedzie calkiem beznadziejna,
gdyz zawsze bedzie mozna sie do Mnie zwrócic w modlitwie o pomoc....  i  poniewaz ja kazdej
wlasciwej  modlitwy wyslucham,  abym Ja  Sam mógl  sie  tym objawic,  którzy  nie  znajduja  sie
jeszcze calkiem pod panowaniem Mego przeciwnika. Ale musi to dla ludzi pozostac zawsze aktem
wolnej woli, czy zechca Mnie oni zawolac czy tez nie. Dlatego tez wszystko odbyc sie musi w
granicach zgodnych z prawami natury,  lecz latwe do rozpoznania dla  czlowieka który w sobie
jeszcze iskierke wiary posiada i któremu Ja pozwole Mnie rozpoznac, aby jego wiara nie zaginela, a
tylko doznala wzmocnienia. Czas ten lezy przed wami, a wy nie mozecie go odzegnac, bo wy sami
nie staracie sie o to aby wybrac inna droge....  i poniewaz wy sami poprzez wasza mentalnosc i
wasze  uczynki  powodujecie  dojrzewanie  tego czasu,  poniewaz wy sami  waszym zachowaniem
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przyspieszacie nadejscie jego konca, i poniewaz czas ten zuzyty zostal, czas który wam przyznany
zostal na dojrzewanie waszych dusz....

Amen

Zapowiedz zblizajacego sie juz konca....
Slaba w to wiara....

3964
29. styczeń 1947

Wy wiecie ze nie mozecie juz oczekiwac dlugiego na ziemi zycia.... i ze kazdy nowy dzien to
laska dla was, abyscie jeszcze mogli dojrzec, jesli dobrze z niego skorzystacie. Wy wiecie o tym
dzieki Mojemu slowu, lecz wasza wiara nie jest jeszcze wystarczajaco gleboka, aby was slowo
Moje  zachecic  moglo  do  pilnego dazenia,  wy macie  watpliwosci  odnosnie  prawdy zawartej  w
Moim  slowie  jesli  tylko  dotyczy  on  bliskosci  konca.  Lecz  pomimo  tego  z  cala  zapartoscia
powinniscie nad soba samym pracowac gdyz koniec jest juz bliski.... Ja raz po raz zwracam sie do
was i ostrzegam was przed letnim nastawieniem do zycia, ciagle na nowo upominam was: traktujcie
Moje slowa powaznie, zaglebiajcie sie w nie i zyjcie wedlug nich.

Wy nie wiecie kiedy nadejdzie wasza ostatnia godzina.... wy nie wiecie tez ile czasu wam jeszcze
do konca pozostalo i  dlatego  powinniscie zyc tak jak gdyby kazdy nowy dzien byl waszym
ostatnim dniem.  Ja  stale  wysylam do was istoty duchowe,  które  sa  na Moich uslugach,  które
przekazuja wam mysli pelne swiatla,  które zmysly wasze skierowuja na duchowe królestwo, Ja
wysylam do was na ziemi Moich poslanców, którzy powinni zaznajomic was z bliskim juz sie
koncem, którzy zwracaja wam uwage na znaki wskazujace na dobiegajacy do konca czas i którzy
powinni  przebudzic  w  was  silna  wiare,  którzy  powinni  przekazac  wam Moje  bezposrednio  na
ziemie skierowane slowo. A wiec Ja staram sie uswiadomic wam powage waszego polozenia, aby
umozliwic wam szczesliwy koniec, lecz wy wszyscy nie traktujecie slów Moich z  cala powaga,
wasza wiara jest jeszcze za slaba, abyscie potrafili zyc odpowiednio do tego co wam slowo Moje
oznajmilo, chociarz wola wasza ku Mnie jest skierowana. Dlatego tez ciagle na nowo upominam
was:.... zaglebcie sie w slowo Moje i pozwólcie aby mysl o zblizajacym sie koncu w was ozyla,
przygotujcie  sie  na  to,  w  obliczu  bliskiego  juz  konca  i  wielkiej  duchowej  biedy....  traktujcie
wszystko to co naziemskie jako mniej istotne, gdyz bedzie ona tym wieksza, im blizej bedzie do
konca.

Korzystajcie w pelni z waszej energi aby sie duchowo do przodu rozwijac a Mi pozostawcie pelni
wiary i zaufania cala troske o cialo wasze. Wykorzystajcie jeszcze dobrze ten czas przed koncem,
badzcie  bezustannie  czynni  w  milosci,  i  zawsze  czerpcie  sile  z  Mojego  slowa,  upominajcie  i
pouczajcie waszych bliznich, aby to samo czynili, a wiec pomagajcie sobie nawzajem aby na ziemi
osiagnac cel,  który Ja wam wyznaczylem, pomagajcie sobie nawzajem w osiagnieciu duchowej
doskonalosci, bo czas do konca jest juz krótki....

Amen

Nadchodzace  wydarzenie....  Boza
interwencja.... Czas biedy....

2388a
29. czerwiec 1942

Bezlitosnie walcza ze soba narody wyrzadzajac sobie nawzajem niezliczona ilosc szkód. Ludzi
trafi caly ten ciezar tych poczynan, cierpienie i zmartwienia beda ich codziennymi towarzyszami.
Brak milosci posród ludzkosci jest bardzo duzy i stale bedzie sie on jeszcze powiekszal, tak ze
coraz bardziej przyciagac oni beda do siebie konieczna interwencje Boga. Bardzo juz malo czasu
zostalo do dni w których spelni sie to co Bóg poprzez Swego Ducha ludzkosci oznajmil, i pomimo
to ludzie zostana zaskoczeni, gdyz w ich braku wiary nie potrafia oni sobie wyobrazic, ze oni sami
beda ofiarami. Oni nie wierza w to, ze znajduja sie w wielkiej duchowej ubogosci, która wymaga ze
strony Boga Jego interwencji i ze czas na nia  juz nadszedl. Gdyz oni nie szukaja pomiedzy soba
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porozumienia, kazdy chcialyby osiagnac jedynie wlasne korzysci na szkode swego blizniego. I to
jest  poczatkiem bardzo nedznych  czasów, których wy nie  potraficie  sobie  wyobrazic....  Zagina
bezpowrotnie wartosci których nie bedzie sie dalo niczym zastapic.... Nadszedl czas o którym Pan
bedac na ziemi wspominal, a interwencja ta przyniesie ze soba niesamowite cierpienia, a ludziom
bedzie sie wydawalo ze nie beda potrafili tego wszystkiego zniesc.

Lecz nikt nie potrafil bedzie uciec, a tylko z obawa o swe zycie uslyszy on glos Bozy, który
glosno i wyraznie do ludzkosci przemawiac bedzie. Nastapia potem zniszczenia które wszystkich
ludzi  uczynia  tak  samo biednym,  i  wielkie  wymagania  zostana  postawione  odnosnie  ludzkiej
milosci.... gdyz jedynie  aktywna milosc do blizniego bedzie wstanie ta wielka bieda sterowac i
jednoczesnie zniesc ten najnizszy duchowy stan ludzkosci. Bo kazdy zdolny do kochania czlowiek
nie pozostawi swoich bliznich bez pomocy.... i ta z milosci do blizniego dzialalnosc oznaczac juz
bedzie duchowy postep. Kazdy dzien poprzedzajacy jeszcze ten czas powinno sie dobrze w sensie
duchowym wykorzystac, a wiele ich juz nie bedzie.... Niespodzianie szybko nadejdzie dzien który
zapoczatkuje  te  ogromne  turbulenzje  na  rózne  sposoby.  I  jedynie  ludzie  wierzacy  pozostana
spokojni pomiomo wewnetrznego wstrzasu i wlasciwie rozpoznaja sytuacje w której sie znajduja. I
w rozpoznaniu panujacej pomiedzy ludzmi duchowej biedy starac sie oni beda doprowadzc ludzi do
wiary.  Gdyz wlasnie  z powodu ich dusz spadnie na nich to zdarzenie....  i  jesli  czlowiek tylko
zacznie troszczyc sie o swoja dusze, to ta Boza interwencja przyniosla mu prawdziwy sukces. Lecz
bedzie ich znowu jedynie niewielu, gdyz duchowa slepota przeszkadzac bedzie ludziom aby mogli
oni dotrzec do wlasciwego rozpoznania....

Amen

Nadchodzace  wydarzenie....  Boza
interwencja.... Czas biedy....

2388b
29. czerwiec 1942

Tylko  niewielu ludzi  potrafilo bedzie odniesc dla ich dusz korzysc z wydarzenia które sie w
krótkich odstepach czasu trzy razy powtórzy. Ono odbierze luziom zdolnosc logicznego myslenia,
gdyz bedzie ono tak potezne, ze kazde rozwazanie zagubi sie wirze mysl. Jedynie Swoje dzieci
chronic bedzie Bóg widocznie, gdyz bedzie On je potem potrzebowal do pracy dla Niego.... dzieci
które juz przedtem sie  do Niego z pelnia zaufania modla o sile i  wzmocnienie i  które one tez
otrzymaja kiedy ich potrzebowac beda. I nawet gdy nieraz na to juz wygladac bedzie ze wszystko
stracone, to On wszystkim kieruje, i wie dlaczego sprawia ze takie nieszczescie na ludzi spada.... i
On je tez zakonczy kiedy przyjdzie na to czas. A sila wiary ma sie potem sprawdzic, bo dla tych co
wierza oznacza to wydarzenie jedynie potwierdzenie Bozego slowa i z calym przekonaniem i cala
pewnoscia wstawia sie oni za wiara i beda nie do pokonania.

Im mniej czlowieka beda obciazac jego naziemkie posiadlosci, tym bardziej bedzie on dla bozego
slowa otwarty.... i dlatego tez zniszczy Bóg to co im przeszkoda jest na drodze prowadzacej do
góry.  Potem zapanuje  posród  ludzkosci  niesamowita  nedza,  lecz  ona  moze  ja  dla  siebie  sama
zredukowac dzieki jej checi do niesienia sobie wzajemnej pomocy. I kazda milosc do blizniego
wyrazajaca sie czynami Bóg blogoslawil bedzie i pomagal ludziom w zniesieniu ich naziemskiej
nedzy.  Bo co Bóg zabierze to moze tez znowu dac,  jesli  czlowiek tego potrzebuje.  Lecz serce
czlowieka powinno sie  od tego  uwolnic,  on nie  powinien w tym co na ziemi  posiada widziec
czegos najwazniejszego, a tylko rozpoznac ze jest to nieznaczace i  przemijajace, a polaczenie z
Bogiem jest jedynym co daje nam sile i pocieszenie aby przetrzymac nawet najciezsze cierpienie.
Wydarzenie to bylo juz od wieków zaplanowane, i powinno byc ono ostatnia deska ratunku dla
niezliczonej ilosci ludzi wedrujacych po niewlasciwej drodze, którzy widza jednie ich naziemskie
zycie i dlatego tez musza oni doznac tego wstrzasu, aby z cala powaga sie nad przeznaczeniem i
celem  ich  naziemskiego  zycia  zastanowic.  Lecz  jedynie  niewielka  ich  czesc  odniesie  z  tego
duchowa korzysc, reszta bedzie z wzmozonym zapalem pracowac nad stworzeniem sobie dawnych
warunków  zycia  i  nie  beda  oni  przebierac  w  srodkach  do  zdobycia  ich  naziemskich  dóbr  i
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posiadlosci. I to jest  ten czas kiedy naprzeciw tym poczynaniom slowo Boze wystapic powinno i
tutaj dzielic sie beda ludzie na tych którzy wszystko porzuca i pozostana Bogu wierni.... oraz na
tych którzy wszystko co duchowe odrzuca porzadajac ze wzmozona sila darów tego materialnego
swiata. I wyraznie widoczna bedzie walka pomiedzy silami swiatla oraz ciemnosci....

Amen

Wydarzenia  o  swiatowym rozmiarze....
Kataklizmy.... Walka o wiare....

6590
8. lipiec 1956

„Znoscie cierpliwie wszystko i nie dopuscie do zachwiania waszej wiary”.... To zawolanie bede
musial jeszcze bardzo czesto do was skierowywac, gdyz z powodu waszej wiary bedziecie musieli
cierpiec.... co jest dla was jeszcze niezrozumiale. Lecz znajdujecie sie jeszcze w pewnej wolnosci
myslenia,  jeszcze  nie  spostrzegaja  ludzie  duchowego  zycia  tych,  którzy  chca  Mi  wiernymi
pozostac.  Jeszcze  wam  wasi  naziemscy  wladcy  w  waszej  duchowej  dzialalnosci  nie
przeszkadzaja....

Lecz nadejdzie tez czas, kiedy nie bedziecie juz miec wolnosci w sprawach duchowych, nadejdzie
czas kiedy akurat  tych ludzi wrogo traktowac sie bedzie ze strony wspólludzi oraz naziemkich
mocy, którzy wlasciwie mysla, którzy powaznie traktowac beda ich duchowe dojrzewanie, i którzy
zgodnie z prawda przemawiaja, aby im bliznim dopomóc w uleczeniu ich dusz.... I akurat na tych
wywieralo sie bedzie szczególny nacisk, podczas gdy przedstawicieli blednych nauk ciagle jeszcze
sie  tolerowac  bedzie....  i  raczej  bedzie  sie  ich  dzialalnosc  raczej  wspierac,  jak  starac  sie  jej
zapobiedz. I wówczas wy czesto pytac sie samego siebie bedziecie: dlaczego Ja na to pozwalam, w
was powstana ciche watpliwosci i wy staniecie sie slabi, gdyz musicie cierpiec.... I dltego ciagle na
nowo wolam do was: „znoscie wszystko i badzcie silni w wierze, gdyz wyniesiecie z tego korone
zwyciestwa”.... Ale akurat te slowa nie sa dla was jeszcze wystarczajaco przekonywujace, gdyz nie
widac jeszcze oznak tych twardych czasów. Lecz nagle nadejdzie przemiana,  bo wydarzenie na
swiatowa skale które wstrzasnie ludzkoscia,  spowoduje otwarty opór przeciw Temu, Który jako
Bóg i Stworzyciel sprawil ze stalo sie cos, co ludzkosci przynioslo szkode.... I dlatego bedzie sie
ludzkosc wzbarnac przed uznaniem Boga, i  kazda w Niego wiara bedzie bez zastanowienia sie
odrzucana, a ci którzy sie tym pogladom sprzeciwiac beda i o utrzymanie wiary walczyc i starac sie
przez odpowiednie pouczenia ludzkosc z bledu wyprowadzac, ci beda spotykac sie z wrogim do
nich nastawieniem.

Ciagle na nowo wam to zapowiadalem, ze Ja do was za posrednictwem sil natury „przemówie”
aby was....  tych  co spia  i  stali  sie  ociezali  potrzasnac....  I  pewna niewielka  ilosc  ludzi  tez  sie
przebudzi, ale z drugiej strony wielu utraci calkowicie pod wplywem tych wielkich zniszczen, i
wielkiej ilosci ofiar posród ludzkosci.... ich juz bardzo slaba wiare.

I  wtedy  slyszec  sie  bedzie  najrózniejsze  na  ten  temat  poglady,  i  wielu  negowac  bedzie  z
nienawiscia istnienie Boga i Stworzyciela i kazdy który ich pogladów nie podziela spotka sie z ich
wrogim  do  niego  nastawieniem.  A wtedy  Mój  przeciwnik  bedzie  podstepnie  rozpalal  u  ludzi
nienawisc,  co  mu  tez  sie  powiedzie,  gdyz  naziemskie  straty,  które  ludzie  na  wskutek  tego
wydarzenia odniosa spowoduja zgorzknialosc i sklaniac ludzi beda do niesprawiedliwych rzadan,
oraz do wykorzystywania bliznich którzy nie potrafia sie bronic.... Brak milosci posród ludzkosci
bedzie  stawal  sie  coraz  to  wiekszy,  a  co  oni  czynic  beda  to  zdradzac  bedzie  udzial  Mego
przeciwnika.... Antychrysta, któremu sa oni posluszni. I zostana wydane zarzadzenia które Moich
wielbicieli bardzo dotkliwie trafia i którzy z powodu ich wiary musieli beda cierpiec i nie beda w
stanie pojac surowosci ich losu. A wtedy Ja ukróce dni ze wzgledu na Moich, aby oni nie utracili
checi wiary, aby nie upadli, azeby mogli stac sie pelni blogosci....

Trzymajcie  sie  tylko  Mojego slowa oznajmiajacego  wam pomoc  kiedy wy znajdziecie  sie  w
wielkiej potrzebie i wyczekujcie jego spelnienia sie, bo Ja Sam przyjde aby was uwolnic.... kiedy
zagrazac wam bedzie rezygnacja.... Niczego sie obawiac nie potrzebujecie jak dlugo macie do Mnie
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zaufanie  i  jak  dlugo bedziecie  ze  Mna w modlitwie  polaczeni,  gdyz wówczas  ciagle  na nowo
otrzymacie ode Mnie sile do stawiania oporu. I zawsze myslcie tylko ze wasi wrogowie wprawdzie
mogli by zabic wasze cialo, lecz nigdy wasza dusze.... Myslcie o tym, ze istnieje wieczne zycie.... i
ze zycie na ziemi juz w krótce dla  kazdego  czlowieka dobiegnie do konca. A wówczas zniknie
wasz lek, wówczas ogarnie was taka sila wiary ze wytrzymacie i zawsze dawac bedziecie jednie
swiadectwo dla Mnie i dla Mojego imienia....

Utrwalcie  sobie  te  Moje  slowa  dobrze  w  waszej  pamieci....  a  wtedy  beda  one  dla  was
pocieszeniem  i  posileniem  w  nadchodzacym  czasie....  Zapewnijcie  sobie  juz  przed  tem  sile,
zbierajcie ja sobie, gdyz uplynie jeszcze pewien okres czasu zanim Ja Sam sie do was za pomoca sil
natury zwróce....  I jesli wy czas ten jeszcze dobrze wykorzystacie aby umocnic wasza wiare, to
walka  z  wiara  która  potem nastapi  juz  was  nie  przestraszy,  ona  zastanie  was  uzbrojonymi,  a
naziemska bieda tylko nieznacznie was dotknie, bo wy wtedy z przekonaniem oczekiwac bedziecie
Mojego  przyjscia,  bo  wiara  wasza  stanie  sie  tak  silna,  ze  zadne  pogrózki  czy  tez  skierowane
przeciw  wam  przedsiewziecia  wami  wstrzasnac  nie  potrafia....  A wówczas  bedziecie  dobrymi
bojownikami którzy walcza dla Mnie i o imie Moje, i zadna piekielna sila nie bedzie wstanie was
pokonac, bo Ja Sam wraz z wami walcze.... i Ja zaprawde poprowadze was do zwyciestwa....

Amen

Antychryst.... Koniec.... 3672
31. styczeń 1946

Duch Antychrysta jest w swiecie tym obecny od czasu kiedy Jezus Chrystus Swe dzielo zbawienia
spelnil. Zawsze i bez ustanku staral sie on Jego dzielo oslabic, zawsze i bez ustanku walczyl on
przeciw  zwolennikom  Jezusa,  zawsze  i  stale  naklanial  on  ludzi  do  pozbawionych  milosci
uczynków, a wiec dzialal on przeciwko nauce i woli Jezusa.... po czesci poprzez ludzkie mysli, po
czesci przez ludzka postac w szatach wiedzy i madrosci. Stale stala naprzeciw Jezusowej nauce,
nauka czlowiecza która starala sie ja oslabic, a wiec byla ona skonstruowana po mysli Antychrysta i
zawsze dzialnie szatana bylo dzialniem sil z dolu pochodzacych, aby osiagnac cel, który polegal na
odciagnieciu  ludzi  od  Boga,  lub  tez  na  zabarykadowaniu  drogi  do  Boga  prowadzacej.  I  ta
antychrystowska dzialalnosc stale  przybiera na intensywnosci  i  stanie  sie  ona  jawnie widoczna
przed koncem tego swiata. Sam szatan bedzie na ziemi dzialal w  zewnetrznej ludzkiej postaci,
Antychryst jako osoba.... którego dzialalnosc nadzwyczaj zlowieszcza bedzie dla calej ludzkosci.
Gdyz od niego wywodzic sie beda prawa, które beda miec na celu calkowite wyniszczenie duchowo
ukierunkowanego myslenia, które wszelkie duchowe dazenia czlowieka zupelnie zahamuja aby stal
sie on zupelnie przez swiat ten opanowany.

I to bedzie ostatnim dzielem tego, który zwalcza Boga, gdyz oznacza ono przekroczenie granic
jego kompetencji, które Bóg bezwzglednie karze.... W swiatowych wydarzeniach nastapi szybka
przemiana....  w  krótkich  po  sobie  nastepujacych  okresach  czasu  nastapia  wielkie  swiatowe
przemiany,  a  do  przodu  wybije  sie  sila  przemocy  która  starac  sie  bedzie  kierowac  losami
wszystkich narodów....  a zamiast porzadku wprowadzi ona zupelny nielad,  gdyz zarzadzenia jej
odnosza sie przede wyszystkim do tych którzy uciskaja ludzi wszelkiej  wiary.  I znajdzie on na
ziemi wielu zwolenników.... a to bedzie oznaka konca. Bo ludzie sie przed tym nie bronia a tylko
jednoglosnie sie do niego przynalezni oznajmiaja, i któremu oni jako bohaterowi i zwyciezcy hold
swój  oddaja  i  którego cel  oni  uznaja  a  wiec  wspieraja.  I  teraz  rozpoczyna  sie  dla  wierzacych
najciezszy okres czasu. Im wydawac sie bedzie to co swiat czyni nie do pojecia, oni nie potrafili
beda  pojac  cierpliwosci  i  milosci  Bozej,  która  cos  takiego  w  ogóle  dopuszcza,  ze  Jego
przenajswietsze Imie z cala szyrderczoscia wysmiewane zostaje.... i ze ci co do Jezusa Chrystusa
przynaleza  przesladowani  i  pietnowni  beda  w  najbrutalniejszy  sposób.  Lecz  oni  coraz  glebiej
wdrazaja sie w Boza prawde która im wszystko to przepowiedziala, a wiec oddaja sie oni pelni
zufania Bozemu prowadzeniu. Antychryst grasuje w sposób przerazajacy i omamia on ludzkosc
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swoimi czynami, które czyni on ze wsparciem z dolu.... Sam szatan oddzialywuje przez niego jako
przeciwny biegun Tego Który odzialywuje w stworzeniach milosci i  wiary....  w ludziach którzy
Boga ponad wszystko miluja i mocno w Niego wierza i dlatego tez wielkie trudnosci znosc musza
za przyczyna Jego przeciwnika.  Bedzie sie mu oddawalo czesc,  bedzie sie dla niego budowalo
oltarze,  bedzie  sie  go  mianowac  mesjaszem,  od  którego  ma  emanowac  sila  uzdrawiania,  gdyz
bedzie  on  czynil  rzeczy  które  beda  na  ludziach  wywierac  wielkie  wrazenie,  lecz  nie  jest  to
dzialanie z Milosci a tylko z zarozumialosci i checi panowania. On bedzie dzialal jako czlowiek, i
na ludzkiej (materialnej) drodze swoja sile tlumaczyl i zwalczal wszystko i wszystkiemu co boskie
zaprzeczal,  lub  co  na  Boga wskazuje  i  o  istnieniu  Boga  swiadczy.  A wola  jego  bedzie  ponad
wszystko silna.... On bedzie mial wladze, a kto sie mu sprzeciwi tego on zniszczy.... On bedzie
staral sie zapobiedz rozpowszechnianiu Jezusowych nauk, oraz wszelkiej o Nim wiedzy oraz o Jego
dziele zbawienia,  on staral  sie  bedzie wszystko to skalac i  z blotem zdeptac....  i  po królewsku
bedzie  wynagradzal  tych  którzy  mu w tym pomagac  beda....  W jego  dzialalnosci  skierowanej
przeciw  Chrystusowi,  bedzie  on  pelen  nienawisci  i  przesladowal  bedzie  tych  co  do  Chrystusa
naleza....

Postac antychrysta rozpoznawalna bedzie po jego sczególnie pieknej  zewnetrznej  urodzie, oraz
po  jego  cielesnej  sile....  bo  szatan  przebiera  sie  aby go  jako  tego  kim on  naprawde jest  nie
rozpoznano. I jego nadzwyczajne uzdolnienie i umiejetnosci sciagaja na siebie ludzka uwage, a w
podziwianiu go nie bedzie konca. W zewnetrznym bogactwie i  zewnetrznej wspanialosci panuje
on na ziemi....  w przeciwienstwie do Jezusa Chrystusa,  Który niepozornie posród Swoich braci
wedruje, pozbawiony wszelkich naziemskich dóbr i bogactw.... z sercem pelnym milosci do Jego
wspólludzi. Serce antychrysta z koleji jest  bardzo surowe i pozbawione wspólczucia w stosunku
do wszelkiej naziemskiej biedy, lecz pomimo to ludzkosc mu holduje, gdyz oslepiona jest ona jego
zewnetrzna wspanialoscia. Wystepowal on bedzie nagle i nieoczekiwanie, on wystepowal bedzie w
czasach najwiekszej naziemkiej biedy.... i silnymi rekami wladze i przemoc pod siebie zgarnial, on
bedzie sie oglaszal jako ten, co ratunek przynosi, i nie spotka on zadnego oporu, bo ludzie zwracac
beda uwage na ich naziemska biede, a nie na to jakiego ducha jest ten bohater, on bedzie staral
wyniesc sie ponad innych przy wsparciu ludzi którzy sa tego samego ducha co on. I wtedy jest
koniec juz blisko. Gdyz rozpoczynajaca sie przeciw wierze walka bedzie sygnalem do rozpoczecia
dziela które przyniesie tej ziemi calkowite zniszczenie. Ono trwac bedzie bardzo krótko, ale z taka
sila ze konieczna bedzie ponad wszystko silna wiara, aby przetrwac nie poddajac sie.

Lecz znowu Sam Bóg postawi sie Swemu przeciwnikowi naprzeciw, gdyz bedzie On w Duchu
pomiedzy  tymi  którzy  walcza  dla  Niego  i  Antychryst  atakuje  nadaremnie  Jego  warownie
zbudowana z wiary.... I ze swego tronu stoczy sie on do morza przeklenstwa.... Jego panowanie
dlugo trwac nie bedzie, ale przyniesie ono calej ludzkosci niesmowita nedze, która w wiekszosci
jako do niego przynalezna sie uznaje, która z wszelkiej wiary w Boga zrezygnuje, która ofiaruje
swoja wiare jego naziemskim czynom i na wskutek tego tez bedzie miec udzial w przeklenstwie
które na niego spadlo, bo jest ona posluszna przeciwnikowi Boga i dlatego tez dzielic bedzie z nim
jego los.... i to jest juz koniec.... Jezus Chrystus pozostanie Zwyciezca, a Jego kosciól przertwa na
wieki wieków....

Amen

Antychryst....  Wiara  jest  w
niebezpieczenstwie....

4947
6. sierpień 1950

W  sposób  pozbawiony  wszelkiej  odpowiedzialnosci  obchodzil  sie  bedzie  Antychryst  ze
wszystkimi, którzy jeszcze wierza w Boga nieba i ziemi. Gdyz zmusza on ludzi do wyrzeczenia sie
swojej wiary, która z Mojej strony nalezy do zupelnie wolnej decyzji ich woli. On zmusza ich do
tego pod grozba uzycia srodków które wydaja sie byc dla czlowieka nie do zniesienia, i dlatego sa
oni za slabi aby sie bronic. Wiara posród ludzi znajduje sie w niebezpieczenstwie.... To powinno
dac  wszystkim  tym  do  myslenia,  do  których  Ja  sie  przez  Moich  poslanców  zblize,  którym
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przekazane zostanie slowo Moje, które Moi poslancy ode Mnie otrzymali. Wiara znajduje sie w
niebezpieczenstwie.... Czy wy wiecie co to oznacza musiec sie otwarcie sie do niej ustosunkowac i
jednoczesnie udac sie naprzeciw najwiekszej naziemskiej nedzy?.... Czy wy wiecie jak ludzie przed
wami  kazda  nauke  o  wierze  na  czynniki  pierwsze  rozloza  aby  udowodnic  wam  ich
bezsensownosc.... i jak niewiele wy przeciwko temu bedziecie mogli powiedziec? Czy wy wiecie
jak sie wam bedzie utrudniac wytrwanie w wierze we Mnie, waszego Boga i Ojca od wieków?....
jak oni wam wszystko zabiora i zniszcza co wam sie dotychczas jako nietykalne, nienruszalne byc
wydawalo? Brutalnie beda oni traktowac tych, którzy zdecydowanie wzbraniac sie beda zrzeczenia
sie wiary we Mnie i w obliczu tej brutalnosci wielu oslabnie i Mnie bez oporu zdradzi, bo im brak
jest sily wiary, która z czystej prawdy wyplywa. Chce wam zwrócic uwage na ten wlasnie czas i
wam juz  uprzednio udzielic wyjasnienia,  gdyz Ja wiem jak w kazdym czlowieku wyglada i  o
duchowej  biedzie  w której  wy sie  znajdziecie  pod wplywem dzialalnosci  Mojego przeciwnika,
który poprzez jego przdsiewziecia wyraznie pozwoli rozpoznac w nich Antychrysta. I Ja chcialbym
was zaznajomic z jego powodzniem, ze bedzie on mial wielu zwolenników, bo bedzie on walczyl
przy uzyciu  podstepu i  przemocy....  Jemu uda sie,  co  sie  przed  nim wielom nie  udalo.  On to
spowoduje, ze wiara która wydawala sie nie do powazenia dozna jej zachwiania.... On z latwoscia
obali nauki wiary, gdyz potrafi on wybitnie operowac slowem i udowodni ludziom ze sie myla.... a
ci, którzy Mnie w sercu swym nie nosza beda mu skandowac i przyznawac racje i jego pozycje
znacznie jeszcze umacniac.

On osiagnie to, czego jeszcze nikt przed nim osiagnac nie potrfil.... obalic moc która wydawala
sie byc nie do pokonania. Lecz jednego muru nie uda mu sie zburzyc, on znajdzie opór tam, gdzie
Moi „wojownicy” stac beda pod Moim prowadzeniem....  Tam nadaremnie bedzie sie on trudzil,
gdyz Moi wojownicy sa nie do pokonania, gdyz chroni ich tarcza wiary, który jest tak zywotna ze
sama w sobie jest ona sila która nikt wstrzasnac nie potrafi.  Ci Moi bojownicy czerpia ta sile
bezposrednio  ze Mnie, gdyz oni beda Mnie slyszec i takze widziec.... dlatego tez nie podadja sie
oni zadnej pokusie.... oni beda wiedzacy i dlatego tez potrafili oni beda rozpoznac  jaka godzina
wybila i jak blisko jest juz do konca.... Prawidlowa w nich wiedza da Moim sile do wytrwania az
do konca; wiekszosci ludzi brak jest jednak wlasciwej wiedzy i kiedy im sie ja do nich przyniesie
to nie beda chcieli jej przyjac.

Ale  Ja  wiem  co  przyjdzie  i  chcialbym  wam  pomóc,  a  moge  to  uczynic  jedynie  na  drodze
uswiadomienia was na czym polegac bedzie walka pomiedzy swiatlem i ciemnoscia w czasach
krótko  przed  koncem,  o  duzej  mocy  Mojego  przeciwnika  i  o  jescze  wiekszej  mocy  waszego
niebianskiego Ojca, oraz o Jego lasce która skierowana jest na wszystkich tych, którzy Jego dziecmi
chca pozostac i którzy z cala powaga okazuja wole, aby nalezec do Jego malego „stada” którego
Pasterzem Ja jestem.... i których Ja dlatego podczas najgorszej walki z wiara nie opuszcze, walki
która ludzie tej ziemi jeszcze przed koncem przezyja....

Amen

Ataki  Mego  przeciwnika  w  czasach
ostatecznych....

8365
29. grudzień 1962

Wy czesto jeszcze bedziecie sie sprawdzic musieli, bo Mój przeciwnik bedzie was wszedzie tam
atakowal gdzie tylko bedzie to mozliwe.... I sial on bedzie niezgode, on bedzie ludzi przeciw sobie
buntowal, on uczyni wszystko, aby tylko zapanowal w was niepokój, abyscie nie mogli znalezc
spokoju, abyscie upadli.... I ciagle na nowo bedziecie musieli Mnie prosic o sile, aby móc oprzyc
sie jego pokusom. I  dlatego tez stale powinniscie uciekac sie do Mnie,  zanim uda sie mu was
zaatakowac, powinniscie Mnie kazdego dnia i o kazdej godzinie o ochrone przed nim prosic, abym
Ja mógl wtedy po waszej stronie stac i Jego odpedzic. Wasza z nim walka trwac bedzie az do konca,
bo on nikogo bez walki Mnie waszemu Bogu i Ojcu nie pozostawi. Ale i Ja mam do was prawo, i
dlatego musicie sie jedynie do Mnie zwrócic i Ja zawsze bede gotowy wam pomóc, bo Ja was
kocham i wroga waszej duszy odpedzic chce, abyscie nie ulegli jego pokusie....
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Gdzie tylko Mój przeciwnik rozpozna ze ktos stara sie aby czynic duchowe postepy, tam jest on
ze szczególnie wielka sila aktywny aby wam to uniemozliwic.... A wtedy wy musicie sie sprawdzic
i stawic mu powazny opór, nie mozecie dac mu zadnych mozliwosci do zaatakowania was, sami
stajac sie niecierpliwymi, lekliwymi lub tez pozbawieni milosci, chociarz Ja stale gotów Jestem
wam dopomóc. Lecz wasze mysli nie znajda wówczas tak szybko do Mnie drogi.... I jedynie wasza
wewnetrzna ze Mna wiez moze was ochonic przed jego atakami oraz pokusami. I jak dlugo jeszcze
potrafi  on  was  doprowadzic  do  zdenerwowania,  i  spowodowac  ze  staniecie  sie  niecierpliwi  i
gniewni, tak dlugo bedziecie jeszcze slabi a on bedzie ze swojej mocy korzystal.... Dlatego stale
powinniscie pracowac nad dusza swoja i starac sie odlozyc wszystkie wasze bledy i slabosci.... i
zawsze powinniscie Mnie prosic o konieczna do tego sile.... i zaprawde juz sama wasza dobra wola
przyniesie wam odpowiednia sile i wy wyjdziecie z tego jako zwyciezca.... Berdzo widoczne bedzie
jego  dzialanie  w  czasie  bliskim konca,  a  on  sam nie  znosi  pokoju  i  harmoni....  zadnej  zgody
pomiedzy ludzmi.... on stale stara sie przeszkadzac.... i od was samych zalezec bedzie czy bedzie on
mial  w tym powodzenie,  czy tez  nie....  bo  juz  samo wasze  zawolanie  do  Jezusa  i  Zbawiciela
wzmocni was i wy bedzicie w stanie oprzec sie jego pokusie.... Gdyz Jezus go pokonal przez Swoja
smierc na krzyzu.... i Jesli wy do Mnie w Jezusie Chrystusie zawolacie to musi on was zostawic w
spokoju.  Lecz  wy  czesto  akurat  w  takich  sytucjach  zapominacie o  waszym  Ratowniku  i
Zbawicielu, gdyz nalezy to do dzialalnosci Mego przeciwnika, aby zamacic mysli wasze, tak ze wy
reagujecie wtedy na jego ataki i sie sami jako czlowiek przebic próbujecie, gdzie wlasciwie tylko Ja
Sam wam dopomóc moge, gdyz wy macie na to za malo sily....

A wiec powinniscie sie sprawdzic w kazdej pokusie tzn. obrac droge do Mnie w Jezusie, gdyz
wówczas  musi  sie  on  wycofac,  bo  Moja  sila  doprawdy  wieksza  jest  od  niego,  a  Ja  zadnego
czlowieka w potrzebie, który szuka u Mnie schronienia bez pomocy nie pozostawie. Lecz wy sami
z wlasnych sil niczego nie osiagniecie, ale z Moja sila wszystko jest wam mozliwe, i ta sile raz po
raz  wam  ofiarowuje,  kiedy  Mnie  o  nia  poprosicie,  bo  wówczas  wasze  mysli  ku  Mnie  sa
skierowane, a wtedy Ja skorzystac moge z Mojego do was prawa i was w kazdej potrzebie i przed
kazdym niebezpieczenstwem ochronic.... Lecz nie zapomnijcie o tym, gdyz jeszcze czesto bedzie
on was napastowal, jeszcze czesto sie pomiedzy was wpychal i dlatego jeszcze czesto zagrazac
wam bedzie  niebezpieczenstwo ze  wy jego pokusom ulegniecie....  Lecz  wystarczy tylko  jedno
wasze do Mnie zawolanie w duchu prawdy,  a Ja go odepre....  Ja was jemu nie pozostawie,  bo
zawsze wam w kazdej duchowej potrzebie udziele pomocy....

Amen

Walka przeciw wierze – Antychryst.... 6758
10. luty 1957

Im blizej konca, tym bardziej rozpalac sie bedzie walka pomiedzy swiatlem a ciemnoscia.... Lecz
przerazajaca stanie sie ona dla was dopiero wtedy, gdy zacznie sie ona skierowywac przeciwko
Moim zwolennikom, kiedy wiara we Mnie.... Jezusa Chrystusa bedzie miala zostac wyparta, kiedy
Moje dzielo zbawienia stanie sie celem ataków Mego przeciwnika.... kiedy ludzie zmuszeni zostana
do otwartego przyznania sie do ich wiary i kiedy zrzeczenie sie go najbrutalniejszymi metodami na
ludziach  wymuszane  bedzie.  Dopiero  wtedy  zapanuje  beznadziejnosc  i  bieda....  czas  którego
ukrócenie Ja Moim zwolennikom obiecalem.... I wówczas stanie sie widoczne jak Moj przeciwnik
sie miota, bo ludzie nie posiadaja juz zadnych oporów, przed niczym nie ustapia, gdyz beda oni
popedzani przez szatana i sie jego woli calkowicie poddadza. Pozwólcie dac sobie powiedziec ze
juz nie wiele czasu do tej walki z wiara uplynie, ale najpierw spadnie jeszcze na ziemie wielka
bieda,  która jednak inny koniec przybierze,  który z Mojej  woli  ludzkosc spotka,  aby ich wiara
mogla sie w tej biedzie sprawdzic, lub tez umocnic. Lecz najpierw jeszcze wielu ludzi akurat ten
kataklizm bralo  bedzie  jako  powód,  aby wystepowac  przeciw  tej  wierze,  gdyz  dopiero  wtedy
zaczna oni naprawde watpic w Boga i Stworzyciela, Który niszczy to, co sam kiedys stworzyl. Kto
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jednak dobre ma w prawdzie rozeznanie, ten posiadal tez bedzie na wszystko wlascie wyjasnienie, i
on bedzie mógl ta prawde takze i innym ludziom przekzywac, a wtedy walka przeciw wierze która
po  tem  nastapi,  bedzie  nawet  mogla  spowodowac  u  ludzi  silna  wole,  która  potem  oprze  sie
wszelkim atakom skierowanym przeciw wierzacym.

Poniewaz  jednak  wiekszosc  ludzkosci  zadnej  zywej  wiary  nie  posiada,  to  dzielo  Mego
przeciwnika  które  tez  nigdy nie  przestanie  przeciwko  Mnie  i  Mojej  prawdzie  walczyc,  wiecej
powodzenia  miec  bedzie  jak  prawdziwi  przedstawiciele  czystej  prawdy....  ci  wlasciwi
przedstwiciele nauk Chrystusowych, gdyz im rzadko bedzie sie wierzyc, a Mój przciwnik moze
ludziom  oferowac  co  tylko  zechce....  a  wszystko  zostanie  przez  ludzi  przyjete.  I  dlatego  juz
uprzednio musi dotrzec do was wyjasnienie, kazdy musi otwarcie wyznac czy jest on za Mna, czy
tez przeciw Mnie.... Przed soba samym kazdy musial bedzie w nadchodzacym trudnym czasie który
z Mojej woli na was przyjdzie ta decyzje podjac, bo gdy Ja przemawial do was bede za pomoca sil
natury, to wtedy kazdy stal bedzie przed ta decyzja.... aby do Mnie o pomoc zawolac, lub tez sie
zupelnie odev Mnie odizolowac.... co oznacza jednoczesne udanie sie do Mego przeciwnika.... A
potem trzeba sie bedzie jeszcze raz zdecydowac i to publicznie, kiedy to w ostatniej na tej ziemi
walce z wiara wymagac sie od was ludzi bedzie abyscie oddali swiadectwo dla Mnie w Jezusie
Chrystusie  lub  sie  Mnie  wyparli....  Wtedy  uswiadomcie  sobie,  ze  Ja  sam  was  w  prawde
wprowadzilem, ze nadszedl juz koniec. I wtedy wiedzcie, ze Ja ilosc tych dni z powodu tych co do
Mnie naleza skróce i ze Ja Sam do nich przyjde aby ich wesprzec.... i ich z ich biedy wybawic, ze Ja
zabiore  ich  z  tej  ziemi  w  miejsce  gdzie  panuje  pokój,  zanim  Ja  Moje  dzielo  zniszczenia  do
ostatecznego konca doprowadze, co oznaczac bedzie koniec wszystkiego co na tej ziemi stworzone
zostalo....

Gdybyscie tylko w to co Ja wam ciagle na nowo zapowiadam wierzyc chcieli.... Sytuacja na ziemi
panujaca musiala by juz dla was byc wystarczajacym na to dowodem, ze muj przeciwnik wscieka
sie i szaleje, gdyz wie on o tym ze nie wiele czasu mu juz pozostalo. A ze Mój przeciwnik szaleje i
ze ziemia zaludniona jest podobnymi do niego to wy wszyscy rozpoznac bedziecie mogli i powinno
wam to dac do myslenia. Kazdy nowy dzien bedzie jednak jeszcze laska dla ludzkosci, bo nawet
najbardziej zdeprawowany czlowiek bedzie mial jeszcze mozliwosc zmienienia sie i jeszcze przed
koncem odznalezc  wiare  we  Mnie....  gdyz  Ja  próbuje  wszystkiego  aby  jeszcze  przed  koncem
wyrwac dusze z rak Mego przeciwnika. A kto we Mnie wierzy ten dozna blogosci.... lecz ci co
niewierza beda musieli dzielic los swój z tym, za którym dobrowolnie postepowali....  I niczego
wam brakowac nie  bedzie,  nawet  gdy sie  wam w naziemkim sensie  zabierze,  co wy do zycia
potrzbujecie.... Gdy wy tylko w to uwierzycie ze Ja osobiscie wami sie zajme, którzy z Mojego
powodu  przesladowani  bedziecie,  to  nie  musicie  tez  obawiac  sie  przedsiewziec  waszych
przeciwników.... Bo to co wam oni zabiora, to wy otrzymacie ode Mnie z powrotem, jesli nawet w
innej postaci; lecz nie bedzicie musieli w sensie naziemskim cierpiec niedostatku, bo Ja Sam glód
wasz zaspokoje.... „Bo spójrzcie tylko na te ptaki na niebie, one nie zbieraja, one nie sieja i nie
zbieraja do stodól, ale wasz niebianki Ojciec pomimo to je wszystki zywi”.... Pamietajcie o tych
slowach i myslcie o nich, ze Ten, Który wszystko stworzyl zaprawde potrafil tez bedzie utrzymac to
co przez Niego stworzone zostalo.... I ze z cala pewnoscia to tez uczyni gdy ci co do Niego naleza
w potrzebie  sie  znajda.  Ale  nadejda  tez  czasy w których  próbowac  sie  bedzie  zmusic  was  za
pomoca brutalnych srodków do rezygnacji  z  waszej  wiary....  I  kto bedzie slabej  wiary,  ten nie
wytrwa pod ich presja. Próby które na was nalozone zostana, beda mocnymi próbami waszej wiary,
ale  akurat  na  te  wlasnie  czasy Ja was chce przygotowac....  i  wy wtedy bedziecie  dla  waszych
bliznich swiecacym przykladem, wy bedziecie w stanie im udowodnic co silna wiara potrafi: ze
zyjecie, chociarz wam odebrano wszystko to co do zycia konieczne....

Zawsze szuakjcie tylko Niebianskiego Królestwa oraz jego prawiedliwosci.... a wswzystko inne
zostanie wam do tego dodane. I ta obietnica spelni sie wtedy w widoczny sposób na tych którzy Mi
wierni pozostana, na tych, którzy wystapia przed swiatem za Mna i za Moim Imieniem, nie bojac
sie naziemskiej przemocy, bo czuja sie oni pod Moja ochrona bezpieczni. I wtedy dopiero sie okaze
kto zywa wiare posiada.... a bedzie ich niwielu. I wówczas zapadna sie tez wszystkie te budowle,
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które zostaly tylko na „piasku” zbudowane....  które nie  stoja na  skale wiary  na której  Ja  Mój
kosciól buduje.  Bada  to  bardzo  ciezkie  czasy,  których  zaden  czlowiek  nie  bylby  w  stanie
przetrzymac,  gdybym Ja  jeszcze  przed  tem  nie  zaslal  wam na  ziemie  calej  prawdy,  która  na
wszystko jest wytlumaczeniem, i która potrafi przyniesc silna wiare.... Lecz bledna wiara nie da
zadnemu czlowiekowi sily do przetrwania, i tylko tam gdzie jest milosc mozna tez znalezc sile
wiary.

Pewien  nadzwyczjny  czlowiek  zaoferuje  sie  Mojemu  przeciwnikowi  jako  jego  widoczna
naziemska powloka, i ten wlasnie czlowiek zapoczatkuje ostatnia na ziemi walke. Zwracajcie na to
wasza  uwage i  wy wiedziec  bedzicie  ze  godzina  konca  jest  juz  bardzo blisko....  Ale  zwróccie
równiez uwage na Moich z góry poslanców którzy w tym samym czasie wystapia, aby kroczyc ze
swiatlem przed wami ludzmi, za którym wy postepowac powinniscie.... Uzwracjcie wasza uwage
na wszystkich tych, którzy zywo slowo Moje wyglaszac beda i przylaczcie sie do nich, azeby ta
mala grupka wspólnie wedrowac mogla, aby mogli oni sobie ciagle na nowo zaczerpnac swiatla i
aby ich wiara stale rosla.... I im wszystkim Ja obiecuje Moja ochrone, Moja Ojcowska troske i Moje
blogoslaienstwo....  I  oni  nie  potrzebuja  sie  obawiac,  ze  moga  sie  stac  ofiarami  tej  brutalnej
przemocy, gdyz Ja Sam Osobiscie przyjde do nich aby ich ze Soba zabrac kiedy miarka Mojego
przeciwnika przebierze.... kiedy najgorsze niebezpiecznstwo zagrazalo by tez tym którzy Moi sa....
Dlatego ukróce tez ten okres czasu, aby ci Moi byli w stanie wytrzymac i nie oslabli w obliczu
grozacego im niebezpieczenstwa.  Poniewaz Ja jednak jeszcze widze ostatnia  szanse uratowania
pojednczych dusz,  to trzymam jeszcze Moja ochronna reke nad tymi,  którzy Mnie reprezentuja
przed tym swiatem, aby pod wplywem ich silnej wiary ci inni wzmocnic.... wyprostowac sie mogli,
aby mogla zostac rozpoznana potega, która silniejsza jest od tej nziemskiej.... I dlatego tez Ja tych
Moich w nadzwyczajny sposób wyposaze....  i  oni pomimo wrogich przeciw nim przedsiewziec
beda mogli przetrwac cielesnie i duchowo.... A wszystko to odegra sie w krótkim czasie.... Czego
wy dzisiaj jeszcze nie przpuszczacie to sie wówczas spelni, ale Ja juz dziasiaj zwracam wam na to
uwage,  i  wy,  którzy  jestescie  przeze  Mnie  pouczani,  wy  wiecie  tez  czemu  to  wszystko  sie
wydarzy....

Wy widzicie tez jaka wielka duchowa bieda na swiecie tym panuje.... i wy potrafic tez bedziecie
na podstawie znaków czasu rozpoznac jaki czas wskazuje zegar tego swiata....

Kiedy wiec ta walka z wiara sie juz rozpeta, to mozecie sie wówczas liczyc z bardzo juz krótkim
okresem  czasu,  poniewaz  wszystko  to  odegra  sie  w  szczególnym  pospiechu....  Gdyz  ten
meszczyzna, którego sobie Mój przeciwnik jako naziemska powloke (przebranie) obierze nie ma
dlugiego okresu zycia i jego rzad nie bedzie dlugo na tej ziemi panowal. A jego ponadnaturalne
uzdolnienia pozwola wam go po nich rozpoznac,  gdyz Mój przeciwnik wyposazy go w sposób
nadzwyczajny, i dlatego tez pracuje on dla niego i dla swoich planów. I pomimo tego ze caly swiat
swój hold mu oddawac bedzie, to wy go jednak rozpoznacie i przejrzycie jego zamiary.

Ale wówczas  musicie  byc tez bardzo ostrozni  i  nie  wolno wam sie  lekkomyslnie  narazac na
niebezpieczenstwo z powodu waszej nadgorliwosci.... Wy musiecie wówczas byc tak madrzy jak
weze i tak lagodni jak golebie.... Ale gdy sie od was wymagalo bedzie podjecia decyzji to musicie
byc wówczas silni i mocno ufac we Mnie i w Moja pomoc.... Bo ludzie moga byc nawet nie wiem
jak  potezni  to  jednak  wobec  Mojej  Mocy  potega  ich  sie  nie  liczy,  gdyz  jedno  Moje  lekkie
dmuchniecie  wystarczyloby,  aby  ich  zniszczyc.  A wiec  stawie  im  tez  czola  kiedy  godzina  ta
nadejdzie....  Tych którzy sie  pod ich  presja  znajduja Ja  zabiore  do Siebie,  a  ich  ciemierzycieli
zakuje w lancuchy, bo prze ze Mnie wyznaczony czas dobiegl do konca.... pewien odcinek w dziele
zbawienia  dusz  dobiegl  do  konca,  a  nowa  epoka  sie  rozpoczyna,  aby  zbawienie  wszystkich
duchowych istot moglo zostac kontynuowane....

Amen

Poprzednicy Jezu przed koncem.... 4878
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13. kwiecień 1950

Z waszych szeregów zostanie wybrany jeden, który ma oddawac dla Mnie swiadectwo zanim Ja
sam w oblokach do was przyjde. I kiedy go uslyszycie, to wiedzcie ze koniec jest juz blisko. On jest
jednym z tych najczysciejszych, on jest pelen milosci i dobroci i dlatego tez wewnetrznie ze Mna
polaczony,  on  jest  dla  was  ludzi  pocieszycielem,  przyjcielem  i  wyzwolicielem  z  potrzeb
duchowych. Duch jego jest bardzo oswietlony i on wie o sadzie ostatecznym i dlatego ostrzega i
upomonina  on  ludzkosc  w Moim imieniu,  on  nalezy do tych  którzy walcza  dla  Mnie  o  Moje
królestwo i posiada pelne rozpoznanie prawdy. A wiec wie on takze o tym, gdzie sie czysta prawde
oznajmia, a wiec pochodzil on bedzie z szeregów tych, którzy Moje nauki  bezposrednio z góry
otrzymuja i poprzez swoja przemiane, poprzez swoje zycie w milosci do blizniego sami z góry
pouczani  sa,  gdyz  bedzie  on  musial  na  koncu  wziasc  na  siebie  wielki  urzad....  stac  sie  Moim
poprzednikiem....  przed  Moim ponownym przyjsciem na  ten  swiat.  Gdyz  spelni  sie  ten  czas  i
spelnia sie przepowiednie proroków, a wiec musi tez i on przyjsc, który zstapi do was z Mojej woli
z  królestwa  swiatla,  aby Mnie  zapowiedziec  ludzkosci,  która  sie  w  najwiekszej  biedzie  i  pod
najwiekszym uciskiem znajduje. On bedzie dawal Moje swidectwo, gdyz jego glos to Mój glos, a
kto go sluchal bedzie, ten bedzie Mnie sluchal, ale nie bedzie on dlugo posrod was ludzi, zanim wy
go rozpoznacie znajdowal sie on bedzie posród was, lecz Mój przeciwnik bedzie go przesladowal i
starl sie ludzi wrogo przeciw niemu nastawic. On bedzie wyglaszal kazania o milosci, ale ludzkosc
wysluchiwac go bedzie z nienawiscia.  Oni beda go przesladowac i  beda usilowali pozbawic go
zycia. Lecz Ja bede wiedzial jak go przed nimi uchronic, az do dnia kiedy nadejdzie jego godzina,
gdyz musi on swoja misje doprowadzic do konca, on musi Mi przygotowac droge, on musi tych co
do Mnie naleza wewnetrznie umocnic, i ich poinstruowac o bliskim juz dniu nadejscia Pana. I kiedy
on pomiedzy wami wystapi, to nie bedziecie juz miec wiele czasu. Jego slowa beda trafialy do
niezdecydowanych  i  duchowo  ociezalych  i  przebudza  ich  ze  snu,  gdyz  on  jest  glosem
wyglaszajacym  Moje slowo i  przez niego Ja chce jeszcze raz publicznie do ludzi przemówic. I
znowu okaze sie, ze jest on nawolujacym na pustyni, który tylko po to przychodzi, bo Ja u konca
potrzebuje duza sile, która do was z góry przychodzi, aby wam ludziom udzielic pomocy. Lecz
swiat ten bedzie go nienawidzil i wszelkich srodków uzywal, aby tylko go unieszkodliwic, chociarz
on czyni jedynie dobro i dobrze mówi. Lecz swiat ten utonol w mroku nocy.... i zgasly wszelkie
swiatla.... Dlatego tez zaplonie na ziemi jasne swiatlo.... a wszyscy nosiciele swiatla zaopatrza sie u
niego w „olej” aby ich swiatlo,  które ludzie ugasic sie staraja znowu jasniej  swiecic  moglo.  A
wszyscy ludzie którzy którzy we wlasciwej wierze zyja, rozpoznaja go jako istote poprzedzajaca
Moje ponowne przyjscie i beda wiedzieli, ze czas sie spelnil.... ze nalezy Minie oczekiwac.... a wraz
ze Mna sadu ostatecznego.... I oni wezma sobie jego slowa do serca, bo czuja ze to Ja jestem, Który
przez niego przemawia, i ze  Ja Sam  Swój powrót przez niego zapowiadam....  który jest Moim
poslancem jak to juz przed wiekami zadecydowane zostalo.

Lecz  on  nie  bedzie  mial  latwo posród ludzkosci  która  jedynie  temu swiatu  holduje  i  o  jego
ostrzezeniach i upomnieniach nic slyszec nie bedzie chciala, lecz nie bedzie oni miec jakichkolwiek
oporów aby starac sie go zgladzic.... ale pomimo to okaze sie on w stosuku do ludzkosci jako istota
niosaca pomoc i wielu tez z jego pomocy skorzysta. Oni beda starali sie temu zapobiedz, aby on
misje swa zakonczyl, a Ja zabiore go z powrotem do Mojego królestwa dopiero wówczas, gdy on
gotów bedzie  z  przygotowywniem dla  Mnie  drogi,  gdy on juz  wszystkim tym Moje  przyjscie
zapowie, którzy tak bardzo pragna Mnie zobaczyc i których wiare on umocni, gdyz wymawia on
jedynie to, co on ode Mnie odbiera przez wewnetrzne w nim slowo, poprzez Ducha swietego, który
w sposób nadzwyczajny w nim dziala....

Amen

Poprzednik.... 8815
19. czerwiec 1964
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Takze i na to zapytanie chce dac tobie odpowiedz, gdyz jest ono wielkiej wagi, abyscie wy....
którzy Moje slowo otrzymujecie nie popadli w bledne rozumowanie, gdyz wielu ludzi wierzy w to
ze  jest  tym od dawna zpowiedzianym Moim poprzednikiem,  który zapowiadal  bedzie Moje
nadejscie....  Ale  Ja  powtarzam wam to  ciagle  na  nowo,  ze  on  pojawi  sie  w czasie  panowania
Antychrysta  i  ze  jego  pojawienie  sie  z  jego  panowaniem sie  zbiegnie,  i  ze  wy go  tez  wtedy
rozpoznacie.  On wystapi tylko na bardzo krótki okres czasu....  i  pojawi sie on wówczas,  kiedy
ludzie go najbrdziej potrzebowac beda, kiedy chcieli beda zaczerpnac pocieszenia i sily.... A wiec
bedziecie  mogli  go  dopiero  wtedy  oczekiwac,  gdy  rozpocznie  sie  otatnia  faza....  gdy  wielka
katastrofa spowodowana silami natury juz przeminie, gdy na tronie zasiadzie wladca którego wy
wyraznie  jako  Antychrsta  rozpoznac  bedziecie  mogli  i  kiedy on rozpali  ogien  walki  z  wiara.
Wówczas pojawi sie ten który wyraznie dla Mnie i  w interesie  Mojego Króletwa do ludzkosci
przemawial bedzie....

Lecz nie przypuszczajcie (oczekujcie) go juz dzisiaj, gdyz on nie jest sobie jeszcze swojej Misji
swiadomym.... Ale kiedy on sie juz pojawi, to kazdy czlowiek rozpozna go po mocy jego glosu i
jego mowy. On nie bedzie tez tego pragnal, aby zostal on uznany jako „nawolywujacy na pustyni
glos”.... Lecz on nim wlasnie bedzie.... I on bedzie przemawial gdyz Duch w nim stale go do tego
popedzal  bedzie,  bo  jego pragnienie  oddawania  dla  Mnie  swiadectwa,  przepowiadania  Mojego
przyjscia, jest w nim tak wielkie, ze nawet na to nie bedzie on zwazal ze przemwia posród wrogów,
którzy staraja sie go unieszkodliwic.... Lecz pamietajcie o tym, ze czas ostatecznego konca jeszcze
nie nadszedl, ze wy ciagle jeszcze mozecie sie swobodnie wypowiadac, co jednak juz wkrótce sie
zmieni,  kiedy Moja interwencja bedzie miala miejsce,  kiedy bieda posród ludzkosci  tak wielka
bedzie, ze sie „jeden” wam zaoferuje aby nia pokierowac.... Wtedy wiedzcie ze juz nadszedl ten
czas, gdyz on jest  ostatnim z proroków, a kto go wysluchiwac bedzie ten otrzymywal przy tym
bedzie duza sile. Ciagle na nowo zostalo wam zakomunikowane, ze bedzie on na codzien raczej
niepozornym czlowiekiem, którego sily mowy wy w nim tak dlugo przypuszczac nie bedziecie, jak
dlugo on sam w pelni pokory jeszcze sie ku temu sie zbliza. Lecz to nagle w nim wybuchnie....
nagle  rozpozna  on  swoja  misje  i  stanie  sie  z  niego  mówca,  który  z  wielka  moca  dla  Boga
przemwia....  Który  przed  calym  swiatem  wyglasza  imie  Moje....  sie  nie  zenuje  dla  Niego
wystepowac. O przedstawial Mnie bedzie jako zbawiciela ludzkosci, on walczyl bedzie dla Mnie i
dla Mojego królestwa.... I rozpoznacie go po tym, ze on Mnie samego jako slowo które cialem sie
stalo  uznawac  bedzie....  ze  on  Moje  stanie  sie  czlowiekiem  w  Jezusie  Chrystusie  wyraznie
podkreslal  bedzie,  ze  nie  bedzie  on  akzeptowal  zadnego  robienia  róznicy  pomiedzy  Mna  a
Chrystusem, i ze On Jezusa jako Boga uznawal bedzie....

A jego mowy zgadzac sie beda z nauka która Ja do was z góry zeslalem. I to bedzie znakiem tego,
ze jest on „Janem Chrzcicielem.... Glosem który nawolywuje na pustyni” Moim poprzednikiem
który ponownie na ziemie przyszedl, aby Mnie zapowiedziec, Mnie Który Sam niedlugo po tym
przyjdzie,  aby  zabrac  z  ziemi  tych  Swoich  kiedy  znajda  sie  oni  w  najwiekszej  duchowej
potrzebie....  Raz  po raz  pojawiac  sie  beda  ludzie,  którzy w to  wierzyc  beda,  ze  sa  oni  Janem
Chrzcicielem.... Stale bede im tlumaczyl, ze on da sie im rozpoznac w szczególny sposób i ze nie
mozna go bedzie znalezc w kolach tych, którzy uwazaja sie do tego powolani.... On nadejdzie z
tamtad, z kad wy sie go spodziewac nie bedziecie. I to powinno wam wystarczyc, którzy go za
wczesnie oczekujecie, gdyz czas ten jeszcze nie nadszedl, lecz nie bedzie on wam kazal juz dlugo
na siebie czekac, a wtedy spelni sie wszystko, jedno za drugim.... bardzo szybko, gdyz jemu nie jest
pisane  dlugie  zycie,  on swoja  dzialalnosc  na  ziemi  zaplacic  bedzie  musial  swoja smiercia,  jak
przepowiedziane zostalo slowem i pismem....

Amen

Walka  o  wiare....  Wyznanie  jej  przed
tym swiatem.... „Ja dni te ukróce”....

4635
11. maj 1949
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Czeka was jeszcze twarda walka, która bedziecie musieli zniesc, kiedy musieli bedziecie przed
tym swiatem wyznac wasza do Mnie przynaleznosc. I zadac sie od was bedzie zupelnej rezygnacji z
naziemskich dóbr, wy zostaniecie wywlaszczeni i bedziecie musieli wykonywac czynnosci które
wydwac sie wam beda ponad wasze sily, nie wolno wam bedzie czynic tego co wy uwazacie za
wlasciwe,  bez  powodu  bedzie  sie  was  przesldowac  i  uciskac  i  nie  znajdziecie  spokoju  od
falszywych posadzen ze strony waszych wrogów, którzy sa jednoczesnie i Moimi wrogami i którzy
sie zadnej mszczacej reki nad ich glowami nie obawiaja. A wy dziwic sie bedziecie, ze Ja do tego
wszystkiego dopuszczam, nie pociagajac ich do odpowiedzialnosci, wy tez dziwic sie bedzicie, ze
wszystko to was nie tak gleboko dotyka, jak to na zewnatrz dla swiata wyglada, tak ze wy pomimo
wszystkiego pozostaniecie pogodni, zadowoleni i pelni optymizmu i nadzieji ze te przesladowania
wkrótce  ich  koniec  znajda.  I  dlatego  bedziecie  coraz  glosniej  i  coraz  bardziej  przekonani  dla
Mojego imienia sie wstawiac i do Mnie sie przed calym swiatem przyznawac. A Ja skróce dla was
dni te, abyscie mogli stac sie blogimi....

Stale  pamietajcie  o  Mojej  obietnicy,  ze  bedzie  to  tylko  krótki  odcinek  czasu zanim  wy
wybawieni zostaniecie z rak waszych oprawców, pomyslcie tez o tym, ze nalezycie przeciez do
Moich wybranców, którym cale ich cierpienie za ich wiernosc wynagrodzone zostanie; i pomyslcie
takze o tym, ze przez wasze wyznanie Ja Moge jeszcze wiele dusz dla Mnie i dla Mego królestwa
pozyskac,  które jako ostatnie,  jeszcze na krótko przed zupelna zaglada tego swiata  uratowane
zostana. I ze wzgledu na te wlasnie dusze wezcie na siebie wasz krzyz, który bedzie was wprawdzie
uciskal, ale ciezar jego bedzie dla was znosny, gdyz Ja wam pomagac bede i wam szczególnie duzo
sil dostarcze. Walka o wiare bedzie ciezka, dlatego musicie sie juz uprzednio na nia przygotowac,
przez to ze dostarczacie waszym duszom odpowiedni pokarm.... przyjmujac do siebie slowo Moje a
wraz z nim sile z która Ja Moje slowo poblogoslawilem. Bo podczas przyjmowania Mojego slowa,
jestescie ze Mna polaczeni i musicie wedlug tego zostac wypelnieni sila Moja.... a wiec stac sie
odpornymi na waszych wrogów i takimi pozostac az do konca.... az Ja przyjde aby was z wszelkiej
biedy wybawic....

Amen

Odpowiedzialnosc  przed  sadem....
Otwarte wyznanie wiary....

6619
12. sierpień 1956

Wystapcie  wy....  sludzy Moi,  kiedy trzeba  bedzie  bronic  Mnie  i  Moje  nauki,  bo wy w takie
polozenie  kiedys  sie  dostaniecie,  ze  bedziecie  musieli  otwarcie  wyznac  wasza  do  Mnie
przynaleznosc.  Z  co  raz  to  wieksza  otwartoscia  bedzie  sie  o  tym  dyskusje  prowadzic,  jakie
znaczenie ma dzielo zbawienia Jezusa Chrystusa. Jezusa ówczesna egzystencje, oraz Jego tragiczny
los bedzie sie  wprawdzie za prawdopodobne uwazac,  alle  Jego Boskie poslannictwo przenigdy
uznane nie zostanie i dlatego tez wiara w Niego jako zbawiciela ludzkosci odrzucona zostanie i pod
kazdym wzgledem wysmiewana bedzie, aby sklonic ludzkosc do racjonalnego rozumowania, które
nie bazuje na religijnym podlozu. I to bedzie ten czas, kiedy wy powinniscie wystapic....  A kto
przenikniety Duchem Moim bedzie, ten inaczej nie bedzie mógl postepowac.... jak tylko zabrac glos
i  przemówic  dla  Mnie  i  dla  Mego  Imienia,  gdyz  jego  wewnetrzne  przekonanie  pozwoli  mu
przemawiac z calym zapalem i sie pogladom tym sprzeciwic i je obalic.... i on tez staral sie bedzie
swoich bliznich do tego przekonania naklonic. Dlatego tez Ja przygotowuje Sobie zdatne do tego
„narzedzia” i w tym celu zaopatruje ich w prawde a równoczesnie z nia  w sile rozpoznania, bo
wówczas konieczne stanie sie wystapienie ze swoja wiedza, aby stoczyc z przeciwnikami walke,
która odbedzie sie za pomoca miecza ust.

Gdzie tylko usilowac sie bedzie zdegradowac range Jezusa Chrystusa, gdzie sie w Jego misje
watpic  bedzie  i  bedzie  sie  te  watpliwosci  otwarcie  wypowiadac,  tam  wy....  Moi  na  ziemi
przedstawiciele....  powinniscie  zadanie  wasze  rozpoznac  i  je  spelnic....  Bo  wy  to  potrafic
bedziecie,  gdyz  zostaliscie  wtajemniczeni  w  Mój  plan  uzdrowienia,  i  znacie  dobrze  wszelkie
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zwiazki  i  zaleznosci  które dla  was sa jasne i  zrozumiale,  poniewaz wy sami mocno i  z  calym
przekonaniem w Niego wierzycie, i który was tez uwolnil od wszelkiego przywiazania.... Tylko tak
przekonywujace przeciwne argumenty, które wy jako wiedzacy (oswieceni) wylozyc potraficie, sa
w stanie zmusic waszych przeciwników do milczenia, lub tez do zastanowienia sie. I chociarz nie
bedziecie ich mogli dla was pozyskac,  to uda wam sie jednak poruszyc paru waszych bliznich,
których wasze slowa prawdy równiez dotkna i oni zaczna sie nad tym zastanawiac.

Wy musicie  wtedy mówic z  pewnoscia  z odwaga,  bo Ja Sam wam te  slowa do ust  waszych
wkladal bede.... a dzieki madrosci która ze slów waszych rozpoznawana bedzie wzbudzac bedziecie
posród ludzi podziw.... u tych którzy nie znajduja sie jeszcze calkowicie pod panowaniem Mojego
przeciwnika....  bo pozostali  obdarza  was szyrderstwem i  beda  sie  z  was wysmiewac....  lecz  to
musicie juz na siebie wziac, ze wzgledu na Moje Imie, tak jak to juz przepowiedziane zostalo, ze
oni  beda  was  sadzic,  poniewaz  wy  jestescie  Moimi  przedstawicielami  na  ziemi.  A czas  ten
nadejdzie z taka pewnoscia.... jak jeden dzien po drugim nadchodzi.... Nawet gdyby wam sie dzisiaj
wydawalo ze liczba wierzacych sie raczej jeszcze powieksza.... Lecz tutaj rozchodzi sie o  zywe
uznanie Jezusa Chrystusa, a wlasnie to stara sie mój przeciwnik coraz bardziej uniemozliwiac....
Jego wplyw idzie w tym kierunku, aby ludzkosc wszystko.... a wiec takze i zycie religijne kojarzyla
jedynie z tym swiatem na którym obecnie zyje, aby uczynily z niego cos swiatowego (jedynie na
materie ukierunkowanego) i aby wewnetrzne ze Mna polaczenie w ogóle do skutku nie dochodzilo,
lub jedynie bardzo rzadko miejsce mialo,  w zaleznosci  od tego jaki  ma on wplyw na kazdego
jednego z ludzi.

Jedynie rzadko da sie jeszcze rozpoznac prawdzie i zywe chrzescijanstwo, które na tym polega, ze
pielegnuje sie milosc w stosunkach miedzyludzkich, i ze zyja oni w duchu Mojej nauki milosci, i
ze wszelkim ich mysleniem i postepowaniem jedynie milosc kieruje.... a wiec zyje sie w zgodzie z
Moja wola. Dlatego tez wyznanie przed swiatem wiary coraz bardziej konieczne sie staje, poniewaz
kazdy  czlowiek  swoje  ustosunkowanie  do  zycia  lekliwie  ukryc  sie  stara,  a  przede  wszystkim
wówczas, gdy jest ono dobre tzn. na Mnie ukierunkowane.... a w przciwienstwie do tego jawnie
wystepuje sie  tam, gdzie przeciw Mnie i  Mojej  nauce sie  z  zapalem aguje....  Zawsze otwarcie
bedzie sie oznajmialo, ze sie Mnie i Moje slowo nie akceptuje, a fakt ze sie po ziemi potajemnie ze
Mna wedruje ze strachem ukrywac sie bedzie. Dlatego wszyscy wspólmieszkancy ziemi, którzy sa
jeszcze  slabi  nie  beda  mogli  otrzymac  pokrzepienia,  którego  by  potrzebowali  i  tez  otrzymac
powinni, przez zapalonych wyznawców Mnie Samego.... Dlatego tez stawiam wam to wymaganie,
abyscie  jawnie  i  otwarcie  wystepowali  dla  Mnie  i  dla  królestwa  Mojego,  kiedy  takiego
oswiadczenia od was wymagac sie bedzie....  Gdyz jedynie dzieki otwartemu wyznaniu mozecie
dzialac przeciw Mojemu przeciwnikowi i  jego na ludzkosc wplyw zniweczyc.  Kto otwarcie sie
przed swiatem do Mnie przyznaje,  ten czyni  to z  wewnetrznego  przekonania i  on bedzie mial
posród swoich bliznich powodzenie i potrafil tez bedzie umocnic ich wiare. Ale jesli sie lekliwie
milczec bedzie,  to i  slabo wierzacy nie zbiora w sobie odwagi,  aby wyznac wiare swoja.  Lecz
otwarte wyznanie wiary uwolni was ze wszelkich oporów oraz ze strachu, bo wówczas Ja Sam
napelnie  was  sila,  jesli  tylko  gotowi  bedziecie  otwarcie  swiadectwo dla  Mnie  oddac.  A wtedy
wystapienie wasze mialo bedzie pewny charakter w obliczu tych którzy by was sadzic chcieli. Z ich
ust poplyna wprawdzie w waszym kierunku trucizna i zólc, które jednak was malo obchodzic beda,
gdyz  teraz  ukaze  sie  w was  sila  wiary oraz  sila  slowa,  które  Ja  osobiscie  przez  was  do  nich
skierowuje.... Oni nie beda w stanie na nie odpowiedziec, i w omdleli ze zlosci starac sie beda was
przesladowac, lecz nie beda oni w stanie niczego przeciw Mojej wladzy i sile uczynic. Kto jednak
lekliwie  stara  sie  swoje  do  Mnie  ustosunkowanie  ukryc,  ten  bedzie  coraz  to  slabszy,  gdyz  Ja
jemupomóc nie moge, dopóki on sie do Mnie nie przyzna. Dlatego tez raz po raz was upominam i
przypominam wam Moje slowa: „Kto do Mnie sie przed swiatem przyznaje, do tego Ja sie tez
przed Moim Ojcem przyznam”.... Pomyslcie o tym, kiedy nadejdzie czas w którym sie od was
decyzji wymagac bedzie, i pamietajcie tez o tym, ze to nie wasza szkoda, gdyz jedynie Ja sam moge
wam dac lub tez zabrac.... i dlatego tez powinniscie zawsze najpierw pomyslec o Mojej woli, o
Moich wymaganiach, zanim spelnicie to czego naziemskie wladze od was oczekuja.... jesli to czego
sie od was oczekuje przeciw Mnie, przeciw Mojemy imieniu skierowane jest. Jesli chcecie pozostac
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Mi wierni, to wezcie spokojnie na siebie to co wam zagraza, gdyz Ja potrafie i tez zabiore od was
wszystko to co by wam zagrazac moglo, jesli tylko wy otwarcie i szczerze do Mnie sie przyznacie,
a wówczas objawi sie wam Moja sila i Moja wspanialosc.... I wówczas doswiadczycie tez, co sila
wiary potrafi....

Amen

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

3947
29. grudzień 1946

Wszelkie  duchowe  kierunki  będą  się  wprawdzie  z  powodu  istniejących  pomiędzy  nimi
przekonaniowych  różnic  stale  w  cichej  walce  znajdować,  bo  każde  z  nich  chciałoby  jako  te
posiadające absolutną prawdę uznanym zostać, lecz w czasach ostatecznych będą one jednak ramie
przy ramieniu kroczyć, jeśli tylko podstawą ich wiary będzie nauka Jezusa Chrystusa i jeśli będą
się oni do Jego Imienia przyznawać będą, a wówczas wszelkie inne duchowe różnice staną się
mniej istotne, gdyż wszystkie duchowe dążenia będą zwalczane, a każdy człowiek znajdujący się na
duchowej  drodze  szukał  będzie  kontaktu  z  bliźnim o  podobnym ukierunkowaniu.  Tak  więc  z
każdego duchowego kierunku wykrystalizuje się się Chrystusowa nauka, a jej zwolennicy należeć
będą do Bożej wspólnoty.... do Jego kościoła, który On Sam założył. Oni będą dzięki ich wierze w
Jezusa Chrystusa do kościoła  tego należeć,  pomimo tego że w różnych duchowych kierunkach
(zgrupowaniach) się znajdują. Każde jedno z nich odrzucać będzie zewnętrzne praktyki i rytuały....
one  będą  jedynie  podążać  do  wewnętrznego  związku  z  Jezusem  Chrystusem,  każda  z  nich
pielęgnować będzie miłość, miłości nauczać i w miłość w codziennym życiu praktykować.

Walka  która  ze  strony świata  prowadzona  będzie  przeciw  wszystkim duchowym kierunkom,
będzie walką szczególnie brutalną, tak że odpadną ludzie, którzy będą letniego ducha.... a więc słabi
w ich wierze, gdyż nie posiadają oni głębokiej żywej wiary. Oni nie będą potrafili stawić tej walce
prawdziwie silnego oporu. Oni załamią się pod ciężarem który na nich ze strony świata narzucony
zostanie. A przyczyną wszelkich tych załamań będą błędne....  niezgodne z Bożą prawdą noszone
przez nich w stosunku do wiary poglądy i przekonania, z powodu których poniosą oni porażkę,
kiedy poprzez poważne przeciw nim ze strony świata skierowane kroki, oni sami do poważnego się
zastanowienia nad tym w co wierzą nakłonieni zostaną.

Kto poprzez życie w miłości oraz właściwe pouczenia ze strony Bożych sług w prawdzie się
znajduje, ten posiadał także będzie siłę wiary, i w żadnej trudnej życiowej sytuacji nie zacznie się
on wachać, bo prawda daje mu siłę, prawda daje mu rozpoznanie. On wie o bliskim już końcu, oraz
o tym że czeka go ratunek z jego bardzo trudnej  życiowej  sytuacji  ze  strony Samego Boga.  Z
błędnych  nauk  on  jednak  takiego  rozpoznania  nie  będzie  mógł  doznać,  jego  słaba  wiara  się
zachwieje  i  odpadnie  on  kiedy tylko  postawi  się  go  przed  poważną  decyzją;  aby to  on  przed
światem wyznał, że należy do Jezusa Chrystusa, lub aby się Go wyrzekł. W takiej sytuacji mocnym
będzie,  kto  dzięki  swej  działalności  z  miłości,  zdolnym stał  się  do  przyjęcia  prawdy od Boga
pochodzącej, on potrafi takim sytuacjom stawić czoła, i nie będzie się musiał obawiać sankcji ze
strony światowej władzy, gdyż zawsze liczył on będzie na Bożą pomoc i ona zostanie mu udzielona
w każdej  potrzebie  czy to  duchowej,  czy też  cielesnej  natury.  A wówczas  istnieć  będzie  mały
Chrystusowy „kościół”.... a zwolennicy różnych kierunków wiary znajdą w niej swoje miejsce i
wszelkie spory zostaną pogrzbane, jak również wszelkie zewnętrzne rytuały lub ceremonie odpadną
w obliczu wielkiego prześldowania jej zwolenników, z którym każdy do tego kościoła należący
liczyć się bądzie musiał.

A więc i to będzie dobre dla duchowego rozwoju każdego jednego, że uwzględniał on będzie
jedynie to wewnętrzne jądro wiary, i że on jedynie Chrystusową naukę miłości jako jądro tej wiary
rozpozna co umocni jego wiarę tym bardziej im pilniej o tą naukę w swym życiu urzeczywistniał
będzie. Grupka tych co wierzą zeszczupleje, będzie to jedynie małe „stadko”.... ale znajdować się
ono będzie w prawdzie, we właściwym rozpoznaniu, i przetrzymają oni te ostatnie dni najcięższych
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prób wychodząc z nich jako zwycięzcy, bo kościół Chrystusowy zwycięży, a zaliczają się do niego
wszyscy ci, którzy znajdują się w miłości i wierze, którzy Chrystusa w obliczu świata uznają, i
którzy wpełnini są Jego Duchem na wskutek nieustannego działania z miłości.... I ze wszystkich
kierunków wiary zejdą się ci którzy dla Chrystusa walczyć będą i postawią się do ostatniej  już
walki, a Sam Bóg będzie stał na czele jako ich Przywódzca i tarcza ich wiary będzie ich osłaniać i
uniemożliwi zranienie ich.... Oni walczyć będą za Chrystusowe Imię, a zwycięstwo stać będzie po
ich stronie....

Amen

Boza ochrona podczas walki zwiazanej
z wiara....

7954
1. sierpień 1961

Tak wiec mocno stójcie na nogach i nie pozwólcie na to aby wiara wasza poczela sie chwiac, bo
Ja.... wasz Bóg i Ojciec od wieków jestem i pozostane przy was kiedy rozpocznie sie wielka walka
z wiara,  przez która Mój przeciwnik bedzie staral  sie doprowadzic do upadku was którzy Moi
jestescie. Wszystko co sie przeciwko Mnie czynilo bedzie, bedzie mialo na celu przedstawienie
wam dziela zbawienia Jezusa Chrystusa jako czegos w co uwierzyc nie mozna.... I to powinno byc
dla was oznaka bliskiego juz konca swiata.... ze zaprzeczac sie bedzie istnieniu Jezusa Chrystusa, ze
usilowac  sie  bedzie  odebrac  ludzkosci  wszelka  w  Niego  wiare,  aby  ludzie  nie  mieli  zadnej
mozliwosci aby odejsc z tej ziemi jako zbawiona dusza.... Gdyz mój przeciwnik otwarcie przeciwko
Mnie wystapi wystepujac przeciw Chrystusowi w Którym to Ja stalem sie dla ludzkosci widzialnym
Bogiem.

I  im  bardziej  walka  ta  rozpalac  sie,  tym  bardziej  wy  mozecie  byc  pewni  Mojej  przy  was
obecnosci,  bo  Ja  tych  co  do  Mnie  naleza  nie  opuszcze,  nie  pozwole  Mojemu  przeciwnikowi
zwyciezyc nad tymi, którzy Moi sa i Moimi chca pozostac. I kiedy was postawia w trudnej sytuacji,
bo zmuszac sie was bedzie do wyrzeczenia sie Mnie Jezusa Chrystusa jako Bozego Zbawiciela....
kiedy wy bedziecie sie musieli zdecydowac za Mna lub za Moim przeciwnikiem, to wtedy miejcie
do Mnie pelne nie zachwiane zaufanie, gdyz wlasnie wtedy Ja bede blizej was niz kiedykolwiek; Ja
Sam po waszej stronie walczyl bede i dlatego nie musicie sie obawiac Mego przeciwnika, bo Moja
Moc jest ogromna.... i ona bedzie was ochraniac.... nawet gdyby wszystko to co sie przeciwko wam
czynilo  bedzie  sie  wam jako  zagrozenie  dla  was  wydawac.  Ale  wtedy mozecie  juz  w  kazdej
godzinie liczyc sie z nadejsciem Mojej pomocy, wy mozecie w kazdej godzinie liczyc sie z Moim
przyjscien i z koncem tej ziemi, z której Ja was jak na dloni do góry uniose gdy znajdowac sie
bedziecie w najwiekszej potrzebie i najwiekszym zagrozeniu....

Niech  wasza  wiara  nie  stanie  sie  wówczas  slaba,  a  tylko  pomyslcie  o  tym  ze  Ja  wam  to
przepowiedzialem ze sytuacja która wy z powodu waszej we Mnie wiary zniesc musieli bedziecie
jeszcze bardzo ciezka bedzie.... Ale im mocniejsza bedzie wtedy wasza wiara, i im silniejsza bedzie
wasza ze Mna wiez tym latwiejsza bedzie dla was wasza walka o wiare, gdyz lezy to zaprawde w
Mojej Mocy, aby to co dla was najciezsze od was odsunac. I ci co do Mnie naleza doswiadczyc
beda mogli Mojej mocy i milosci, i dlatego moga oni pelni dobrej nadzieji i wolni od wszelkich
obaw w przyszlosc spojrzec. Ale ona jednak nadejdzie, gdyz wierzacy atakowani beda ze strony
naziemskich  wladz  i  tych  którzy  posluszni  sa  Mojemu przeciwnikowi....  Ci  Moi  beda  musieli
zlozyc otwarte oswiadczenie, i oni nie powinni sie wtedy niczego obawiac, bo Bóg którego oni
wyznaja okaze tez Swoja moc i pomoze im On w ich naziemskiej biedzie ratujac ich z opresji....

Liczcie sie jednak wszyscy z tym ze stosowac sie bedzie brutalne srodki w stosunku do was,
którzy chca Mi wiernymi pozostac.... Lecz nigdy nie zapomnijcie ze to Ja jestem Panem nad zyciem
i smiercia.... nad niebem i ziemia, i ze Ja doprawdy srodkami dysponuje, aby Moich wyprowadzic z
naziemskich opresji, nawet wówczas gdy wydawac sie bedzie ze z jakiejs sytuacji nie ma zadnego
wyjscia. I nawet gdyby wam w naziemskim sensie wszystkiego odmówiono, to Ja was napoje i
nakarmie w cudowny sposób, bo i to lezy w Mojej mocy, gdyz Ja stworzylem przecierz niebo i
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ziemie i dalem wam wedlug Mojej woli wszystkie prawa.... prawa które Ja zniesc moge aby was w
ponadnaturalny sposób zywic.... Ja moge was tez otoczyc chroniacym murem, Ja moge nakazac
Moim anilom, aby taki mur wokól was utworzyly.... Wy musicie sie jedynie Mi, jako waszemu Ojcu
pelni zaufania i wiary powiezyc, Ojcu który nie pozostawia Swoje dzieci na lasce losu i Który
bedzie was chronil przed wrogiem duszy, przed naziemskimi i duchowymi przeciwnikami.... Bo
Moja moc i milosc sa wielkie.... I wszystko to sie juz nie dlugo wydarzy....

Lecz przedtem wiara wasza zostanie jeszcze poddana próbom, ale one was jedynie wzmocnia i
uczynia zdolnymi wytrwania w ostatniej na tej ziemi walce. I gdy tylko walka ta sie rozpali, to
wiedzcie ze koniec juz nie daleko, gdyz prowadzona przez Mojego przeciwnika walka trwac bedzie
jedynie bardzo krótko, bo Ja ze wzgledu na tych prze ze Mnie wybranych czas ten urkróce. Ja Mego
przeciwnika,  oraz jego zwolenników „zakuje w kajdany” Bo spelnil  sie czas który byl  na jego
naziemska dzialalnosc wyznaczony, i takze koniec tej ziemi jest juz blisko, jak to zostalo slowem i
pismem obwieszczone....

Amen

Niski duchowy stan ludzkosci.... Koniec
zbawiennej epoki....

3805
19. czerwiec 1946

Kiedy ludzkosc  osiagnie  juz  ten  najnizszy duchowy poziom,  to  przez  wieki  nie  bylo  by juz
zadnego postepu w tym wzgledzie, ona nie bedzie juz Boga rozpoznawac i uznawac. A wówczas
jest juz ona calkowicie od Boga oddzielona, a wiec pozbawiona jakiegokolwiek doplywu energi, ale
jedynie ona ludziom ich duchowy wzrost gwarantuje. Niewielka od Boga odleglosc zawsze jeszcze
moze zostac usunieta, gdyz wówczas znajduje sie jeszcze wszystko duchowe (duchowe istoty jako
czlowiek na ziemi) w obwodzie pradu Bozej milosci i jej to milosc powoduje wznoszenie sie do
góry. Jesli jednak odleglosc ta stala sie tak duza, ze duchowe znajduje po za tym obwodem pradu, to
wówczas  jest  ono  zupelnie  pozbawione  energii  i  zblizenie  sie  do  Boga  jest  dla  niego  juz  nie
mozliwe, gdyz w tym przypadku sila przeciwna ma na niego silniejszy wplyw i sciagnie je (upadle
duchowe) do siebie. Jesli jednak ludzkosc ten stopien rozwoju osiagnie, tzn. jesli sie ona juz tak
daleko do tylu rozwinela, to wszystko co duchowe upadle jest utracilo tym samym prawo aby nadal
jako czlowiek prowadzic na tej ziemi swoje zycie, poniewaz jego jedynym celem i przeznaczeniem
byl jego do góry duchowy rozwój, który ono zupelnie ignoruje nie biorac go zupelnie pod uwage. I
wtedy tez konczy sie dla ludzkosci okres jej duchowego rozwoju. Ziemia odrzuca wtedy wszystko
od siebie, co sie na wyzszym rozwojowym stopniu znajduje,  jesli  nie zyje ono zgodnie z nia i
odpowiednio do niej nie postepuje. A wówczas zgodnie z Boza wola konczy sie pewien zbawienny
odcinek.... I kazdy jeden czlowiek moze ten punkt czasowy rozpoznac jesli tylko zwróci on uwage
na duchowy rozwój calej ludzkosci.

Zostal najnizszy stan osiagniety, gdy wyraznie widoczny jest brak milosci, gdy rozpoznawalne
jest  dzialanie  sily  Bogu  przeciwnej,  gdzie  zamiast  stalej  odbudowy  widac  wszedzie  jedynie
zniszczenie.... jesli poczynania ludzkosci sa zupelnie sprzeczne z tym co Boskie, a wiec przeciw
Bozemu  porzadkowi  skierowane,  to  nie  mozna  juz  wiecej  oczekiwac,  ze  ludzkosc  z  jej
nieprzymuszonej woli sie na nowo Bozemu porzadkowi podporzadkuje.... a wówczas zgodnie z
odwiecznym porzadkiem musi nastapic rozwiazanie wszystkiego tego co zawiera w sobie duchowe
partykuly w celu ponownego uwiazania ich w materii, aby podczas nieskonczenie dlugiego okresu
czasu nareszcie znowu cel swój osiagnely, aby ponownie móc przebywac posiadajac wolna wole w
bliskosci Bozej. Dla tak zboczonej  plci  ludzkiej  nie istnieje juz zadna inna mozliwosc robienia
duchowych postepów, jesli osiagnela ona juz tak niski duchowy stan, ze wszelka milosc w niej
oziebla, bo wtedy prad sily Bozej milosci nie moze juz byc skuteczny, co oznacza calkowita utrate
ich na korzysc strony przeciwnej Bogu. Ale Bóg jest litosciwy i zabiera z pod panowania Swego
przecinwika wszystko to co stalo mu sie posluszne, a czyni to ten sposób ze na nowo zostaje ono w
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materi uwiezione.... na niezliczona ilosc duchowych partykólów rozproszone, z których to stwarza
nowe swiaty.... nowa ziemie, a kiedy znajduja sie on w takiej postaci, to przeciwnik Jego nie ma juz
na nie zadnego wplywu. A wiec jest to ponowne przeniesienie (uwiazanie) ich w twardej materii
jedynie aktem wielkiego milosierdzia Bozego, bo dla tych którzy znalezli  sie w najwiekszej od
Boga  odleglosci  zostaje  na  nowo  stworzona  mozliosc  kroczenia  droga  prowadzaca  w  góre  w
kierunku Boga, która dla nich jako ludzi ze wzgledu na ich duchowy poziom juz istniec przestala.

Pewnego razu takze i dla nich wybije godzina zbawienia, chociarz nieskonczenie dluge okresy
czasu  trwac  to  bedzie  musialo.  Lecz  nie  bedzie  to  dla  nich  niesprawiedliwe,  gdy  zostna  oni
zpowrotem przeistoczeni w twarda materie, gdyz ich wola stala sie tak zatwardziala, ze ona sama
jest do tego powodem, ze Bóg ja uwiazuje na nieskonczenie dlugi okres czasu, gdyz czlowiek sie
juz wiecej nie przemienia, kiedy tak niski duchowy stan osiagniety zostal, ze ludzie Boga juz wiecej
rozpoznac nie potrafia.

Amen

Potop....  Czas  ostateczny....  Postep  w
sensie swiatowym....

4374
13. lipiec 1948

Jak  za  czasów  potopu,  tak  tez  bedzie  krótko  przed  koncem  tego  swiata.  Ludzie  beda  sie
rozkoszowac wszelkim dobrami które swiat  ten ma im do zaoferowania,  beda pielegnowac ich
cielesne  porzadania  i  slabosci,  beda  prowadzic  niemoralne  zycie,  pozbawione  wszelkich  zasad
przyzwoitosci i nie skieruja do góry nawet jednej mysli, do Tego Jednego, który jest Panem ponad
niebem i ziemia. Bo oni nie beda posiadac juz zadnej wiary. Wszedzie panowac bedzie tak niski
stan (poziom) duchowy, którego dotychczas jeszcze nigdy nie osiagnieto od poczatku trawania tego
okresu zbawienia. Tych niewielu, którzy jeszcze ich wiare zachowali bedzie sie wysmiewac i kpic
sobie  z  nich,  bedzie  sie  mialo  wrogie  do  nich  nastwienie,  bedzie  sie  ich  przesladowac  i  im
wszystkiego odmawiac co im do zycia potrzebne bedzie. Oni sami jednak zyc beda w przesycie i
oplywac w dostatku, beda zyc i kochac, lecz milosc ich bedzie miloscia odwrotna, a przebieg ich
zycia bledny, niewlasciwy, gdyz sa oni slugami diabla, którzy u kresu wszystkich czasów na ziemi
zyc beda.... a samo rozwiazanie tej ziemi zakonczy jedynie panujacy na niej stan, który juz zadnego
postepu do góry ludzkosci nie umozliwia. Bedzie to czas grzechu i rozpusty i gorszego sobie juz
czlowiek nie jest w stanie wyobrazic. Boga sie zupelnie wypierac bedzie, i nastawac na zycie tych,
którzy w Niego wierza. I ten czas Bóg Sam zakonczy, a ostatni dzien nadejdzie nagle i zupelnie
nieoczekiwanie posrodku wielkich zabaw, którymi ludzkosc w koncowym czasie stale zyc bedzie.
Dlatego wydawac sie ludziom bedzie ze zyja w pewnym pozytywnym postepie,  lecz bedzie on
jedynie pozorny (iluzja). Ludziom oferowac sie bedzie wszystko co tylko swiat ten do zaoferoania
ma, porzadanie tego swiata bedzie nadzwyczaj wielkie i bez skrupulów kazdy jeden sobie bedzie na
to pozwalal, czego jego zmysly akurat zapragna; bedzie to walka tego co silne z tym co slabe, a
zwyciezca bedzie ten, który pozbawiony jest wszelkiej milosci, on bedzie sobie przywlaszczal to co
do niego nie nalezy, gdyz sam szatan jest tym który mu tego zyczy, który sprawia jego materialna
sytuacje korzystna i popedza go do intensywnego korzystania z zyciowych dóbr. Panujacy grzech
bedzie coraz to wiekszy, a sad ostateczny nadejdzie wtedy gdy nikt sie go nie bedzie spodziewal,
gdyz  ludzkosc  bedzie  musiala  zostac  z  ziemi  usunieta  kiedy  juz  osiagnie  odpowiedni  stopien
takiego rozwoju, gdyz wówczas stala sie ona prawdziwym sluga diabla który stanowczo zaprzecza
istnieniu Boga. A wówczas nastapi godzina w której wszyscy grzesznicy pociagnieci zostana do
odpowiedzialnosci,  gdy  nadejdzie  dzien  Bozej  sprawiedliwosci,  nadejdzie  dzien  sadu  dla
wszystkich tych, którzy naleza do przeciwnika Boga, oraz dzien nagrody dla tych niewielu, którzy
pozostali  silni  i  stali  sie  ofiarami  pokus  tego  swiata....  zgodnie  z  tym,  co  slowem  i  pismem
oznajmione  zostalo.  Pewna  zbawienna  epoka  znajdzie  wówczas  swój  koniec,  gdyz  ludzkosc
osiagnela juz taki stopien, który kwalifikuje ja na zaglade....

Amen
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Ostanie  próby  uratowania  ludzkosci....
Niski duchowy stan czlowieka....

6629
27. sierpień 1956

Nawet gdyby aniol zstapil z niebios aby przyniesc ludziom ewangelje to oni by mu nie uwierzyli.
Bo wola do negowania bedzie w tym okresie czasu bardzo silna, gdyz Mój przeciwnik duza bedzie
mial nad nimi wladze i poniewaz ich do Mnie odleglosc juz tak wielka sie stala, ze oni niczego co
Boskie nie potrafia juz odczuc lub tez pojac, bo ta ziemia tak ich mocno trzyma, ze nie potrafia sie
oni przeniesc w sfery duchowe, dlatego tez odrzuca sie wszystko co duchowej natury, lub sie temu
zaprzecza. Jest to wyrazna oznaka bliskiego juz konca, gdyz takie wlasnie ludzkie usposobienie
sklania  Mnie  do  zakonczenia  tego  wszystkiego,  gdyz  nie  moze  byc  juz  na  ziemi  mowy  o
jakichkolwiek duchowych postepach, bo ludzie sie nie zmieniaja, a raczej staja sie coraz bardziej
swiatowi i coraz mniej podatni na duchowe nurty. I dlatego tez jest coraz trudniej oznajmiac tym
ludziom Moja ewangelje; coraz trudniej jest spowodowac zmiane ich myslenia i uczynic ich serca
zdolnymi do przyjecia Mojego slowa, gdyz oni go jako Moje slowo nie rozpoznaja i dlatego tez
zamykaja przed nim uszy swoje odrzucajac tym samym srodek, który móglby im pomóc i uniesc sie
z tej glebi. A gdy jeszcze jakies ucho sie otworzy, to sa to pojedyncze przypadki, i równiez bardzo
rzadko slowo Moje zostanie do serca przyjete i rozpoznane jako dar Bozy....

I tylko z powodu tych pojedynczych osób Ja jeszcze nie ingeruje, a tylko pozwalam na to, aby
dzien który zostal juz przed wiekami ustalony sam nadszedl, chociarz ten tak niski duchowy stan
ludzkosci spelnia juz wszelkie warunki ku temu, aby wszystko dobieglo do konca. Lecz kazda jedna
dusza,  która  Mi  sie  jeszce  uda  pozyskac  jest  Mni  tej  zwloki  warta,  kazdej  jednej  duszy która
posiada jeszcze dobra wole Ja stoje pomocnie u jej boku, i sprawiam ze odnajdzie ona droge do
tych, którzy slowo Moje oznajmiaja. Lecz tych jest niewiele, a czas wyznaczony wkrótce spelni sie,
wkrótce zaczna sie mnozyc oznaki które na koniec wskazuja, i wkrótce dla wszystkich ludzi wybije
godzina ich ostatecznego sadu. W czasie podczas którego Mój przeciwnik pulk swój posiada, bo
ludzie sie do niego przylaczyli, bedzie praca Moich slug na ziemi sczególnie ciezka i czesto tez bez
powodzenia,  lecz  pomimo  to  musi  sie  ja  czynic,  by  nikt  nie  mógl  powiedziec  ze  nie  mógl
doswiadczyc Moich lask....

Ja do kazdego czlowieka kiedys sie zwróce, i droga kazdego czlowieka skrzyzuje sie kiedys z
droga Mego poslanca, lecz wolono jest nie poswiecac mu zadnego zainteresowania, lub wzbraniac
sie przed przyjeciem jego darów.... co jednak zawsze ludzka wola  sama zadecyduje. I ta wlasnie
ludzka wola musi zostac poddana róznym próbom dlatego tez musi ona otrzymac do tego wiele
mozliwosci,  do  których  takze  oferta  przyjecia  Mego  slowa  nalezy,  które  nigdy  nie  moze  byc
czlowiekowi  przekazywane  pod  przymusem.  Równiez  przerazajace  wydarzenia  czesto  dotykac
beda akurat serca tych ludzi, których serce jest mocno zatwardziale, i maja oni szanse sie jeszcze z
ich zatwardzialosci wyzwolic, bo Ja do ostatniego dnia próbowal bede jeszcze przyniesc ludziom
ratunek. Zadnego z nich nie porzuce przed koncem, lecz nie moge tez tego ostatecznego dnia juz
dluzej opózniac, gdyz jest on w Moim planie od wieków przewidziany, dusze tych co sie zagubili
jeszcze nizej nie upadly, aby móc im zaoszczedzic jeszcze bardziej bolesnego losu, jak ponowne
uwiezienie w dzielach stworzenia, które tworzyc beda nowa ziemie i które z tego wlasnie wzgledu
w odpowiednim czasie powstac musza. I Ja wiem zaprawde, co sluzy ludzkim duszom, i Ja tez
wiem, jak je moge od najgorszego uchronic. Moim slugom na ziemi dam duzo sily, aby oni pomimo
pozornie brakujacego powodzenia z calym zapalem w Moich winnicach nadal pracowali, bo zadna
praca nie zostala wykonana nadaremnie,  i kiedys oni sami tez beda mogli  to rozpoznac i  beda
szczesliwi,  ze  mogli  sie  ich  praca  przyczynic  do  zbawienia  tego  co  duchowo  upadle,  gdyz
blogoslawienstwo Moje spoczywa na kazdej pracy która z checia i z radoscia wykonywana zostaje
dla Mnie i dla Mojego królestwa.

Amen
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Przyjscie Pana w oblokach.... 7944
18. lipiec 1961

Wam wszystkim przepowiedziane zostalo, ze Ja ponownie przyjde w oblokach.... ze Ja tak samo
na ziemie zstapie, jak sie niegdys do nieba wznioslem.... I ze ci co do Mnie naleza, ogladac Mnie
beda w blasku i wspanialosci, tak jak kiedys Mnie widzieli Moi uczniowie, i ze Ja tych Moich z
ziemi tej zabiore, poniewaz nadszedl dzien ostateczny.... Naturalnie wczesniej juz zstapie na ziemie
w postaci slowa, bo Ja Sam slowem tym jestem, i Ja Sam wam to obiecalem ze przy was pozostane
az do dnia ostatecznego.... Lecz Moje widoczne (jawne) przyjscie jest jeszcze przed wami, gdyz
stanowi ono zakonczenie pewnego na ziemi okresu i zarazem zapoczatkowanie nowego....

Moje przyjscie w oblokach powinno sie rozumiec doslownie, lecz jedynie niewielu bedzie Mnie
moglo ujrzec, bo Moje stadko jest male, i tylko ci, którzy sa Moi beda mogli zniesc Mój widok,
tylko dla Moich bede widzialnym, i pozwole im ogladac Moja potege i Moja wspanialosc.... I to jest
wasza nadzieja na godzine biedy i zagrozenia ze strony wrogich Bogu mocy, bo na koncu wszystko
bedzie do Boga wrogo nastawione.... Ci co posiadaja wladze oraz ich zwolennicy, ludzie którzy w
walce z wiara na ich strone przejda.  Oni wszyscy beda przeciw wam, którzy Mi pozostaniecie
wierni i wytrwacie az do konca.... I oni beda dla was bardzo surowi, a wówczas powinniscie zyc
nadzieja na Moje przyjscie, gdyz Ja nie opuszcze was w duchowej i cielesnej potrzebie, Ja was
uratuje i zabiore do miejsca w którym panuje pokój a wasza wiara bedzie tak silna, ze Ja Sam wam
sie pokazac moge, kiedy nadejde w oblokach aby sadzic zywych i umarlych.... A wówczas spelni
sie  wielki  duchowy podzial,  a  Mój  przeciwnik  nie  bedzie  mial  juz  nad  wami  zadnej  wladzy,
poniewaz zostanie on na bardzo dlugi okres czasu wraz ze swoimi zwolennikami uwieziony w
materii. Tylko niewielu ludzi powaznie w to wierzy, ze Moje przyjscie jest juz bliskie.

Lecz czas ten juz sie spelnil, i Ja juz nie mówie: „Nadejde gdy czas sie spelni” , a tylko: „ Czas
sie  spelnil”....  a  wiec  mozecie  sie  liczyc  z  jedynie  krótkim okresem czasu,  z  niewieloma  juz
„dniami” w porównaniu do niezmiernie dlugiego okresu czasu który juz przeminol, od czasów w
których „koniec” swiata przepowiedziany zostal. Wy juz zyjecie w czasach ostatecznych, nawet
jesli nie chcecie w to uwierzyc....

Dzien Mojego nadejscia jest juz bardzo bliski.... dlatego czyncie wszystko, abyscie zaliczali sie
do tych wybranych, którzy przyjscie Moje w ludzkim ciele przezywac beda, którym wolno bedzie
Mnie  ogladac  w calej  potedze  i  wspanialosci,  których  Ja  z  tej  ziemi  na  krótko przed  koncem
zabiore. Oakzcie tylko chec nalezenia do nich, a Ja zaprawde dam wam na to sile, aby za waszym
zyczeniem nastapily czyny. Pozwólcie na to, abym Ja ciagle na nowo mógl do was przemawiac i
dazcie stale do tego aby wstapic pod Moja wole, a stworzycie ze Mna zwiazek, wy przylaczycie sie
do  Mnie,  aby  teraz  takze  do  „Moich”  sie  zaliczac  których  Ja  uratuje  zanim  nadejdzie  dzien
ostateczny. Bo to ze Ja Sam do was przyjde, to  jest pewne.... i powinniscie tez wierzyc w to, ze
wszyscy ci którzy posiadaja zywa we mnie wiare i Mi swoja milosc okazuja beda mogli  Mnie
ogladac.... w to powinniscie bez watpienia wierzyc, bo Moje slowo to prawda, która sie spelni.

Ludzie którzy o Moim przyjsciu jedynie mówia, którzy je jedynie obrazowo widza i tlumacza, nie
znajduja sie w ich wierze jeszcze tak gleboko, aby byli ze Mna zwiazani, ale wielka bieda która
przed koncem na ludzkosc spadnie jeszcze ich wiare wzmocni, jesli posiadac oni beda dobra wole. I
oni sami wyprosza u Mnie Moje przyjscie, gdyz beda jedynie we Mnie widziec ich ratunek, który
im z  innej  strony juz  nadejsc  nie  moze.  Ja  wyratuje  was  z  najglebszej  biedy i  w  to  wierzyc
powinniscie  i  oczekiwac godziny w której  sie  Moja obietnica  spelni.  A wtedy Mój  przeciwnik
bedzie juz pokonany, a z nim wszyscy co do niego naleza, gdyz ich przejmie na nowo ziemia....
Dlatego zyjcie nadzieja i wytrwajcie, wy którzy do Mnie nalezec chcecie, bo nadejdzie dla was
godzina wyzwolenia, nadejdzie dzien, kiedy nastapi podzial wedlug duchowego ukierunkowania....
Nadejdzie  duchowa  i  naziemska  zmiana,  która  wy  przezyjecie  i  która  wam  stale  ztostala
zapowiadana za posrednictwem slowa i pisma....

Amen
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Uswiadomienie  dotyczace  przyjscia
Pana....

8743
3. luty 1964

Ja chcialbym wam udzielic wielkiego duchowego objasnienia, które powinno sluzyc uzdrowieniu
waszej duszy: Ja chcialbym wam udostepnic teren, na który wy bez dzialania Mego ducha nigdy
byscie wkroczyc nie potrafili, gdyz Ja chcialbym was wprowadzic w swiat, do którego wglad moze
miec  jedynie  osoba  duchowo przebudzona,  gdyz  konieczna  jest  do  tego  juz  pewna  znajomosc
rzeczy, które dla ludzi sa raczej zupelnie nieznane. Ja wam oznajmilem, ze znowu na ziemie przyjde
gdy nadejdzie  dzien  ostateczny.  Lecz  ta  obietnica  obudzila  w  was  ludziach  róznorodne  o  tym
wyobrazenia, lecz wytlumaczenia zgodnego z prawda nie znalezliscie, bo akurat przebieg Mojego
ponownego  na  ziemie  przyjscia  na  tyle  róznych  sposobów  przedstawiony  wam zostaje,  takze
zabranie z ziemi wiernych Mi ludzi  czasowo tak róznie interpretowane jest,  ze  powstalo na te
tematy wiele blednych twierdzen, które Ja chcialbym sprostowac:

Moje ponowne przyjscie na ziemie nie bedzie cielesne.... tak zeby Moja stopa tej ziemi dotknela,
w przeciwienstwie do tego Ja ukaze sie wam ze swita skladajaca sie z istot swiatla najwyzszej rangi
i  widoczny  bede  tylko  przed  tymi  którzy  Moi  sa,  gdyz  przenigdy  nie  ujrzy  Mnie  w  calej
wspanialosci ten, który przeszedl na strone Mego przeciwnika, bo  ciemnosc swiatla ogladac nie
moze, gdyz ludzie by zupelnie istniec przestali poniewaz nie byli by w stanie zniesc swiatlosci,
która ze Mnie promieniuje. A wiec zstapie na ziemie, takze dla tych co Moi, jeszcze przesloniety
oblokami, lecz oni beda potrafili juz pewna intensywnosc swiatla zniesc i w pelni sczescia beda Mi
skandowac, kiedy Mnie posród gromady aniolów spostrzega....  Bo na to Ja otworze im oczy....
Bledem bylo by wiec stwierdzenie,  ze  wszyscy Mnie ogladac beda,  kiedy nadejde,  aby sadzic
zywych i umarlych, gdyz „sad” ten odbedzie sie w inny sposób, jak ten, w którym kazdy jeden
musialby przede Mna poniesc odpowiedzialnosc. Bo Ja dobrze znam kazda jedna dusze, Ja wiem do
kogo ona nalezy, i ze ostateczny sad na tej ziemi na tym polegac bedzie, ze cala ziemia zostanie
rozwiazana i przeistoczona w jej poszczególnych elementach z jakich zostala ona stworzona, aby
wszystko co duchowe wolne byc moglo, w celu nadania mu nowej formy, co oznacza tez smierc
tych  ludzi,  którzy  w  ich  ostatecznej  na  ziemi  próbie  zawiedli,  i  oddali  sie  w  rece  Mojego
przeciwnika.... Oni wiec widziec beda ich smierc przed swoimi oczyma i nie beda potrafili przed
nia  uciec,  a  to  wywola  posród  ludzkosci  ogromne  przerazenie.  Lecz  zanim  to  wielkie  dzielo
znisczenia sie rozpocznie, zabrani zostana z ziemi wszyscy ci co do Mnie naleza....

Ja Sam przyjde aby ich z tad zabrac, a oni beda mogli Mnie zobaczyc jak Ja z wysokosci powoli
w ich kierunku sie opuszczam, oni wyciagna w Moim kierunku ich pragnace Mnie rece radosnie
skandujac i pelni goracej do Mnie milosci, a Ja przyciagne ich do Siebie, Ja ich z tad zabiore, Ja
uniose ich w góre a  oni  przezyja pewien przebieg zupelnie  od praw natury odbiegajacy....  Ich
radosne Mi skandowanie dotrze tez do innych ludzi i najpierw nie beda oni potrafili sobie jego
przyczyny wyjasnic, poniewaz oni sami nic zobaczyc nie potrafia, co wzbudzi w nich pewien lek z
którego  sie  pózniej  silna  bojazn  rozwinie  która  osiagnie  w  koncu  stopien  przerazenia,  gdy
spostrzega oni, ze ci Moji nagle znikneli i nie beda mogli znalezc na to zadnego wyjasnienia, ze ci
których oni pelni nienawisci przesladowali nie znajduja sie juz w ich zasiegu. Ze nie ma ich nagle
posród nich i ze nigdzie ich znalezc nie mozna.

Wprawdzie widoczna bedzie promieniujaca jasnosc, ale ludzie oddczuwac ja beda jako dla nich
nie do zniesienia. Lecz wiele czasu im juz do zastanowienia sie nie pozostanie, bo wkrótce nastapi
to co ostateczne. Ta niesamowita jasnosc powoli sie wycofa robiac miejsce ciemnosci która bedzie
wzrokiem nie do przenikniecia i która wprowadzi ludzkosc w stan rozpaczy. A potem rozpoczna sie
erupcje.... wybuchy ognia, ziemia zacznie sie rozstepowac, tak ze zaden czlowiek nie bedzie mógl
sie uratowac i przez ziemie pochloniety zostanie. Okres czasu pomiedzy uniesieniu z ziemi tych
Moich i ostatecznym zniszczeniem bedzie bardzo krótki, bo uniesinie z ziemi tych co pozostali,
oznaczalo by przymuszanie ich do wiary, a to z koleji nie posiadalo by jakiejkolwiek wartosci, gdyz
zostala by tym samym ominieta mozliwosc podjecia wolnej decyzji. A ludzie ci mieli przed tem
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wystarczajaco duzo ku temu czasu i bez ustanku byli upominani i ostrzegani, i kazdy z nich, który
sie jeszcze przed tem opamietal zostal jeszcze przed tem przyjety i jeszcze przed zaglada ziemi z
niej zabrany, aby mozna mu bylo w zaswiatach udzielic dalszej pomocy. Dlatego tez akt uniesienia
z ziemi ludzi jest aktem który zupelnie sprzecznym jest z prawami natury. Lecz Ja potrafie zniesc
tez prawa natury, gdyz nie ma to juz zadnych niekorzystnych wplywów na dusze poszczególnych
ludzi....  Ale i  samo Moje przyjscie  w oblokach nikogo do wiary nie  zmusza,  poniewaz ludzie,
którzy Mnie zobacza osiagneli juz odpowiednia dojrzalosc ich dusz i doswiadcza jedynie spelnienia
tego, w co oni mocno wierzyli i  dlatego tez kazdego dnia Mnie wyczekiwali.  Rzadko udaje sie
przekazac tym ludziom, dac wyjasnienie dotyczace wydarzen ostatnich dni, gdyz stworzyli oni juz
sobie odpowiednie o tym wyobrazenie i od swoich wlasnych wybobrazen odstapic nie chca.... Nie
mozna tez bedzie tych co do Mnie naleza zabrac z ziemi juz duzo wczesniej, gdyz takie odbiegajace
od praw natury przebiegi wydarzen zmusily by ludzkosc do innego myslenia.... I to oznacza koniec
tej ziemi a dla zyjacych na niej ludzi równiez i ich koniec, bo i ci Moi to przezyja, lecz w stanie, w
którym im jakiekolwiek cierpienie zaoszczedzone zostanie, chociarz beda oni mogli ten przebieg
obserwowac, gdyz taka jest Moja wola.... Bo jesli oni sa juz calkowicie wierzacy, to powinni oni
takze doswidczyc Mojej potegi i wspanialosci, i dlatego tez ogladac beda mogli niezliczona ilosc
wokól  Mnie  zgromadzonych  Moich  aniolów  i  dlatego  tez  beda  oni  zdolni  do  tego  aby  jako
rodzicielskie  drzewo rodowe zaludnic  nowa ziemie,  której  stworzenie  bedzie  dla  Mnie  sprawa
jednej  chwili,  kiedy  zechce  wszystkiemu  co  duchowe  i  co  uwolnione  zostalo  nadac  nowe
zewnetrzne formy (postacie) aby mogly one dalej duchowo dojrzewac....

Lecz tym wybranym ludziom zabrane zostanie wszelkie poczucie czasu, a to tak dlugo, az zostana
oni przeniesieni na nowa ziemie. Oni beda wprawdzie nadal posiadac ich stara cielesna powloke,
lecz  bedzie  juz  ona  bardzo  uduchowiona,  i  dlatego  i  to  musi  wam  zostac  przekazane,  aby
sprostowac  bledne  wyobrazenie,  ze  nowa  ziemie  zamieszkiwac  beda  calkowicie  uduchowione
istoty.... Poniewaz nowa ziemia znowu stanie sie stacja dla dalszego duchowego rozwoju, a stare
prawa beda obowiazywaly takze i na tej nowej ziemi. Znowu miec bedzie miejsce wedrówka tego
co duchowo upadle przez wszelkie naziemskie formy stworzenia, w góre, az do fazy w której stana
sie one czlowiekiem, a czlowiek jak takowy znowu swoja ostatnia próbe jego woli przejsc musi....
co tez na poczatku istnienia nowej ziemi dosc wielkim powodzeniem ukoronowane bedzie, gdyz nie
bedzie wtedy jeszcze zadnych pokus ze strony Mego przeciwnika, bo zostal on uwiazany na dlugi
okres czasu, i poniewaz ludzie wypelnieni sa miloscia, a wiec w bezposrednim ze Mna polaczeniu
zyja,  dlatego tez  bardzo  szybko dotra  oni  do  stanu calkowitej  duchowej  dojrzalosci....  Wy nie
powinniscie sie dac zwiesc poprzez bledne interpretacje, zaniedbac, lub na pózniej przekladac prace
nad wasza dusza, bo dzien w którym Ja do was przyjde pozostanie bez zmian tak jak to ustalone
zostalo.... dzien w którym Ja przyjde w oblokach, a wraz z nim sad ostateczny na tej ziemi....

Amen

Przyjscie Pana w oblokach.... Uniesienie
z ziemi wybranych ludzi....

3557
24. wrzesień 1945

Dziwny szum wypelnial bedzie cale powietrze kiedy nadejdzie dzien ostatecznego sadu. I bedzie
to juz ostatni znak dla ludzkosci, lecz jedynie przez tych co wierza jako znak rozpoznany, i wypelni
on ich serca wielka radoscia. Gdyz teraz oczekuja juz oni nadejscia ich Pana.... Do tego nalezy
jednak  silna  wiara,  aby  oczekiwac  Boga  nadchodzacego  z  nieba  w  oblokach,  gdyz  jest  to
wydarzenie tak nadzwyczajne, ze bezboznicy jedynie sobie z tego kpia i ich wysmiewaja, jesli im
sie o tym mówi. Oni wprawdzie tez slyszec beda ten szum, lecz Pana w oblokach widziec nie beda,
dlatego tez nie poswiecaja oni temu dziwnemu w powietrzu tonowi zadnej szczególnej uwagi i nie
pozwalaja  na  to,  aby sie  im w prowadzeniu  ich  zycia  przeszkadzalo.  Oni  pelni  sa  nadmiernej
wesolosci i  bez jakichkolwiek skrupulów nadal zajmuja sie ich uciechami.  A z koleji  ci  którzy
wierza beda sie w gromadzic i z radosnym sercem przygotowywac na przyjecie Pana. Oni sa juz u
kresu ich naziemskich sil i wiedza ze okres ich cierpien sie zakonczyl, oni jednoglosnie wyznaja ich
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przynaleznosc do Boga, chociarz moze to dla nich oznaczac utrate ich naziemskiego zycia, bo swiat
ten bezlitosnie z nimi walczy.

Lecz  nadejscie  Pana krzyzuje  wszelkie  zamiary tych  bezboznych  przesladowców....  Bo nagle
widza oni, jak chmara wierzacych ludzi opuszcza ziemie i unoszac sie w góre.... a jednoczesnie
slychac juz przerazajace grzmoty i ludzie sa jak sparalizowani ze strachu, oni przeczuwaja ze cos
okropnego nadchodzi, to co przed chwila widzieli nie pozwala im na logiczne myslenie, oni próbuja
uciekac ale wszedzie widza to samo.... a mianowicie z wnetrza ziemi wystrzeliwujace plomienie
ognia przed którymi nie ma ucieczki. I znajda oni swój koniec w najstraszliwszy sposób, gdyz dla
ludzi, którzy na ziemi tak jak diabel grasuja i pelni grzechu sa nie ma zadnego ratunku.

Chmara tych,  którzy do konca Bogu wierni  pozostali  obserwuje teraz koniec tej  starej  ziemi,
przed ich oczyma odgrywa sie teraz boze dzielo zniszczenia, podczas gdy oni sami go unikneli i
spoczywaja  w  poczuciu  bezpieczenstwa  w  miejscu  gdzie  panuje  pokój,  tak  jak  sam  Bóg  to
wczesniej oznajmil. Jest to koniec pewnego zbawiennego okresu a zarazem poczatek nowego....
nastepnego, kiedy tylko ta stara ziemia przyjmie z woli Boga jej nowe szaty. A wtedy ci, którzy
Bogu wierni pozostali stana sie drzewem rodowym dla nowego ludzkiego pokolenia z którym ta
nowa epoka sie rozpocznie. Przebieg zabrania i uniesienia z ziemi ku górze wiernej Bogu ludzkosci
jest tylko dla wiedzacej i znajdujacej sie w glebokim rozpoznaniu osobie zrozumialy i dlatego tez
wiarygodny.  Lecz  on  koronuje  soba  czasy  biedy i  obaw,  on  jest  ich  zakonczeniem i  zarazem
dowodem Bozej wspanialosci, Który tym co Jego przygotowuje los, który jest swiadectwem Jego
wspanialosci.... Jest to akt najglebszej Bozej milosci do Jego stworzen, które w Nim swego Ojca od
wieków rozpoznaja, które na powrót do Niego znalazly i z Nim dzieki ich milosci jednoscia sie
staly....  posród których On Sam teraz przebywac moze, bo nie ma juz dla Bozej milosci zadnej
przeszkody, gdy tylko sam czlowiek miloscia sie stal....

Amen

Nieodpowiedzialne  eksperymenty
powodem zniszczenia ziemi....

4708
9. sierpień 1949

Bozego porzadku na tym swiecie obalic nie mozna, lecz pomimo to ludzka wola moze przeciw
niemu wystepowac, ale jedynie na wlasna szkode. Istnieja prawa, których ludzki rozum przenigdy
nie bedzie potrafil zglebic, gdyz dotycza one nie tylko istoty naziemskiej natury, lecz warunkuja
równiez istnienie innych dziel przez Boga stworzonych i dlatego tez sa one dla ludzkiego rozumu
nie do zglebienia, ale musza byc przez niego akzeptowane, tzn. nie mozna ich nie uwzgledniac, jesli
chcemy uniknac przeciwnych skutków, które równiez dane zostaly przez Boza madrosc,  a wiec
maja na celu utrzymanie wiekuistego porzadku.

Czlowiek ma ze strony Boga przyznany pewien stopien dzialalnosci i moze on tez prowadzic do
pewnego stopnia naukowe prace we wszystkich kierunkach. Lecz jak dlugo czlowiek jeszcze nie
jest  w  posiadaniu  pelni  duchowych  sil,  to  sa  mu  postawione  granice zarówno  w  wiedzy  o
naziemskich silach jak i w korzystaniu z nich, które stale z zachowaniem pewnych praw.... pewnego
porzadku sie rozwijaja i wykorzystane byc moga. Jesli sie praw tych nie przestrzega, jesli wiec
sprzecznie z prawem sie sily te wyzwoli, to ich oddzialywanie moze byc katastrofalne i zupelne
zniszczenie wszelkiej materii bedzie skutkiem który na siebie czekac nie da, gdyz ludzka wola sil
tych powstrzymac potrafic juz nie bedzie. Gdyz teraz wspóloddzialywuja takze i inne dziela Boskie,
inne planety które stoja w zwiazku z tymi silami i poszkodowane zostana. Ludzie nie beda mogli
dowiedziec sie  o  rozmiarze ich dzialania,  gdyz sami stana sie  oni  bez wyjatku ofiarami  takich
poczynan,  po  za  tymi,  którzy  sa  juz  w  posiadaniu  tych  duchowych  sil,  i  z  tego  zagrozonego
naziemskiego kregu za przyczyna Bozej woli ewakuowani (zabrani) zostana.
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Takie wydarzenie bedzie mialo na ziemi miejsce i bedzie ono oznaczalo juz jej koniec. Ludzka
wola bedzie taki zarozumiala i wyniosla, ze próbowac ona bedzie oddzialywania róznych sil i przez
eksperymenty doprowadzi do wyzwolenia sil które niesamowite oddzialywanie w wyniszczajacy
sposób posiadaja. Gdyz motywy z jakich sie te eksperymenty prowadzi i które taki, niewyobrazalny
koniec miec beda nie sa szlachetne, dlatego tez nie otrzymaja one Bozego blogoslawienstwa, które
spoczywa jedynie na tych pracach które ludzkosci na dobre wychodza. Po za tem wykraczaja one
przeciw  Bozym  prawom  natury  gdyz  te  naukowe  doswiadczenia  prowadzone  sa  z  udzialem
ludzkiego  zycia,  tzn.  ludzie  beda  wykorzystani  jako  objekty  doswiadczen,  oni  beda  musieli
poswiecic  swoje  zycie  w  celu  przeprowadzenia  tych  doswiadczen,  a  to  jest  wykroczeniem,
grzechem przeciw Bozemu porzadkowi, przeciwko Bozej milosci oraz milosci do blizniego i do
tego jeszcze  wykroczenie  w stosunku do calej  ludzkosci  która  z  tego powodu jest  skazana  na
zaglade. Znajomosci praw natury tych którzy takie doswidczenia prowadza sa w dalekim stopniu
niewystarczajace, tzn. ze oni do tego bez watpienia skuszeni zostali.

A takich nieodpowiedzialnych eksperymentów Bóg tolerowac nie bedzie, a wiec obróca sie one
przeciw  eksperymentujacym,  którzy  nic  nie  osiagna,  po  za  totalnym  zniszczeniem wszelkich
materialnych  dziel  na  tej  ziemi  stworzonych,  a  wiec  totalne  rozbicie  materii,  które  w  sensie
duchowym oznacza rozwiazanie wszelkich materialnych form i  wyzwolenie znajdujacych sie
(uwiezionych) w nich duchowych partykólów. Ostatni na ziemi akt zniszczenia bedzie wiec dzielem
ludzi, a skutek jego okrótny, gdyz cala ludzkosc utraci przez niego swoje zycie. Ludzka próznosc,
rzadza wladzy, popularnosci, oraz wielka chciwosc w odniesieniu do materialnych dóbr czynia z
czlowieka lekkomyslnego spekulanta, ale nie jest on bez wiedzy, gdyz wie on doskonale ze swym
postepowaniem  naraza  on  na  smierc  swoich  bliznich,  lecz  pomimo  to  dalej  prowadzi  swoje
ryzykanckie eksperymenty. Doswiadczenia które czlowiek z ta energia (sila) mial juz okazje miec
sa  dla  niego  wystarczajacym  ostrzezeniem,  aby odstapil  on  od  swych  szalenczych  zamierzen,
dlatego tez takie ludzkie postepowanie jest dla Boga przestepstwem i musi sie on liczyc z kara....

Amen

Przyczyna  oraz  sily  powodujace
zniszczenie  ziemi....  (Energia
atomowa)....

3950
2. styczeń 1947

Musza istniec wszelkie warunki dla stworzenia nowej ziemi zanim ta stara ziemia rozwiazana
zostanie tzn. aby mogla zostac przeprowadzona totalna zmiana jej zewnetrznego wygladu. A wiec
musi ona doznac tzw. procesu rozkladu, który wyzwoli z niej wszystko to (duchowe) co dotychczas
w materi zwiazane bylo, aby sie ono w nowych dzielach stworzenia na nowo uksztaltowac moglo,
pod  postacia  których  dalszy duchowy rozwój  znowu byl  mozliwy.  A wiec  musi  byc  przebieg
ostatniego zniszczenia tak gwaltowny, aby mogla byc mowa o totalnym rozkladzie materji. Nie
moze sie tutaj  rozchodzic o pojedyncze obszary,  a wiec musza miec miejsce we wnetrzu ziemi
erupcje które  oddzialywac beda  we wszystkich  kierunkach,  tak  aby dotknieta  nim zostala  cala
powierzchnia ziemi, tzn. aby nic juz z tego co sie przedtem na niej jeszcze znajdowalo na niej
istniec nie moglo, a wiec musi wszystko nawet to co najdrobniejsze zostac rozlozone na czynniki
pierwsze.

I  ludzie  sami  do  tego powód dostarcza,  oni  goraco  zaangazuja  sie  w dziedziny nauki,  które
przekraczaly beda ich zdolnosci rozumowania. Oni nie posiadaja znajomosci praw natury oraz ich
oddzialywania, i wyzwola przy tym sily których nie beda potem w stanie opanowac. Lecz Ja im w
tym przeszkadzal nie bede, bo i taki rodzaj ludzkiej woli Ja w Moim wiekuistym planie uleczenia
dusz przewidzialem, gdyz wtedy to zakonczy sie tez czas, który zostal przyznany na zbawienie tego
co duchowo upadlo.

A  wiec  z  ludzkiej  woli  wyzwolony  zostanie  proces  ostatecznego  zniszczenia  ziemi,  lecz
odpowiada to takze i Mojej woli, gdyz zapewnia on dalszy duchowy rozwój wszystkiego tego, co
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jeszcze w materialnych formach uwiazane jest i pragnie otrzymac nowe przeznaczenie (zadanie),
gdyz w innym przypadku móglbym tez spowodowac, ze eksperyment tym ludziom by sie nie udal,
aby zniechecic ich do dalszych prac w tym kierunku. Doswiadczenia te beda wprawdzie lokalnie
przeprowadzane, lecz ich nie bedzie ich mozna do tego miejsca ograniczyc, bo nie mozna bedzie
juz zdlawic tej wyzwolonej sily i dlatego tez w sposób elementarny na wszystkie strony aktywna
bedzie. Bo ziemia posiada pewna ograniczona przestrzen, podczas gdy wyzwolona sila zadnych
ograniczen nie zna, i wszystko czego ona dotknie padnie jej ofiara. Sila i zakres jej oddzialywania
pozostanie  dla  was  ludzi  niewyobrazalny,  po  za  tym przebiegac  to  bedzie  w takim przedziale
czasowym, który wam wszelka zdolnosc myslenia odbierze, chyba ze przynalezycie do tej malej
chmary ludzi, która nalezy do Mnie i na której oczach sie to ostatnie dzielo zniszczenia odegra,
gdyz jest to Moja wola aby byli oni swiadkami konca tego swiata. Wy mozecie to sobie jedynie w
malym formacie wyobrazic  jesli  przedstawicie  sobie ogromna eksplozje  po której  na ziemi nic
calego (nawet kruszynka) nie pozostanie, która wiec wszystko bez reszty zniszczy i na najmniejsze
atomy rozlozy. Ale ta reakcje sil, która tylko krótka chwile potrzebowac bedzie poprzedzac beda
wstrzasy  oraz  wybuchy  z  ziemi  ognia  które  w  zupelnosci  wystarcza  aby spowodowac  posród
ludzkosci ogromna panike, gdyz bedzie ona ich pewna smierc przed oczami miala. A wiec musialo
by juz teraz byc zrozumiale, ze nic pozostac nie moze, ze nic co na ziemi istnialo juz nie przetrwa,
pozostanie  jedynie  materia  rozlozona  na  najdrobniejsze  atomy,  która  ponownie  prze  ze  Mnie
uformowana  zostanie  przez  sile  Mojej  woli  Mojej  mocy,  z  niej  to  powstana  nowe,  dla  was
niewyobrazalne  dziela  stworzenia  w  których  bedzie  mógl  byc  kontynuowany  dalszy  rózwój
upadlych duchowych substancji.

I  powstana  na  nowo stworzone dziela  w najrózniejszych stopniach twardosci  materii,  lecz  w
najtwardszej formie materii znajdowac sie beda duchowe partykóly, które przed tem jako czlowiek
na ziemi zyly i swemu duchowemu rozwojowi najmniejszej uwagi nie poswiecaly. Gdyz dusze ich
nie moga juz oczekiwac dalszego rozwoju w królestwie ducha, one musza odbyc ich wedrówke
poprzez wszystkie stworzone dziela znajdujace sie na ziemi, a wiec rozpocznie sie kolejna epoka
przeznaczona na dalszy duchowy rozwój, gdy tylko czas sie spelni, kiedy ludzka wola taka zacieta
bedzie, aby wyzwolic sily których opanowanie innego duchowego stopnia wymaga, jak ten który
ludzkosc posiada u konca tej epoki zbawienia i dlatego tez sily te nie beda budujace, lecz siejace
tylko zniszczenie....

Amen

Eksperymenty  przeprowadzane  na
krótko  przed  koncem  ziemi....
Wyzwolenie sil....

4731
1. wrzesień 1949

Ludziom postawione zostaly w odniesieniu do ich zachowania sie pewne granice w stosunku do
tego, co z woli Mojego Ducha stworzone zostalo. Jesli im sie jednak wydaje, ze potrafia zmienic to
co  w  naturze  stworzone  zostalo,  i  w  której  kazdy  jej  element  ode  Mnie  swoje  przeznaczenie
otrzymal, to wówczas ich nastawienie do Mnie niezgodne jest z rozsadkiem, gdyz oni niedoceniaja
Mojej  madrosci  oraz  Mojej  mocy,  uwazajac  ze  porafia  je  wylaczyc  i  grzesza  tym  samym  w
stosunku do Mnie, oraz do tego co Ja stworzylem. I wówczas przekroczono juz granice, która ja
czlowiekowi wyznaczylem i ludzkosc sie przez to z wlasnej woli na samounicestwienie skazuje,
gdyz  jej  „medrcy”  wyciagaja  bledne  wnioski,  a  skutki  ich  eksperymentów  sa  katastrofalne.
Czlowiekowi  wydaje  sie  ze  jest  w  stanie  dociec  wszystkiego,  co  Ja  przed  nim  w  ukryciu
przechowywalem rozpoznajac jego duchowa niedojrzalosc dla zrozumienia tego rodzaju wiedzy.

Istota.... tajemnica jadra ziemi jest przez czlowieka nie do zglebienia, i taka juz do konca istnienia
ziemi pozostanie. Do tego w glebi ziemi uwiezione zostaly sily o ogromnej mocy, które Ja sam tam
uwiazane trzymam, aby nie zagrazaly one istnieniu ziemi, jedynie od czasu do czasu dopuszczone
sa erupcje (wybuchy wulkanu) kiedy tym silom zezwala sie na krótki wybuch, aby juz na tyle
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dojrzalym.... w nich zawartym duchowym elementom umozliwic przyjecie nowej formy (postaci
bytu) na powierzchi ziemi, aby mogly one rozpoczac ich droge duchowego, w góre prowadzacego
rozwoju. Lecz te sily wyzwalaja sie za Moja zgoda i dlatego tez zakres ich oddzialywania w Moim
planie uleczenia dusz przewidziany zostal.

A wiec  taka  erupcja,  która  wedlug  Mojej  woli  sie  odbywa,  zawsze  bedzie  w  jej  wielkosci
obliczona, lecz przenigdy wola ludzka nie moze jej zapobiec, przenigdy tez nie wolo jej jest taka
erupcje spwodowac, poniewaz zaden czlowiek nie jest w stanie rozpoznac jej przyczyny jak i sily
oddzialywania. Lecz pomimo tego, zarozumiali ludzie czasu ostatecznego uwazaja ze na drodze
naukowych prób i poszukiwan tak daleko w glab ziemi dotra, ze bedzie im mozliwe wyzwolenie
zamieszkujacych tam sil, aby mogli je dla pomnazania swych materialnych zysków wykorzystac, i
nawet  sie  nad  tym  nie  zastanowia,  ze  ich  rozum  oraz  wiedza  dla  takich  eksperymentów  sa
niewystarczajace.

Nie posiadaja wiec oni zadnego szacunku dla dziel prze ze Mnie stworzonych, oni wkraczaja na
obszar, który dla nich  w sposób naturlny zamkniety jest,  a dociekanie jego zawartosci mozna
okreslic  w zrozumieniu naziemskim jako zuchwalosc.  Z duchowego punktu widzenia jest  takie
poczynanie gwaltownym wtargnieciem do swiata podziemnych duchów, których uwiezienie zostalo
prze  ze  Mnie  rozpoznane  jako  konieczne,  i  które  wbrew  Mojej  woli przez  czlowieka  teraz
zniesione zostaje i  dlatego tez skutki  jego oddzialywania sa niewyobrazalne,  gdyz zostaje  tutaj
obalone Moje odwieczne prawo porzadku.

Manipualcje te wychodza z tego zalozenia, ze uda sie oszacowac sily ziemi, które wszelki opór
zlamac potrafia i ze bedzie je mozna z tego wzgledu zastosowac do wszystkich doswiadczen. Zaden
z nich nawet o tym nie pomysli, ze sa one w stanie  zniszczyc doszczetnie wszystko co one na
swojej drodze spotkaja. Oni nie licza sie z ich gwaltem w stosunku do którego ludzka wola oraz
rozum sa bezsilne. Oni otworza „sluzy” których juz nigdy nie beda w stanie zamknac, jesli one juz
raz przelamane zostaly, bo obszar na który czlowiek usiluje wkroczyc jest mu zupelnie obcy i obce
sa mu takze jego prawa. Istoty jadra ziemi nie da sie na tej drodze naukowo rozszyfrowac i kazda
taka próba zakonczy sie odwrotnym skutkiem, i to nie tylko w stosunku do eksperymentujacych,
lecz  takze  i  do  calej  naziemskiej  ludzkosci....  Bo  granic  które  Ja  czlowiekowi  zgodnie  z
odwiecznym porzadkiem postawilem, jemu przekraczac nie wolno, gdyz zawsze ma on na celu
odbudowe, lecz przenigdy zniszczenie, dlatego tez wystepowanie przeciw niemu musi sie w tego
skutkach przeciw czlowiekowi obrócic!

Sam szatan wlozy w czlowieka czasu ostatecznego taka wlasnie mysl, on sklania go do tego
planu, gdyz on dobrze o tym wie, ze zniszczenie stworzonej prze ze Mnie ziemi przerwie dlaszy
duchowy rozwój duchowych istot, do czego on wlasnie dazy, pelen slepej nienawisci do Mnie oraz
do tego wszystkiego co ku Mnie podaza.  Lecz i ten jego plan,  chociarz diabelski, jest zarazem
niechcacym Mi sluzeniem, gdyz jest on tez czescia Mojego planu zbawienia dusz który od wieków
juz istnieje.... Bo powstanie nowa ziemia na której duchowy rozwój dalej kontynuowany bedzie,
podczas  gdy wszystko to  co  diabelskie,  ponownie  w jej  nowo powstalych dzielach  stworzenia
uwiezione zostanie....

Amen

„Sad” nad stanem duchowym u konca
tej ziemi....

8219
21. lipiec 1962

Nadejdzie  godzina  rozliczenia,  godzina  w  której  kazdy  jeden  czlowiek  przed  swoim sedzia
pociagniety  zostanie  do  odpowiedzialnosci....  Bo  kiedys  musi  w  koncu  przywrócony  zostac
porzadek, i kazdy jeden, który przeciw temu wiekuistemu porzadkowi wykroczyl bedzie musial
poniesc za siebie odpowiedzialnosc.... Sedziowska decyzja nastapi zgdodnie ze sprawiedliwoscia,
kazda dusza doswiadczy losu, który sama sobie zgotowala. Duchowe substancje które przeszly juz
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przez  wszystkie  materialne  formy,  zostana  z  powrotem  przeniesione  do  tych  miejsc  (form
materii/przyrody)  do  których one  wedlug ich  stopnia  duchowej  dojrzalosci  naleza.  Stare  dziela
stworzenia na ziemi zostana rozwiazane, tzn. rozlozone na najdrobniejsze elementy tzw. partykuly a
wiec wszystkie na niej istniejace formy natury doznaja przemiany, co znacza, ze powstana z nich
dziela  stworzenia  nowego rodzaju,  a  wszystko to  co  duchowe i  jeszcze  nie  zbawione zostanie
umieszczone w tych formach (dzielach).... otrzyma swa nowa postac, aby móc znowu rozpoczac
droge prowadzaca do zbawienia, lub tez dalej ja kontynuowac, w zaleznosci od posiadanego stopnia
duchowej dojrzalosci. Jeszcze mozecie jako czlowiek robic to na co macie ochote, i nikt wam w
tym nie przeszkadza, nawet gdy wasze czyny sprzeczne sa z Boza wola.... Lecz wkrótce juz nastapi
koniec, i wy ludzie nie bedziecie juz mogli tego robic co sie wam podoba, wedlug waszej woli,
poniewaz przeminal juz czas podczas którego wy ludzie mogliscie byc czynni w celu uzdrowienia
duszy  waszej.  Poniewaz  wy  nie  korzystaliscie  z  tego  czasu  zgodnie  z  Boza  wola,  a  tylko
powiekszyliscie  jeszcze  powloke  otaczajaca  wasza  dusze  i  tym  samym  sami  sobie  taki  los
stworzyliscie, przez to ze coraz bardziej pograzaliscie sie w materji i dlatego tez wy sami staniecie
sie na nowo materia, która wy juz dawno pokonaliscie (przed staniem sie czlowiekiem).

Lecz kiedys musi jednak zostac spelnione prawo wiekuistego porzadku, wszystko duchowe, co
jako czlowiek po ziemi chodzi musi zostac na nowo przeformowane, poniewaz rozwój w góre musi
zostac kontynuowany i to od tego miejsca w którym on przerwany zostal.

A wiec trzeba temu duchowemu, co jako czlowiek na ziemi zawiodlo, dac nowa szanse aby moglo
sie ono przylaczyc do procesu sprowadzenia upadlych duchowych istot  do wiekuistej  ojczyzny,
mozna by to wprawdzie nazwac szczególnie surowym sadem, lecz odpowiada on jednak zawsze
tylko skutkom poczynania wolnej woli czlowieka, która on na ziemi ponownie naduzyl, co jego
duszy ponowne uwiezienie  w twardej  materii  przyniesie,  która na nowo na pierwotne czynniki
rozlozona zostanie i w której on umieszczony, niesknczenie dluga droge ponownie pokonac musi,
az do czasu kiedy wkroczy on znowu w stadium w którym jako czlowiek zyc bedzie....

Ale  kiedys  osiagnie  ona  w  koncu  jej  cel  ostateczny  opuszcazjac  wszelka  zewnetrzna  postac
(powloke).... lecz to zawsze tylko ona sama, skraca lub tez przedluza sobie ten okres czasu az do
dnia  w którym bedzie  ona  mogla  nareszcie  wkroczyc  do królestwa  swiatlosci.  I  chociarz  Bóg
nieskonczenie wytrwaly i cierpliwy jest, i w Jego milosci ciagle na nowo stara sie sklonic czlowieka
do wlsciwego ukierunkowania jego woli, to kiedys w koncu wystapic musi Jego sprawiedliwosc, i
przywróci On na nowo stary porzadek, co oznacza jednak takze „Sad dla dusz”.... przeniesienie i
umieszczenie w zewnetrznej postaci, która odpowiednia jest do jej duchowego stopnia dojrzalosci. I
sad ten oznacza zarazem zakonczenie pewnego naziemskiego okresu, oraz okresu zbawiennego....
co wymaga  zniszczenia  wszelkich na ziemi stworzonych dziel (form istnienia) które mieszcza w
sobie  to  co  jeszcze  nie  zbawione,  które  w tzw.  stanie  przymusu  musza  swa rozwojowa droga
przejsc, jak i cial ludzi którzy ich pobyt na ziemi w zaden sposób nie wykorzystali, aby kroczyc do
przodu  w  ich  duchowym  rozwoju.  A wiec  i  oni  beda  „sadzeni”  tzn.  zgodnie  z  ich  duchowa
dojrzaloscia uzyci do stworzenia twardych materialnych naziemskich form.... I przed takim wlasnie
koncem tej starej ziemi wy ludzie teraz stoicie, czy sie wam to dowierzalne wydaje czy tez nie. I
ciagle zwraca sie wam na to uwage abyscie mogli jeszcze przed koncem sie zmienic i wkroczyc w
prawo wiekuistego porzadku,  czego jedynym warunkiem jest  prowadzenie  zycia  w milosci,  bo
milosc jest odpowiednia Bozym zasadom, które i wy jako Boze dzieci sobie przyswoic powinniscie,
jesli ma byc zachowany Bozy porzadek.

Ciagle sie was upominac bedzie przez proroków i jasnowidzów, którzy wam ten juz bliski koniec
oznajmiaja, abyscie sie nad waszym wlasciwym celem naziemskiego zycia zastanowili, aby was ten
koniec  nie  zaskoczyl,  i  abyscie  nie  musieli  wystapic  przed  waszym sedzia  pelni  win,  jesli  wy
podczas waszego naziemskiego zycia nic nie uczyniliscie, aby w ludzkiej szacie osiagnac wasza
dojrzalosc, i jesli nie uwolniliscie sie jeszcze od waszej prawiny, niosac ja pod Jezusowy krzyz i
proszac Jezusa Chrystusa aby On was od niej uwolnil.... zbawil. Jedynie On Sam potrafi zdjac z
was cala wasza wine i dopiero wówczas mozecie stanac przed Bozym sedziowskim stolem, wolni
od  tej  winy.  I  wy  sie  wówczas  ostatecznego  sadu  obawiac  nie  musicie.  Wy zamienicie  wasz
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naziemski pobyt na królestwo ducha, które jest wasza prawdziwa ojczyzna. Wy bedziecie mogli
wstapic do króletwa istot pelnych blogosci i nie bedziecie musieli sie juz obawiac konca ziemi, ani
tez ponownego uwiezienia was w twardej materi,  bo Bóg nie jest surowym, ale sprawiedliwym
sedzia, który obdarzy was odpowiednio do waszej wlasnej woli....

Amen

Oczyszczenie ziemi.... 8112
28. luty 1962

Ja chce ta ziemie oczyscic i uczynic z niej znowu miejsce na którym panuje pokój, gdzie rzadzi
milosc, gdzie Ja Sam posród tych Moich przebywac moge, poniewaz ich milosc do Mnie na to
pozwoli....  Lecz  uprzednio  musi  miec  miejsce  wielkie  oczyszczenie,  musi  zostac  Mojemu
przeciwnikowi  zabrana  mozliwosc  dzialania  i  dlatego  tez  on  sam  wraz  ze  wszystkimi  jego
zwolennikami musi zostac zakuty w lancuchy.... tzn. ze wszystkie posluszne mu duchowe istoty
musza zostac na nowo uwiezione w twardej materi, ze wszystko to co duchowe i co sie na drodze
swego  duchowego  rozwoju  znajduje,  musi  otrzymac  forme  odpowiednia  do  jego  duchowej
dojrzalosci,  i  w ten  to  sposób  utracil  Mój  przeciwnik  wszelka  wladze/moc,  gdyz  wszystko  co
duchowe z pod jego panowania zabrane zostalo i teraz w stanie przymusu znowu swa naziemska
wedrówke kontynuje, a ludzie na których mial on wplyw od niego sie odwrócili i ostatecznie do
Mnie powrócili, tak ze on ich, jako drzewa rodowego dla nowego ludzkiego pokolenia juz wiecej
napastowac nie  moze.  Jemu zostala  odebrana  wszelka moc która  on w przynalezacej  do niego
duchowosci widzial, bo nad tym co w materi uwiezione zostalo, w nowych dzielach tworzenia na
tej ziemi, on juz nie posiada zadnej mocy.... I na ziemi znowu zapanuje na dlugi okres czasu pokój.

Ale ziemia najpierw przejsc musi przez proces oczyszczania, a ono odbedzie sie poprzez dzielo
zniszczenia  o  niewyobrazalnych  rozmiarach,  poniewaz  calkowita  powierzchnia  ziemi  totalnie
zostanie  przeksztalcona,  wszelkie  znajdujace  sie  na  powierzchni  ziemi  przez  Boga  kiedys
stworzone dziela, zostana rozlozone na czynniki pierwsze i potem nadane im zostana nowe formy
istnienia  (nowe postacie)  co  oznacza  takze  zaglade  calej  ludzkosci  i  wszelkich  zywych istot....
przeminiecie wszystkiego tego, co zawiera w sobie duchowe substancje.... Boze dzielo „Ziemia”
bedzie wprawdzie nadal istniec, lecz daleko w glab ziemi siegnie moc sil natury, rozlozy/rozpusci
twarda materie i wszystkiemu co sie w niej znajdowalo, co w niej uwiazane bylo da mozliwosc
przyjecia nowych form bytu. Gdyz wszystko to wykroczylo z porzadku, bo ludzie juz od wieków w
sprzecznosci z Moim porzadkiem zyja i postepuja.... I dlatego tez wszystko doznac musi nowego
porzadku,  co  wymaga  uprzedniego  rozwiazania  wszelkich  dziel  stworzenia,  co  dla  was  ludzi
jednoznaczne  jest  z  totalna  zaglada,  bo  po  za  tymi,  których  Ja  jeszcze  przed koncem z  ziemi
ewakuuje, nikt jej konca nie przezyje....

Lecz jedynie dla czlowieka jest to ostatnie wydarzenie tak bardzo przerazajace, poniewaz dusza
jego na nowo uwiazana zostanie w twardej materi, podczas gdy pozostale formy duchowej na ziemi
egzystencji  doznaja  jedynie  postepu  w ich  rozwoju,  bo  dla  wszystkiego  co  duchowe stworzne
zostana nowe formy które je do siebie przyjma.... A nowe, stworzone na ziemi dziela posiadac beda
szczególny urok.... i znowu bedzie mial dla nich pobyt na ziemi szczególny urok i znowu otrzymaja
one okazje do czynnosci polegajacych na sluzeniu, dzieki którym wszystko duchwe moze czynic
postepy, aby coraz wyzej sie wspinac i otrzymac dalsze mozliwosci do zmiany ich aktualnej formy
bytu.

To wielkie dzielo przeistoczenia tej starej ziemi jest juz dla was ludzi bardzo blisko.... I chociarz
wy jego dnia i godziny nie znacie, to jednak powinniscie sie na ten koniec przygotowac, jesli nie
chcecie popasc w zepsucie, jesli do Mnie nalezec chcecie, a nie pod ten straszliwy sad ponownego
uwiezienia dostac sie chcecie.  Uwierzcie w to, ze zyjecie w czasach ostatecznych i zajmijcie sie
tymi myslami, ze wy sami sobie los wasz przygotowujecie, ze mozliwe jest dla was najszczesliwsze
zycie  w  raju  na  nowej  ziemi....  ze  ale  mozecie  sie  tez  obsunac  i  utonac  w  najglebszych
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ciemnosciach,  jesli  nie  posiadac  bedziecie  tej  laski,  aby  jeszcze  uprzednio  zostac  z  ziemi
odwolanym, aby otrzymac jeszcze w zaswiatach mozliwosc do dalszego duchowego rozwoju. Lecz
traktujcie prace nad waszymi duszami z cala powaga, tzn. prowadzcie zycie w milosci do blizniego
które wolne jest od myslenia tylko o wlasnym proficie, i przez to bedziecie mogli stworzyc ze Mna
wiez i zostac dzieki niej uratowanym od zepsucia. Raz po raz bede zsylal wam ludziom tych, którzy
was upominac i ostrzegac beda, raz po raz slyszec bedziecie o ciosach losu lub katastrofach, a
czasem nawet  sami  przez  nie  nawiedzani  bedziecie,  gdyz  wszystko  to  sa  upomnienia  do  was
skierowane,  abyscie  pomysleli  o  tym,  ze  mozecie  w  kazdej  chwili  zostac  nagle  z  tej  ziemi
„odwolani” i abyscie pomysleli tez o losie waszej duszy, co sie z nia wtedy stanie, jesli nie jest ona
jeszcze w takim stanie,  aby mogla po smierci  wstapic do królestwa swiatla  i  zycia  w wielkiej
blogosci....

Ja waszej zguby nie che, Ja chce abyscie sobie zasluzyli na wieczne zycie, lecz wy ludzie zyjecie
przed siebie, pozbawieni odpowiedzialnosci i nawet o Mnie nie pomyslicie i wy nie pomyslicie
takze o losie waszej duszy po smierci waszego ciala.  I  ciagle powinno sie wam zwracac na to
uwage,  ze  podazacie  w  kierunku  okrutnego  losu....  ze  ponownie  uwiezieni  zostaniecie  w
najtwardszych materialnych formach, ze bedziecie musieli wasza rozwojowa droge jeszcze raz od
poczatku zaczynac, w niesamowitych cierpieniach oraz w ciezkim polozeniu, pomyslcie ale tez o
tym ze wy sami mozecie taki los od was odsunac,  jesli  Mnie usluchacie,  jesli  uwierzycie tym,
którzy wam to wszystko w Moim imieniu oznajmiaja.... ze stoicie juz bardzo blisko od konca tej
ziemi....  Bo czas juz sie  spelnil,  i  wszystko odbedzie sie  tak,  jak oznajmione zostalo slowem i
pismem....

Amen

Koniec  swiata....  Dzien  sadu
ostatecznego....

3519
22. sierpień 1945

Koniec tego swiata nastapi wtedy, gdy nikt sie go spodziewal nie bedzie....  Bedzie to czas w
którym wszyscy ci, którzy sie od Boga oddalili calkowicie oddawac sie beda rozkoszom i uciechom
zycia,  podczas  gdy  ci  którzy  Bogu  wierni  pozostana,  w  ciaglej  trwodze  zyc  beda  oczekujac
przyjscia Pana. Ci pierwsi nie skieruja nawet jednej mysli na oczekujacy ich koniec, oni zyja bez
skrupulów, po prostu z dnia na dzien i nie znaja oni umiaru w naziemskich rozkoszach, oni zyja w
przepychu, grzesza i  znajduja sie w zupelnosci pod wplywem szatana.  Bedzie to czas pozornej
poprawy  warunków  ludzkiego  zycia,  w  których  to  bieda  zniesiona  zostanie  dla  tych,  którzy
podporzadkowali sie oczekiwaniom i wymaganiom tych którzy swiatem tym rzadza, i w których to
jedynie  ci  cierpiec  musza,  których  potepia  sie  z  powodu  ich  wiary.  I  posrodku  tej  rozpusty
nadejdzie sad ostateczny....  niespodziewanie nawet dla tych co Bogu wierni pozostali,  gdyz nic
przedtem na to wskazywac nie bedzie, ze nastapi jakas poprawa ich trudnej i smutnej sytuacji. Na
ludzkosci ciazy  wielka wina grzechu,  ona sie zupelnie od Boga odlaczyla i udala sie do Jego
przeciwnika, ona otrzymala w nadmiarze to co do niego na ziemi nalezy, a to za czym ludzie gonia i
czego pragna bedzie coraz gorsze i bedzie sie to odzwierciedlac w zachowaniu w stosunku do tych
co wierza, na których bedzie sie wywierac bezlitosny nacisk i którzy bezbronni beda w stosunku do
ich brutalnej przemocy. Oni wykonuja dla szatana dobra robote i ludzkosc jest juz dojrzala na jej
zaglade. I nadejdzie koniec tak jak to przepowiedziane zostalo slowem i pismem.... Bedzie to dla
ludzkosci  dzien pelen zgrozy,  ziemia rozstapi  sie a  z  jej  wnetrza wybuchnie ogien i  wszystkie
elementy natury ogromnie beda wzburzone....  A ludzie starac sie beda uciec pelni paniki nie do
opisania,  lecz dokad by sie oni nie udali,  wszedzie to samo....  pewna zaglada....  Nadszedl wiec
koniec  dla  tych  wszystkich  których  zmysly  sie  od  Boga  odwrócily....  i  zarazem  zbawienie  z
najwiekszych opresji dla tych którzy do Boga naleza, którzy ewakuowani zostana i w ten sposób
unikna ich cielesnego konca. Bóg juz na dlugo przed tem czas ten przepowiedzial, lecz na Jego
przepowiednie  nie  zwracano  zadnej  uwagi,  tak  wiec  ludzie  nagle  znajda  sie  w  przerazajacym
polozeniu,  z  którego  nie bedzie juz zadnego ratunku.  Zaglada tej  starej  ziemi zostala  juz od
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wieków ustalona, jednak to kiedy ona bedzie miala miejsce, to pozostanie przed ludzmi ukryte, tak
wiec przezyja go oni w czasie kiedy beda sie oni mocni, jako panowie tego swiata wiedzieli, kiedy
próbuja oni rozkoszowac sie wszelkimi uciechami, które im tylko ich naziemskie zycie zaoferowac
moze, tak ze swiat ten calkowicie ma ich w swoich szponach i dlatego tez wykluczaja oni ze swego
myslenia Boga.

Tak wiec sprawi Bóg aby sobie oni o Nim przypomnieli.... On pociagnie do odpowiedzialnosci
wszystko to  co w stosunku do Niego zgrzeszylo,  poniewaz Go nie  uznalo....  On sadzil  bedzie
wszystkich  ludzi  i  oddzieli  ich  od  siebie  zabierajac  tych  Swoich  do  Swego  królestwa,  a  tych
pozostalych  na nowo w twardej materi uwiazujac i pozwalajac im znalezc ich cielesny koniec w
sposób przerazajacy....  i  zabierajac  ich  dusze  ponownie  do  „niewoli”  Co oznacza  ze  musi  ona
pozbawiona jej  wolnej  woli  ponownie  pokonac  jej  droge duchowego rozwoju na nowej  ziemi.
Wydarzenie  to  jest  wprawdzie  okrutne,  lecz  jest  zarazem aktem  Bozej  sprawiedliwosci,  gdyz
grzesznosc  ludzka  osiagnela  jej  szczytowy punkt.  Oni  sa  na  uslugach  szatana  i  sami  stali  sie
prawdziwymi  diablami,  dla  których  juz  nic  istniec  nie  moze  jak  tylko  cielesna  zaglada  oraz
duchowa niewola,  aby ci  którzy Bogu wierni  pozostali  ich  sie  pozbyc  mogli,  i  aby mogli  oni
prowadzic nowe zycie w pokoju i jednosci na nowej ziemi.

I chociarz Bóg wybacza i stale jest cierpliwy, to jednak kiedy grzesnosc zaczyna przybierac na
intesywnosci, i tu koniec jest juz nieodwolalny nastapi on wtedy, gdy nikt sie go nie spodziewa. Bo
takze  i  ci  co  wierza  beda  zaniepokojeni,  gdyz  wszystko  co  na  swiat  ten  ukierunkowane  jest
dominowac zacznie,  gdyz rosnac  zaczyna moc tych którzy sa przedstawicielami tego swiata,  a
wierzacy stali sie przez nich pozbawieni wladzy i prawa. A wiec pozornie mogla by sie wydawac,
ze swiat ten mocno na swych nogach stoi, chociarz tak bliski jest on juz swojej zaglady, bliski
nadejscia tego dnia, który juz z góry przez Boga przed wiekami ustalony zostal, i który zgodnie z
Bozym planem oznacza ostateczne zniszczenie wszystkiego tego co na ziemi jest. Jedynie Sam Bóg
wie  kiedy  dzien  ten  nastapi,  a  ludzie  ciagle  sie  z  jego  nadejsciem  liczyc  powinni....  i  sie
odpowiednio na niego przygotowac, aby nalezec wówczas do tych którzy przez Boga z tej ziemi
ewakuowani zostana, i aby nie nalezeli do tych którzy tego dnia potepieni zostana.... w dniu sadu
ostatecznego.... jak to ludzkosci oznajmione zostalo za posrednictwem slowa i pisma....

Amen

Przeistoczenie oblicza ziemi.... 7297
2. marzec 1959

Ziemia nadal istniec bedzie gdyz jej totalne zniszczenie nie zostalo prze Mnie przewidziane.... Ale
wszystko co na niej zyje i wszystkie prze ze Mnie stworzone swiaty natury musza przeminac, aby
ziemia mogla zostac gruntownie oczyszczona, gdyz w obecnym stanie nie moze ona juz  sluzyc
dalszemu duchowemu rozwojowi upadlych duchowych istot. Wszystko co stworzone zostalo w
ziemi i na ziemi utraci wiec swoje zycie.... zostanie uwolnione z otaczajacej go materialnej formy
(powloki)  i  moze wtedy swoja droge rozwoju dalej  kontynuowac,  której  powodzenie w chwili
obecnej dla wszystkich istot zagrozone jest. Gdyz Mój przeciwnik rozrabia z wsciekloscia na rózne
sposoby i stara sie zaklócic kazdy duchowy postep lub go calkowicie przerwac. Ziemia powinna
jednak jeszcze przez nieskonczenie dlugi okres czasu jej zadanie (przeznaczenie) spelniac, gdyz na
niej powinne wszystkie jeszcze niedojrzale istoty dojrzec stanu do Bozego dzieciectwa.... I dlatego
tez ziemia na nowo powstanie, kiedy sie jej gruntowne oczyszczanie zakonczy, kiedy wszystko co
duchowe  juz  odpowiednio  „nastawione”  zostalo  tzn.  wcielone  w  formy  odpowiadajace  jego
duchowej  dojrzalosci,  poczawszy  od  twardej  materi  az  do  czlowieka,  któremu  musza  zostac
zaoferowane latwiejsze mozliwosci dojrzewania, aby mógl on osiagnac swój cel, a minowicie aby
mógl stac sie prawdziwym Bozym dzieckiem.

Koncowe zniszczenie jest wiec jednoznaczne z koncem tej starej ziemi, chociarz sama planeta
jako taka przetrwa, ona przezyje jedynie totalna przemiane jej zewnetrznej powloki. Dlatego tez
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mozna i musi sie zwrócic na „koniec” uwage, który nie tylko koniec wszelkiej cywilizacji oznacza,
lecz takze koniec wszystkiego co sie na niej znajduje. I znowu rozpocznie sie nowa epoka, gdyz
cala  powierzchnia  ziemi  znowu  zostanie  prze  ze  Mnie  ozywiona  dzielami  stworzenia
najcudowniejszego rodzaju, na których ludzkie oko znowu bedzie moglo sie rozkoszowac, gdyz Ja
nadam  tym  nowym  formom  rózne  cudowne  postacie,  i  najrózniejsze  zywe  stworzenia  beda
towarzyszyc czlowiekowi który ta nowa ziemie znowu zamieszkiwal bedzie,  i  które Ja Sam na
ziemi  umieszcze  w milosci,  madrosci  i  wszechmocy.  Bo Ja  wyszkole  Sobie  praojców nowego
ludzkiego pokolenia z ludzi których Ja przed tem ze starej ziemi do Mnie zabralem, i którzy Mi
wierni  az  do  samgo  konca  pozostali  i  których  Ja  dlatego  wybiore  na  zapoczatkowanie  nowej
generacji z której powinni wywodzic sie ludzie, którzy zyja wedlug Mojej woli i posród których Ja
Sam przebywac moge dzieki sile ich wiary oraz ich milosci....

Na ziemi panowac beda rajskie warunki, bo wszystkie nowo stworzone dziela beda czynily ludzi
tak szczesliwymi jakimi oni dotychczas nigdy nie byli. Ludzie na nowej ziemi zyc beda zaprawde w
rajskich warunkach.... na ziemi która nie ma odpowiedników ze stara ziemia, gdyz zamieszkiwac ja
beda ludzie duchowo dojrzali, którzy beda juz potrafili odczuwac pewna doze blogosci, która na
starej ziemi nieznana byla, poniewaz ludzkosc juz do szatana nalezala, co bylo tez powodem do
gruntownego  oczyszczenia  ziemi.  Und  czas  ten  lezy  bezposrednio  przed  wami  i  kazdy z  was
móglby siebie i swa istote tak przeksztalcic, aby przynioslo mu to wielkie szczescie.... a mianowicie
ze  zostanie  on  wybrany do  tych  którzy  zostana  ewakuowani.  Lecz  mocna  w  to  wiare  rzadko
czlowiek jest w stanie wniesc, i tylko niewielu ludzi posiada tyle milosci aby nalezec to tej malej
gromadki która Ja nagle i nieoczekiwanie z ziemi odwolam.... Ale uprzednio nastanie jeszcze na
ziemi czas wielkiej biedy, który powinien byc dla was bardzo pewna oznaka tego, ze dzien ten juz
nie daleko jest. Gdy w widoczny sposób sledzic bedziecie mogli dzialanie Mego przeciwnika, gdy
wy sami odczujecie zle postepowanie jego wasali, kiedy bieda zacznie sie potegowac, i gdy wy nie
bedziecie mogli znalezc zadnego z niej wyjscia, wtedy wlasnie ten koniec jest juz bliski, wtedy Ja
Moja moca zniszcze wszystko to co zle i uratuje tych Moich od pewnej zaglady.... I ci przeze Mnie
ewakuowani  przezyja  ten  przebieg  zaglady  ziemi,  chociarz  ich  samych  wydarzenia  te  juz  nie
dotkna,  gdyz  kiedys  beda  oni  swiadkami  sprawiedliwego  Bozego  sadu....  oni  powinni  ten  akt
zniszczenia sledzic i pomimo tego chwalic Tego, Który ich przed tym uratowal sadem.

I Ja znowu przeprowadze akt stworzenia,  gdyz sama Moja wola spowoduje znowu powstanie
nowej  ziemi,  miejsca  zamieszkania  dla  Mojej  malej  gromadki,  dla  Moich  wybranych,  którzy
wreszcie prowadzic beda mogli nowe zycie w wolnosci, szczesciu i blogosci, w swietle i sile, w
raju.... gdzie nie ma zadnego cierpienia i zadnego bólu, gdyz zródlo wszelkiego zla zakute zostalo w
lancuchy i przez dlugi okres czasu nie bedzie moglo ludzi napastwowac.... Pewien naziemski okres
(cykl)  spelnil  sie,  i  znowu  rozpoczyna  sie  nowy,  który  jeszcze  niezliczona  ilosc  w  materi
uwiazanych duchowych substancji w góre prowadzic bedzie, aby i one kiedys ich ostateczny cel:
„polaczenie sie ze Mna jako Moje dziecko” osiagnac mogly.

I blisko przed tym wydarzeniem cala ludzkosc obecnie sie znajduje, bo spelnil sie czas, który byl
wam dany na ostateczne uwolnienie sie z (materialnej) formy....

Amen

Sad  ostateczny  jest  aktem  Bozej
Milosci....

5983
23. czerwiec 1954

Sad ostateczny powinno sie widziec jako akt Bozego milosierdzia, gdyz i w nim znajduja sie juz
podloza  dla  dalszego  rozwoju  wszystkiego  duchowego,  które  niestety  zawiodlo  podczas  ich
ostatniej próby zycia na ziemi, i które teraz musi zostac wcielone w nowy proces dojrzewania, aby
kiedys swój ostateczny cel osiagnac moglo. Ostateczny sad to jednoczesnie uporzadkowanie tego
co sie nieporzadkiem stalo, polega to na korygowaniu i wcielaniu w rózne odpowiednie do stopnia
dojrzalosci  formy  bytu....  Jest  to  zakonczeniem  pewnego  okresu  rozwojowego  i  zarazem
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poczatkiem nowego.... wedlug Mego od wieków juz istniejacego planu, który skonstruowany zostal
na fund

Amentach glebokiej milosci i madrosci. Bo nawet sadzacy Bóg pozostanie Bogiem milosci, gdyz
Moja sprawiedliwosc moze tylko wedlug tego dzialac, co Moja milosc widzi jako pozyteczne i
wyrównujace  na  bledne  myslenie  tych  ludzi,  którzy  na  sad  ten  sie  skazali.  Nawet  najwieksze
przewinienie musi jakos zostac odpokutowane, jesli wina nie zostala przekazana Temu Jedynemu,
Który Sam siebie jako ofiare za grzechy zaoferowal.... Potrzebne jest wyrównanie, aby ten wielki
grzech pomniejszyc i to wyrównanie umozliwia wlasnie ten ostateczny sad.... poprzez przeniesienie
tego co zawinilo w stan, w którym wina ta odpokutowana zostac musi, gdyz z dobrej woli nie zostal
przyjety prezent, oferta uwolnienia go od winy.

Sad ostateczny, nie jest w zadnym wypadku aktem Bozego gniewu, tutaj ma miejsce akt milosci,
w którym ujawnia sie Moja sprawiedliwosc, gdyz nie mozna jej wylaczyc u istoty która jest ponad
wszystko doskonala. Ja móglym Moja sprawiedliwosc dac odczuc kazdemu z osobna, móglbym
kazdego grzesznika natychmiast karac. Lecz nie odpowiadalo by to Mojej madrosci i trudno bylo
by takze rozpoznac wtedy Moja milosc. Gdyz Ja jestem ponad wszystko cierpliwym i wytrwalym,
Ja przesuwam dzien sadu, jak ten który bedzie mial miejsce na zakonczenie okresu rozwojowego
tak dlugo, jak to tylko mozliwe jest, aby przedtem pozyskac jeszcze dla Mnie ludzi, i Ja trzymam
Moja  chroniaca  reke  ponad  niesprawiedliwym  i  zlym,  poniewaz  chcialbym  je  Moja  miloscia
przezwyciezyc,  aby sie oni Mnie obawiac nie musieli  jako karzacego karzacego Boga....  Kiedy
nadejdzie jednak czas, w którym Ja musze stworzyc porzadek, poniewaz na dobrowolny do Mnie
powrót  nie  ma juz zadnych widoków, to  wtedy Moja milosc musi  sie  pozornie wycofac,  lecz
pomimo to pozostaje ona ta napedzajaca energia.

Moja  milosc  zakonczy  szatanski  stan,  i  uniemozliwi  Mojemu  przeciwnikowi  jego  dalsza
niszczaca dzialalnosc....  Ja ratuje dusze od ich upadku w najglebsza glebie....  Ja uwiazuje je na
nowo w twardej materi i zaszeregowuje je znowu w proces rozwoju. Jest to sad który znowu ma na
celu  zbawienie a  nie  wieczna  smierc....  i  dlatego  tez  udowadnia  bardziej  Moja  milosc  do
wszystkiego, co Ja stworzylem, co martwym jest i do wiekuistego zycia dotrzec powinno....

Amen

Uzasadnienie koniecznosci zniszczenia i
ponownego  stworzenia....  Pieklo  –
Uwiezienie....

6828
12. maj 1957

To co najnizej upadlo budzi we Mnie litosc i dlatego raz po raz rzucam w jego kierunku ratujaca
kotwice, aby znowu moglo wspiac sie w góre, i kazda dusza która sie jej trzyma bedzie w góre
wyciagana, gdyz okazuje tym swoja wole.... ze chce sie z tej glebi wydostac, a wiec mogla bedzie
ona doswiadczyc milosierdzia jej odwiecznego Ojca. Istnieje jednak takze posród tego co najnizej
upadle w stosunku do Mnie taki stopien oporu, który juz zadnej mozliwosci ratunku nie dopuszcza,
gdzie  wola  nawet  w  najmniejszym  stopniu  sie  nie  zmienila  i  gdzie  utwardzenie  duchowych
substancji sie juz prawie odbylo, gdzie nie ma juz zadnych innych mozliwosci po za ponownym
uwiezieniem tego duchowego w materi.

Lecz takze to ponowne uwiezienie jest aktem milosierdzia z Mojej strony, gdyz bez niego dusza
ta przenigdy nie osiagnela by tej wysokosci gdzie jej wola na ostatnia próbe wystawiona zostanie,
która ale moze jej przyniesc wieczne zycie. Dalsza droga rozwoju w królestwie ducha musi odbyc
sie w Moim Bozym porzadku, zadnej fazy przeskoczyc nie mozna, i obywa sie ona na ziemi jak i
zaswiatach w pelnej swiadomosci swego istnienia.... Zawsze decyduje tutaj sama wola danej istoty,
jesli sie jej jednak calkowicie naduzywa, to Ja musze ta duchowa istote ponownie uwiezic i musi
ona  w stanie  przymusu  odbyc  jej  droge  przez  rózne  na  tej  ziemi  stworzone  materialne  formy
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istnienia, poniewaz Ja nie chcialbym, aby ona na wieki w takim stanie pozostala, który pelen jest
niezmiernie wielkich cierpien, i pozbawiony wszelkiej blogosci. Ciagle na nowo powstajace dziela
stworzenia ciagle stawanie sie i przemijanie, jest równoznaczne z ze stala  zmiana zewnetrznej
powloki u podarzajacych do przodu w swym duchowym rozwoju istot, które coraz blizej sa ich
ostatniego przeistoczenia (ich formy).... od przyjecia jako czlowiek na tej ziemi ludzkiej szaty. Lecz
to co w najglebszych glebiach utonelo, lub co sie tam juz od wieków znajduje, musi na poczatku
swego rozwoju w góre najpierw w najtwardszej  materi  uwiezione zostac.  Nie moze zostac ono
wcielone  w  istniejace  juz  dziela,  które  juz  bardziej  rozwinietym  duszom  jako  miejsce  ich
przebywania sluza.... Pierwsza faza uwiazania w twardej materi nie moze zostac przeskoczona, a
tylko musi droga rozwoju zostac zapoczatkowana w zewnetrznej formie (powloce) która odpowiada
aktualnemu,  niezlomnemu oporowi w stosunkun do Mnie i która to wlasnie twarda materia jest,
gdyz w innym wypadku bylo by to wbrew Mojemu prawu porzadku.

Dlatego tez musza po dlugich okresach czasu powstawac ciagle na nowo nowe dziela stworzenia,
które to  duchowe w sobie przyjma,  lecz takze dziela  z twardej  materi,  które od niepamietnych
czasów juz egzystuja kiedys rozwiazane zostac musza, aby uwolnic znajdujace sie w nich duchowe
elementy dla dalszej drogi w juz nieco luzniejszych formach bytowania. Sa to bardzo dlugie okresy
czasu,  po  których  takie  totalne  zniszczenia  oraz  nowe  uformowania  naziemskiej  powierzchni
zawsze maja miejsce. A czlowiek nie jest w stanie dlugosci tego okresu okreslic, gdyz brak mu na
to pewnych dowodów. Po za tem brakuje mu tez odpowiedniej wiedzy dotyczacej tej rozwojowej
drogi, oraz o wlasciwym przeznaczeniu (celu) wszelkiej materi, oraz o przerazajaco bolesnych i
pelnych cierpienia warunkach w pewnych duchowych sferach, chociarz slowo „pieklo” wszystkim
ludziom znane jest....

Co sie  pod tym pojeciem tak  naprawde ukrywa,  tego oni  jednak nie  wiedza,  gdyz w innym
przypadku  byloby  im  latwiej  uwierzyc  w  totalna  przemiane  ziemi,  oraz  wszelkich  na  niej
istniejacych dziel. Kochajacy i milosierny Bóg starac sie bedzie ratowac Swoje stworzenia, On nie
pozostawi ich na wieki w ciemnosciach, a Moja milosc i litosciwosc to Moja Praistota która przez
wiecznosci sie nie zmieni. Moja Milosc i Litosciwosc w stosunku do istot które w dól sie obsunely
zawsze bedzie istniec i stale srodków i dróg szukac aby je z rak tej glebi wyrwac. Lecz zanim
rozpocznie  sie  nowe uwiazywanie  w materialnych  dzielach  stworzenia,  to  Ja  i  duchowy swiat
próbowal bedziemy wszelkich mozliwosci, aby dusze mogly w zaswiatach ich droge prowadzaca w
góre dalej kontynuowac, aby mógl im zostac zaoszczedzony okrutny los ponownego uwiazania w
materi. Lecz o tym decyduje sama ludzka wola, i jaka jest danej istoty wola, taki tez bedzie jej los.
Ale Mój plan uzdrowienia zostanie wykonany i nie pozostanie on bez powodzenia.... bo kiedys cel
ten osiagne i kiedys ciemnosc wszystko mi odda, bo Moja milosc nigdy nie ustanie, a zadna istota
nie jest wstanie sie jej przez dluzszy okres czasu oprzec....

Amen

Ponowne  uwiazanie  w  materi  jest  dla
zwolenników Mego przeciwnika nie
do unikniecia....

8430
5. marzec 1963

Oko  Moje  spoczywa  pelne  milosierdzia  na  zwyrodnialej  ludzkosci,  która  znajduje  sie  pod
panowaniem Mego przeciwnika i sama nie posiada checi uwolnienia sie od niego. Ona oddala mu
sie dobrowolnie i przez to odebrala Mi prawo do energicznej interwencji, bo Ja nie moge wbrew
jego woli dzialac, poniewaz wy sami mu sie jako jego wlasne istoty oddajecie. Lecz on sciaga was
coraz bardziej w dól i przygotowuje juz wasza zgube, gdyz wy obsuwacie sie w glebie w których
wy  niegdys  wasza  rozwojowa  droge  przez  ziemie  rozpoczeliscie  i  przez  wszystkie  na  niej
stworzone dziela przechodzic musieliscie, aby w koncu kiedys dotrzec do formy egzystencji jako
czlowiek. I ten sam los wam znowu przydzielony zostanie, poniewaz wy sami tego chcecie i nic nie
czynicie,  aby  jako  czlowiek  uciec  z  pod  jego  panowania.  I  nawet  gdyby  sie  wam  ta  wiedze
przekazalo, wy nie chcielibyscie w to uwierzyc, i nie ma juz zadnego srodka, aby zmienic wasze
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myslenie, jesli nie uda sie to jeszcze podczas ciezkich czasów, które nawiedza cala ziemie zanim
nadejdzie jej koniec. Ja dlugo wy potraficie myslec, to zawsze istnieje jeszcze ta mozliwosc ze wy
kiedys nad soba samym porozmyslacie, ze sie umieralnoscia waszego ciala zainteresujecie i sami
sobie zadacie pytanie.... co bedzie potem?.... Lecz takie mysli to wy najczesciej od siebie odsylacie,
wy w ogóle w nic nie wierzycie, i widzicie sie jako cos co z momentem smierci waszego ciala na
zawsze istniec przestanie.

Lecz wy sie tutaj bardzo mylicie, i blad ten bedziecie musieli kiedys ciezko odpokutowac, ale wy
nawet zgodnego z prawda wyjasnienia przyjac nie chcecie, lecz nie moze byc na was wywierany
zaden przymus. A gdy was spotka wielka bieda, to buntujecie sie przeciw Mocy która ja na was
zsyla,  bo  kiedy  sie  w  trudnosciach  znajdujecie  to  zawsze  chcecie  uczynic  kogos  za  to
odpowiedzialnym, nawet gdy zaprzeczacie istnieniu Boga i Stworzyciela....  Bo odnosnie ciosów
losu wy nic uczynic nie bedziecie mogli i wówczas tez pewna moc uznac bedziecie musieli, która
silniejsza  jest  od  was....  I  dlatego  tez  sa  takie  ciosy  losu  i  nadzwyczaj  wielka  bieda  jeszcze
jedynymi srodkami, które moglyby was w waszym mysleniu zmienic.... i Ja musze je zastosowac w
obliczu zblizajacego sie konca i oczekujacego was potem losu, który Ja jeszcze chcialbym od was
odsunac.... Nie zalujcie wiec ludzi, którzy nagle z ich naziemskiego zycia „odwolane” zostana, bo
oni  moga  jeszcze  w  zswiatach  dotrzec  do  swiatlosci,  jesli  juz  calkiem  nie  naleza  do  Mego
przeciwnika, i potem w glebie sie obsuna, aby zostac ponownie w materi uwiezionym. Lecz biada
tym,  którzy  dozyja  do  konca  nie  zmieniajac  z  powodu  braku wiary  trybu  ich  zycia  oraz  ich
myslenia. Dla nich nie ma juz zadnego ratunku, i nawet najwieksze z Mojej strony milosierdzie,
Moja nieskonczenie wielka milosc dla wszystkich Moich stworzen nie moze ich losu.... ponownego
uwiazania ich w materi....  od nich odwrócic, gdyz jest to jedyna mozliwoscia aby dusza kiedys
dotrzec mogla do jej spelnienia.... doskonalosci.... aby po niewyobrazalnie dlugim okresie czasu
znowu mogla jako czlowiek swoja naziemska droge odbyc, idac juz swiadomnie jej droga do Mnie
prowadzaca, aby sie uwolnic od wszelkiej formy (otaczajacej ja powloki).

I  to  ponowne jej  uwiazanie oznacza z Mojej  strony akt milosci,  poniewaz Ja te  dusze z pod
panowania  Mego  przeciwnika  zabiore  i  pod  Moja  wole  podporzadkuje.  I  ona  moze  sie  jako
czlowiek tylko wtedy od niego uwolnic, gdy swiadomie zawola do Jezusa Chrystusa proszac Go o
zbawienie.... A poniewaz ludzie na ziemi juz w Niego nie wierza i Go o pomoc nie prosza, to nie
moga tez zostac uwolnieni od jego panowania nad nimi i on ciagnie ich nieodwolalnie ze soba na
jego obszar.... Lecz wy ludzie posiadacie wolna wole i dlatego tez mozecie sie tak samo zwrócic do
waszego zbawiciela jak i do jego przeciwnika, i bylibyscie uratowani na czas i na wiecznosc.... Wy
jednak tego nie czynicie, wiec musicie tez wziac na was skutki waszej w stosunku do Mnie opornej
woli. Ale raz po raz bede doprowadzal do was o tym wiedze, do kazdego jednego z was przemawial
bede  przez  glos  sumienia,  ja  pozwole  mu  rozpoznac  przemijalnosc  wszelkich  naziemskich
przyjemnosci i dóbr, Ja sprawie ze bedzie on musial przjsc cierpienia i biede. I na koncu zezwole
jeszcze  na  to  aby elementy natury do  niego przemówily....  Lecz  jego woli  Ja  do  nieczego nie
zmuszam, dlatego tez los jaki go spotka zawdziecza on jedynie sobie samemu, los któremu on
naprzeciw podaza. Ja chcialbym mu podarowac bezgraniczne blogosci, lecz on sam wybiera jednak
stan który pozbawiony jest wszelkiej blogosci, stan najwiekszych cierpien stan uwiazania. A wiec
spotka go to, czego on sam pragnie, bo jego przywiazanie do naziemskiej materi przyniesie mu
znowu uwiezienie w najtwardszej formie materi. Bo chociarz Ja mam cala moc do dyspozycji, to
jednak nie bede wywieral gwaltu na wole istoty która jest sobie swego Ja swiadoma, gdyz wtedy Ja
wykroczyl bym przciw Memu prawu porzadku, co nigdy nie moze miec miejsca. Lecz do samego
konca przemawial bede do czlowieka,  i  kto slowa Moje uszanuje ten zostanie uratowany przed
losem ponownego uwiezienia w twardej materi, i bedzie on Mi przez wieki za to dziekowal, ze
Moja milosc tak dlugo go „przesladowala” az on sie zmienil....

Amen

Ponowne uwiezienie 6317
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21. lipiec 1955

Co was ludzi oczekuje jesli sie nie zmienicie, tego sie wam opisac nie da, gdyz przekracza to cala
wasza  wyobraznie....  gdyz  jest  to  cos  najokrutniejszego  co  by sie  wam kiedkolwiek wydarzyc
moglo, bo wy ten juz przez was odzyskany wymiar wolnosci znowu oddac musicie, gdyz ponownie
zostaniecie uwiezieni.... i przez nieskonczenie dlugie okresy czasu znowu sie w niewoli znajdowac
bedziecie, az do czasu gdy wam znowu przyznany zostanie taki sam los jak dzisiaj.... ze mozecie
jako czlowiek na ziemi wedrowac. Ale nawet gdyby wam wasz przyszly los jako nie wiem jak
okrutny przedstawiono, to was to i tak nie poruszy, a przecierz  moglibyscie go jeszcze uniknac,
gdyscie sobie to tylko do serca wziac chcieli i sie zmienili.... Lecz Ja zadam od was jedynie zmiany
usposobienia waszej istoty, Ja zadam, abyscie wy ludzie wasze wzajemne do siebie nastawienie
zmienili, abyscie sobie pomagali, zamiast sie nawzajem zwalczac i widziec jako wrogów, aby jeden
drugiemu sprawial  radosc  i  milosc  swa  ofiarowywal,  zamiast  sobie  wzajmnie  zlo  wyrzadzac  i
nienawisc  w was  potegowac.  Ja  wymagam jedynie,  aby kazdy z  was  pilny byl  w ofiarnej  do
blizniego milosci, a wtedy cala jego istota sie przemieni i wówczas wejdzie czlowiek w kontakt ze
Mna  i  niezbezpieczenstwo  ponownego  uwiezienia  go  po  koncu  tego  swiata  zostalo  juz
pogrzebane....

I  wy nawet  jesli  uwierzyc  nie  chcecie,  to  pomimo to  powinniscie  sie  jednak  starac  aby sie
zmienic,  bo i w naziemskim sensie bedzie wasza przeprowadzona w milosci zmiana dla was z
pozytkiem,  poniewaz  wasze  naziemskie  zycie  stanie  sie  o  wiele  latwiejsze,  bo  wówczas
dysponowac  bedziecie  sila,  której  brakuje  czlowiekowi  zyjacemu  bez  milosci  do  blizniego.  I
zawsze to co was oczekuje mozna jedynie jako cos przerazajacego, straszliwego wam przedstawic,
czego  wy sami  ofiara  bedziecie.  I  zawsze  mozecie  zostac  zachecani  do  zycia  w milosci,  jesli
chcecie tego strasznego wydarznia uniknac....  Jesli  trudno wam jest  w to uwierzyc,  to mozecie
pomimo to prowadzic zycie w milosci, i wkrótce juz to, w co wy wierzyc nie chcieliscie stanie sie
waszym przekonaniem, gdyz duch was zostanie wówczas przez milosc oswiecony i wy wtedy w
jasnym swietle rozpoznacie nieodwracalne skutki waszego wykroczenia przeciw prawu porzadku,
bo  wy  wtedy  we  wszystkim  co  wokól  was  sie  wydarzy  obserwowac  mozcie  oddzialywanie
przyczyny i skutku....

Lecz kogo upomnienia i ostrzezenia nie porusza, ten doswiadczy na wlasnej skórze to co on by
jeszcze odwócic mógl.... i  on sam stanie sie ofiara  swego zyciowego przeobrazenia bez milosci.
Gdyz wszelka sila zostanie mu odebrana, a jego dusza jako pozbawiona sily substancja na nowo sie
utwardzi, istota ta przyswoi sobie na nowo najbardziej utwardzona materie, z której uwolnienie sie
bedzie znowu nieskonczenie dlugi okres czasu potrzebowac.... aby w koncu dotrzec do tego samego
stopnia swiadomosci na której wy sie teraz juz znajdujecie.... Nie posiadajacy konca przebieg,
który tak dlugo powtarzac sie bedzie,  az wy sami sie z niego uwolnicie....  dzieki swiadomemu
podazaniu  do celu  i  swiadomym polaczeniu  sie  ze  Mna.  Dopiero  wówczas  droga  wasza  przez
materie dobignie do konca, a droga do duchowego królestwa jest wam juz zapewniona....

I wy to juz  teraz  osiagnac mozecie, gdybyscie tylko chcieli to czynic czego sobie Moja wola
zyczy: „Abyscie przez wasze zycie prowadzone w milosci uwolnic sie mogli od wszystkiego co
was z wolnosci waszej okrada, abyscie we Mnie wierzyli i szukali ze Mna polaczenia, i abyscie
polaczenie to zrealizowali przez wasze dzialanie  z milosci.... Wy mozecie to czynic jak dlugo sie
jeszcze na ziemi znajdujecie i jak dlugo macie jeszcze do dyspozycji wasza zyciowa sile, lecz wy
macie na to juz bardzo niewiele czasu !.... Dobrze z niego korzystajcie, uwierzcie Moim slowom,
uwierzcie w to ze oczekuje was okrutny los i swiadomie zejdzcie mu z drogi starajac sie wlasciwie
zyc i byc sprawiedliwym, oraz cwiczyc sie w uczynkach dokonywanych z ofiarnej, bezinteresownej
milosci. Jest to bardzo gorace ostrzezenie, które Ja z Mego wypelnionego miloscia serca do was
skierowuje, zmiencie sie zanim nie bedzie za pózno.... Pomyslcie o Mnie i o waszym bliznim w
milosci, abyscie stali sie wolnymi, a to co nadchodzi was przerazac nie musialo....

Amen
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Stworzenie  nowej  ziemi  w  oka
mgnieniu....

8440
16. marzec 1963

Dla Mnie jest mozliwe stworzenie wszystkiego w jednej chwili,  gdyz wystarczy jedynie Moja
mysl, która Moja wola i Moja sila wystawiaja jako dzielo.... Tak wiec Moge dokonac stworzenia w
jednej chwili, nie potrzebujac na to zadnego czasu.... Jesli Ja jednak dzialam przed oczami ludzi,
czego  dowodzi  kazde  wokól  was  znajdujace  sie  dzielo....  to  wszystko  odbywa  sie  w  ramach
zgodnego z prawem porzadku, abyscie wy ludzie mogli przebiegi te sledzic i rozpoznac w nich
Moja  milosc,  madrosc  i  moc.  Gdyz  Ja  wlozylem  w  was  ta  sama  zdolnosc,  chciarz  tylko  w
minimalnym stopniu, abyscie mogli tworzyc i ksztaltowac i na to potrzebujcie tez pewnego okresu
czasu, poniewaz w niedoskonalym stanie w którym wy ludzie sie na ziemi znajdujecie obowiazuje
takze prawo czasu i przestrzeni, które odpada jedynie wprzypadku istot doskonalych, gdyz wtedy
nie istnieje juz zadne ograniczenie.... ani czasowe ani przesztrzenne....Zawsze jest Moje panowanie
i  dzialanie  dopasowane do stanu dojrzalosci  danych istot,  którym wolno jest  tego panowania  i
dzialania na sobie doswiadczyc, co nie wyklucza jednak faktu, ze Ja mam do dyspozycji

nieograniczona wladze, aby wszystko co zechce w mgnieniu oka ze Mnie „wystawic” poniewaz
Ja nie potrzebuje na to zadnego czasu, bo Ja znajduje sie po za prawem czasu i przestrzeni.

Kiedy dzielo stworzenia juz w toku bylo, to Ja wraz z jego powstawaniem sledzilem juz takze
jego  przeznaczenie  oraz  cel:  aby  upadlym  duchowym  istotom  dac  mozliwosc,  powolnego
dojrzewania, powoli pokonac swa droge z glebi prowadzaca, stworzyc im stale nowe okazje aby w
jakis sposób mogly one sluzyc.... A wiec plan kazdego ze stworzonych dziel zawsze byl kierowany
przez  Moja  wole,  tak  ze  ciagle  wieksze  dziela  powstawly  i  kazde  z  nich  posiadalo  konkretne
przeznaczenie i cel.... tak ze powolny rozwój w góre stale mógl miec miejsce. I z tego tez wzgledu
potrzebowalo stworzenie tych dziel pewnego okresu czasu, gdyz akurat ten okres czasu powinien
byl  umozliwic  temu  rozwojowi  jego  postep  w  góre....  Gdyz  upadek  tych  istot  osiagnal
nieskonczenie glebokie otchlanie, i ta sama droga, tylko w odwrotnym kierunku teraz musi zostac
pokonana, aby wszystko odbywalo sie w zgodzie z prawem porzadku, czego wszystko co doskonale
wymaga.

Jesli  teraz u konca rozwojowego okresu jakies  dzielo przeksztalcone zostac musi,  aby znowu
stworzyc  nowe mozliwosci rozwoju w góre, to moga powstac znowu dziela stworzenia które w
przeciagu  jednej  chwili  zostana  prze  ze  Mnie  do  zycia  powolane.  Bo  i  to  zostalo  w  Moim
odwiecznym planie uzdrowienia przewidziane, nie obalajac jednak przy tym odwiecznego prawa
porzadku,  gdyz  to  duchowe,  które  znajduje  sie  aktualnie  na  swej  powrotnej  drodze  posiada
wszystkie  stopnie  dojrzalosci,  które  rezultuja  wlasnie  z  tej  nieskonczenie  dlugiej  rozwojowej
drogi, która przez upadle geistige juz przed tem.... jeszcze na starej ziemi pokonana zostala....

Wszystko do tego konieczne juz jest, zostanie ono jedynie przeksztalcone, czy to twarda materia,
czy tez juz lzejsze formy bytu w swiecie zwierzat i roslin. Na skutek gwaltownego zniszczenia
wszystko bedzie wolne, ale w stanie niedoskonalosci nie mozna go wolnym pozostawic, a wiec
musi ono zostac ponownie wcielone w odpowiednia materialna forme (postac), która znowu jego
aktualnemu duchowemu stanowi odpowiada. I ciagle na nowo bedzie tez mogla istniejaca az do
tego  momentu  stwardniala  duchowa  substancja  swoja  rozwojowa  droge  we  wnetrzu  ziemi
rozpoczac, która calkowicie sie wzburzy i zawarte w niej duchowe substancje uwolni, robiac tym
samym  miejsce  dla  tej  stwardnialej  duchowej  substancji....  jesli  w  tym  przypadku  wogóle  o
przestrzeni moze byc mowa. Ale sa tez wszelkie stworzone dziela do dyspozycji aby przyjac do
siebie najnizej upadle duchowe, które wlasnie swa rozwojowa droge rozpoczyna. Ono potrzebowac
bedzie znowu dla  swego rozwoju nieskonczenie dlugich wiecznosci  trwajacych okresów czasu,
zanim sie kiedys na powierzchnie ziemi dostanie, aby kroczyc naprzód.

A wiec  nawet  gdy  dzielo  przeistoczenia  bedzie  dzielem  trwajacym  jedna  chwile,  to  jednak
wszystko kontynowac bedzie swoja droge zgodnie z prawem porzadku. I poniewaz takie dzielo
chwili  nie  moze  miec  miejsce  na  ludzkich  oczach,  poniewaz  nie  osiagneli  oni  jeszcze  ich
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najwyzszego stopnia doskonalosci, aby mogli taki wyraz Mojej wladzy i sily pojac, i wierni Mi
ludzie, którzy przed tem z ziemi ewakuowani zostana beda mogli wprawdzie ogladac przed siebie
postepujace dzielo calkowitego zniszczenia gdyz Ja im to umozliwie,  ale  procesu powstawania
nowej ziemi widziec oni nie beda. Im zostanie zabrane wszelkie pojecie czasu, az do czasu, kiedy
zostana oni zeslani  na nowa ziemie,  kiedy beda oni  mogli  ta  nowa ziemie ogladac w calej  jej
wspanialosci jako ukonczone dzielo i gdy wolno im ja bedzie wziac w ich posiadanie. Dlatego tez
nie ma to zadnego znaczenia w jakim czasie ta nowa ziemia powstanie, ale poniewaz Ja was ludzi w
Mój plan uzdrowienia wprowadzic chce to podaje to do waszej wiadomosci, ze Ja na to zadnego
czasu nie potrzebuje, bo Moja wola potrafi kazda we Mnie powstala mysl natychmiast jako gotowe
dzielo wystawic, a Moja milosc i madrosc rozpozna takze, co jest dobre i najlepiej sie nadajace do
ostatecznego powrotu, duchowego, które niegdys w posiadaniu wolnej woli ode Mnie odpadlo.

Zawsze bedzie to jednie niewielka grupka ludzi przebudzonego ducha, którzy beda potrafili pojac
te Moje wyjasnienia, ale im chcialbym podarowac swiatlo dotyczace tajemnic stworzenia, aby ich
do Mnie milosc goraco zaplonela, bo akurat Mój od wieków istniejacy plan dotyczacy uleczenia
dusz jest najbardziej uszczesliwiajacy dla wszystkich istot, bo zawarte sa w nim Moja milosc, Moja
madrosc i Moja sila, i kto tego rozpoznania juz za zycia na ziemi dozna, tego

mozna zaprawde nazywac blogim, gdyz znajduje sie on juz blisko swego spelnienia, on stoi na
krótko przed jego ostatecznym do Mnie powrotem, do jego Boga i Stworzyciela od wiecznosci,
Który sie jemu jako Ojciec objawia i Którego milosc jest nieskonczenie wielka....

Amen

Spójrzcie....  Ja  czynie  wszystko
nowym....

5235
14. październik 1951

Ja czynie wszystko nowym.... Wy, którzy nie posiadacie jeszcze swiatla rozpoznania, którzy nie
przebudziliscie jeszcze zamieszkujacego w was ducha, wy nie wiecie co te Moja slowa oznaczaja,
bo wy w przeistoczenie ziemi nie wierzycie, wy nie wierzycie w sad ostateczny, w zakonczenie
pewnego rozwojowego okresu oraz w poczatek nowego....

Wy nic o Moim odwiecznym planie uzdrowienia nie wiecie i dlatego tez nie mozecie Moich slów
zrozumiec: „Spójrzcie ja czynie wszystko nowym” Kazde Moje slowo ma wielokrotne znaczenie,
o którym nawet Moje przebudzone dzieci nie wiedza, gdyz to rozpoznanie jest jeszcze za wysokie
dla ludzi tej ziemi, lecz dla nich jasne jest  proste  znaczenie tych slów, a mianowicie, ze Ja chce
odnowic to co znalazlo sie po za Moim od wieków porzadkiem.... Ja chcialbym spowodowac
przemiane,  gdyz  ludzie  na  ziemi  juz  do  niej  nie  daza  i  z  tego  powodu  mijaja  sie  oni  z  ich
naziemskim celem. Oni zawiedli, nie korzystajac z ich zycia aby zasluzyc sobie na wieczne zycie.
Lecz Ja pomimo tego nie chce ich utracic i z tego tez powodu chcialbym dac im okazje aby mogli
oni ich rozwojowa droge jeszcze raz powtórzyc, lecz nie jako powtórke, a tylko w zupelnie nowy
sposób. Bo powtórna droga rozwojowa, to jeszcze intensywniejsze milosierdzie, dlatego musi ono
zostac  uzyskane  przez  spelnienie  zwiekszonych  wymagan,  dla  których  spelnienia  nowe  dziela
stworzenia wiele mozliwosci oferuja. Ja odnawiam wie po raz pierwszy, duchowa szkole.... Moja
ziemie,  która  znowu  wspierac  bedzie  postepujacy  w  góre  rozwój  az  do  fazy  czlowiek.  Ja
przewidzialem na niej dziela stworzenia zupelnie nowego rodzaju, tak róznorodne w ich rodzaju i
formie, ze oferuja one niezliczonej ilosci duchowych istot zupelnie nowe mozliwosci aby sie w nich
sprawdzic,  a  Ja  sprawie  ze  powstanie  nowe ludzkie  pokolenie,  które  wywodzic  sie  bedzie  z
poblogoslawionych prze ze Mnie ludzi, którzy z milosci do Mnie i wiernosci ich duchowy rozwój
pomyslnie zrealizowali, i którzy osiagneli juz taki stopien dojrzalosci, ze pozwala on na duchowa
opieke wyzszej  rangi,  tak ze to  nowe ludzkie pokolenie psiadac bedzie wszelkie  gwarancje do
osiagniecia tak wysokiego stopnia duchowej dojrzalosci, jaki tylko jest on do osiagniecia mozliwy,
a uwiezione jeszcze duchowe substancje beda szybciej mogly dotrzec do ich duchowej dojrzalosci,
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dzieki nadzwyczaj pozytywnemu wplywowi którzy ludzie ci na wszystko co ich otacza wywierac
beda.

Ja czynie wszystko nowym; Ja sprawie takze ze warunki na uwolnienie sie duchowego lzejsze
sie stana, lecz nie beda one od Mojego odwiecznego prawa porzadku odbiegac, Ja tym którzy sie
jeszcze w „niewoli” znajduja ofiaruje jedynie glebsza milosc i wieksza litosc w Mojej o nich trosce.
Wszystko co czlowieka dreczy odpadnie od tych ludzi, oni beda w pelni sil piac sie góre, gdyz Ja
Sam bede tym, czego oni jedynie pragnac beda, a Mój przeciwnik nie bedzie ich juz w dól sciagal,
gdyz zakuty on zostal w lancuchu na bardzo dlugi okres czasu....  Ja stworze nowe niebo i nowa
ziemie,  tzn.  ze Ja duchowo jak i  w sensie naziemskim uszczesliwie tych którzy teraz do Mnie
naleza, i którzy maja tez przygotowac droge dla tych, którzy po nich przyjda.

Kto z was ludzi jest w stanie wszystko to pojac? I kto z was ludzi mocno i bez powatpiewania w
to wierzy, ze to stare istniec przestnie, ze nie bedzie juz tych ludzi, którzy sa jeszcze daleko ode
Mnie,  ze  jedynie  niewielka  grupka,  male  „stadko”  za  Mna,  Który  jest  ich  pasterzem  wiernie
postepuje, i ich zycia nie utraci, bo Ja to male stadko poblogoslawilem.... i przeznaczylem do zycia
w raju na nowej ziemi.... ze rozpoczyna sie, zgodnie z Moim odwiecznym planem nowy odcinek
zbawiennej  drogi,  który  Moja  milosc  i  madrosc  ustalily,  aby upadlemu  duchowemu  zapewnic
wieczne  zycie?....  „Spójrzcie  Ja  czynie  wszystko  nowym”....  Wy,  którzy  we  Mnie  wierzycie,
przypomnijcie sobie te slowa, poruszajcie je w glebi waszego serca i wiedzcie, ze nadszedl czas, w
którym  spelni  sie  slowo  Moje....  Mocno  w  to  wierzcie,  miejcie  nadzieje,  i  dzielnie  znoscie
wszystko co ciezkie, i co was jeszcze przed koncem spotka.... z cierpliwoscia, w oddaniu, w Mojej
woli. Bo dzien tej juz wkrótce nadejdzie, kiedy Ja tych co Moi odebrac przyjde, aby odslonic przed
nimi raj, o którym zapisane stoi: „Nowe Niebo chce stworzyc i nowa ziemie” i Ja Sam chce w
srodku,  posród  tych  Moich  przebywac,  ich  prowadzic  i  nauczac  tak  jak  wam  to  niegdys
zwiastowalem....

Amen

Pelne harmoni zycie na nowej ziemi.... 8429
4. marzec 1963

Jakie  byscie  sobie  wyobrazenia  o  nowej  ziemi  nie  robili,  one  zostana  w  dalekim  stopniu
przekroczone, gdyz z nia rozpocznie sie czas pelny blogosci.... dla Moich, dla ludzi którzy do konca
wytrwaja, i którzy z tej ziemi przemieszczeni zostana na nowa ziemie. Ludzkosc zyc na niej bedzie
w najpelniejszej harmoni i w pokoju, otoczona dzielami stworzenia niespotykanego rodzaju....  I
takze  swiat  zwierzecy  zyl  bedzie  pomiedzy  soba  w  pokoju,  nie  bedzie  juz  walk  pomiedzy
kreaturami, gdyz takze i ich duchowe substancje znajdowac sie beda na krótko przed ich nastepnym
wcieleniem juz jako czlowiek, a wszystko duchowe, co jeszcze w dzielach stworznia sie jako w
nich uwiazane znajduje, odczuwa wokól siebie duchowa harmonie, a jego opór doznaje wyraznej
zmiany, co z wielkiej checi sluzenia wszelkich dziel stworzenia widoczne jest, gdyz i te duchowe
substancje chcialy by szybko dotrzec do ich ostatniego odcinka ich naziemskiej drogi. A ludzie beda
sie  mogli  nacieszyc  wieloma wspanialosciami,  gdyz  sa  juz dojrzali  na  zycie  w blogosci,  i  oni
korzystali  by  juz  z  nich  w  duchowych  sferach,  ale  ich  zycie  na  ziemi  powinni  oni  dlatego
prowadzic, aby z nich wyjsc moglo nowe ludzkie pokolenie.

I znowu wolno bedzie sie wcielic duszom, które dzieki ich duzej przemianie osiagnietej podczas
przejscia  przez  cierpienia  czasu  ostatecznego,  oraz  przez  wielkie  zniszczenie,  takze  wyzszy
duchowy stopien dojrzalosci osiagnely i które teraz na wskutek zycia w milosci ludzi zyjacych na
nowej  ziemi,  okazuja  wiekszy zapal,  do  spelnienia  ostatnich  sluzebnych  funkcji  w materialnej
formie, i które dlatego podczas ich wcielenia jako czlowiek nie sa juz zupelnie bez milosci, i które z
tego wlasnie powodu sie szybciej do góry rozwijaja, gdyz nie sa tez napastowane ze strony Mojego
przeciwnika, bo ich milosc gwarantuje im takze ochrone ze strony istot swiatla, tak ze tkwiace w
nich jeszcze popedy i pozadania szybciej odtracone zostac moga, poniewaz ich wola na Mnie jest
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skierowana, a wiec zdadza oni w pelnej swiadomosci próbe z ich woli podczas ich bytu na ziemi
jako czlowiek,  poniewaz Mój  przeciwnik  ich  juz  irytowac nie  moze,  a  istniejaca  w czlowieku
milosc sprawawia ze jest  on ze Mna kontakcie.  Na te  ulatwienia naziemkiej  wedrówki dla  ich
nastepców  zsluzyli  sobie  ci  Moi  dzieki  ich  zwycieskiej  walce  przed  koncem,  która  od  nich
zaprawde silnej woli oraz wielkiej do Mnie milosci wymagala, i dlatego tez Ja postaram sie im to na
rózne sposoby wynagrodzic, do tego wiem takze o przemianie woli znajdujacego sie w jeszcze
formie duchowego, tak ze odpowiednio do jego dojrzalosci moge go znowu umiescic w róznych
zewnetrznych formach nowej ziemi, które zagwarantuja jemu duza chec sluzenia.

Na nowej ziemi panowaly beda takie warunki zycia, ze ludzi nie beda juz uciskaly cierpienia i
zmartwienia, bo nie beda oni odczuwac ani materialnej ani tez duchowej biedy, dlatego tez bez
cienia zmartwienia czy smutku nacieszyc beda sie mogli tymi wspanialami dzielami stworzenia,
gdzie  jeden drugiemu w milosci  oddanym bedzie,  tak ze staral  sie  bedzie usunac z  jego drogi
wszystko to, co by go obciazac moglo.... I ta wlasnie milosc spowoduje, ze  Ja Sam posród nich
przebywal bede, aby ich nauczac i ucieszyc Moja Obecnoscia. Zaprawde Boski pokój rozposcierac
sie  bedzie  ponad  wszystkim  stworzeniami,  i  on  dlugo  trwac  bedzie,  gdyz  zawsze  milosc  o
wszystkim tym decydowac bedzie co uczynione zostanie, tak ze i po nich nastepujace pokolenie
sprawia  ze  Ja  nadal  posród nich  bede  mógl  przebywac,  a  Mój  przeciwnik zupelnie  wylaczony
pozostanie.... Bo on nie moze tam byc, gdzie Ja sie znajduje, i wszyscy ci ludzie zostana zbawieni,
gdyz wedruja oni po ziemi pod znakiem krzyza, oni zostali o dziele zbawienia Jezusa Chrystusa w
najwyzszej jasnosci pouczeni i kochaja Mnie w Nim calym zarem ich serca. Jest to zaprawde rajski
stan, który przez dluzszy okres czasu na ziemi trwal bedzie, ale nie bedzie on trawl nieskonczenie
dlugo, poniewaz tych, którzy juz przez wszelkie dziela stworznia przeszli, i do ostatniego etapu ich
wedrówki dotarli bedzie z czasem coraz wiecej, ale ich duchowy opór nie zostal jeszcze doszczetnie
zlamany i dlatego zacznie znowu przewazac pozadanie materi które znowu uwolni z lancuchów
Mojego przeciwnika, poniewaz ludzie zaczna znowu tego pozadac co do niego nalezy, i sie samych
jako jego wlasnosc przez to uznaja i dlatego tez sie znowu pod jego panowanie dostana.... I znowu
bedzie mial Mój przeciwnik prawo wywierac wplyw na ludzka wole i on bedzie z niego korzystal i
naklanial  ludzi  do  czynów,  które  Mi  nie  odpowiadaja,  które  znowu  wykraczac  beda  przeciw
przykazaniom milosci i wypra Mnie z przed oblicza tego, który podda sie Mojemu przeciwnikowi.

I znowu rozpocznie sie walka pomiedzy swiatlem i ciemnoscia i ziemia znowu sluzyc bedzie jako
stacja dojrzewania, gdyz jeszcze nieskonczenie wielka liczba uwiezionego duchowego swoja droga
rozwoju w góre wedrowac bedzie.... i na wszystko zostal ustalony  pewien okres czasu, i ciagle
znowu opuszczac beda ziemie dusze calkowicie  zbawione udajac sie do duchowego królestwa,
gdyz dzielo zbawienne Jezusa nigdy nie pozostanie bez oddzialywania, a Ja zawsze z Mojej strony
o to troszczyl sie bede, aby wiedza o tym do ludzi dotarla, bo Jezus zawsze bedzie przeciwnikiem
ksiecia ciemnosci, i który wczesniej lub pózniej z walki tej zwyciesko wyjdzie, w zaleznosci od
zapalu  ludzkiej  woli,  która  jest  wolna  i  wolna  pozostanie  i  która  kiedys  jej  zupelna  duchowa
doskonalosc podczas naziemkigo zycia osiagnie, gdyz on kiedys Mi sie odda i calkowicie pod Moja
wola ustawi....

Amen

Swiadkowie  konca  swiata  na  nowej
ziemi dla nastepnych pokolen....

5743
9. sierpień 1953

I wy bedziecie Moimi swiadkami na nowej ziemi, wy swiadczyc bedziecie o Mojej wspanialosci,
o  Mojej  potedze  i  milosci,  gdyz wy doswiadczycie  jej  u  konca  tej  ziemi....  wy ujrzycie  Mnie
nachodzacego  w  oblokach  w  promieniujacym  blysku  Mojej  wspnialosci....  Wy  doswiadczycie
Mojej  milosci  gdy  Ja  was  z  najwieszej  biedy  wyratuje,  kiedy  was  na  oczach  waszych
wspólmieszanców  ziemi  z  ziemi  uniose,  wspólmieszkanców  którzy  sa  zaprawde  diabelskiego
uspposobienia i nastaja na wasze zycie. Wy doswiadczycie dowodów Mojej mocy, bo ostatnie juz
na  ziemi  dzielo  zniszczenia  odegra  sie  na  waszych  oczach,  tak  wiec  odejdziecie  z  ziemi  do
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królestwa pokoju z przezyciem, które powinniscie w waszej pamieci zachowac, aby tym ludziom
co po was przyjda oddac Moje swiadectwo, ludziom, którzy jedynie na drodze ustnego przekazu
dowiedza sie o tym co wydarzylo sie na starej ziemi, aby oni wiedze ta znowu dalej przekazali, aby
wiedza ta w ten sposób przez dlugie czasy na nowej ziemi pozostac mogla. Wy powinniscie oddac
swiadectwo o  Mnie  i  o  Mojej  wspanialosci.  Wprawdzie  zamieszkujace  nowa ziemie  pokolenie
bedzie wierzace i wiernie Mi oddane, i nie bedzie ono mialo zadnych watpliwosci co do Mojej sily i
potegi, Mojej milosci i doskonalosci. I jak dlugo Ja Sam posród nich przebywac moge, bo ich wiara
i milosc do Mnie Mi na to pozwala, to poswiadczenie tego co wy przezyjcie konieczne nie bedzie,
ale kiedy wyjda z nich nowe, nastepne pokolenia, to trzeba ich z tym znowu zapoznac bedzie, a
przebieg konca starej  ziemi szczególnie podkreslony zostac powinien,  aby i  ci  na ziemi zyjacy
ludzie sie w ich wnetrzu ze Mna polaczyli i Moimi dziecmi byli i pozostali.... To zywe swiadectwo
miec  bedzie  szczególny  wplyw  na  ich  serca....  i  oni  takze  powinni  w  czasach  które  nastapia
oznajmiac ludziom to co od was przekazane otrzymali.... Przed dlugi okres czasu beda sie mogly
ich wiara i milosc do Mnie zachowac, dlugi okres czasu ludzka plec zyc bedzie w pokoju i jednosci,
w Harmoni z nieskonczonoscia, w stalym ze Mna polaczeniu, a Duch Mój bedzie mógl sie do ich
serc rozlac.... i oni slyszec beda slowo Moje i pelni beda blogosci.

Ale i  ten  stan  sie  kiedys  zmieni,  wplyw sil  Mi przeciwnych bedzie  najpierw dosc  slaby,  ale
pózniej  coraz wyrazniejszy do rozpoznania....  gdyz dotychczas w dzielach stworzenia uwiazane
jeszcze duchowe dotrze do stanu, kiedy moglo sie ono bedzie jako czlowiek wcielic,  a stopien
osiagnietej  przez  te  dusze  dorzalosci  bedzie  naturalnie  bardzo  rózny,  tak  ze  podczas  stadium
„czlowiek” wylonia  sie  jeszcze popedy i  sklonnosci,  które  wiekszej  przemiany wymagac beda,
które ciagle jeszcze pewien cien oporu w stosunku do Mnie przejawiaja, i dlatego beda znowu na
ziemi  zyc  ludzie,  którzy  wymagac  beda  szczególnie  skutecznych  srodków  wychowawczych,  i
dlatego tez konieczne bedzie zapoznanie ich konsekwencjami zycia prowadzonego niezgodnie z
Moja wola. I wtedy zacznie sie znowu walka pomiedzy swiatlem a ciemnoscia, gdyz pozadanie
materi (jej dóbr) zacznie znowu w ludzkich sercach wzrastac, Mojego slowa nie bedzie juz mozna
bezposrednio odbierac, i znowu beda Moi sludzy na Moje zlecenie oznajmiac ludzkosci Moje slowo
i aby je ozywic mówic sie bedzie.... dawac swiadectwo o koncu starej i poczatku nowej ziemi....

I dlatego tez macie wy, ludzie tej  ziemi, którzy jej koniec przezyjcie, którzy Mi do jej konca
wierni pozostaniecie, na nowej ziemi do spelnienia pewne zadanie, a mianowicie troszczyc sie o to,
aby wiedza ta przetrwala, aby ci co po was przyjda przedstawic sobie mogli przebiegi które mialy
na tej ziemi miejsce, aby przez to zacheceni zostali do tego, aby zyc w zgodzie z Moja wola, i abym
Ja mógl stac sie zywym w ich sercach, i oni zawsze tylko do Mnie podazali....

Amen

Sad ostatczny.... Uduchowienie ziemi.... 4125
16. wrzesień 1947

U konca wszystkich czasów odbedzie sie srogi sad tzn. ze stan w jakim sie ziemia znajdzie nie
bedzie juz mozna okreslic jako naziemska materie, gdyz wszelkie substancje sie uduchowily, tak ze
ziemia juz bardziej duchowym dzielem sie stala, takim jakich sie juz wiele w kosmosie sie znajduje
i  z  których  kazda  posiada  range  ksztalcacej  ducha  planety.  I  ziemia  pozostanie  równiez  taka
ksztalcaca ducha planeta, i zarówno stworzone na niej dziela jak i ich mieszakanców mozna bedzie
okreslic jako uduchowionych, a zycie  wszelkich zyjacych na niej  stwozen przebiegac bedzie w
zupelnie innych warunkach, i takze jej zadanie nie mozna bedzie porównac z zadaniem obecnej
ziemi. Taka epoke przezywac bedzie musiala,  po nieskonczenie dlugim okresie czasu równiez i
terazniejsza ziemia i o tej epoce mówil na ziemi Jezus Chrystus.

Kazde materialne dzielo stworzenia musi taka droga swego rozwoju przejsc, tzn. ze jest ono na
poczatku uksztaltowana materia,  i  wzniesie sie po nieskonczenie dlugim okresie czasu,  którego
dlugosci  czlowiek ocenic  nie  jest  w stanie  na  zupelnie  inny stopien,  ono uduchawia  sie  coraz
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bardziej i w koncu mozna jedynie mówic o duchowym dziele stworzenia. Lecz czas na to potrzebny
ma niezmiernie wielkie rozmiary, gdyz najpierw musi wszystko to duchowe co w materi uwiezione
jest  swoja  naziemko-materialna  droga  przejsc,  aby  potem  mozna  bylo  materie  jako  zupelnie
przezwyciezona uwazac. Dlatego bedzie musial jeszcze nieskonczenie dlugi okres czasu uplynac,
az calkowite uduchowienie ziemi osiagniete zostanie. A czas do tego momentu pozostajacy, zawiera
znowu  pojedyncze  rozwojowe  fazy,  z  których  kazda  w  sobie  ze  strony  czlowieka  musi  byc
widziana jako „wiecznosc” poniewaz wiele generacji przez nia przejsc musi celem dojrzewania,
aby  mógl  zostac  osiagniety  pewien  stopien  dojrzalosci,  który  odpowiedni  jest  do  stanu
uduchowienia ziemi. Kazda nowa faza rozpoczyna sie z ludzmi którzy posiadaja wysoka duchowa
dojrzalosc a konczy sie z ludzmi, których sklonnosci i porzadania tak bardzo w dól tenduja, ze
zostana  im one  spelnione  tzn.  ze  zostana  oni  na  nowo uwiezieni  w  dzielach  na  nowej  ziemi
stworzonych. Dla ludzkiego wyobrazenia wydaja sie byc te fazy nieskonczenie dlugie, lecz zawsze
znajda one kiedys ich koniec i ciagle od nowa rozpoczyna sie epoka rozwojowa. Lecz u konca
czasów bedzie uduchowienie tego co kiedys materialne bylo postepowalo coraz szybciej, a próby
woli które do kazdego okresu naleza beda coraz rzadsze, gdyz wszystkie stworzenia odczuwac beda
to samo.... one wszystke pragna ujrzec oblicze Boga i daza w kierungu Boga coraz zarliwiej, lub tez
zostaly one przez Mego przeciwnika za daleko uwiedzione, aby mogly one jeszcze ich powrotna do
Boga droge odnalezc.  I  dlatego beda one pózniej  musialy w duchowych dzielach jako duch w
miejscach przbywac do których ich ciagnie i to jest najsurowsza kara, która spotkac moze duchowe
istoty którze sie Bogu sprzeciwiaja, bo jest to stan zupelnej slepoty, stan niewoli w którym sluzenie
w sprzecznosci z wola sluzacego jest, czlowiek jednak zadna inna droga pójsc nie moze, jak droga
na której sluzenie kontynowane dalej bedzie az zrezygnuje on zuplnie ze swojego oporu.

Jest to mianowicie Bozym prawem, aby kazdy przebieg jako drobny sie rozpoczynal, a potem w
nieskonczenie wielu poprawkach sie powtarzal.... Jezus widzial juz naprzód nadchodzacy koniec
tego czasu,  wy ludzie  mozecie wzrok was skierowac jedynie na czasy które czlowiek ogarnac
potrafi.... Wy ludzie liczycie sie z tylko jednym sadem ostatecznym.... To bedzie sie jednak ciagle
powtarzac, jak dlugo epoki zbawienne zgodnie z Boza wola ich zakonczenie znajda. Kazdy sad
ostateczny konczy sie wyrokiem dla tego co nalezy do Mego przeciwnika, oraz zabraniem tych do
sfer swiatlosci, którzy Bogu wierni pozostali nawet w najwiekszej biedzie. Tak wiec bedzie sad
ostateczny totalnym zaklóceniem tzn.  zniszczeniem wszystkiego  tego,  co  jeszcze  materialne,  a
powstanie zupelnie nowa duchowa ziemia, ale dopiero po uplywie nieskonczenie dlugiego czasu,
dlatego nie ma sensu jeszcze o tym mówic, aby ludzie nie trzymac w poczuciu bzpieczenstwa i im
nowy okres  rozwoju  oznajmiac  podczas  którego  mogli  by wedlug ich  zdania  to  co  zaniedbali
jeszcze nadrobic. Sad ostateczny juz wkrótce i niedodwolalnie nadejdzie, który jedna zbawienna
epoke od nastepnej dzieli.... To obwieszczac powinni jasnowidzowie i prorocy których Bóg do tego
powolal,  którym  On  Sam  poprzez  Swego  Ducha  oznajmia,  gdyz  jest  to  konieczne  dla  calej
ludzkosci, aby miala on przed swoimi oczami bliski juz koniec, aby sie w jej prowadzeniu zmienila
i nad dusza swa pracowala, gdyz juz za niedlugo przemine czas, który jeszcze ludzkosci pozostaje
jako ostatni dar laski.... Wkrótce nadejdzie ostatnia godzina a z wraz z nia sad ostateczny, który
czyste od nieczystego bez reszty oddzieli....

Amen

Przepowiednie czasu koncowego....  Czy
nalezycie do tych którzy sa Moji....

6882
30. lipiec 1957

Kto zalicza sie do tych Moich, ten wie tez ze czas koncowy (ostateczny) juz sie rozpoczal, ze
lzdzkosc stoi przed wielkim przelomem w sensie duchowym jak i nzimskim, gdyz tym Moim mówi
o tym Duch, do tych Moich moze Duch w ich wnetrzu przemówic i oni odbiora glos Mój albo
bezposrednio lub tez myslowo. Po za tem przyjmuja oni tez w wierze Moje slowo, które im Moi
poslancy przynosza i które ze Mnie sie wywodzi.... Cie Moi wiedza wiec w jakich czasach oni zyja,
oni tez wiedza ze ostatnia godzina na zegarza tego swiata wkrótce wybije, ze na niezliczona ilosc
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ludzi na tej ziemi ciemna noc sie opusci i ze nowy dzien zablysnie dla tych pozostalych, dla tych
niewielu,  którzy Mi  do  konca  wierni  pozostali,  którzy do  Mojego malego  „stadka”  naleza....  i
których Ja jako tych „Moich” nazywam. A oni maja na ziemi jeszcze jedno zadanie do spelnienia:
aby takze ich wspólludzi z tym zapoznac co ziemie oczekuje.... Nie bedzie to wcale takie latwe, bo
chociarz  ci  Moi  sa  co  do  prawdy Moich  slów przkonani,  a  wiec  takze  do  Moich  zapowiedzi
dotyczacych konca swiata  i  sadu ostatecznego....  to  jednak ich  wspóludzie  nie  beda chcieli  im
uwierzyc i zniecheceni od nich sie odwracac beda, kiedy sie w ich obecnosci o koncu tego swiata
wspominac bedzie.

Lecz pomimo tego powinni  oni ciagle  na nowo próbowac o tym mówic,  ze ten przeze Mnie
zapowiedziany koniec nie bedzie juz dlugo na siebie kazal czekac, a jako tego dowód powinno sie
zwracac ludzka uwage na wydarzenia spowodowane elementami natury które jeszcze przed tem na
calym swiecie wielkie zamieszanie spowoduja.... I wy im powiedziec mozecie ze tak samo pewny
jest ten koniec który zaraz po nich nastapi, gdyz przez katastrofy spowodowane przez nature chce
dac ludzkosci ostatnie ostrzezenie, ostatnia wskazówke, aby nie bylo im trudno uwierzyc w to co
wy im waszymi slowami przekazujecie.... Kto sam w swietle stoi, ten powinien tez dbac o to aby
jego promienie docieraly do ciemnosci.... I kto sam we Mnie i w Moje slowo wierzy, ten powinien
tez próbowac ludzi doprowadzic do prawdy i w calej milosci na nich wplyw wywierac, aby nie
natrafial on z ich strony na opór.... I dlatego tez nie trzeba juz bedzie dlugo na wydarzenia w naturze
czekac,  gdyz  powinne one przygotowac lzdzkosc  na  nadchodzacy juz  koniec....  Takze  i  o  tym
wydarzeniu w naturze.... o Mojej interwecji o których kazdy czlowiek bedzie mógl sie dowiedziec
powinniscie wspomniec, gdyz bedzie ono mialo olbrzymie rozmiary i nie bedzie go mozna zaliczyc
do zwyczajnych wydarzen....

Na to wydarzenie powinniscie koniecznie zwrócic uwage, i nie bac sie otwarcie o nim mówic,
gdyz nadejdzie ono z pewnoscia nie do podwazenia.... A kto sie o nim od was dowie, temu tez
latwiej  bedzie uwierzyc w nadchodzacy koniec o którym Ja wam równiez oznajmilem. Ci Moi
powinni byc dla Mnie pracowitymi wspólpracownikami, chocby ich praca polegala jedynie na tym,
aby informowac ludzi o tym co ich czeka.... Gdyz wtedy oddaja Mi oni juz wielka przysluge, bo Ja
chce  tego,  aby ludzie  posiedli  wiedze,  ale  moge jedynie  za  posrednictwem ludzkich  ust  im ta
wiedze przekazac, której oni uwierza lub tez nie, ale oni sie kiedys o tym dowidzieli, i beda sobie o
tym przepominac, kiedy nadejdzie dzien w którym caly swiat wstrzyma swój oddech w obliczu
kataklizmu,  który  przyniesie  niesamowite  cierpienia  dla  tych  ludzi  którzy  go  przezyja....  Nie
obawiajcie  sie  ze  zostaja  rozpowszeniane  bledne  przepowiednie,  a  tylko  mówcie  swobodnie  i
otwarcie, ze Ja Sam je do was doprowadzilem i ze wy w slowa Moje niezlomnie wiezycie.... Oni
nie  beda  was  mogli  ukarac  za  to  ze  ich  oklamaliscie,  gdyz  szybciej  jak  oni  myslec  potrafia
otrzymaja oni na nie potwierdzenie. Lecz wtedy powinna ta wiedza ludziom do tego sluzyc, aby
pozbyc sie watpliwosci co do przepowiedni dotyczacych konca tego swiata.

A wtedy udalo sie juz wiele osiagnac, gdyz wtedy moga sie oni na niego przygotowac i zostac
przed otchlania uratowani....

Amen

Kazda  dusza  swiadomie  rozpczyna  jej
naziemska wedrówke....

7146
17. czerwiec 1958

Wielu z  was nie  jest  sobie tego swiadomym,  ze calkowicie  z  wlasnej  woli  podjal  sie  swojej
ostatniej  inkarnacji,  i  ze  nie  ukrywano  przed  nim  przebiegu  znajdujacego  sie  przed  nim
naziemskiego, zycia zanim wolno mu sie bylo jako czlowiek na ziemi wcielic. Lecz to rozpoznanie
nie pohamowywalo ich od tego kroku, gdyz widzieli oni w nim jednoczesnie mozliwosc uwolnienia
sie od stanu który byl dla nich udreka i dlatego tez nie wachali sie oni z podjeciem tej naziemkiej
wedrówki. Z powodu wolnosci jego woli zostala mu zabrana pamiec o tym przywileju, ale fakt, ze
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czlowiek na ziemi w róznych zyciowych sytuacjach swoje zycie majstruje jest dowodem tego, ze
sie on przed swym losem nie wzbranial,  chociarz mu jego cale zyciowe poloznie,  jego losowy
przebieg przedstwiono, gdyz przenigdy nie zmuszano by go do podjecia sie tej drogi, gdyby on sam
z wlasnej woli nie chcial sie na taka wedrówke zgodzic.

Wprawdzie takie twierdzenie nie znajdzie u ludzi wiary, lecz moze im ono sluzyc za pocieche gdy
maja oni na ziemi ciezki los, gdyz powinni oni wiedzeiec, ze w takim przypadku auch ich duchowy
sukces odpowiedni jest do ich losu, ze moze to byc dla nich ostatnia krótka cierpienna droga, która
oni zamienia po smierci na beztroski i wpanialy los. I zawsze powinni oni tez o tym pamietac ze ich
czas na ziemi  nie bedzie wiecznie trwac. Wprawdzie niezliczona ilosc ludzi zawiedzie, pomimo
tego ze mieli oni dobra chec do tego aby ta krótka po ziemi wedrówke z powodzeniem ukonczyc.
Lecz zadnemu czlowiekowi nie moze zabraknac sil, jesli ja oni z Boga czerpia dzieki stworzenej z
Nim wiezi.  Jesli  oni  jednak tego nie  czynia,  to jest  to ich wolna wola na która nie  bedzie sie
wywierac jakiegokolwiek wplywu.

Stawka o która sie w naziemskim zyciu rozchodzi jest za wysoka, aby nie wymagala ona od was
pewnego wysilku. Nie mozna czlowiekowi tzn. jego duszy podarowac zycia w blogosci, on musi
sobie na nie zasluzyc, on musi o te wspaniale posiadlosci, o wolnosc o swiatlosc i o sile prowadzic
walke.... i on sam musi posiadac do tego dobra wole, aby wyjsc z niej zwyciesko. I moze on to
czynic  w  kazdym  zyciowym  polozeniu,  a  im  trudniejsze ono  jest,  tym  wieksze  jest  tez
wynagrodzenie, które on za nie otrzyma.

I jesli pomyslicie tylko o tym jakie wy w waszym naziemskim zyciu trudnosci na siebie bierzcie
aby pewien cel osiagnac, którego nie mozna wogóle porównac z tym jednym celem, to wiecie tez
dobrze,  ze  rozchodzi  sie  tutaj  jedynie  o  okazanie  dobrej  woli....  aby  sie  na  wasza  walke
zdecydowac.  I  dlatego  taka  sama  mocna  wole  powinniscie  tez  miec,  gdy  sie  o  wiele  wiecej
rozchodzi jak tylko o naziemkie powodzenie i o naziemskie szczescie.... I kiedy zawsze tylko o tym
pomyslicie, ze okazaliscie kiedys gotowosc aby podjac sie tej naziemskiej wedrówki, to bedziecie
mogli z tego czerpac przekonanie i sile i zawsze o tym wiedziec, ze Jeden idzie wraz z wami, Który
zawsze  jest  gotów  zaopatrzyc  was  w  sile  i  was  wspierac,  i  Który  wam  tez  pomoze  w
przezwyciezeniu natrudniejszych zyciowych sytucji,  pod warunkiem ze wy Go o to poprosicie.
Zaden ludzki los nie jest przypadkowy, on jest odpowiedni do stopnia dojrzalosci poszczególnej
duszy i z pozytkiem dla jej blogosci. I czlowiek zawsze bedzie panem swojej sytuacji, gdy zwróci
sie on do Boga z prosba o sile.... Lecz nadaremnie zyje ten, który polega jedynie na wlasnych silach
i który sie znowu w rece tego oddaje, z którego wiezów on sie podczas swego naziemskiego zycia
uwolnicb powinien....

Amen

Boze  drogi  nie  zawsze  zgodne  sa  z
drogami  obranymi  przez
czlowieka....

6993
14. grudzień 1957

Wasze drogi nie zawsze sa Moimi drogami.... czesto nie wiecie nic o celu, kiedy obieracie pewna
droge, lecz Ja wiem dokad was droga ta doprowadzi i dlatego staram sie was z niej na inna droge
delikatnie  zepchnac.  I  jesli  wy  sie  poddacie  Mojemu  lekkiemu  naciskowi,  to  wtedy  z  cala
pewnoscia osiagniecie wasz wlasciwy cel.  Czesto jednak jest  wasz opór za duzy, wasza wlasna
wola silniejsza.... i wy nie zwracacie uwagi na ten cichy nacisk, który ode Mnie wychodzi. I wtedy
musze pozwolic wam isc, bo Ja waszej woli z przemoca nie lamie. I wtedy znajdujecie sie tez w
niebezpieczenstwie utracenia laczacej was ze Mna wiezi, gdyz nie byla ona jeszcze wystarczajaco
mocna, a wy nie oddaliscie sie jeszcze w calosci Mojemu prowadzeniu. Ale nie powinniscie sie tez
dziwic, gdy Ja wasze plany zniwecze, gdy to co zamierzacie wam sie nie uda i gdy droga po której
idziecie zostanie wam utrudniona. To sa wszystko ciche na to wskazówki, ze nie jest to wlasciwa
dla was droga,  i  wy mozecie sie wówczas nieco zastanowic i  z tej  drogi  ustapic i  do wlasciej
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dotrzec, która wam wieksze powodzenie zwiastuje, lecz nie w sensie naziemskomaterialnym, tylko
w sensie  duchowego powodzenia. Tylko wasze na Mnie skierowane mysli zapewniaja wam tez
Moje prowadzenie, a wtedy bedziecie mogli rozpoznac, ze ta wlasnie droga byla droga wlasciwa,
nawet gdy wy na poczatku nieco sie wzbranialiscie aby ta droga pójsc. Jesli wy rozumujecie jednak
w  czysto  naziemkim  sensie,  to  pójdziecie  z  cala  pewnoscia  droga  prowadzaca  w  odwrotnym
kierunku, i wy zawsze musicie byc wtedy wdzieczni, kiedy wyraznie odczuwacie jak sie wam ja
utrudnia, abyscie dalej po niej nie szli. Ale im bardziej czlowiek na swiat ten jest nastawiony, tym
pilniej starac sie on bedzie aby te bariery pokonac, on czesto wszystkie je lamie tzn. nie pyta sie czy
dobrze czyni, a tylko stara sie osiagnac cel swój, który znowu czysto materialnym jest. I Ja musze
tym  ludziom  na  to  zezwolic,  poniewaz  ich  wola  jest  jeszcze  za  bardzo  na  Mego  przciwnika
skierowana,  azeby  Mógl  sie  on  poddac  Mojej  woli.  Lecz  wy  ludzie  o  wiele  wiecej  korzysci
osiagniecie, gdy sie Mojemu prowadzeniu zawierzycie i potem zawsze sie prowadzic pozwolicie
bez wewnetrznego oporu....

Ojciec  widzi  w  jakim  kierunku  Jego  dziecko  swe  pierwsze  kroki  skierowuje  i  jakie
niebezpieczenstwa go oczekuja i w Swojej milosci stara sie On dziecko to skierowac na droge po
której ono bezpiecznie isc moze i dotrzec do wlasciwego celu. I Ja jako dobry Ojciec troszcze sie o
los  kazdego  jednego  czlowieka,  i  Ja  chce  aby  jego  naziemska  droga  stala  sie  dla  niego
blogoslawienstwem.  Lecz  czlowiek czesto  kieruje  wzrok swój  w niewlasciwym kierunku,  gdyz
obiecuje on sobie tam cos dla siebie znalezc.... co mu jednak jedynie na szkode wyjdzie. Jego wolna
wole  moze  on  wprawdzeie  zachowac,  ale  losowo  mozna  przebiegiem  jego  zycia  inaczej
pokierowac, przeciwnie do jego zyczen i woli,  lecz zawsze tylko na blogoslawienstwo dla jego
duszy. Jak dlugo czlowiek jednak jeszcze narzeka i sie wewnetrznie w stosunku do tego co mu los
przynosi wzbrania,  to blogoslawienstwo to jest  niewielkie.  Dopiero kiedy sie on swemu losowi
podda, w rozpoznaniu ze wyzsza wola decydujaca jest, i ze buntowanie sie w stosunku do niej bylo
by niewlasciwe, to dopiero wówczas bedzie to z pozytkiem dla jego duszy. I czlowiek podczas
swego zycia czesto bedzie mógl obserwowac losowe interwencje z Mojej strony, i powinne mu one
zawsze  dac  do  myslenia....  Istnieje  tylko  Jeden....  Który o  przebiegu  jego zycia  decyduje....  i
czlowiek powinien nauczyc sie rozpoznawac Jego drogi jako drogi dobre i wlasciwe, on powinien
sie stale pelen oddania przed Jego Umiejetnosciami sklaniac i wiedziec o tym, ze kochajacy Ojciec
stale troszczy sie o dobro swego dziecka i ze wstystko, a wiec nawet i to co pozornie niekorzystne
zeslane mu jest jedynie dla jego dobra, jesli on tylko nie stawia oporu i pozwala sie prowadzic i
takie koleje losu z pokora przyjmie, jako przez jego Ojca jako wlasciwe rozpoznane i zastosowane.
I czlowiek powinien posluchac wewnetrznego glosu który radzi mu aby zmienil swe postepowanie,
gdyz wszelkie  wewnetrzne poruszenia sa  zawsze Moim cichym glosem, za pomoca którego Ja
staram  sie  Moje  dziecko  na  inna  droge  naprowadzic,  droge  która  mu  naprawde  powodzenie
przyniesie, i która go do celu doprowadzi, do spelnienia przeznaczenia jego naziemskiego zycia.

Ludzka wola czesto rózni sie od Mojej, i dlatego tez drogi jego nie zawsze sa Moimi drogami....
Lecz  on  zawsze  posiada  Moja  milosc,  a  ona  chciala  by go  uratowac,  ona  chce  go  dla  siebie
pozyskac i dlatego bedzie ona stale tak czlowieka prowadzic, aby to bylo z pozytkiem dla niego,
lecz jego woli Moja wola  do niczego nie zmusza, gdyz ona jest i pozostanie  wolna, poniewaz
czlowiek powinien sie na jego Ojca od wiecznosci z wolnej i nieprzymuszonej woli zdecydowac....

Amen

Uzasadnienie bolesnych ciosów losu.... 7928
26. czerwiec 1961

Jeszcze wiele mozliwosci stworze wam przed nadejsciem konca, mozliwosci które pozwola wam
odnalezc wasza do Mnie droge.  Ciagle na nowo bede sie wam objawial....  i  chociarz bedzie to
czesto  bolesne,  to  mimo  to  powinniscie  rozpoznac,  ze  wy  sami  nie  mozecie  o  waszym losie
decydowac, zawsze powinniscie uznac sile nad wami panujaca, która ingeruje w wasze zycie.... i
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jesli to nie jest inaczej mozliwe to nawet z cala surowoscia, aby was z powrotem odciagnac z nad
przepasci, w kierunku której wy slepo podazacie.... Ja chce was uratowac!.... lecz wszystkie Moje
upomnienia i ostrzezenie nie przynosza zadnych owoców, dlatego tez musze wasz czasami nieco
bolesniej dotknac i sprawic wam rany. Ja jestem zmuszony zabrac wam to, co dla was najdrozsze,
co wy na ziemi posiadacie.... Ja musze zsylac na was smierc i chorobe, was musza trafic ciosy losu
wszelkiego rodzaju, bo wy o Mnie nie pomyslicie, bo wy prowadzicie zycie bez wiary we Mnie,
waszego Boga i  Stworzyciela od wieków, bo wy nie wierzycie  w Sile,  Której  wy wasze zycie
zawdzieczacie....

I beda sie mnozyc przypadki w których Ja ludzi rozdziele, gdzie smierc kroczyc bedzie, gdzie
kataklizmy ludzkie  zycie  zakoncza....  Ja  bede  sie  objawial  w  widoczny  dla  was  sposób,  lecz
rozpoznaja Mnie w tym jedynie ci którzy sa dobrej woli, którzy ich droge do Mnie odnajda i juz
nigdy nie beda skazani na zgube.... Koniec tego swiata coraz bardziej sie zbliza i dlatego tez musza
Moja milosc,  madrosc i  sila jeszcze czesto ingerowac....  Czlowiekowi musi sie ciagle na nowo
pokazywac przemijalnosc wszystkiego co naziemkie, on musi sie opamietac i wreszcie rozpoznac,
do jakich bezsensownych celów on podaza i dlatego musial on bedzie czesto cierpiec, tak cielesnie
jak i duchowo, ale tez zawsze doswiadczac on mógl bedzie pomocy, jesli sie do Mnie z prosba o
pomoc zwróci w jego biedzie. Lecz takze i pozostali ludzie powinni o tym pomyslec, ze i ich taki
sam los spotkac moze i dojsc do wniosku, ze oni nie dla osiagniecia naziemskich celów na tej ziemi
przebywaja.... Kazdy cios losu moze miec dla czlowieka taki skutek, ze zacznie sie on zastanawiac i
sobie swoje wlasne zycie przedstawiac, czy odpowiada ono Bozej woli, jesli oni w Boga wierza.
Kazdy cios losu moze czlowiekowi w jego wierze dopomóc, kiedy zwróci sie on do Mnie i w
okazanej im widocznie pomocy Mnie rozpoznaja....  Tak tlumaczcie wy waszym bliznim, którzy
Moje slowo odbieracie, Moje wydajace sie byc miejscami surowe i bezlitosne ingerencje w ludzkie
zycie.... Wytlumaczcie im, ze Ja próbuje kazdego srodka, aby ludzi dla Siebie pozyskac, i ze nie
ustane sie ciagle na nowo wyrazac, gdyz kazdy cios losu to z Mojej strony do was skierowane
wyrazenie, które kazdego z was trafic moze, lecz zawsze ma tylko jedno na celu, a mianowicie
zwrócenie waszej uwagi, waszych mysli ku Mnie.... Poniewaz czas który wam pozostaje jest juz
bardzo krótki, a wy ludzie bierzecie pod uwage jedynie ten swiat, a nie uzdrowienie waszej duszy.

Ten swiat przeminie, tzn. ze wy nie mozecie z tego swiata zabrac niczego na druga strone, do
królestwa znajdujacego sie w zaswiatach.... Wy stale gonicie za martwymi dobrami, i dlatego tez
ciagle na nowo zwraca sie wam uwage na przemijalnosc tego swiata.  I ciagle na nowo slyszec
bedziecie o róznego rodzaju nieszczesciach i katastrofach, ciagle na nowo bedziecie sie uskarzac z
powodu  utraty  bliznich,  i  ciagle  na  nowo  pytac  sie  bedziecie:  dlaczego  Bóg  cos  takiego
dopuszcza.... Bóg milosci chce was dla Siebie pozyskac, On chce was uczynic blogimi, i dlatego
chce On abyscie wy wasze mysli ku Niemu skierowali....

Jedynie  Moja milosc jest  uzasadnieniem wszystkiego tego co ciezko was trafia  (doswiadcza)
gdyz inaczej bedziecie zgubieni przez nieskonczenie dlugi okres czasu, jesli nie przypomnicie sobie
o Mnie.... i daltego tez Ja sie wam objawiam i bolesnie integruje, gdy wy nie zwracacie zadnej
uwagi  na Moje upomnienia i  ostrzezenia.  Bo Ja nie  chce waszej  zguby,  Ja chce was uratowac
jeszcze przed koncem i wam zaoszczedzic o wiele okrutniejszego losu.... od ponownego uwiezienia
w dzielach stworzenia nowej ziemi, co jest nie do odwrócenia, jesli wy, zanim nadejdzie koniec, do
Mnie nie znajdziecie....

Amen

Decyzja  spowodowna  przez  losowe
wydarzenia lub pewne przezycia....

7972
20. sierpień 1961

Wiedzcie o tym, ze wszystko, co was w zyciu spotka, co was jako naziemskie lub tez duchowe
przezycie poruszy, Ja Sam chcialem lub dopuscilem. Bo o zyciorysie kazdego jednego z was Ja
decyduje, odpowiednio do jego duchowego rozwoju. Tak wiec wszystko to moze wam jak najlepiej
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sluzyc, jesli wy wszystko co z Mojej reki pochodzi przyjmiecie i nawet to ciezkie pelni oddania
znosicie, bo we wlasciwym do Mnie nastawieniu potrafic bedziecie kazde wydarzenie odpowiednio
ocenic,  a  dusza  wasza  dojrzewac  bedzie.  Wasze  naziemkie  zycie  ma  tylko  jeden cel,  jedno
przeznaczenie  a  mianowicie  aby  dusza  wasza  dojrzec  mogla....  I  odpowiednio  do  tego  celu
zwracaja  sie  do  was  wszelkie  naziemskie  wydarzenia,  czy jako cierpienia  lub  tez  jako radosc.
Kazde wydarzenie moze was do Mnie przyblizyc, jesli wasza wola jest polaczenie sie ze Mna.

Ale  i  Mój  przeciwnik  stara  sie  was  dla  siebie  pozyskac  i  dlatego  tez  beda  z  jego  strony
przychodzily do was pokusy, które Ja dopuszcze, gdyz ma on jeszcze do was prawo i tak samo
starac sie bedzie miec na was wplyw, lecz i on nigdy was do niczego zmuszac nie moze, pozostaje
to jedynie w gesti waszej wolnej woli, czy i w jakim stopniu wy sami na to pozwolicie, aby on mógl
na  was  wplyw  swój  wywierac.  Wy  sami  wiec  o  tym  decydujecie,  przez  wasze  swiadome
ukierunkowanie sie na Mnie,  lub tez na niego. I ta decyzje podjac mozecie w kazdej zyciowej
sytuacji, kazde przezycie, kazdy cios losu, kazda radosc i kazde cierpienie, moze was do podjecia
tej  decyzji  naciskac.  I  gdy wy wiedziec bedziecie,  ze nic nie  wydarza sie bez Mojej woli,  bez
Mojego dopuszczenia,  to  juz  w krótce  nic  nie  bedzie  was  w stanie  zaniepokoic.  Bo jak  tylko
spojrzenia wasze i mysli na Mnie skierujecie, Mnie do waszej duszy przywolujecie, lub tez siebie
Mi w modlitwie waszej polecacie, to wtedy duchowo dojrzewacie i znowu mozcie jeden plus dla
waszej duszy zanotowac. Wszystko to sa próby waszej wiary, z której wy egazmin zdac musicie,
gdyz Mój przeciwnik postawi wszystko na jedna karte, aby was ode Mnie odlaczyc, aby oslabic lub
zniszczyc wasza wiare w Boga, i Ojca, Który w milosci zawsze gotowy jest aby Swoim dzieciom
udzielic  pomocy.  On  zawsze  staral  sie  bedzie  ducha  waszego  zaciemnic,  on  staral  sie  bedzie
rozposcierac nad wami ciemnosc, abyscie Mnie nie potrafili rozpoznac jako waszego kochajacego
Ojca od wiecznosci. I dlatego tez staral sie on bedzie wepchac prze de Mnie wszedzie tam, gdzie
was spotkaja ciosy losu aby w was wywolac zly chumor i niechec. Lecz akurat wówczas pokazac
musicie ze jestescie silni i wiedziec, ze wszystko co Ja na was zsylam wyjdzie wam na dobre, in ze
wy tylko  w silnej  wierze  sie  do  Mnie  zwrócic  powinniscie,  aby temu co  najgorsze  zapobiedz
wszytko to Mi przekazujac, Który zaprawde wam pomoze wyjsc z  kazdej  ciezkiej  sytuacji,  bo
Moja stala troska jest wasz do Mnie powrót....

Ja chcialby was do Mnie przywiazac, a nie was utracic, i dlatego zawsze bede okazywal wam
Moja milosc.... a wy nigdy nie powinniscie w nia watpic. Dluga droge juz za soba macie, a ona was
coraz bardziej do Mnie zblizala.... A teraz wasz ostatni odcinek drogi wymaga od was wielkiej sily
woli, bo wy sie teraz swiadomnie do Mnie do góry zwracac powinniscie, podczas gdy przed tem
ciagneci byliscie przez Moja milosc. Ale ta milosc daje wam jeszcze o wiele wiecej, i ona czyni
wszystko aby wasz powrót do Mnie zabezbieczyc.

Ofiarujcie Mi tylko wasza wolna wole, podazajcie ku Mnie z wolnej woli, nie pozwólcie na to,
aby swiat ten byl dla was pokusa, bo jest on  srodkiem Mojego  przeciwnika, na to aby was dla
siebie pozyskac. Wierzcie we Mnie i w Moja milosc i pragnijcie w sercach waszych waszego Ojca i
wolajcie do mnie w kazdej biedzie ciala i duszy.... I zaprawde kazde przezycie sluzyc wam bedzie
we wznoszeniu sie ku górze, gdyz wszystko to co by was nie spotkalo jest zawsze w Mojej milosci i
madrosci uzasadnione. I polegajcie zawsze na Mojej milosci i Mojej Mocy, gdyz Ja zawsze gotów
jestem wam pomóc.... gdy tylko w sercu waszym do Mnie zawolacie....

Amen

Sila kierujaca losem.... Bóg milosci.... 6289
20. czerwiec 1955

To wiedziec powinniscie, ze Ja chce was dla Siebie pozyskac, i dlatego tez cale wasze naziemskie
zycie tak sie ukladac bedzie, abym Ja mógl Swój cel osiagnac, jesli wy nie bedziecie Mi stawiac
oporu. Wprawdzie lezy to w waszej wolnej woli, czy wy analizujecie wasze naziemskie zycie, czy
wy wszystkiemu co w waszym zyciu sie wydarza pozwalacie oddzialywac na wasze dusze, czy
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wszystko  to  sprawi,  ze  wy obierzecie  droge  do  Mnie  prowadzaca,  bo  wy mozcie  sie  równiez
sprzeciwic, nie godzac sie z waszym losem, który przecierz Ja sam na was zeslalem, aby osiagnac
wasza blogosc.... Wy mozecie sie tej kierujacej waszym losem Sile sprzeciwic, sie opierac i oburzac
sie,  ale  wtedy  nigdy  nie  bedziecie  isc  droga  prowadzaca  do  Mnie  i  dobrowolonie  sie  Mi
powierzac.... Gdyz wtedy zwracacie sie znowu ku temu, od którego Ja was chce uwolnic.

Wy musieci najpierw nauczyc sie wierzyc w jednego Boga milosci, a wtedy zrozumiecie tez Jego
panowanie i dzialalnosc, wy nauczycie sie rozumiec, ze On zawsze dazy tylko do jednego.... aby
was uszczesliwic.... Wiedza o Bogu który wami kieruje pomoze wam zniesc wszystko co ciezkie,
co On na was nalozyl, bo wtedy miec bedziecie zaufanie do tego Boga milosci, ze chce On jedynie
waszego dobra.  I  latwo wam bedzie w to uwierzyc,  ze Ja  jestem Bogiem milosci,  kiedy tylko
spojrzycie na to co Ja wokól was stworzylem, jesli nad tym porozmyslacie, ze wszystko to tylko dla
was ludzi stworzone zostalo, abyscie mogli zyc i sie wszystkim tym nacieszyc. To ze wy ludzie sie
czesto w bardzo niewygodnych sytuacjach znajdziecie nie powinno was do tego sklaniac abyscie w
milosc i madrosc Stworzyciela watpili, a zamiast tego zawsze sie samego siebie zapytali, dlaczego
ja sie w takiej sytuacji znalazlem?....

Wszystko w naturze jest  tak madrze zestawione,  ze jedno sluzy drugiemu w jego duchowym
rozwoju, ze powstaje i egzystuje ono wedlug madrego prawa, jak dlugo ludzka reka porzadku w
naturze nie zaklóci, a wiec bedziecie musieli dojsc do wniosku, ze wy sami nie poruszacie sie w
porzadku który by lezal w Bozej woli, ze wy sami jestescie powodem cierpien i biedy które was
dotycza.... I wy musicie sie w pelni zaufania zwrócic do Boga milosci, Który wszystko wokól was i
takze was samych stworzyl, i Jego poprosic aby wam pomógl ten zaklócony porzadek na nowo
przywrócic.

Wam  ludziom,  którzy  nie  wierzycie  ze  to  potraficie,  brakuje  pokory....  Wy  jestescie  tacy
zarozumiali,  ze  nie  chcecie  sie  podporzadkowac silnej  wladzy,  ze  stawiacie  jej  opór,  i  dlatego
musicie znalezc sie w takiej sytuacji w której uczycie sie rozpoznac wasza slabosc.... I tylko ten co
pokorny kroczy droga do Mnie prowadzaca, gdyz sam czuje sie za slaby i niezdolny do poprawienia
swojej sytuacji. Do silnej wiary w Boga milosci in madrosci konieczna jest  pokora. Zarozumialy
czlowiek nie moze uwierzyc bo on wierzyc nie chce,  bo nie chce on uznac panujacej nad nim
wladzy, której musialby sie podporzadkowac....

Naziemskie zycie z jego wszystkimi losowymi przezyciami mogloby mu wprawdzie dostarczyc
na to dowodów, ze on w obliczu woli Silniejszego jest on bezradny, i z tego móglby kazdy czlowiek
odniesc korzysc dla swojej duszy.  Ale jego wola pozostaje wolna,  a opór w stosunku do Mnie
powoduje ze on sie coraz bardziej w dól obsuwa, podczas gdy posluszenstwo pozwala mu unosic
sie w góre.... do czego tez wasze naziemskie przeznaczone jest.... Ja chce was dla Siebie pozyskac,
aby uczynic was szczesliwymi. Gdyz z dala ode Mnie pozostaniecie w ciemnosci, cierpieniach i
udrekach....

Amen

Ciosy losu.... srodki uzdrawiajace.... 6290
21. czerwiec 1955

Rany które Ja wam zadac musze, jesli nie chce abyscie popadli w wieczna smierc, zaprawde nie
sa wyrazem Mojego gniewu czy tez braku z  Mojej  strony milosci,  one nie  sa  takze oznakami
sprawiedliwej kary za wasze braki.... One sa jedynie lekami na choroby za które wy sami wine
ponosicie.... aby was znowu od nich uwolnic, i sa one  konieczne dla uleczenia was na duszy. Z
wlasnej winy wykroczylisie z porzadku, gdyz w innym wypadku musielibyscie byc szczesliwi i
pelni  blogosci,  co  byloby  waszym  losem.  Uwierzcie  Mi,  ze  Ja  o  wiele  chetniej  sprawiam ze
jestescie  szczesliwi,  lecz  wy  sami  Mi  to  uniemozliwicie,  jesli  tylko  z  Mojego  porzadku
wykroczycie....  i  ze  Ja  próbuje wszystkiego aby was znowu do Bozego porzadku doprowadzic
abym mógl wam znowu sprawiac niegraniczona blogosc. Im wiecej widzi sie na ziemi zmartwien,
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nedzy  i  chorób,  tym  wieksze  sa  wykroczenia  w  sensie  Mojego  porzadku,  i  z  tych  trudnych
zyciowych sytuacji widzi sie jaki niski stan wy osiagneliscie, bo Ja zaprawde chetniej widzialbym
ludzi szczesliwych, zamiast bezpodstawnie plagi na nich zsylac aby przywrócic Mój od wiecznosci
istniejacy porzadek.  I  jesli  ktos  nawet  uwaza  ze  nie  jest  on  tak  wielkim grzesznikiem,  jak  to
nieszczescie  które  na  niego  spadlo,  to  trzeba  mu  powiedziec  ze  wy  ludzie  nie  rozpoznajecie
istniejacych z nim zwiazków, wy nie wiecie tez w jakim rozmiarze i zasiegu pewne nieszczescie
oddzialywuje, i nie wiecie tez, komu jeszcze poszczególny losowy przypadek w jego dojrzewaniu
sluzyc moze.... Wy nie wiecie takze co wy z wolnej woli na siebie wzieliscie i o co prosiliscie przed
waszym  przyjsciem  jako  czlowiek  na  ten  swiat.  Lecz  Ja  wiem  o  wszystkim  i  zaprawde  nie
nakladam na was wiekszego ciezaru jak ten który wy uniesc potraficie.

Do tego Ja Sam sie wam jako nosiciel krzyza oferuje, kiedy sie on wam za ciezki wydaje, lecz wy
niestety z Mojej pomocy nie korzystacie i dlatego czesto skarzycie sie jak ciezkie jest wasze zycie i
narzekacie ze jest ono dla was za ciezkie.... Milosc sklonila was samych do tego aby poprosic o
mozliwosc  noszenia  ciezaru  krzyza.  Ale  w  waszym naziemkim zyciu  nie  wiecie  dlaczego  wy
cierpiec  musicie,  wy którzy uwazacie  ze  wedlug waszej  woli  do  Mnie  nalezycie.  Ale  Ja  chce
abyscie takze bez wiedzy o przyczynie.... cicho i bez uskarzania droga wasza kroczyli, abyscie Mi
oddani krzyz wasz na siebie wzieli, abyscie sie Mojej woli poddali w rozpoznaniu ze Pan w którego
rece wy sie  oddaliscie  jest  Bogiem milosci,  i  ze  wszystko co od Niego pochodzi  zostaje  wam
podane aby przynioslo wam blogoslawienstwo. Dlatego nie opierajcie sie waszemu losowi, co by
on wam nie przyniósl.... Jesli wy do Mnie nalezec chcecie to nie skarzcie sie i nie narzekajcie, a
badzcie zawsze do tego przekonani, ze jest to jedynie dla waszego dobra.... ze oznacza to dla was
zawsze pomoc oraz przywrócenie porzadku panujacego od wiecznosci. Badzcie tego pewni, ze wy
kiedys to rozpoznacie i Mi za to wdzieczni bedziecie, ze Ja pozwolilem wam isc ta naziemska droga
wraz z z jej uciazliwosciami i ciosami losu, ale równiez z Moja miloscia, która jest uzasadnieniem
wszystkiego co was dotyczy, poniewaz ona zawsze chce abyscie zyli w blogosci....

Amen

Los....  „Ojcze  niech  sie  stanie  Twoja
wola”....

4296
11. maj 1948

Zyciorys kazdego jednego czlowieka jest z góry zapisany i dlatego trzeba go bez narzekania i
skarzenia sie zrealizowac, jesli  dusza ma z niego wyciagnac dla siebie korzysci.  Jesli  czlowiek
posiada mocne do Boga zaufanie, to kazdy los latwy bedzie do zniesienia, gdyz Sam Bóg ksztaltuje
go wedlug Swojej woli, i Bóg potrafi takze zmienic kazde zyciowe polozenie, On potrafi zamienic
radosc w smutek, ale równiez cierpienie w radosc, jesli sie Go w uwewnetrznionej, z serca plynacej
modlitwie o to  poprosi  i  On to tez uczyni,  gdy tylko czlowiek z  dzieciecym zaufaniem Jemu
wszystkie swoje trudnosci przedlozy i poleci sie Jego lasce.

Droga z dolu do góry, to bardzo  daleka droga dlatego nie moze ona zawsze byc równa, gdyz
inaczej nie prowadzila by ona w góre. Przeszkody i wzniesienia musza zostac pokonane, bo cel
znajduje  sie  u  góry....  a  kazda  wspinaczka jest  ciezka,  jesli  nie  pomoze  nam w niej  wlasciwy
przewodnik.  I  jak  dlugo  wy ludzie  u  boku  Samego Boga jako  przewodnika  macie,  jak  dlugo
powierzycie sie Jego prowadzeniu, to droga wasza nie pozostanie bez powodzenia, On was po niej
poprowadzi i kazda przeszkode bedzicie mogli z Jego pomoca przezwyciezyc. Im bardziej stroma
jest wasza droga, tym krótsza jest ona i tym wyzej mozecie dotrzec; a kiedy juz znajdziecie sie na
górze i spojrzycie za siebie to bedziecie waszemu przewodnikowi za to wdzieczni, ze umozliwil
wam dotarcie do celu, i cala bieda bedzie juz za wami. Im ciezszy zyciowy los, tym wyzsze cele
zostaly wam wyznaczone, i tym jasniejsze swiatlo kiedys dla was rozblysnie, i cala ciemnosc glebi
zostala przezwyciezona.

Ale Bóg moze równiez sprawic, ze wy nawet najbardziej stroma, prowadzaca do góry droge jako
plaska odczuwac bedziecie, jesli Mu sie jako Jego dzieci oddacie, jesli kazde cierpienie na siebie
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wezmiecie, jesli stale modlic sie bedziecie „Ojcze, niech sie stanie Twoja wola”.... To wtedy nie
bedzie On wam pozwalal cierpiec, On da wam nawet w najwiekszej biedzie spokój ducha i pokój,
On Sam z pelnia  sily w was oddzialywal  bedzie i  nic  nie  bedzie sie  wam ciezkie wydawac a
pomimo to bedziecie sie w góre wspinac, bo wasza wola, wasze oddanie sie Jego woli sprawia, ze
macie udzial w Jego sile (mozecie korzystac z Jego sily) a z nia uda sie wam wszystko i wszystkie
trudnosci  pokonac  mozecie,  i  wtedy  bedziecie  przy  kazdej  przeszkodzie  „unoszeni”  nic  nie
bedziecie  odczuwac  jako ciezar  i  zawsze  radosni  i  pogodnie  wasza  droge  pokonywac,  az  was
kochajaca  Ojcowska  reka  uchwyci  i  was  przyprowdzi  do  Ocowskiego  domu,  az  wy cel  wasz
osiagniecie i wstapic bedziecie mogli do wiekuistej ojczyzny, na teren swiatlosci gdzie nie ma juz
zadnych smutków i cierpien, gdzie panuje wieczna blogosc ducha....

Amen

Nieuzasadniony poglad ”ze musi sie byc
zlym  czlowiekiem  kiedy  ma  sie
ciezki los”....

5141
31. maj 1951

To, co wam przynosi blogoslawienstwo, to Ja wam zsylam, a to co wam w waszym duchowym
rozwoju przeszkadza to nie jest Moja wola, lecz wola tego, który chcialby was ode Mnie oddzielic.
Lecz pomimo to Ja do tego dopuszczam, aby nie odebrac czlowiekowi jego wolnosci woli i wiary i
aby was samych zachecic do sprawdzenia co od którego ducha pochodzi. Wszystko moze przyniesc
wam  blogoslawienstwo,  bo  i  to  co  zle  moze  sluzyc  waszemu  rozwojowi,  przez  to  ze  wy  to
rozpoznacie,  bedzicie sie tego brzydzic i  zdecydujecie sie  na dobre lub na to co zle,  do czego
potrzebna  jest  takze  wiedza  o  tym.  Lecz  to  co  zle  nie  pochodzi  ode  Mnie  lecz  od  sily  Mi
przeciwnej, która tez na ludzka wole wplyw wywiera, aby ja dla siebie pozyskac. Czlowiek jednak
sam sie decyduje.

Gdzie Mój przeciwnik uzananie znajduje, tam nie moze byc mowy o Moim oddzialywaniu na
czlowieka,  bo  czlowiek do swego postepowania  i  myslenia  nie  zostaje  zmuszony,  on  to  czyni
dobrowolnie poniewaz posiada on tez umiejetnosc odrózniania zla od dobra. I dlatego tez jest on za
ukierunkowanie swojej woli odpowiedzialny i sam sobie swój los w wiecznosci zgotowuje. I nikt
nie bedzie mógl twierdzic, ze nie zostal ze Mna zaznajomiony, poniewaz zycie wszystkich ludzi ma
odpowiednio do losu wystarczajaca ilosc okazji w których to moze on pewna go prowadzaca i
decydujaca Moc rozpoznac, Która sie jemu objawia. Nie zwraca on na takie okazje uwagi, lub tez
pozwala za siebie decydowac aby sie do tylu rozwijac, to wówczas naduzywa on swojej wolnej
woli i korzysta z niej w odwrotnym kierunku. On sam oddaje sie panowaniu Mojego przeciwnika,
nie bedac przez niego do tego zmuszanym. Nie ma wiec racji zastrzezenie, ze czlowiek znajdujacy
sie pod niekorzystnym wplywem nie potrafi inaczej jak tylko zle postepowac, i ze ten zly losowy
wplyw zmusza go do bycia zlym.... Los kazdego czlowieka ksztaltuje sie tak, ze mozliwosci do
rozwoju w góre przewazaja, jesli wola ludzka dobra jest. Czlowiek nie musi miec niepowodzenia
jesli sam tego nie chce.... Gdyz zawsze  powinien sie on starac o pomoc z Mojej strony, która
zawsze  zostanie  mu przyznana.  I  kazde  cierpienie  kazdy cios  losu  powinien  go  do tej  prosby
sklonic, a wtedy nigdy nie bedzie czlowiekowi grozic upadek, gdyz Ja tylko czekam na to aby on
swoje mysli ku Mnie skierowal, aby go uchwycic i trzymac, aby on nie upadl. Modlitwa do Mnie to
obrona przed tym, który chcialby mu zaszkodzic. Modlitwa do Mnie daje sile i wzmacnia czlowieka
przy kazdej pokusie. Czlowiek znajduje sie pomiedzy dwoma Mocarstwami i na jedno z nich musi
sie zdecydowac. Jest to zrozumiale ze oba beda na niego oddzialywac aby uzyskac na niego wplyw.
Dlatego tez dopuszczam oddzialywanie Mojego przeciwnika, ale nie pozostawiam tez czlowieka
bez  ochrony przed jego sila,  a  tylko  staram sie  przez  biede  lub  inne  cioy losu  go  tak  daleko
doprowadzic, aby on sam do Mnie zawolal, gdyz dopiero wówczas Ja moge interweniowac z Moja
moca i miloscia, gdy jego wola sie na Mnie zdecydowala.
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On musi przyjsc do Mnie w zupelnej swobodzie woli, i jesli on tego sam nie czyni, to Ja musze go
do  tego  sklonic  przez  rózne  trudne  zyciowe  polozenia,  które  jednak  zawsze  sluzyc  moga
uzdrowieniu jego duszy i dlatego tez sa one prze ze Mnie dopuszczone. Ale zlo robi czlowiek sam,
gdy pozwoli temu nad soba zapanowac, który milosc w odwrotnosc przekrecil i dlatego zawsze
postepowal bedzie  zle i bez milosci i po tym latwo jest go rozpoznac. Ja mu jednak w tym nie
przeszkadzam, gdyz i  jego odzialywanie powoduje decyzje woli.  Lecz blogoslawieni  ci,  którzy
pozwalaja sie „popedzc” ku Mnie, którzy jego podstepna gre rozpoznaja i chca mu uciec.... Ja tych
uchwytuje i ciagne ich do góry w Moim kierunku, gdyz oni korzystali wlasciwie z ich woli i zdali
dzieki temu egzamin z ich zycia na ziemi....

Amen

Utrata  naziemskich  dóbr  moze  nam
przyniesc duchowe skarby....

5503
10. październik 1952

Za to, co wam ludziom w naziemskim sensie zabrane zostanie, lub czego sie wam odmawia, wy
otrzymacie w duchowym znaczeniu obfite  wynagrodznie,  jesli  tylko do tego podazacie  aby sie
duchowo udoskonalic.  Nigdy wasza duchowa prosba nie bedzie prosba nadaremna,  gdyz kazda
duchowo ukierunkowana mysl znajduje u Boga zadowolenie i dlatego tez zawsze miec ona bedzie
powodzenie.  Im  glebiej  wy ludzie  w  materi  pograzeni  jestescie,  tym rzadziej  sa  wasze  mysli
duchowej natury i dlatego trzeba wam ja najpierw zabrac, aby wasze myslenie moglo sie zmienic. I
dlatego zawsze trzeba to jedynie jako srodek do osiagniecia duchowej dojrzalosci widziec, kiedy
zostaniecie zmuszeni do zrezygnowania z materialnych dóbr. Lecz wy nigdy nie wyjdziecie z tego z
pustymi rekami, i mozecie wtedy jeszcze bogaciej obdarowani zostac duchowymi dobrami, jesli wy
tylko tego zechcecie. Naturalnie wolno jest wam posiadac naziemska materie, lecz ona nigdy nie
moze stac sie waszym panem, zawsze musicie byc gotowi ja poswiecic,  co jednak tylko wtedy
latwo przychodzi, gdy zna sie juz wartosc dóbr duchowych. A ta dopiero wówczas rozpoznacie,
kiedy sie w naziemskiej biedzie znajdziecie, i ze strony ludzkiej nie bedzie wam mozna udzielic
zadnej pomocy, ale duchowa pomoc zawsze musi zostac wyproszona, aby mozna ja bylo potem
odczuc jako ofiarowujaca nowa sile. Dobra naziemskie które znajduja sie w waszym posiadaniu
moga wam zostac zabrane, nigdy jednak nie musicie obawiac sie utraty dóbr duchowych, jesli wam
na nich zalezy. Pragnienie dóbr duchowych zawsze wam spelnione zostanie, lecz dobro naziemskie
nie zawsze waszym pozostanie,  ono wam pozostanie  tylko wtedy,  gdy wy z niego dobrze tzn.
zgodnie z  Boza wola korzystacie  i  z  blogoslawientwem dla waszych bliznich go uzywacie,  bo
wtedy i Bóg bedzie was blogoslawil i wasze dobro pomnazal. Ale wtedy wy ludzie juz sami sie od
materi uwolniliscie, wy jej juz wszystkimi waszymi zmyslami goraco nie porzadacie, i pracujecie z
nia jedynie z pozytkiem dla waszych bliznich.  Ale nigdy sie nie sakrzcie gdy wam naziemskie
dobra zabrane zostana, bo Bóg wtedy wie, dlaczego On do tego dopuscil, a utrata takich dóbr jest
dla  was  blogoslawienstwem.  Bo  wówczas  zasypie  On  was  darami  natury  duchowej  i  wtedy
potrzebna jest jeszcze tylko wasza wola aby z nich korzystac dla uzyskania waszej doskonalosci
oraz doskonalosci waszych bliznich. Dlatego nigdy nie oplakujcie utraty materialnych dóbr, które
wam  zabrane  zostaly,  bo  sa  one  dla  wiekuistosci  bezwartosciowe;  ale  ich  utrata  moze  wam
przyniesc dobra o trwalej wartosci, które was juz za zycia na ziemi uszczesliwic potrafia i kiedys
takze  w  duchowym  królestwie.  Co  wy  sobie  duchowo  wypracujecie  i  uzbieracie  to  wam
pozostanie.... i oznaczalo bedzie bogactwo które jest nieprzemijajace; dobra naziemsko materialne
które  wy posiadacie  rozdawajcie  chetnie  i  radosnie  i  zamieniajcie  je  na  dobra  duchowe,  gdyz
nadejdzie czas, kiedy wam jedynie duchowe dobra pozyteczne beda, kiedy wszystko to przeminie
co wy dziasiaj jeszcze jako wlasne okreslacie....

Amen
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Choroby i ich uleczenie.... 8653
23. październik 1963

Gdy wy o blogoslawienstwie choroby wiedziec bedziecie, gdy wy wiedziec bedziecie, ze choroba
sie  do  tego  przyczynia  ze  dusza  pozbawic  sie  moze  szlaki....  ze  choroba  wam  dopomoze  w
cierpliwosci i  oddaniu sie pod Moja wole i  sie wtedy Mojej  woli  nie sprzeciwicie,  gdy wy na
wszystko sie zgodzicie tak jak to na was spadnie, i przyjmiecie.... bo prze ze Mnie jako dobre dla
was  rozpoznane,  to  bedziecie  tez  wiedziec,  ze  Ja  rozpoznaje  tez  okres  czasu  w którym wasze
uzdrowienie bedzie mialo miejsce.

Ja z powodu wolnosci waszej woli nie uczynie was natychmiast zdrowym, gdyz wtedy bylibyscie
zmuszeni  do  wiary  we  Mnie  i  w  Moja  moc,  ale  wy powinniscie  do  tej  wiary  bez  przymusu
dotrzec.... Do tego wiecie takze, ze przeznaczeniem zycia na ziemi wszystkich ludzi jest sluzenie w
milosci. Tak wiec zawsze bedzie musial jeden byc uczynnym dla drugiego jesli chce on spelnic swe
naziemskie zadanie polegajace na sluzeniu. Tak wiec blogoslawil bede ludzi, którzy zawsze gotowi
sa pomóc, takze w przypadku cielesnych cierpien i dolegliwosci, i  którzy to tez w tym stopniu
potrafia, ze rozpoznaja oni przyczyne choroby oraz odpowiednie do jej uleczenia srodki. Gdyz oni
miec tez beda w tym powodzenie, odpowiednio do ich milosci, oraz checi niesienia pomocy slabym
i cierpiacym ludziom. Ale w koncu kazde uzdrowienie uzaleznione jest od Mojej woli, i ona tez
moze  ograniczyc  dzialanie  czlowieka,  jesli  Ja  rozpoznam  ze  dlugo  trwajaca  choroba  jest  z
pozytkiem dla duszy chorego. Moja wola jest  decydujaca o losie kazdego czlowieka,  do czego
równiez  i  choroby naleza,  w przypadku  których  ludzka  wola  jest  bezsilna,  pomimo wszelkich
srodków które sie stosuje. Nigdy tez nie bede potepiac tego, gdy ludzie starac sie beda wynalezc
srodek który móglby cierpiacym ludziom przyniesc pomoc. Bo jak dlugo powodem do wszelkich
naukowych poszukiwan jest kochajaca chec niesienia pomocy, to i Moje blogoslawienstwo na nim
spoczywac  bedzie.  Jesli  jednak  przy  takich  poszukiwaniach  rozchodzic  sie  bedzie  jedynie  o
pomnazanie naziemskich dóbr, to beda one najczesciej bez skutku lub nawet dla ludzkiego ciala
szkodliwe,  pomimo  pozornej  poprawy  zdrowia.  Równiez  dobrze  moga  dzialac  te  najbardziej
bagatelne srodki, jesli tylko Moja wola tego zechce i Ja uwazal bede ze nastal juz czas uleczenia.
Choroba ma za zadanie aby przede wszystkim stworzyc ze Mna wiez, czlowiek powinien sie do
Mnie uciekac i Mnie Samego o uleczenie poprosic i Ja zesle wam wówczas ludzi, którzy chca dac z
siebie wszystko i których myslami Ja wtedy pokieruje, jesli sa oni myslowo, lub tez przez zycie w
milosci ze Mna polaczeni, przez zycie, które zgodne jest z Moja wola. Ale takich ludzi tylko rzadko
spotkac mozna,  a  ludzie  coraz czesciej  siegaja po srodki które na wskutek niepobogoslawionej
dzialalnosci powstaly. I wówczas ani dusza ani cialo nie doznaja uleczenia, gdyz Ja Sam wbrew
woli czlowieka do tego nie dopuszcze, aby dusza mogla doznac pomocy, zeby nauczyl sie on od
tego swiata odwracac, poniewaz jego cialo nie jest juz w stanie spelnic wymagan tego swiata.

Wy ludzie zawsze sie do lekarza z prosba o pomoc zwrócic mozecie, ale o przebiegu uzdrowienia
Ja Sam decyduje.... bede jednak zawsze jego starania blogoslawil, tak ze wyzdrowiejecie; lecz z
kazdej choroby powinna wasza dusza odniesc pewna korzysc, abyscie sie Mi i Mojej woli oddali,
abyscie cierpliwie wasze cierpienia znosili i Mi za nie dziekowali, poniewaz dusza wasza wielki
bedzie miec z tego profit,  jesli  sie podczas waszej choroby sprawdzicie.  Wy mozecie ale takze
dzieki waszej silnej jak skala wierze sie od wszelkich chorób uwolnic,  tak jak Ja Sam podczas
Mojej naziemskiej wedrówki potrafilem uleczyc ludzi, których wiara im w tym pomogla.... Bo dla
Mnie nic nie jest niemozliwe, i jesli wasza milosc tak gleboka bedzie, ze narodzi sie z niej silna i
zywa wiara, to nawet przez sekunde watpic nie bedziecie w Moja Milosc i Sile. A wtedy mozecie
wasze zdrowie nawet blyskawicznie odzyskac,  gdyz wówczas uzdrowienie nie oznacza dla was
przymusu do wiary,  poniewaz wy posiadacie  juz silna nieugieta wiare....  Ale kto z was potrafi
okazac taka wiare, ze on nia bez powatpiewania sie posluzy i skorzysta z Mojej wszechmocy, ze
calkowicie Mi sie  odda z prosba o uzdrowienie i  przy tym przekonany jest,  ze Ja jego prosby
wyslucham? A wtedy zaprawde moze sie wydrzyc kazdy cud, czy to na was, czy tez na waszym
bliznim za którego wy ta pelna wiary prosbe wypowiedzieliscie.... Ale kto w pelni uwewnetrznienia
ze Mna polaczony jest, ten juz calkowicie znajduje sie pod Moja wola, i pozwala Mi osobiscie
dzialac nie ingerujac wlasnowolnie w Moja wole. On zniesie w swym oddaniu sie Mojej woli takze
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najwieksze cierpienie i czyni tym swojej duszy o wiele wieksza przysluge jak uzdrowienie jej ciala.
Zawsze jednak tak na was odzialowywal bede, aby wasz los byl dla was znosny.... i gdzie czlowiek
na wskutek wielkich bolesci swiat ten opuscic musi, tam tez objawia sie jedynie Moja milosc do
jego duszy, który mi w duchowym królestwie za to dziekowac bedzie, ze ona juz za zycia na ziemi
mogla sie wielu szlak pozbyc, ze mogla na ziemi odpokutowac jej wine i o wiele mniej obciazona
wejsc moze do królestwa ducha, czego by ze zdrowym cialem nigdy osiagnac nie mogla....

Amen

Rózne  duchowe  stany....  Depresje....
Dowód milosci....

1602
8. wrzesień 1940

Ludzie nie zwracjaja uwagi na prady, które sie w róznych psychicznych stanach objawiaja i nie
posiadaja oni takze wiedzy o tym ze tego rodzaju prady nie sa przypadkami, ze psychiczny stan
czlowieka jest skutkiem który rezultuje z ludzkiego nastawienia w stosunku do Boga lub do Jego
przeciwnika.  Akurat  posród  ludzi  którzy z  powodu takich  psychicznych  nurtów cierpia  mozna
spostrzec,  ze  sa  oni  na  wskutek  Bozej  milosci  zauwazalnie  wzruszeni,  bo  Bóg  troszczy sie  o
czlowieka, który znajduje sie w niebezpieczenstwie polegajecym na tym, ze on o Bogu zupelnie
zapomni. On wywiera wówczas wplyw na jego psychiczne samopoczucie, tak ze traci on radosc
zycia  i  opanowuje  go  ogólny  brak  odwagi.  I  taki  stan  jest  w  wielu  przypadkach  pelen
blogoslawienstwa, gdyz dopiero w takich zyciowych sytuacjach zwraca sie myslenie czlowieka w
kierunku  Boga;  dopiero  kiedy  wszystko  co  naziemskie  utracilo  swa  wartosc  zastanawia  sie
czlowiek  nad  wlasciwym  celem  i  przeznaczeniem  swego  zycia.  Dlatego  musza  przyjsc  na
czlowieka dni wewnetrznych walk, dni w których uswiadamia sie mu ze czas rozkoszownia sie
materia kiedys dobiegnie do konca. Powodem do wpadniecia w taki przygnebiajacy psychiczny
stan nie zawsze musi byc bieda czy tez cierpienia, taki stan moze od samosci w czlowieku powstac
bez zewnetrznych przyczyn. Tutaj maja na czlowieka wplyw istoty którym czlowiek ten w opieke
powierzony zostal i które troszcza sie o uzdrowienie jego duszy i z lekiem czuwaja nad kazdym
poruszeniem ludzkiego serca. Jesli zaistnieje niebezpieczenstwo, ze czlowiek cala swa zyciowa sile
zuzywa na sprostanie wymaganiom które mu codzinne zycie stawia, to wówcza interweniuja one,
hamujac  znacznie  jego  sile  dzialania,  oraz  radosci  które  im  naziemskie  zycie  sprawia,  tak  ze
czlowiek  popada  w  stan  depresywny.  I  dobrze  jest,  jesli  czlowiek  pozwoli  na  te  zewnetrzne
wplywy.... kiedy mu one przyniosa godziny uwewnetrznionego zastanowienia sie na soba, bo wtedy
nie  przyszly  one  do  niego  nadaremnie.  Lecz  nie  wszyscy  ludzie  sluchaja  tych  wenetrzych
upomnien.... Bardzo wielu stara sie taki stany utopic we wzmozonej konsumcji naziemskich dóbr i
uciech.... i to im sie tez udaje, gdyz wola ich bardziej sklania sie w kierunku naziemskiego bytu, tak
ze oni myslowo nad tymi stanami przechodza nie przywiazujac do nich wiekszej wagi, bo chodzi
im jedynie o to, aby ten stary stan zadowolenia na nowo przywrócic.

Czlowiek nie powinien skarzyc sie, gdy znajduje sie w sytuacjach, w których jego dni wydaja sie
byc ciezkie i nie do zniesienia i które zalezne sa jedynie od jego uczuciowego zycia. Bo milosc
Boga  jest  bardzo  blisko,  a  takie  godziny  zycia  sa  jedynie  pomocniczymi  srodkami  naszych
przyjaciól zyjacych w zaswiatach, którzy próbuja temu zapobiec, aby czlowiek nie zgubil sie w
naziemskich radosciach. Wszystko co na ziemi tak wyglada, jak gdyby czlowiek musial cierpiec
niedostatek,  jest  zawsze tylko dowodem laski  Bozej  milosci,  która jedynie w ten sposób moze
sprowadzic  czlowieka  na  wlasciwa  zyciowa  droge,  na  droge  która  prowadzi  do  wiekuistej
wspanialosci, gdzie naziemskiemu dziecku zostana calkowicie wynagrodzone rzeczy, których on na
ziemi sie wyrzec, lub z nich calkiem zrezygnowc musial. Bo naziemskie radosci przemina, lecz
wiekuiste wspanialosci pozostana, i tylko tych powinien czlowiek pragnac podczas swego zycia na
ziemi....

Amen
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Opetanie.... 6419
8. grudzień 1955

Czlowiek zawsze uzmylowic sobie powinien, ze zarówno dobre jak i zle sily stale na niego wplyw
swój  wywieraja....  i  obie  sily chcialy by pozyskac  dla  siebie  jego dusze.  Jesli  wasze  myslenie
zgodne jest z prawda to musicie sie liczyc z wplywen ze strony duchowych sil.... Ludzka wola jest
wolna, lecz pomimo to moze ich wplyw byc nadzwyczajnie silny, kiedy czlowiek posiada cechy
charakteru które odpowiadaja tym które posiada wywierajaca na niego wplyw istota....

A powinniscie  to  tak  rozumiec:  kazdy  czlowiek  obciazony  jest  w  mniejszym  lub  wiekszym
stopniu sklonnosciami i  wlasciwosciami z jego poprzedniego wcielenia,  a wiec musi on z nimi
walczyc,  bo  moze je  on  przezwyciezyc  lub  tez  odlozyc,  jesli  powaznie  mu na  tym zalezy.  Te
obciazajace czlowieka sklonnosci moga dac okazje duchowym istotom, które takie same sklonnosci
w sobie nosza do wkradzenia sie  w jego cialo;  moze wiec taka duchowa sila  opanowac dusze
czlowieka, co wy ludzie nazywacie opetaniem. Jesli sie jej to uda, to dusza opetanego czlowieka
zwolniona zostaje z jej odpowiedzialnosci, bo jednoczesnie uniemozliwia sie jej korzystania z jej
wolnej  woli,  gdyz wola tamtej  istoty jest  silniesza i  zmusza czlowieka do uczynków, które nie
musza byc wola duszy danego czlowieka. I wtedy to tak wyglada, jakby zostala wylaczona wolna
wola, chociarz nie zostala ona tej osobie zabrana, ona nie moze jedynie z niej korzystac w stadium
które powinno sluzyc duchowemu sprawdzianowi duszy. Trzeba sie wiec w takiej sytuacji liczyc z
wola pewnej istoty, która nie moze w nazimskim sensie zostac pociagnieta do odpowiedzilnosci,
gdyz jest ona nieosiagalna.... Czlowiek równiez nie moze zostac pociagniety do odpowidzialnosci,
gdyz zostal on „opanowany”....

Dlaczego i w jakim celu jest to dopuszczone, tego nie da sie wam ludziom za pomaca niewielu
slów wytlumaczyc,  bo w królestwie niskich duchów egzystuja takze prawa, których zawsze sie
przestrzega,  i  które  tez  uzasadnione  sa  wolna  wola.  Ale  wbrew  Mojej  woli,  lub  Mojemu
dopuszczeniu nie moglyby sie te istoty poslugiwac cialem jakiegos czlowieka i takze ich zbawienie
miedzy innymi od tego zalezy, bo i te sily moga sie zmienic jesli tylko okaza ku temu dobra wole,
co  sprawia  ze  szczególne  powody  dopuszczenie  z  Mojej  strony  uzasadniac  moga....  I  jest  to
zrozumiale ze wlasciwa dusza zamieszkujaca w czlowieczym ciele nie moze do odpowiedzialnosci
pociagnieta zostac, ona dostanie tez  okazje do nadrobienia tego skradzionego jej na naziemski
sprawdzian jej wolnej woli przeznaczonego czasu, czesto jeszcze w tym samym naziemskim zyciu,
jesli sie uda tego ducha przepedzic, co jest mozliwe przy wlasciwym nastawieniu do Mnie i przy
odpowiedniej we Mnie wierze. Lecz musza dopomóc przy tym ludzie, gdyz te duchowe istoty nie
tak latwo z ich panownia nad ludzkim cialem zrezygnuja, mozna to jednak sprawic przez powazne
zawolanie imienia Jezusa Chrystusa, imienia Tego Który pokonal Mojego przeciwnika, ono moze
doprowadzic do uwolnienia, musi sie je ale wypowiedziec w  najglebszej wierze, abym Ja mógl
temu duchowi rozkazac aby opuscil on ta ludzka powloke.

Podczad ostatecznych czasów widoczne jest dzialanie sil z dolu i wiele cial zostanie przez nie
wziete w ich posiadanie, ale jedynie wtedy, gdy wstepny czas rozwoju przeminal nie przynoszac tej
duszy  jednak  odpowiedniej  dojrzalosci,  ab  sie  ona  sama  mogla  bronic  przed  takim  rodzajem
zagarniecia posiadlosci, gdyz nie posiada ona koniecznych do tego umiejetnosci, co tym zlym silom
na takie wtargnecie w cialo pozwala....  Ale ich czas sie spelnil i  nawet niedoskonala dojrzalosc
duszy pozwala jej na wcielenie sie jako czlowiek, umozliwiajac jemu samemu lub tez tej duchowej
sile  jeszcze  przed koncem osiagniecie  zbawienia.  Sama dusza  bedzie  miala  bardzo  ciezko  aby
dotrzec  do  celu,  lecz  nie  jest  to  niemozliwe,  jesli  ludzie  sie  taka  dusza  zajma,  aby jej  pomóc
uwolnic  sie  od  jej  dreczyciela,  w  czym  widziec  sie  powinno  pewna  misje,  pewne  dzielo  lub
placówke  niosaca  pomoc  w której  moga miec  udzial  ludzie,  i  która  jako dzielo  milosierdzia  i
milosci do blizniego przeniesc moze wielkie blogoslawienstwo.

Tam, gdzie ludzka wola w taki sposób zwiazana zostala, tam musi wola jej bliznich z cala energia
dazyc  do  jej  uratowania  i  jesli  odbedzie  sie  to  z  litosciwej  milosci,  to  beda  tez  ich  starania
ukoronowane powodzeniem. Bo milosc potrafi u takich ludzi  wiele osiagnac, poniewaz albo ten
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zly duch przez jej dobra energie poruszony zostanie i zmieni nastawienie swojej woli, lub tez pobyt
w

ludzkim ciele stanie mu sie tak niemily, ze go szybko opusci, gdyz on ucieka przed miloscia.
Milosc jest jedyna sila, która go uwolnic potrafi, zarówno tego czlowieka jak i ukrywajacego sie w
nim ducha, poniewaz milosc zawsze odniesie zwyciestwo....

Amen

Uzasadnienie  urodzen  z
uposledzeniem....

8273
15. wrzesień 1962

Kazdy kto do Mnie sie zwraca i prosi Mnie o wsparcie jest blogoslaiony. Ja nie zamkne sie przed
zadna prosba która sluzyc ma uzdrowieniu waszych dusz. A co wy wiedziec pragniecie tego sie tez
dowiecie: wy ludzie macie stac sie  absolwentami szkoly ducha, gdyz na ten cel Ja Moje dzielo
„Ziemie”  przeznaczylem,  i  kazdy  czlowiek  bedzie  mógl  na  niej  dojrzewac,  gdyz  ona  daje
wszystkim stopniom rozwoju do tego mozliwosc.  Dusze....  niegdys upadle duchowe praistoty....
osiagnely podczas ich przymusowej drogi po ziemi poprzedzajacej ich obecny ludzki stan tak rózne
stopnie  dojrzalosci,  ze  potrzebuja  one  takze  bardzo  róznych  zyciowych  polozen.  One  musza
wprawdzie, aby zostac mogly do wcielenia jako czlowiek dopuszczone, osiagnac pewien konkretny
stopien dojrzalosci, ale im blizej sie one od ich ostatniego wcielnia jako czlowiek znajdowaly, tym
luzniejsze byly tez wiezy które ich zewnetrzne formy bytu dla nich stanowily i duchowe substancje
które w tych materialnych formach uwiazane byly, mogly z tego zluzownia sie wiezów skorzystac,
lub tez pozostawic je niewykorzystane.... I odpowiednia do jej uprzednich staran jest kazda dusza
kiedy wstepuje ona jako czlowiek na jej naziemska droge. Ten zróznicowany stan duszy potrzebuje
takze  bardzo  róznych  naziemskich  dróg,  aby  mogly  one  zostac  ukoronowane  powodzeniem:
„zupelnym, ostatecznym uwolnieniem sie od formy” Nawet jeszcze silnie obciazone dusze moga
miec  w  tym  powodzenie,  jesli  z  wlasnej  wolnej  woli  zdecyduja  sie  na  szczególnie  ciezkie
naziemskie zycie, i ona sama moze zadecydowac, czy ona ta droga chce pójsc czy tez nie, gdyz
zostaje jej ona przed jej wcieleniem pokazana....

To jest  wytlumaczeniem cielesnych uposledzen ludzi, których ciezki los czesto sklania ich do
zapytania sie o sens takiego stanu.... Ale sa tez dusze wcielone, które specjalnie ciezka naziemska
droge dobrowolnie na siebie biora, chociarz dla nich samych nie jest to konieczne, dusze które z
zaswiatów na ziemie ida i Mnie o to prosza, aby innym duszom przez to stac sie pomocna, nie jest
to jakas misja, a jedynie sa oni dla tych ludzi "ciezarem", aby dac im mozliwosc cwiczenia sie w
milosci, cierpliwosci, milosierdziu, pokorze, w pokoju i sprawiedliwosci.... które dzieki temu tez
ich wlasny stopien dojrzalosci podnosza, i które ale juz zaswiatach taki stan dojrzalosci osiagnely,
ze pozwala im on na nowe wcielnie sie na ziemi, bo silna wola kochania i pomagania je do takiej
prosby sklania.... Wtedy nie moze byc wiec mowa o stanie takich ludzi jako stanie koniecznym dla
odpokutowania  ich  winy,  poniewaz  niedojrzale  dusze  nie  zostana  dopuszczone  do  ponownej
inkarnacji (wcielenia) celem podniesienia stopnia ich doskonalosci. I nigdy nie wolno wam o tym
zapomniec, ze zadna dusza nie jest do jej naziemskiej drogi zmuszana, ona bierze na siebie jej los
dobrowolnie.

Poglad  tzw.  „odpokutowania  na  ziemi  winy”  jest  wiec  pogladem blednym,  poniewaz jedynie
Jezus Chrystus moze ta wine zmazac, i czlowiek tylko przez Niego znajdzie jej wybaczenie, gdyz
On to pokutowal za wszystkie ludzkie grzechy.... a wiec najpierw musi sie uzyskac to wybaczenie u
Chrystusa, zanim jakas dusza sie dobrowolnie na ziemi wcielic moze w celu splenienia jakiejs misji
lub udzielenia  innym pomocy.  Gdyz dusza która juz do swiatlosci  dotarla  dobrze  wie  o braku
milosci posród ludzi na ziemi zyjacych, a szczególnie podczas czasu ostatecznego, i jest ona gotowa
sama  sie  do  tego  przyczynic,  aby ludzie  rozpalili  sie  w  milosci,  aby  stali  sie  milosierni,  aby
wszystkie szlachetne cechy rozwijac mogli, podczas ich zycia w poblizu jakiegos uposledzonego
lub  nieszczesliwego  czlowieka.  Gdyz  Ja  ciagle  na  nowo  podkreslam,  ze  istnieje  wprawdzie

Bertha Dudde - 97/165



mozliwosc  ponownego  na  ziemi  wcielenia,  ale  maja  one  wtedy szczególne  uzasadnienia,  lecz
przenigdy  nie  bedzie  mogla  niedojrzala  jeszcze  dusza  z  Mojej  woli  na  ziemie  powrócic,  aby
nadrobic to, co niegdys na ziemi zaniedbala....

Jedynie ochotnicze dusze które z wlasnej dobrej woli pokutowac chca, moga Mnie do zezwolenia
sklonic,  ale  zawsze  najpierw  musza  one  zostac  przez  Jezusa  Chrystusa  zbawione.  I  jest  tez
zrozumiale, ze wtedy daje sie takim duszom mozliwosc do uzyskania na ziemi wysokiego stopnia
duchowej dojrzalosci, bo kazda dobrowolna ofiara bedzie z Mojej strony ceniona i blogoslawiona....

Amen

Uposledzenie  oraz  jego
blogoslawienstwo....

0839
31. marzec 1939

Pewna nie dobrowolna, ale nadzwyczaj uleczajaca dusze próbe zycia, musi zdac czlowiek jesli on
w swojej zewnetrznej postaci nie jest w stanie korzystac z wszelkich naziemskich przyjemnosci tzn.
jesli poprzez jego uposledzenie zostala mu zabrana mozliwosc do pelnego korzystania z zyciowych
przyjmnosci, tak ze zmuszony jest on zrezygnowac z naziemkich przyjemnosci. Istnieje wprawdzie
wówczas  niebezpieczenstwo  ze  bedzie  on  na  wskutek  swego  uposledzenia  myslal  o  Bogu  z
gorycza, lub ze sie nawet calkowicie od Niego odwróci, bo nie bedzi on mógl zrozumiec woli Boga,
Który wedlug jego zdania niesprawiedliwie Swe nazimskie dzieci obdarza. Jesli jednak on pomimo
swego  najwiekszego  uposledzenia  dalej  w swej  glebokiej  wierze  stoi,  to  wtedy jego duchowy
postep  bedzie  predzej  mozliwy,  gdyz  bedzie  jemu  latwiej  oprzec  sie  wszelkim pokusom tego
swiata,  i  z braku naziemskich radosci  bardziej  intesywnie zajmowac sie  on bedzie problemami
duchowmi, co mu o wiele szybciej duchowa dojrzalosc przyniesie. Tak to juz czesto po niedlugim
okresie czasu uda sie takim ludziom uzyskac wlasciwe pojecie zycia.... Oni nie wymagja juz wiecej
ze swojej strony zupelnego spelnienia, tylko wyczekuja cierpliwie czasu, który zakonczy ich pobyt
na ziemi,  w przekonaniu  ze  dopiero  po nim rozpocznie sie  dla  nich prawdziwe zycie  i  ze  ich
naziemska przemiana miec bedzie w zaswiatach odpowiednie echo.

Wedlug tego ma uposledzony czlowiek na ziemi pewne zalety, bo latwiej jest mu zrezygnowc z
naziemskiech radosci, jak zdrowemu i pelnosprawnemu czlowiekowi, który stale wystawiony jest
na pokusy tego swiata, ale tylko wtedy, gdy czyni on swoje, tzn. w oddaniu Bogu nalozony na niego
los pokornie znosi i wie ze powinien za to Bogu dziekowac, ze mu wlasnie taki naziemski los
przeznaczyl. Jesli taki czlowiek jest duchowo rzutki, to juz w krótce nie bedzie traktowal swego
ciala jako nieudanego, on bedzie widzial w duchowym zyciu cel który godny jest porzadania. Stale
bedzie sie on staral powiekszyc swoja duchowa wiedze, i on bedzie takze dawal swoim bliznim
milosc nie skarzac sie na los swój.... i nie sprzeciwiajac sie Bogu....

Amen

Samowolne zakonczenie zycia.... 6005
19. lipiec 1954

Wam ludziom przyznany zostal czas na wasze ostateczne uwolnienie sie z waszych wiezów.... na
ostateczne uwolnienie sie od materialnych postaci, lecz czas na to przeznaczony jest bardzo rózny,
jak Ja to za konieczne dla dobra waszej duszy rozpoznalem. Wasze naziemskie zycie nie zostaje
zakonczone wedlug Mojego widzi mi sie, gdyz dojarzalosc kazdego jednego z was jest dla Mnie
wyraznie  widoczna,  tak  wiec  wiem  takze  o  niebezpieczenstwie  upadku,  lub  o  mozliwosciach
dalszego na ziemi duchowego postepu i Moja milosc oraz Milosierdzie zakancza nieraz tez przed
czasem  naziemskie  zycie  czlowieka,  aby  zapobiedz  wstecznemu  rozwojowi  duszy,  lub  jesli
rozpoznam mozliwosc korzystnej przemiany to w ostatniej godzinie przedluzam trwanie zycia....
zawsze po madrym wniosku, gdyz Mi jest wszystko znane co duszy w jej uzdrowieniu dopomóc
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moze....  Wiec  teraz  tez  rozumiec  bedziecie,  jak  ciezko  wazacym przestepstem jest  samowolne
zakonczenie  cielenego  zycia,  jaki  grzech  wy  popelniacie,  gdy  wy  uprzedzacie  Moja  milosc  i
Milosierdzie i nie korzystacie z tych okazji które waszej duszy zaoferowane zostaly aby uzyskac
ona mogla jej duchowa dojrzalosc....

Wy ingerujecie w Mój plan uzdrowienia i wyrzadzacie waszym duszom szkode, co sprawi, ze
kiedys bedziecie swojego uczynku bardzo gorzko zalowac i sobie samemu uczynek ten zarzucac,
uczynek którego w zaswiatach juz nie da sie naprawic, bo  udogodnienia które wam naziemskie
zycie oferowalo, i z których wy na ziemi skorzystac powinniscie byli i tez mogli, juz nigdy sie wam
w zaswiatach nie zaoferuje. Wyscie nieodwolalnie cos sobie zaprzepascili.... nawet jesli uda sie
wam poprawic w zaswiatach stan duszy waszej, jesli starac sie bedziecie piac w góre.

Ale grozilo wam tam bedzie wielkie niebezpieczenstwo ze dusza wasza w dól sie osunie.... ze sie
przeciwko Mnie zbuntuje, tak jak jej samowolne zakonczenie jej naziemskiego zycia bylo buntem
w stosuku do Mnie.... i ze ona w tym zbuntowanym stanie juz pozostanie. Dusze takie potrzebuja
wielkiej pomocy, jesli nie maja one zostac stracone na wieczne czasy, ale spotka je jedynie to czego
ich wolna wola zapragnie.

Ja  zaprawde  chce  byc  wszystkim pomocny,  takze  i  w najwiekszej  biedzie,  w najtrudniejszej
zyciowej sytuacji, która natychmiast pomniejszy swój rozmiar jesli czlowiek tylko o Mnie pomysli,
jesli on do Mnie o pomoc zawola, bo wielka potrzeba to tez jedynie srodek aby wasze mysli ku
Mnie skierowac, abyscie mogli jeszcze z waszego naziemskiego zycia odniesc duchowe korzysci....
Bieda nie spada na czlowieka bez uzasadnienia, bo jego dusza znajduje sie w niebezpieczenstwie, z
którego  on  za  pomoca  tej  biedy  wydostac  sie  powinien.  A niebezpieczenstwo  to  bedzie  tym
wieksze,  im bardziej  zatwardziale  sie  ona Mojej  woli  sprzeciwia  czyniac  Mi  na  przekór  przez
odrzucenie  zycia,  które  jej  Moja  milosc  i  Moje  milosierdzie  podarowaly  dla  jej  ostatniego
zbawienia. Bo wcielenie jako czlowiek jest ostatnim stopniem do góry na który jej wstapic wolno,
aby stac sie na wieki wolna i bloga.... Dusza jest juz bardzo blisko jej celu i dlatego tez za to co
czyni  odpowiedzialna,  jesli  ona  tego  przezentu  laski  nie  doceni  i  go  w  zaslepieniu  jej  mysli
wyrzuci.

Mi znane jest kazde poruszenie ludzkiego serca i Ja zaprawde sprawiedliwie oceniam. Ja biore w
rachube wasza slabosc, lecz ona nie jest niezawiniona, i wolna ludzka wola obciaza czlowieka, jesli
byla ona niewlasciwie kierunkowana, a wiec naduzyta zostala. Czlowiek nie potrafi swojej biedy
przez jego wlasna ingerencje zakonczyc, on bedzie musial ja kontynuowac, on nie bedzie mógl sie
od jego biedy uwolnic i dlatego bedzie jego dusza w zaswiatach niesamowicie cierpiec.... az sama
nad nia zapanuje, tak jak by to tez uczynic mogla na ziemi tzn. az znajdzie swoja ucieczke w Tym,
Który jest Panem nad bieda i cierpieniami, gdyz On jest Zwyciezca nad grzechem i smiercia....

Amen

Wczesna smierc dziecka.... 8772
7. marzec 1964

I Ja was w sile zaopatrze,  gdyz Ja potrzebuje na ziemi waszej wspólpracy,  o której  decyduje
wasza wolna wola....  Ja móglbym Sobie tez Sam wybrac posród was naczynia i  ustanowic ich
zadanie,  lecz  nie  odpowiadalo  by to  Mojemu wiekuistemu prawu porzadku,  gdyz  o  tym moze
decydowac  jedynie  sama  wolna  wola poszczególnej  istoty,  która  tez  jest  potem  gwarancja
powodzenia. I sa naturalnie tez ludzie którzy posiadaja chec pracowania dla Mnie, ale nie spelniaja
oni wymagan koniecznych dla wykonywania zbawiennych prac na ziemi....

I dlatego wiem tez kto sie na takie zadanie dobrowolnie zgodzi i bedzie Mi jako odpowiednie do
tego naczynie  sluzyl.  I  Ja  wiedzial  bede jak takie  naczynie utrzymac,  i  przeprowadze je  przez
wszystkie trudne zyciowe polozenia, a w szczególnosci wtedy gdy nie nosi ono w sobie porzadania
tego  swiata  i  rezygnuje  z  niego  po  to,  aby  moglo  oddac  sie  duchowej  pracy  która  jako
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najwazniejsza rozpoznalo. I dlatego tez praca w winnicach moze zostac kontynuowana, a wasze
staranie sie zawsze bedzie prze ze Mnie blogoslawione, gdyz chodzi o to, aby przyniesc jeszcze
wiele  wyjasnien  ludziom  którzy  maja  otwarte  ucho,  którzy  sami  sie  do  Mnie  z  zapytaniami
zwracaja, na które Ja im przez tych co Mi na ziemi sluza odpowiadam.

Ciagle mówi sie wam, ze Ja w Moim królestwie posiadam wiele szkoleniowych domów, ze w
calym uniwersum znajduja sie dziela prze ze Mnie stworzone,  które sluza dojrzewaniu niegdys
upadlych duchowych istot.... i kazde z tych dziel ma swoje spezyficzne przeznaczenie, ono zawsze
sluzyc bedzie tym istotom, których duchowy stan panujacym tam warunkom odpowiada, aby mogly
one isc duchowo naprzód.... Tak wiec moga dusze, które juz swoja droge na ziemi zakonczyly, ze
wzgledu na pewne zdolnosci  które jedynie Ja  sam rozpoznaje,  inkarnowac sie takze na innych
planetach aby tamtejszym istotom zapewnic dojrzewanie, aby i te dusze mogly sie potem na ziemi
jako czlowiek inkarnowac.... dusze, którym bedzie mozna powierzyc pewna misje.... I wlasnie to
wyjasnia  wam  umieranie  malych  dzieci  i  niemowlat,  których  dusze  nie  podolaly  by  jeszcze
wymaganiom które nazimska droga na nie stawia, które ale nie sa juz calkowicie Mi przeciwne, tak
ze Ja moge im zaoferowac inna mozliwosc dalszego rozwoju, w jednym z licznych szkoleniowych
domów, które przynajmiej ich zadanie spelniaja dajac tym istotom pewna dojrzalosc....

Tym istotom nie bedzie wprawdzie mozliwe uzyskanie Bozego dzieciestwa, które dalo by im
spelnione naziemskie zycie, lecz one moga takze w duchowym królestwie osiagnac blogosc ducha.
One moga kiedys, gdy osiagna juz wysoki stopien swiatlosci, zstapic ponownie na ziemi celem
spelnienia pewnej misji i wtedy sobie na stopien Bozego dziecienstwa zasluzyc. Wiele okolicznosci
odgrywa role przy wcielaniu sie duszy na ziemi, uzdolnienia jak i stopien dojrzalosci, który ona juz
w poprzedznich stadiach osianela, i który nie powinnien sie podczas naziemskiego zycia obnizyc,
lecz moze opadac z powodu slabosci ciala, kiedy sie dusza wcieli w ciele matki, które sie dla jej
rozwoju nie nadaje, tak ze trudnosci jej dojrzewania mogly by byc wieksze, czego efektem bylo by
zupelne  niepowodzenie.  I  wtedy  Ja  ta  dusze  znowu  od  jej  zewnetrznej  powloki  uwalniam  i
przenosze ja tam, gdzie jej ku górze postep latwiejszy i pewniejszy bedzie, bo dusza nie bedzie juz
w stosunku do Mnie okazywac jaskrawego oporu.

Tak wiec istnieje wiele mozliwosci, aby niegdys upadlej istocie dopomóc w powrocie do Mnie....
Ziemia jest wprawdzie najnizszym i najubozszym dzielem stworzenia, ale mozna za to miec na niej
najwyzsze duchowe osiagniecia, jesli jakas istota gotowa jest pójsc ta naziemska droga.... Lecz Ja
widze juz przed tem, czy jej wolna wola, lub tez inne powody jej dojrzewanie niemozliwym czynia,
i zawsze tam ingerowal bede, gdzie bezradnosc duszy tego wymaga, bo nie dalaby ona sobie rady z
nalozonym na nia losem, chociarz jej wola juz mi nie jest przeciwna....

Wy ludzie nie jestescie w stanie tego ocenic, lecz wszystko ma swoje podstawy w Mojej milosci i
madrosci, tak wiec musicie przyjac z Mojej strony to uzasadnienie wczesnej smierci dziecka, gdyz
nic nie zdarza sie bez sensu i celu i wszystko to jest jedynie dla dobra duchowych istot, które sie
niegdys ode Mnie oddalily i znowu do Mnie powrócic powinne.... A Ja dysponuje nieskonczenie
duza iloscia mozliwosci, aby kiedys cel Mój osiagnac.... i kiedys sami wszystko wiedziec bedziecie
i wtedy zrozumiecie co bylo powodem Moich decyzji i Mego dzialania. Zawsze jednak troszczyc
sie bede o to co slabe i na wszystkie sposoby bede je wspieral, gdyz Ja wiem tez jaki jest stopien
oporu kazdej jednej duszy, i w jakim stopniu opór ten juz zmalal, i czy i w jakim stopniu on jeszcze
zelzeje,  i  odpowiednio  do  tego przenosze  dusze  tam,  gdzie  ona  swój  cel  najszybciej  osiagnie.
Naziemska droga jest jedyna mozliwoscia dla osiagniecia statusu Bozego dzieciestwa, lecz ja takze
wiem, czy i w jakim stopniu dusza moze byc zagrozona, aby jej juz uzyskany stopien dojrzalosci
utracic i na powrót upasc, i wtedy w obliczu jej juz niewielkiego w stosunku do Mnie oporu staram
sie temu zapobiec, gdyz nie potrafi on wplynac na wolna wole aby wylaczyc upadek wstecz. Ale ta
dusza moze juz przed jej wcieleniem jako czlowiek zadecydowac, czy chce ona udac sie na jej
naziemska droge i stanie sie wedlug jej woli. Takze los gwaltownie zabranych z zycia dzieci nalezy
sobie w ten sposób wytlumaczyc, gdyz im tak samo zaoferowana bedzie mozliwosc kontynuacji ich
rozwoju na innych planetach, chociarz panujace tam warunki beda nieco inne.
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Kazda z tych dusz, jesli ona tego powaznie zapragnie moze znowu kiedys przyjsc na ziemie aby
uzyskac status Bozego dzieciestwa (dziecka bozego),  jesli  bedzie ona juz posiadac odpowiedni
stopien swiatlosci i wezmie na siebie pewna misje, która stawia duszy duze wymagnia. Wy ludzie
nie  potraficie  rozpoznac  wszystkiego,  dla  was  Moje  panowanie  i  dzialanie  nigdy  nie  bedzie
calkowicie zrozumiale, lecz Ja znam niezliczone drogi, aby dopomóc Moim stworzeniom w ich
wspinaczce w góre, i Ja wiem tez jak ich zycie przebiegnie i czym sie zakonczy, lecz Ja jedynie
wtedy ingeruje aby zapobiedz zlemu przebiegowi zycia, gdy chetnej duszy naprawde mozna tym
bedzie dopomóc, co jedynie Ja potrafie ocenic. Naziemska wedrówka jako czlowiek jest ciezka, i
do tego potrzebana jest sila i mocna wola aby mozna ja bylo ukonczyc z duchowym sukcesem.
Slabemu pomagam stale, jesli nie stawia Mi on juz twardego oporu. W jaki sposób ta pomoc sie
jednak objawi, to trzeba pozostawic Mojej milosci i madrosci, ale zawsze staral sie bede Moim
stworzeniom dopomóc w uzyskaniu ostatecznej  dojrzalosci i  zawsze bede stosowal takie srodki
które przyniosa sukces, bo Ja pragne Moich dzieci i nie pozwole na to, aby któres z nich popadlo w
zepsucie, kiedy juz do Mnie podaza, co Ja zawsze rozpoznaje i odpowiednio do tego dzialam....

Amen

Wczesna  smierc....  Boze  milosierdzie....
podeszly wiek....

3260
18. wrzesień 1944

Od Bozej woli  zalezne jest  w jakim stopniu rozwoju czlowiek zostanie z ziemi odwolany do
królestwa ducha. Jest to na pozór niesprawiedliwe, i moze w czlowieku obudzic przekonanie, ze
Bóg wybiera poszczególnych ludzi aby uczynic ich blogimi, podczas gdy inni z Jego woli meczyc
sie musza w dalekim od Boga duchowym stanie. Lecz taki poglad jest zupelnie bledny, gdyz i tutaj
zarzadza Boza milosc i madrosc, która zawsze wie jak wyglada z ludzka wola i dlatego zakancza
ludzkie zycie wówczas, gdy duchowy rozwój w góre na ziemi znajdzie sie pod znakiem zapytania?
W stanie uwiazania poprzedzajacym wcielenie jako czlowiek, ma miejsce staly rozwój w góre az do
osiagniecia stopnia który dopuszcza do ostatniego juz wcielenia sie ducha które ma miejsce w ciele
czlowieka.  I  teraz decyduje juz sama ludzka wola  i  moze byc,  ze  kontynuowny bedzie  dalszy
rozwój w góre,  albo bedzie mial miejsce bieg jalowy,  lub nawet moze sie  rozpoczac wsteczny
rozwój, in tutaj znowu bierze sie pod uwage czy czlowiek swój poczatkowy stopien juz podniósl i
dopiero potem znajdzie sie w niebezpieczenstwie ze jego rozwój utknie na martwym punkcie, lub
tez ze on na tym smym stopniu pozostaje który posiadal na samym poczatku swego wcielenia i
wtedy trzeba sie obawiac jego wstecznego rozwoju.  I  wówczas jest  to zawsze dzielem Bozego
milosierdzia, gdy czlowiek zostanie z ziemi odwolany kiedy osiagnal on najwyzszy stopien stopien
jego na ziemi rozwoju, tzn. gdy Boza milosc go od tego uchroni aby on dalej w dól opadal, lub tez
swoje dalsze zycie pozostawil dla duszy niewykorzystanym, bo tym wieksza bedzie jego wina, im
dluzej korzystal on bedzie z czasu laski które mu jego wcielenie daje, nie wykorzystujac go jednak
dla swego duchowego rozwoju.

Moze tez byc, ze czlowiek w swojej mlodosci podazal w góre a potem tego zaprzestal i jego
dotychczasowy rozwój nie wykazuje juz zadnych postepów, wtedy to Bóg go z ziemi odwoluje
dajac mu jednoczesnie w zaswiatach dalsze mozliwosci rozwoju.... Moze tez byc tak, ze czlowiek
dopiero w pózniejszych latach swego zycia zacznie swoja wole przemieniac i jego niedoskonaly
jeszcze rozwój nagle moze doznac rozpedu i on moze osiagnac jeszcze wyzszy stopien, pomimo
tego ze przed tem pozwolil on na to, ze wiele czasu po prostu tak uplynelo, nie myslac w ogóle o
swojej duszy. Wtedy zostanie mu przez Boga podarowane dlugie zycie, bo Bóg juz od wieków ta
ludzka wole znal i odpowiednio do niej uksztaltowal tez jego zyciorys. Bo kazdy los zostaje przez
Boza milosc i  madrosc  dokladnie rozwazony i  przenigdy nie bedzie on rezultowal poprostu z
Bozej decyzji.

I zadnemu czlowiekowi nie odbierze Bóg mozliwosci dojrzewnia na ziemi, jesli tylko gotów on
bedzie  z  niej  skorzystac.  Lecz  tej  Bozej  lasce  poswieca  sie  tylko  niewiele  uwagi,  i  ludzie  nie
okazuja tez dobrej woli aby przyjac do siebie odpowiednie wskazówki. I poniewaz Bóg od wieków
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wie, którzy ludzie szczególnie negtywnie sie w stosunku do Niego zachowuja, oraz kiedy czlowiek
swój najwyzszy stopien rozwoju na ziemi osiagnie, to i dlugosc jego na ziemi zycia jest juz od
wieków ustalona, i jest ona od czlowieka do czlowieka bardzo rózna, tak jak ja Boza madrosc jako
konieczna i pomyslna rozpoznala. Lecz przenigdy nie zakonczy Bóg przed czasem zycia, jesli ono
jeszcze czlowiekowi rokuje wyzszy stopien dojrzalosci, bo Boza milosc stale sie o to troszczy aby
czlowiek mógl na ziemi uzyskac jak najwyzszy mozliwy dla niego stopien dojrzalosci i przenigdy
nie zabierze on czlowiekowi mozliwosci która dala by mu wyzsza dojrzalosc.  Lecz On wie od
wieków co ludzka wole nurtuje i  chroni  dusze przed zupelnym upadkiem tzn.  przed rozwojem
wstecz, który by nastapil, gdy by jego zycie nie zostalo przez Niego zakonczone.

Dlatego ten, który ciagle sie stara bedzie mial bardzo dlugie zycie, lub odwrotnie bardzo podeszly
wiek jeszcze o ciaglym, powolnym postepie w góre swiadczy, nawet wtedy gdy otoczenie tego nie
spostrzega. Dlugie naziemskie zycie zawsze jest laska Boza, ale i krótkie zycie swiadczy o Bozej
milosci, która stale dziala, nawet wtedy, gdy czlowiek jej rozpoznac nie potrafi....

Amen

Slowo pocieszenia.... 7543
9. marzec 1960

Ja chce przeprowadzic was przez kazda zyciowa trudnosc.... jesli wy tylko Mi siebie powierzycie,
jesli sie Mojej woli poddacie, jesli przez wasze wlasne chcenie, lub niewlascie postepowanie nie
bedziecie Mi stawiac oporu. Ja chcialbym zlozyc w wasze serce co wy czynic powinniscie a co
nie....  i  zawsze  mozecie  spokojnie  w  to  wierzyc  ze  jest  to  Moja wola  i  wy  mozecie  bez
zastanowienia tak postepowac, jak wam wasze wnetrze podyktuje.  Nieraz przyjdzie  tez czas w
którym wy utracicie wasz wewnetrzny pokój, ale tak samo go znowu odzyskacie, gdyz to równiez
nalezy do duchowego dojrzewania duszy, ze dusza w trudnych chwilach sie do Mnie z prosba o
pomoc zwraca, ze ona ciagle na nowo stara sie ze Mna zwiazac, aby nie stala sie w jej pracy nad
soba obojetna. I to powinno byc dla was pociecha, ze Ja o wszystkich waszych trudnosciach wiem, i
kiedy na  to  przyjdzie  czas  to  je  tez  zakoncze.  Wy nie  musicie  byc  zrezygnowani  jesli  sie  juz
Mojemu prowadzeniu powierzyliscie; mozecie byc tego pewni, ze Ja was wlasciwie prowadze i ze
kazda wasza droga prze ze Mnie samego wyznaczona zostala, ze mozecie nia kroczyc i ze ona was
zawsze do celu doprowadzi. Ale wasze zycie nie moze przejsc obok was bez walk i cierpien, gdyz
w innym przypadku nie moglibyscie odnotowac zadnego  duchowego postepu, ale wy wlasnie z
tego  powodu  na  ziemi  zyjecie.  Lecz  ja  zawsze  bede  wasza  ochronna  tarcza,  Ja  bede  sie  o  to
troszczyl abyscie sie pod krzyzem nie zalamali.... krzyzem który Ja na was nalozylem dla waszego
uzdrowienia. On nie bedzie ciezszy od tego który wy zdolni jestescie uniesc, i zostanie on znowu z
was zdjety, kiedy tylko on cel swój osiagnie: gdy przyniesie on waszej duszy stopien dojrzalosci,
który podniesie  poziom jej  blogosci  gdy ona  kiedys  cialo  swe odlozy i  wstapi  do  duchowego
królestwa. Wasz krzyz zostanie z was znowu zdjety, jak tylko on cel swój osiagnie, gdyz Ja nie daje
wam dluzej cierpiec jak to jest konieczne, i Ja wam tez go niesc pomoge jesli wyda sie on wam
czasami byc za ciezki.

Wy zaprawde bez zmartwien isc  mozecie przez wasze naziemskie zycie,  ono bedzie dla  was
znosne, bo bedziecie mogli je zmajstrowac z Moja pomoca, poniewaz sami daliscie Mi do tego
prawo, abym mógl isc obok was, gdy wy Mnie jako swego przewodnika wybierzecie. I to powinno
byc dla was zawsze gwarancja, ze wy po zadnych blednych drogach nie idziecie, bo temu Ja sam
zapobiegam, poniewaz was kocham, a wy wedlug waszej woli do Mnie sie zwróciliscie. A co was
jeszcze uciska, to poswieccie Mi, a bedzie to dla was blogoslawienstwem. Lecz nie pozwólcie sie
zwalic  z  nóg  przez  male  niepowodzenia,  które  was  raz  po  raz  spotkaja,  które  ale  nie  sa
dlugotrwale....

Zawsze tylko starajcie sie o stworzenie ze Mna wewnetrznej wiezi, której uzyskanie maja na celu
wszelkie  naziemskie trudnosci,  a  wkrótce doswiadczycie zmiany i  bedziecie  radosnie z pogoda
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ducha przez zycie kroczyc,  wy zostaniecie uwolnieni od waszego ciezaru i  bedziecie sie uczyc
Mnie  jako  waszego  Ojca  coraz  to  bardziej  kochac,  Ojca,  który  was  chroni  i  prowadzi  przez
wszelkie trudnosci....

Amen

Wiara w dalsze zycie duszy.... 8059
9. grudzień 1961

Gdyby tylko ludzie zechcieli w to uwierzyc, ze ich dusza, ich wlasciwe ja, jest nieprzemijajaca....
gdyby uwierzyc zechcieli, ze ich dusza na ziemi jako czlowiek,  sama sobie jej pózniejszy los w
zaswiatach  przygotowuje,  kiedy  to  opusci  juz  ludzki  cialo.  Ta  obojetnosc  w  stosunku  do
pózniejszego losu, ludzie beda niegdys gorzko zalowac, bo kiedys rozpoznaja oni, co oni sobie za
zycia  na  ziemi  zaprzepascili,  co  mogli  by  oni  osiagnac,  gdyby  uwierzyli  tym  ostrzezeniom i
upomnieniom  które  do  nich  na  ziemi  raz  po  raz  docieraly.  Obojetnosc  w  stosunku  do  ich
pózniejszego losu, to najwieksze zlo, które wielu ludzi pociaga za soba w przepasc.... I dlatego
ciagle na nowo trzeba im na to uwage zwracac ze  istnieje dalsze zycie po smierci,  ze oni nie
przemina,  nawet  wtedy,  gdy beda musieli  oddac ich naziemkie cialo....  Ich mysli  powinne byc
skierowywane wlasnie na ten czas,  który nadejdzie z taka pewnoscia jak jutrzejszy dzien....  Bo
wówczas zyli by oni swiadomi ich odpowiedzialnosci, gdyby tylko udalo im sie zdobyc wiare w
zycie po smierci.

Lecz takze i to nie moze zostac wam udowodnione, wy mozecie jedynie w to wierzyc.... ale wy
mozecie  uzyskac  wiare  pelna  przekonania,  jesli  sie  nad  tym  zastanowicie,  i  sie  zapytacie:  co
wlasciwie jest celem zycia na ziemi? Jedynie to duchowo skierowane pytanie juz by wystarczylo,
aby  mogla  mu  myslowo  zostac  udzielona  odpowiedz  z  królestwa  które  jest  takze  prawdziwa
ojczyzna duszy. Lecz takie pytajace mysli musi czlowiek wyslac z wolnej woli, gdyz nie mozna go
do takiego myslenia sklaniac przymusem, lecz najmniejszy impuls moze juz spowodowac, ze on
sam sobie takie pytanie postawi,  i  ono bedzie miec z pewnoscia jedynie dobre skutki.  Dlatego
czlowiek musi czesto doznac w zyciu dotkliwych strat, które moga dotyczyc wszystkiego tego co
on kocha, w jego posiadaniu znajdujace sie naziemskie dobra, ale takze kochani przez niego ludzie,
których utrata  go do takich  mysli  sklonic  moze,  a  wtedy sa dla  niego tez i  ciezkie ciosy losu
prawdziwym blogolawienstwem, kiedy skieruja one ludzkie myslenie na duchowe tory i kiedy sie
duchowe sily wlaczyc moga aby spróbowac go pouczyc.

I gdy sie czlowieka zapyta, czy wierzy on z przekonaniem na dalsze zycie duszy, to najczesciej
mial on bedzie watpliwosci, nawet gdy go w kosciele o tym nauczano i on sie temu otwarcie nie
sprzeciwil. Lecz jemu brakuje  wewnetrznego przekonania, i to powoduje ze jest on obojetny w
stosunku do jego zycia, które powinno byc prowadzone pod katem przyszlego zycia w królestwie
duchowym. Lecz ciagle na nowo trafiaja czlowieka przezycia, które powinne.... i które tez moga
skierowac jego mysli na zycia koniec, który jest dla niego pewny i który nie oznacza jednak konca
dla jego duszy. I ciagle na nowo docierac beda do niego pouczenia w formie slowa lub pisma, które
on z wolnej woli przyjac moze lub tez odrzucic....

Takze utrata naziemskich dóbr moze spowodowac ze czlowiek zacznie sie zastanawiac nad tym,
czy ich posiadanie wlasciwym celem naziemskiego zycia jest.... I wtedy jest to mozliwe, ze jego
myslenie sie zmieni; i wówczas tez mozliwe jest, ze on mozliwosci zycia po smierci nie bedzie juz
wykluczal i od tego czasu swe zycie swiadomie prowadzil, bo czuje on w sobie, ze kiedys bedzie on
musial za nie poniesc odpowiedzialnosc. I wtedy bedzie tez w nim coraz bardziej

roslo przekonanie, ze smierc jego ciala nie oznacza dla niego konca, bo gdzie tylko najmniejsza
wola ku temu istnieje, ab swe naziemskie zycie prowadzic z uwaga na jego wlasciwy cel, tam tez
otrzyma on w tym pomoc i on nie zginie....
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Amen

Niesmiertelnosc duszy.... 1874a
4. kwiecień 1941

Nauka o niesmiertelnosci duszy jest dla wielu ludzi nie do przyjecia, poniewaz przykladaja oni
swa miarke do tego co naziemsko-przemijalne. Na ziemi nie istnieje nic trwalego, wszystko jest
tylko  przejsciowe,  a  wiec  wedlug  ludzkiego  pogladu  uwazaja  oni,  ze  prawo  natury  nie  zna
wyjatków.  Cialo  ludzkie  wprawdzie  tak  samo sie  rozpadnie,  tzn.  ze  ono  sie  pozornie  ulotni  i
przeminie; czlowiek nie pomysli jednak dalej.... ze to pozorne przemijanie tylko srodkiem jest do
nowego  uformowania.  Przy  glebszym  rozmyslaniu  musial  by  on  rozpoznac,  ze  wszystko  co
naziemkie sluzy jakiemus  celowi i  musial  by tez zauwazyc, ze nawet to najbardziej  niepozorne
stworzenie stoi w pewnym zwiazku z innymi a wiec nie jest pozbawione przeznaczenia (pewnej na
ziemi funkcji).

Jesli  jakies  naziemskie  stworzenie  przeminie,  to  z  koleji  niezliczona  ilosc  innych  wezmie
(wchlonie) do siebie jego resztki, i tak wiec sluzy ono teraz tym innym dzielom i dalej w nich zyje.
Czlowiek musialby sie tylko raz powaznie przyjrzec tym zewnetrznym przemianom, a wówczas
musialby  przyznac,  ze  zadne  wewnetrzne  zycie  przeminac  nie  moze.  I  to  wewnetrzne  zycie
musialby przynajmniej czlowiekowi przypisac.... jemu powinno stac sie jasne, ze ludzka dusza.... to
uczuciowe w nim zycie, nie moze zostac dowolnie zakonczone.... ze wlasnie to uczuciowe zycie
wlasciwym sensem wszelkiech wcielen jest. Jego zewnetrztna postac (powloka) nic tu nie da, jesli
ludzkosc nie rozpozna w niej jej wewnetrznego jadra....

Amen

Niesmiertelnosc duszy.... 1874b
4. kwiecień 1941

Do stworzenia ludzkiej istoty zawsze potrzebne sa te same elmenty skladowe: cialo, dusza i duch.
Cialo....  jej  zewnetrzna powloka wykonuje funkcje o których dusza decyduje.  A wiec jest  cialo
jedynie organem za posrednictwem którego wola duszy wykonywana zostaje. Od chwili smierci
dusza juz nie potrzebuje zadnego organu, który sluzylby jej na ziemi, a wiec w widzialnym dziele
stworzenia, gdyz zmienia ona jej miejsce pobytu i udaje sie w regiony, w których nie trzeba niczego
robic co by na zewnerz widzialnym byc musialo.... Rola ciala dobiegla wiec do konca, gdyz byl on
jedynie srodkiem na czas naziemkiego zycia, podczas którego dusza powinna sie uksztaltowac na
nosicielke ducha Bozego.

Duch, ta trzecia skladowa czesc ludzkiej istoty, drzemie wprawdzie w kazdym czlowieku, lecz
aktywny staje sie on dopiero wówczas, gdy wola duszy poswieca mu wiecej uwagi jak cialu, a wiec
kiedy dusza naziemskie wymagania nie traktuje powazniej  od tych które duch jej  stawia,  które
zawsze  oznaczaja  postawienie  naziemskich  potrzeb  na drugim miejscu.  Bo cialo,  dusza  i  duch
naleza  wprawdzie  do  calosci,  ale  moga  one  tez  podazac  ku  oddzielnym  celom.  Dusza  moze
przykladac wiecej uwagi wymaganiom jej ciala, ale moze je tez ona ignorowac i jej wole jedynie do
tego uzywac, aby umozliwic jej duchowi korzystania z niej i takie wlasnie ukierunkowanie woli
decyduje o jej  zyciu w zaswiatach,  tzn. o stanie w którym dusza po zyciu na ziemi przebywac
bedzie, który moze jej przyniesc szczescie lub cierpienie. A wiec jest naziemskie zycie, ta funkcja
ciala, jedynie pewnym przejsciowym stadium w którym sie dusza znajduje. Dusza jest motorem
napedowym ciala sklaniajacym go do wszelkich na ziemi czynnosci, ale nie mozna jej widziec jako
juz nieistniejacej, kiedy cialo nie moze juz spelniac jego funkcji.... Dusza opuscila wprawdzie jej
cialo, gdyz przebywa teraz w regionach w których zewnetrzna powloka nie jest jej juz potrzebna.
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Uznawanie jednak duszy jako równiez skonczonej, bylo by calkowicie blednym zrozumieniem jej
istoty....  Bo  dusza  jest  czyms  co  przeminac  nie  moze.  Ona  na  wskutek  cielesnej  smierci
czlowieka, nie moze juz wprawdzie decydowac o funkcjach ciala, moze ona takze z powodu jej
niedojrzalosci, jesli poswieci jej duchowi za malo uwagi, popasc w stan bezczynnosci; lecz nigdy
nie  moze  ”juz  wiecej  nie  istniec”....  Gdyz  jest  ona  czyms  duchowym co  jest  nieprzemijajace,
podczas gdy cialo jej z naziemskiego materialu, z materi sie sklada i dlatego tez poddane jest ono
ciaglym zmianom, az w koncu sie rozlozy na jego praczesci, gdy tylko dusza opusci cialo....

Amen

Pamietajcie o koncu zycia.... 6439
30. grudzień 1955

Do wszystkich ludzi  skierowuje to samo ostrzezenie:  „Pamietajcie o waszym koncu”....  Gdyz
wszystkich was on oczekuje; i wy wszyscy najpierw liczyc sie musicie z naturalnym odwolaniem
was z tej ziemi, kiedy nadejdzie wasza godzina. Wielu z was bedzie musialo jednak przed czasem
opuscic swe naziemskie zycie, gdyz nie chce aby wpadli oni w rece Mojego przeciwnika, bo sila ich
oporu nie jest na tyle wystarczajaca, aby w czasach ostatecznych oprzec sie jego napastowaniom....

Ale takze i ci ludzie którzy do konca tego swiata dozyja, musza sie liczyc z krótszym trwaniem
ich zycia, od oczekiwanej przez nich naturalnej dlugosci jego trwania, bo koniec swiata jest juz
bardzo bliski....  I  wy ludzie,  nie jestescie wszyscy jeszcze w takim stopniu dojrzali,  abyscie go
mogli bez obaw oczekiwac.... I dlatego ostrzegam was wszystkich, w obliczu zblizajacego sie juz
konca abyscie pilnie nad wasza dusza pracowali. Upominam was abyscie  zyli swiadomie, i aby
zaden dzien nie przeminol bez przynajmniej jednego uczynku z milosci, lub bez tego co waszej
dzszy pomocne jest na jej drodze w góre.... Ja was z cala powaga upominam, abyscie przyjmowali
slowo Moje, abyscie pozwolili na to, abym Ja do was przemawial, abyscie mogli wraz z Moimi
slowami  przyjac sile która pomoze wam wznosic sie w góre....  Nie zyjcie jedynie naziemskim
zyciem,  przynajmniej  raz  dziennie  wglebiajcie  sie  w  Moje  slowo,  prowadzcie  ze  Mna  krótka
rozmowe, polecajcie siebie Mi oraz Mojej lasce....

Juz jedna uwewnetrzniona o Mnie mysl jest dla waszej duszy prawdziwym pokrzepieniem, a gdy
czytacie lub slyszycie w wewnetrznym spokoju Moje slowo, to duszy waszej dostarczacie pokarmu,
który  z  cala  pewnoscia  dopomoze  jej  w  dojrzewaniu.  Ja  upominam  was  ludzi  abyscie  zyli
swiadomie.... i abyscie mysleli o tym, ze wasze zycie dlugo juz trwac nie bedzie, i abyscie stworzyli
waszej duszy po smierci ciala znosny dla niej los....

Nie  pozwólcie  na  to  aby  zmarnowal  sie  czas  który  jeszcze  wam  do  konca  pozostal....  nie
pozwólcie  aby przeszedl on obok was niewykorzystany z  pozytkiem dla duszy waszej,  a wy o
waszej duszy myslicie tylko wówczas, kiedy zajmuja was mysli o tresci duchowej, kiedy polaczycie
sie myslowo z waszym Bogiem i Stworzycielem od wieków, Który jest ojcem was wszystkich,
Który chcialby was przyjac w Swoim królestwie, ale do tego potrzebna jest wasza dobra wola: aby
stworzyc taki stan duszy, który pozwoli jej na wstapienie do Mojego królestwa.... Dlatego Ja ciagle
na nowo was upominam: Pamietajcie o zblizajacym sie koncu....

Jak dlugo wy sie w kwiecie zycia znajdujecie,  to ciagle wzbraniacie sie jeszcze przed takimi
myslami, poniwaz nie wiecie o tym, ze moze was po smierci oczekiwac nadzwyczaj radosny los....
Lecz Moja milosc chciala by wam zgotowac blogi los, dlatego tez stale rozbrzmiewaja skierowane
do was, plynace z góry otrzezenia, bo wy sami tego chciec musicie aby stac sie blogim.... Kazda
uduchowiona  godzina,  kazda  chwila  wewnetrznego  spokoju,  podczas  której  wy  we  waszym
wnetrzu przebywacie przyniesie wam wielkie blogoslawienstwo.... Lecz biada tym którzy nigdy na
to czasu nie znajda, których ten swiat tak mocno do siebie przywiazal, ze nawet na krótki okres
czasu sie od niego uwolnic nie potrafia.... Gdyz tych ma Mój przeciwnik mocno w swoich rekach, i
im bedzie sie bardzo trudno od niego uwolnic, jesli nie zostanie im udzielona pomoc w postaci
modlitw ze strony kochajacych ich ludzi, lub tez dzieki zawolaniu do Jezusa Chrystusa, aby On
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Sam im dopomógl.... Do Mnie zawsze zawolac mozecie i Ja was uslysze, gdyz Ja che was z jego
kajdan uwolnic, lecz nie chce przedluzac waszej niewoli....

Pamietajcie o koncu, i pomyslcie o stanie waszej duszy. Wolajcie do Mnie o pomoc.... to powinne
wskórac u was Moje stale upomnienia, abyscie stale pozostali w kontakcie z Tym, Który Sam wam
jednie pomóc moze.... aby spojrzenia i zawolania wasze skierowne byly ku niebu, i aby wam to
zawsze swiadomym bylo, ze wy wiecznie na tej ziemi zyc nie bedziecie....

Amen

Lek przed smiercia.... 6616
8. sierpień 1956

Smierc jest jedynie przejsciem do tego zycia które trwa wiecznie. Wy ludzie nie musielibyscie sie
wszyscy  smierci  lekac,  gdyby  przebieg  waszego  zycia  zgodny  byl  z  Moja  wola....  gdybyscie
wedrowali wasza naziemska droga  w Bozym porzadku, bo wówczas nie ogarnial by was lek w
obliczu smierci, a wasza dusza tylko cieszyla by sie z tego, ze nareszcie moze uciec z jej ciala aby
wejsc do jej ojczyzny, gdzie jej naziemskie cialo jej juz zupelnie niepotrzebne bedzie, i nie moze
byc tutaj mowy o przemijaniu, bo dusze oczekiwac tam bedzie wolne  zycie w swiatlosci i pelni
sily. Jezus Chrystus powstal trzeciego dnia ze Swego grobu.... On pokazal wam, ze nie ma zadnego
przemijania po smierci ciala,  On dal wam na to dowód, ze wlasciwie prowadzone naziemskie
zycie ma w nastepstwie jedynie przemiane naziemskiego ciala w cialo duchowe, ze czlowiek nadal
istniec bedzie, i ze jedynie jego powloka dozna przeistoczenia, które jest konieczne, jesli ma sie zyc
w królestwie duchowym. I wy sami mozecie sie do tego przeistoczenia przyczynic, i smierc utracila
by  zaprawde  jej  kolce.  Ale  poniewaz  wy  ludzie,  sami  w  zycie  posmierci  nie  wierzycie,  to
zaniedbujecie takze przygotowania samego siebie na pobyt w królestwie duchowym, i poniewaz
dusza wasza w takiej sytuacji nie ma zadnych widoków na pobyt w duchowym królestwie to wy sie
smierci boicie.... i macie nawet racje ze sie jej boicie, bo wprawdzie nie mozecie przeminac, ale
moze na was jeszcze ciazyc to co naziemskie, materialne, i wasze przebudzenie sie po smierci ciala
bedzie wszytkim innym jak to co przejemne. Ale wy obudzicie sie nawet wówczas gdy dusza wasza
jeszcze wiele braków posiadac bedzie.... ona doswiadczy tego, ze nie przeminela i przeminac nie
moze.... I tego losu, który wy smiercia nazywacie, wy ludzie czesto podswiadomie sie boicie.

Lecz wy powinniscie pamietac o Tym, Który smierc przezwyciezyl.... Jezus Chrystus chce was
obudzic do zycia, On chce wam ofiarowac wiekuiste - niezniszczalne zycie, którego wy juz nigdy
utracic nie powinniscie. Przyjmijcie Jego podarunek laski, pamietajcie o Nim w chwilach leku i
polecajcie Mu wasza dusze i poproscie Go o to, by nie pozwolil na to aby dostala sie ona w rece
smierci,  aby  sie  nad  nia  zlitowal  i  jej  w  odnalezieniu  zycia  dopomógl....  I  wasza  do  Niego
skierowana  prosba  zaprawde  nie  bedzie  nadaremna....  A wasz  lek  sie  ulotni  i  zrobi  miejsce
blogiemu spokojowi, spokokowi który wam jedynie Sam Jezus Chrystus podarowac moze. Zywa
wiara  w Jezusa  Chrystusa  przepedza  wszelkie  leki  ze  smiercia  zwiazane,  bo  czlowiek  wie,  ze
zmatwychwstanie do zycia, tak samo jak Jezus trzeciego dnia zmartwychwstal.

Kto nie posiada jednak tej w Niego wiary, ten obawia sie smierci i uwaza ze przeminie na zawsze,
ze obróci sie w nic, z którego on wedlug jego wobrazenia niegdys powstal. I bedzie to dla niego
niedobrym przebudzeniem i równiez dla wszystkich tych, którzy na ziemi bez Chrystusa zyli.... I
dlugo to trwac bedzie, zanim sie oni przekonaja ze jednak nie przmineli, ale z ich martwego stanu
oni dopiero wówczas sie wydostana, gdy zawolaja do Tego, Którego oni na ziemi uznac nie chcieli,
i Który to wylacznie im zycie ofiarowac moze.... Smierc moze oznczac jedynie przejscie do nowego
zycia....  ona  nie  musi budzic  w ludziach  niepokoju,  poniewaz Jezus  Chrystus  ja  juz  pokonal,
poniewaz spelnil on dzielo zbawienia, aby uwolnic ludzkosc ze stanu, który Jego przeciwnik na ten
swiat  przyniósl.  Lecz  to  zbawienne  dzielo,  oraz  zmratwychwstnie  Jezusa  jest  przez  ludzi
niewlasciwie  doceniane,  wielu  o  tym  wie,  ale  mimo  to  nie  wierzy,  i  oni  nie  moga  tez  ze

Bertha Dudde - 106/165



zbawiennego odzialywania  tego dziela  jak  i  ze  zmartwychwstania  duchowo profitowac....  Lecz
zywa  wiara  ofiarowuje  czlowiekowi  ufnosc  i  dlatego  tez  zabiera  od  niego  wszelki  lek  przed
smiercia....  I  oni  zasna  w  Panu  i  w  blogosci  i  przebudza  sie  radosnie  w  królestwie  swiatla  i
blogosci.... Gdyz dla nich nie istnieje juz zadna smierc, dla nich istnieje tylko wiekuiste zycie....

Amen

Lek  przed  smiercia....  uprzednie
wejrzenie do duchowego króletwa....

6637
6. wrzesień 1956

Smierc  duchowa  jest  o  wiele  okrutniejsza  od  naziemskiej  smieci.  I  smierc  duchowa  jest  ta
smiercia, której ci ludzie nieswiadomie sie lekaja, którzy maja tez strach przed smiercia ich ciala,
bo jest to lek przed tym co ich po smierci ich ciala oczekuje.... lek który moze opanowac ludzi,
którzy  nie  wierza  w dalsze  zycie  po  smierci....  To  ich  dusza  jest  ta,  która  odczuwa jej  ubogi
duchowy stan i która jej swiadomosc tego stanu na cialo w postaci leku przenosi, i który dlatego sie
przed odejsciem z tego swiata broni jak dlugo jest to jeszcze dla niego mozliwe.

Lek  przed  smiercia,  jest  niechcianym  przyznaniem  sie  do  duchowej  niedojrzalosci,  gdyz
czlowiekowi brak jest  wszelkiego rozpoznania i  dlatego takze i  ufnosci  w Boze milosierdzie....
nadzieji  na  pomoc,  która  by mu w kazdej  chwili  udzielona  zostala,  gdyby on  tylko  o  pomoc
zawolal. Bo ludzka dusza znajduje sie w zupelnej nocy i obawia sie nieswiadomie jeszcze glebszej
nocy,  której  ona  naprzeciw  podaza.  Dojrzala  dusza  oczekuje  w  zupelnym  spokoju  jej  osttniej
godziny, ona teskni za uwolnieniem sie z jej cielesnej powloki, ona oddaje sie Temu, w Którego ona
wierzy i poleca sie Jemu oraz Jego lasce. I czesto wolno jest takim duszom juz przed smiercia
zajrzec do królestwa które je oczekuje, aby mogly one pelne szczescia otworzyc swe oczy, aby je
potem juz na zawsze zamknac i uciec z ich ciala do królestwa które juz uprzednio zabczyc mogly.
Lek przed smiercia jest wyrazna oznaka mówiaca o tym, w jakim stanie dusza sie znajduje, i takim
duszom musi zostac udzielone ze strony wspólludzi duzo pomocy, aby one jeszcze w ich ostatniej
minucie przebudzic sie mogly i  do Tego Jednego sie zwrócic,  Który im pomóc moze i  pomóc
chce....

Cicha, uwewnetrzniona modlitwe do Jezusa Chrystusa, moze do góry kazdy wyslac, który jest
swiadkiem walki ze smiercia, oraz bojazni duszy, jesli chce on tej duszy dopomóc w uzyskaniu
wewnetrznego spokoju.... Bo kazda dusza pomoc ta odczuje i uchwyci sie otatniej wyrzuconej ku
niej ratunkowej kotwicy, i bedzie ona niesiona przez milosc obecnego przy niej czlowieka kiedy
opousci  juz  jej  cialo....  w kierunku  Jezusa  Chrystusa,  Który nie  zamknie  Swego  ucha przed  z
ludzkiego  wnetrza  plynaca  modlitwa,  prosba  o  pomoc.  Dlatego  powinni  ludzie  szczególnie
troskliwie zajac sie  tymi,  którzy sie  smierci  boja,  i  tym samym wyznaja ze jeszcze  daleko od
swiatla sie znajduja.... od wlasciego rozpoznania.... i dlatego takze i od Boga.... Lek przed smiercia
jest oznaka tego, ze potrzebuja oni

pomocy, gdyz w innym przypadku musial by ich wnetrze wypelnic blogi spokój, kiedy odczuwac
beda, ze zbliza sie juz ich ostatnia godzina.

Udzielanie  pomocy duszy,  która  pelna  jest  obaw i  leków,  to  akt  wielkiej  milosci  i  wielkiego
milosierdzia które objawia sie poprzez  zawolanie Samego Jezusa Chrystusa, aby On zlitowal sie
nad ta dusza. To  kochajace zawolanie o pomoc zostanie wysluchane i ono moze byc dla duszy
ratunkiem, który uchroni ja przed ciemna noca....

Amen

Nic  nie  moze  przeminac....  Brama
smierci.... Prawdziwa ojczyzna....

7161
7. lipiec 1958

Bertha Dudde - 107/165



Tego nie wolno wam ludziom nigdy zapomniec, ze Ja jestem Panem nad zyciem i smiercia.... ze
ze Mnie wyplywa cala sila, która do zycia jest konieczna.... i ze Ja tez wszelkie zycie zakonczyc
potrafie gdy wstrzymam plynaca ku niemu Moja sile.  Ale poniewaz Ja Sam Jestem prazródlem
wszelkiej  sily,  to  Mojej  istocie  odpowiadac  bedzie  jedynie  stale  ofiarowywanie  zycia,  oraz
sprowadzanie tego co martwe z powrotem do zycia, gdyz stan smierci, a wiec zupelny brak sily nie
zgodny jest z Moja istota i dlatego tez nigdy nie moze byc z Mojej strony porzadany. Ja wprawdzie
posiadam ku temu moc, aby zniszczyc to co kiedys stworzylem, i to byloby jednoznaczne z faktem
ze  istota  otrzymala  by smierc  absolutna....  lecz  i  to  nie  jest  odpowiednie  do  Mojej  absolutnej
doskonalosci, azeby kiedys juz podjete postanowienia uniewaznic lub tez zmienic....

Co kiedys z Mojej sily powstalo, co sie do zycia z Mojej woli i mocy przebudzilo, to bedzie
istniec juz na wiecznosc, zmienic moze sie jedynie jego struktura, gdyz o tym decyduje sama istota.
A wiec moze sobie ta isota sama dac smierc, lecz pomimo tego nie jest ona panem nad sama soba, a
tylko Ja panem jestem nad smiercia, tzn. ze Ja do tego nie dopuszcze, aby istota ta wiecznie w
takim stanie przebywala, Ja predzej nie spoczne, az ta istota znowu swe zycie odzyska, gdyz na
dluzszy okres czasu nic nie jest w stanie oprzec sie Mojej sile i mocy, nawet sam Mój przeciwnik....
który niegdys te

przemiane z zycia w smierc spowodowal.... nie moze Mi w tym przeszkodzic, abym mu znowu
dostarczyl zyciowe sily, a wiec przebudzil ze smierci do zycia.

Ja jestem Panem nad zyciem i smiercia....  tak wiec Ja Sam decyduje o tej  godzinie w której
ludzkie  cialo,  czasowa  otoka  duszy,  zezwala  jej  na  jego  opuszczenie,  w  której  tzw.  „smierc”
zakonczy cielesne zycie, ale ta smierc jest znowu tylko zmiana zewnetrznej postaci. Poniewaz to co
niegdys ze Mnie wyszlo na zawsze przeminac nie moze, bo nie podlega prawu smierci.... co jednak
wszystko co naziemskie czeka, lecz nie dotyczy to tego, co w tym ciele jest duchowej natury i w
tym ciele jedynie zamieszkuje. Ale i o godzinie naziemskiego przemijania Ja Sam decyduje, jesli
czlowiek sam Mi sie nie sprzeciwi i wlasnowolnie swoje naziemskie zycie zakonczy, i przez to swój
stan smierci  znowu na nieskonczenie dlugi  okres czasu przedluza,  lecz przenigdy nie  moze on
zakonczyc swojej egzystencji....

I gdy juz ta pewnosc posiadziecie, ze wy przenigdy przeminac nie mozecie, i ze dlugosc waszego
zycia prze ze Mnie ustalona zostala, to zlózcie w pelni zaufania wszystko w Moje rece, gdyz Ja
zaprawde wiem co dla was „zycie” oznacza i jak wy do tego zycia dotrzec mozecie.... Ja równiez
wiem, ze wy dopiero przez furtke smierci w zycie wejsc mozecie, ale ta furtka smierci jest zupelnie
naturalnym przebiegiem,  bez  którego  nie  moze  byc  mowy  o  wlasciwym  zyciu.  Wy  jeszcze
przebywacie na ziemi.... lecz wasza prawdziwa ojczyzna jest królestwo duchowe, i ten krok z tego
królestwa  do  tamtego  uczyniony  zostac  musi.  Ale  potem zycie  jest  juz  niezniszczalne,  wtedy
oczekuja  was  sila,  swiatlosc  i  wolnosc,  i  dopiero  wtedy  zaprawde blogimi  sie  staniecie  i
pozostaniecie na wieki wieków....

Amen

Zmiana miejsca pobytu duszy.... Smierc
ciala....

6817
28. kwiecień 1957

Dusza  jest  waszym  wlasciwym „Ja” które  jest  nieprzemijalne  i  które  zmienia  w momencie
smierci ciala swoje miejsce pobytu, gdyz zakonczylo ono swoja naziemska droge, aby w innych
sferach dalej dojrzewac.... jesli nie pozostaje ona w stalym do Mnie oporze, opadajac przez to coraz
nizej. Ta mysl, ze wy nie musicie obawiac sie smierci musiala by was uszczesliwic.... ze wy dalej
zyjecie,  chociarz  musicie  opuscic  ziemie....  i  ze  to  zycie  o  wiele  piekniejsze,  bardziej
uszczesliwiajace  jest  jak  to  nazimkie.  Pelni  dobrej  nadzieji  powinniscie  spogladac  na  dzien  w
którym wasza naziemka powloka z waszego wlasciego „Ja” zdjeta zostanie, kiedy wszysztko co
ciezkie  od  was  odpadnie  i  wy z  lekkoscia  uniesc  sie  mozecie  w kierunku  waszej  prawdziwej
ojczyzny,  która  wam  prawdziwe  wspanialosci  oferuje,  których  wy  sobie  nawet  nie  potraficie
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wyobrazic.  Wy powinniscie  sie  radowac,  ze  nie  ma  dla  was  zadnej  smierci,  bo  wasza  dusza
doswiadczy jedynie zmiany jej miejsca pobytu, która ja niezmiernie uszczesliwi....

Czemu wiec obawiacie sie smierci, lub czujecie sie nieswojo gdy pomyslicie o koncu waszego
zycia? Dlacze smierc stala sie dla was ludzi straszna, dlaczego wyzwala ona w was uczucie leku,
chociarz jest ona tak naprawde jedynie przejsciem do innej sfery?

Dlatego, poniewaz wy to podswiadomie czujecie, ze zyjecie na ziemi niewlascie i ze dusza wasza
nie zdobywa dla siebie tego swiatla, które by jej wszelki lek zabralo.... Gdyz czlowiek który spelnia
Moje  przykaznia  milosci,  a  wiec  zyje  na  ziemi  wedlug  Mojej  woli,  nie  czuje  zadnego  przed
smiercia leku, a tylko teskni za pozbyciem sie swej naziemskiej powloki, bo pragnie on swojej
prawdziwej ojczyzny, poniewaz mieszkajaca w nim milosc rozpalila w jego wnetrzu jasne swiatlo i
on w przyszlosci Mojej bliskosci oczekuje, gdzie nie spotka go juz zadne cierpienie, zaden ból,
zadne trudnosci, gdzie on sie bezpieczny w Mojej milosci czuje.... i ta radosna pewnosc mogli by
posiadac wszyscy ludzie, ze moga oni w momencie odejscia z tego swiata zamienic pelny cierpien i
uciazliwy los na poczucie bezpieczenstwa,  gdyby oni tylko ich zycie w tym sensie  prowadzili,
gdyby tylko stale isc chcieli za ich glosem sumienia który by im jasno Moja wole oznajmial, gdyby
tylko chcieli  oni  juz na ziemi zyc ze Mna we wlasciwym stosunku, z ich Bogiem i Ojcem od
wiecznosci. Sama tylko mysl, ze po smierci ciala jest juz ze wszystkim koniec jest na to najlepszym
dowodem, ze przebieg ludzkiego zycia nie jest zgodny z Moja wola, bo taka mysl to dzialanie
Mojego przeciwnika, który chce ludzi od wlasciwego rozpoznania odciagnac i dlatego tez coraz
bardziej wzmaga w nim jego pragnienie aby jak najwiecej chcial miec z naziemskiego zycia, gdyz
ludzie ci nie wierza w nieprzemijalnosc ich „Ja” oni przypisuja mu takie samo ograniczenie, na
jakie skazana jest ich zewnetrzna powloka....

I dlatego staraja sie oni na wszelkie sposoby korzystac z ich naziemskiego zycia, zawsze myslac
jedynie o ciele, ale nie o duszy, która po smierci bardzo niepewny los na siebie wziac musi.... która
ze wspanialosci jej prawdziwej ojczyzny niczego nie doswiadczy, gdyz z powodu jej niedoskonalej
struktury  nie  bedzie  ona  mogla  zostac  przyjeta  do  tych  sfer  w  których  niepojete  blogosci  ja
oczekuja.  Wprawdzie  i  potem jest  jeszcze  mozliwe  uwolnienie  sie  z  tego  niskiego  poziomu  i
dostanie sie do wyzszych sfer, ale to wymaga od niej o wiele wiecej wysilku i przezwyciezenia jak
na ziemi, i bez pomocy nie bedzie to mozliwe, ale i wówczas musi dusza sama okazac duzo dobrej
woli, co na ziemi byloby o wiele lzejsze. Nasze „Ja” nie moze wprawdzie przeminac, ale ono samo
stwarza sobie los w blogosci lub w cierpieniach.... i dopiero wówczas, gdy ludzie nie beda ich ciala
widziec jako „to zywe” ale gdy naucza sie ich dusze która sie w to cialo wrodzila jako ich wlasciwe
„Ja” rozpoznawac, dopiero gdy naucza sie wierzyc w nieprzemijalnosc ich duszy, to beda zyc ze
swiadomoscia ich odpowiedzialnosci na ziemi i wtedy tez nie beda sie juz smierci obawiac, która
dotyczy jedynie ich naziemskiego ciala, lecz nie mieszkajaca w nim dusze. A wówczac zyc oni beda
wedlug Jego woli i teskic za godzina, w której wolno bedzie duszy uwolnic sie od jej zewnetrznej
powloki aby wreszcie móc wstapic do królestwa, które jest jej prawdziwa ojczyzna....

Amen

Godzina  smierci....  Wyjasnienie
cierpien....

4033
30. kwiecień 1947

Wy nigdy nie  wiecie  jaki  bedzie  wasz  koniec,  i  dlatego  codziennie  powinniscie  zawolac  do
Bozego milosierdzia,  aby sie  wami zaopiekowalo w godzinie  waszej  smierci.  Nawet kiedy wy
wedlug Bozej woli zyjecie, to wasz koniec moze byc bardzo ciezki, jesli ma sluzyc temu aby was
zupelnie pozbawic szlaki i uczynic wolnym dla wiecznosci. Boza madrosc i milosc skierowana jest
na was az do ostatniej waszej godziny na tej ziemi, i jesli dusze wasze zdolne sa do przemiany to
zostanie wam dana okazja w godzinie smierci.
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I dlatego tez ludzie oddani Bogu czesto musza cielesnie cierpiec, a ludzie nie moga sobie tego
wytlumaczyc, poniewaz  nie potrafia w tym rozpoznac Bozej milosci, ale pomimo to jest ona w
cierpieniu aktywna, bo cierpienie jest najlepszym srodkiem na dojrzewanie duszy, który w krótkim
czasie  moze  jeszcze  przyniesc  duszy  ten  stopien  dojrzalosci,  który  w  zaswiatach  pozwoli  na
przenikalnosc swiatla, a dusza dziekowac Bogu bedzie, gdy tylko wolna sie stanie i Boza milosc
oraz milosierdzie rozpozna. Tak wiec powinno sie widziec wszelkie cierpienia jako dowód Bozej
milosci.... i nawet sam koniec jest blogi, gdy towarzyszy mu cierpienie, chociarz dla czlowieka to
tak nie wyglada, gdyz dusza uwalnia sie wprawdzie w bólach od ciala, ale tez natychmiast uniesie
sie w góre do królestwa blogich duchów, ona opusci ta ziemie nie tylko cielesnie ale i duchowo, i
ona takze ze soba zabierze dojrzale juz substancje jej ciala, gdyz kazdy stopien cierpienia na ziemi
powoduje ze cielesna powloka która jeszcze dusze otacza zaczyna sie ulatniac (uduchawiac).

I  blogi  ten  czlowiek,  który jeszcze  podczas  zycia  na  ziemi  bez  reszty  uwolnic  sie  moze  od
niedojrzalych jeszcze duchowych partykulów.... on wykorzystal swe naziemskie zycie na to aby
zostac zbawionym i on nie stawia juz opóru Bozej woli. On bedzie wprawdzie w godzinie smierci
walczyl  o  pokój  jego  duszy,  lecz  nigdy  nie  bedzie  on  uwazal  jego  cielesnego  cierpienia  jako
niesluszne, bo dusza jego wie, ze to juz koniec i ze takze cielesne cierpienie sie zakonczy, i ze ona z
tego pozytek miec bedzie, nawet wówczas gdy nie bedzie ona juz wstanie tego jej cialu przekazac.
Cialo odlancza sie od duszy, kiedy tylko poczuje jej  doskonalosc,  gdyz wówczas jego zadanie:
„pozwolic duszy na pobyt na ziemi”.... zostalo juz spelnione. Godzina smierci moze byc dla was
wszystkich ciezka, ale moze ona tez byc jedynie blogim zasnieciem, aby przebudzic sie potem w
królestwie swiatla, gdy ona juz zadnego cierpienia nie potrzebuje.... gdy ona juz na ziemi z Bogiem
sie polaczyla i On ja teraz do Swego królestwa zabiera, do waszego Ojcowskiego domu aby was
blogimi uczynic. Lecz wy nie wiecie jaki koniec was oczekuje i  dlatego proscie Boga o litosc,
proscie o Jego laske i sile, jesli Bóg dla was jeszcze cierpienia potrzebuje, i wy zniesiecie takze
godzine waszej smierci, jedynie cialo wasze cierpiec bedzie, ale dusza pelna radosci opusci jej cialo
i wzniesie sie do sfer swiatla....

Amen

Godzina  smierci  bez  leku....  Gotowosc
duszy.... 

6042
4. wrzesień 1954

Badzicie  zawsze gotowi,  aby móc  zamienic  wasze  naziemskie  zycie  na  zycie  w  duchowym
królestwie, a wtedy godzina waszego z tad odejscia nigdy was nie zaskoczy i wtedy juz nigdy nie
bedzicie sie jej obawiac. Cokolwiek byscie nie mysleli lub nie czynili,  zawsze zapytajcie siebie
samych  czy  jest  to  w  Moich  oczach  dobre....  wlasciwe,  a  wtedy  bedziecie  zyc  swiadomie  i
pracowac  nad  waszymi  duszami....  a  wiec  zyc  bedziecie  dla  królestwa  które  znajduje  sie  w
zaswiatach,  a  bedzie  nim  dla  was  królestwo  swiatla,  dla  którego  wy  chetnie  oddacie  wasze
naziemskie zycie, bo ono jest wasza prawdziwa ojczyzna.

Gdybyscie o ludzie tylko pojac potrafili, ze wy na ziemi prowadzicie jedynie próbne zycie, ze nie
jest ono waszym wlasciwym zyciem, a tylko i jedynie przygotowaniem na to wlasciwe zycie, i ze
wy z  tego wzgledu stale  wasza  uwage na to  skierowywac powinniscie,  aby wlasciwie z  niego
skorzystac.... Ale wy traktujecie wasze naziemskie zycie jako jedynie wazne, i za malo myslicie o
waszym  wlasciwym zyciu w duchowym królstwie.... jesli wy w ogóle w takie wierzycie. I cala
wasza energie zuzywacie na zupelnie  niewazne rzeczy, a za malo przygotowujecie sie na zycie
które przed wami lezy.

Godzina smierci powinna byc dla was ludzi zbawienna godzina, w której wy odkladacie wasza
naziemska  szate  aby  wstapic  jako  wolni  do  królestwa  pokoju  i  blogosci....  Wy  powinniscie
spogladac  swiadomie  i  radosnie  na  ta  godzine,  i  chetnie  wasze  naziemskie  zycie  oddac,  aby
otrzymac za nie o inne,  wiele lepsze, lecz ta swiadomosc posiadac bedziecie dopiero wówczas,
kiedy wy we wlasciwej zywej wierze prowadzic bedziecie zycie jako nastepcy Jezusa Chrystusa,
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gdyz  wtedy  rozpoznacie  jasno  sens  i  cel  waszego  naziemskiego  zycia,  bo  dopiero  wówczas
wiedziec bedziecie o wszelkich zwiazkach i zaleznosciach a wiec takze o wolnym i blogim zyciu w
duchowym królestwie.... i wtedy duch wasz jest juz  przebudzony, i  wtedy poswiecac bedziecie
naziemskiemu  zyciu  niezbyt  wiele  uwagi,  a  raczej  dazyc  bedziecie  ku  zyciu  w  duchowym
królestwie w swietle i w blogosci....

Wy jestescie o tym pouczani, ale jako prawde przyjmiecie to dopiero wtedy, gdy mieszkajaca w
was  milosc  swiatlo  w  was  rozpali....  A  wiec  zawsze  na  pierwszym  miejscu  powinno  stac
prowadzenie  zycia  w (z)  milosci....  A wtedy i  sama smierc  juz  was  nie  przestraszy,  bo  wtedy
posiadacie juz polaczenie z duchowym królestwem, i wtedy z jego strony zostanie tak wiele rak w
waszym kierunku wyciagnietych.... rak które was prowadzic beda az do samego konca waszego
zycia.... I wtedy bedziecie kazdy na ziemi dzien tak zyc, jak chce tego Moja wola.... I wtedy wy
przygotowujecie sie na blogi koniec,  a wasza godzina pozegnania sie z ziemia,  bedzie dla was
przebudzeniem do zycia w swiatlosci i wspanialosci....

Amen

Los dusz w zaswiatach.... 6920
16. wrzesień 1957

Jeszcze  macie  na  sobie  naziemska  szate,  jeszcze  jest  dusza  wasza  otoczona  powloka,  która
uniemozliwia jej beztroski lot w kierunku duchowego królestwa; jeszcze przywiazani jestescie do
tej ziemi.... Ale nadejdzie godzina, kiedy dusza z jej cielesnej powloki wyjdzie, kiedy ziemia jej juz
wiecej trzymac nie bedzie mogla,  i  kiedy sie ona w góre uniesie,  kiedy ona sobie juz tyle sily
wypracowla , aby móc sie uniesc ponad naziemski obszar i udac sie do swiata w którym nie istnieja
juz dla niej  zadne przeszkody,  gdzie ona pedzic bedzie przez czas i  przestrzen,  aby w pelnych
swiatlosci wysokosciach rozkoszowac sie blogoscia. Ale aby móc uleciec w góre potrzebna jej jest
sila.... sila, której nie mozna mylic z zyciodajna energia, bo chodzi tutaj o sile która ja wypelni,
kiedy wstapi ona w wewnatrzny zwiazek z wiekuistym zrodlem sily.... z jej Bogiem i Ojcem....
kiedy znów do jej oczystego domu powróci, w którym nie ma juz ani biedy ani zadnych cierpien,
gdzie  panuja  jedynie  blogosc  oraz  wieczne  zycie.  Lecz  moze  tez  byc,  ze  godzina  smierci  nie
przyniesie duszy zadnych wiekszych zmian.... Ona wprawdzie moze opuscic jej naziemskie cialo,
ale jednak nie bedzie wolna, jesli jest ona bez sily i nie potrafi sie uniesc ponad naziemska sfere,
poniewaz jej swiat myslowy skladal sie jedynie z mysli zwiazanych z materia, gdyz pozwolila ona
na to, aby ja ona za zycia na ziemi calkowicie opanowala i nigdy nie dopuszczala do tego aby
dotrzec do niej mogla sila Bozej milosci. Ona przebywa wtedy takze w sferach duchowych, tzn. ze
znajduje sie ona po za tym swiatem, ale teraz brak jej jest zyciowej sily, i jest ona teraz skazana na
bezczynnosc. Stan taki jest dla duszy prawdziwa meka, stan bezsilnosci, stan w którym brak jest
takze swiatla, lecz jest ona sobie siebie samej swiadoma.

Smierc, to ukonczenie pewnego odcinka na drodze duchowego rozwoju, dusza w kazdym badz
razie zmienia wtedy jej miejsce pobytu.... lecz jak bardzo rózne moga byc sfery w których dusza
teraz sie znajduje.... I czlowiek podczas zycia na ziemi sam zgotowuje swej duszy los który ja po
smierci  oczekuje.  I  z  tego tez wzledu powinien  on kazdy jeden dzien  wiedziec  i  oceniac jako
prezent laski o niezmiernej wartosci, on powinien bardzo sumiennie wykorzystac kazda chwile dla
uzdrowienia swojej duszy.... on nie powinien sie zadawalac naziemskimi radosciami i rozkoszami,
bo blogosci w duchowym królstwie przewzszaja je tysiackrotnie.

Czlowiek stale powinien pamietac o tym, ze on sam ma to w swoich rekach aby zasluzyc sobie na
blogosc w nadmiarze, lecz musi byc gotów podczas tego krótkiego naziemskiego okresu czasu z
tego zrezygnowac co wprawdzie cialu ucieche sprawia, ale nie sluzy jego duszy. Bo dusza otoczona
jest  powloka  od  której  sie  on  podczas  swego  naziemskiego  zycia  uwolnic  powinien.  Szlaki
(niedoskonalosci)  które do duszy jeszcze przywieraja odmawiaja pradowi Bozej milosci do niej
wstepu....  One  musza  napierw oczszczone  zostac,  aby Bozy prad  milosci  móg  zupelnie  dusze
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przeniknac, a to tez oznacza, ze dusza po smierci ciala zupelnie lekko i beztrosko uniesc sie moze
do  lanów  w  których  blodzy  zamieszkuja.  A  oczyszczenie  tych  szlak  spowodowac  moga:
wewnatrzna,  skierowana  do  Boga  modlitwa,  dziela  dokonane  z  milosci  do  blizniego,  oraz
wszelkiego rodzaju cielesne cierpienia....

Milosc i cierpienie to najskuteczniejsze srodki oczyszczajace dusze, milosc i cierpienie sprawiaja
ze czlowiek staje sie bardziej uwewnetrzniony, milosc i cierpienie stwarzaja pewien odstep od tego
swiata  wraz  z  jego uciechami....  Droga milosci  i  cierpienia  to  droga po której  przeszedl  Jezus
Chrystus. A On zawolal do nas abysmy poszli w Jego slady, i On obiecal zycie tym, którzy za Nim
pójda. Gdyz Jego droga doprowadzi nas pewnie do celu. Ona prowadzi z królestwa ciemnosci do
królestwa swiatlosci i On pomoze kazdemu który Go kocha i który za Nim postepowac chce, takze
w niesieniu krzyzyka, kiedy zda sie on czlowiekowi za ciezki i on sie do Niego, do tego Bozego
nosiciela krzyza z prosba o pomoc zwróci.... A gdy juz naziemska powloka odkladana bedzie to
dusza cieszy sie i radosnie wykrzykuje kiedy przez niebianska brame do wiecznosci wkracza. I
wtedy spelnila ona cel jej naziemskiego zycia, ona powrócila do jej  prawdziwej ojczyzny, gdzie
panuja wieczne zycie i wieczna blogosc....

Amen

Powazne  upomnienie,  aby  pomyslec  o
zyciu po smierci....

5180
29. lipiec 1951

Do was ludzi na ziemi skierowuje ponowne ostrzezenie:  pamietajcie o waszych duszach i o
waszym stanie po smierci.... gdyz w waszym zyciu nastapi nadzwyczaj ciezka zmiana, a to jedynie
po to,  abyscie sie zastanowili  nad smiercia waszego ciala oraz nad tym co potem przyjdzie.  Ja
chcialbym wam zwrócic na to uwage i  wam z calej  milosci na to wskazac co na was spadnie,
abyscie  wówczas  w to  uwierzyli,  jesli  wy teraz  jeszcze  uwierzyc  nie  potraficie,  jesli  wy teraz
traktujcie to jeszcze jako fantazjowanie to, co bardzo powazna prawda jest. Wy znajdujecie sie w
wielkim niebezpieczenstwie, poniewaz wy jako lekkoduchy prze wasze naziemskie zycie idziecie,
tak jak gdyby ono wiecznie istniec mialo, a wam pozostaje jeszcze bardzo krótki okres czasu, tak
ze ogarnelo by was przerazenie, gdybyscie o tym wiedzieli. Wy roztrwaniacie wasze zycie, banalne
zmartwienia was drecza, lecz tylko jedno naprawde jest wazne, abyscie pamietali o waszej duszy,
aby mogla ona wszystko co ciezkie zniesc ze stoickim spokojem, aby mogla ona w zaswiatach
rozpoczac swe prawdziwe zycie w swietle i sile. Ale to zalezy od was samych w jakim stanie dusza
wasza przejdzie do duchowego królestwa.

Coraz  bardziej  naglace  sa  Moje  upomnienia  które  nawoluja  was  do  zmiany  waszego
usposobienia,  które  niekoniecznie  zle  byc  musi,  lecz  za  bardzo  na  naziemskie  sprawy
ukierunkowane,  aby dusza  mogla  stac  sie  zdatna  do  zycia  w duchowym królestwie.  Jak  pelny
milosci Ojciec wolam do Moich na ziemi zyjacych dzieci: martwcie sie o wasze dusze, pamietajcie
o waszym wlasciwym celu zycia i  pospieszcie sie, gdyz czas pozostajacy wam do konca jest juz
bardzo krótki.... Zmiencie sie zanim bedzie za pózno.... pomyslcie o tym jaki los was oczekuje gdy
wasze naziemskie zycie dobiegnie do konca i uwierzcie w to, ze zycie duszy waszej nie konczy sie
wraz ze smiercia waszego ciala, bo ona dalej zyc bedzie ale w stanie który ona sobie podczas jej
naziemskiego zycia stworzyla.

Wy jestescie  odpowiedzialni za  jej  los  w wiecznosci,  tzn.  wy sami musicie  wziac na siebie
nastepstwa waszego naziemskiego postepowania, los zycia w zupelnej ciemnosci, jesli wy wasze
naziemskie zycie niewlasciwie wykorzystaliscie. A wy zyjecie niewlasciwie, gdy bez wiary i bez
milosci przed siebie idziecie.... jesli nie uznajecie Mnie jako waszego Boga i Ojca i dlatego tez nie
spelniacie Moich przykazan, jesli zyjecie jedynie dla tego swiata, lecz nie dla duchowego królestwa
które jest wasza prawdziwa ojczyzna i które wy nieodzownie zamieszkiwac powinniscie, a które
jedynie  w swoich  sferach  tak  bardzo jest  zróznicowane,  i  moze to  oznaczac  dla  waszej  duszy
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zarówno najwyzsze szczescie jak i gorzkie meki, w zaleznosci o stanu jej dojrzalosci. I za ten stan
dojrzalosci wy ludzie odpowiedzialni jestescie....

To  wlasnie  znowu do  was  z  góry  wolam,  abyscie  skierowali  sie  ku  waszemu  wnetrzu  i  sie
zmienili, azeby naziemskie zycie stalo sie drugorzedne na korzysc duchowego zycia waszej duszy
które wy wspierac powinniscie.... Posluchajcie Mojego do was z góry zawolania, opamietajcie sie i
zawróccie  zanim bedzie  za  pózno,  gdyz  dzien  ten  nadejdzie  z  cala  pewnoscia,  dzien,  który Ja
przepowiedzialem stale i bez ustanku.... Juz nie wiele wam czasu zostalo dlatego korzystajcie z
niego i troszcie sie o wasza dusze, abyscie sie tego konca obawiac nie musieli, konca który jest juz
tak blisko....

Amen

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

5640
30. marzec 1953

Ja Sam zbudowalem most pomiedzy duchowym królestwem a ziemia kiedy zstapilem na ziemie
aby zbawic ludzkosc. I po tym moscie wolno wam jest wszystkim kroczyc, jesli chcecie pójsc za
Mna.... A wiec zrozumcie Mnie wlasciwie: Kto idzie Moimi sladami, kto Mnie wybral na swojego
przewodnika, ten moze i powinien pójsc ta sama droga, po której Ja szedlem, i nie potrzebuje on sie
niczego obawiac, ze idzie bledna droga. Takze i Ja jako czlowiek stale utrzymywalem kontakt z
królestwem  z  którego  przyszedlem.  Wprawdzie  na  samym  poczatku  Moje  pochodzenie  jako
czlowiek Jezus bylo prze de Mna ukryte. Ja zylem na ziemi i nie wiedzialem wiecej jak inni ludzie,
ale Moja dusza ciagle szukala Boga, Moja dusza stale tam wracala, gdzie byla Moja prawdziwa
ojczyzna.... do królestwa blogich duchów....

A Moja z milosci do Boga plynaca tesknota byla tak wielka, ze On Sam do Mnie przyszedl i
udzielil mi wkrótce wyjasnienia o Mojej na ziemi misji. Tak wiec juz w Mojej wczesnej mlodosci
rozpoznalem, ze Ja i  wszyscy inni  ludzie  tylko goscmi na tej  ziemi jestesmy,  i  ze  w godzinie
smierci duchowe królestwo znowu sie dla kazdego z nas otwiera, tylko ze jest ono w swych sferach
bardzo rózne. Ja jako czlowiek na ziemi o tym wiedzialem, i czesto moglem miec wglad w te sfery.
Ja ujrzalem wielka blogosc, ale takze ogromne meki i cierpienia duchowych istot, i Moja dusza
tesknila, ale byla tez przerazona. Ta mozliwosc zagladania do duchowych swiatów byla wynikiem
stopnia dojrzalosci, który Moja dusza juz sobie na ziemi zdobyla, i dlatego tez duszy Mojej nie
zagrazalo juz zadne niebezpieczenstwo kiedy wstepowalem do róznych duchowych sfer. Ja Sam ten
most juz stworzylem, kiedy Moja istote w milosc przeistoczylem, i dlatego tez moglem wolny od
wszelkich niebezpieczenstw kroczyc po tym moscie do duchowego królestwa.

Tak wiec chcialbym wam wyjasnic, ze istniejaca w was ludziach milosc ciagle  moze i bedzie
budowac pomost do duchowego królestwa, i ze wtedy to juz nie wy sami jestescie, a tylko poprzez
milosc przebudzony Duch Bozy was na druga strone przeprowadza, bo On chce was poprowadzic
do duchowego królestwa,  które jest  wasza prawdziwa ojczyzna,  i  które wam nieporównywalne
bogactwa oferuje, które wolno wam jest w tym królestwie przyjac.... I wtedy mozecie tez bez obaw
i bez jakiegokolwiek zagrozenia zajrzec do królestwa ciemnosci, bo teraz bedzie chciala istniejaca
w was milosc pomóc wszystkim którzy pomocy potrzebuja. Most pomiedzy ziemia a duchowym
królestwem  powinno  sie  rozumiec  jako  prznosnie  a  takze  obrazowo....  Ja  ta  droge  dla  was
przygotowalem, droge która prowadzi do Boga, i która wy jako nastepcy Jezusa pójsc powinniscie.
Ja udowodnilem wam takze przez Moje zmartwychwstanie trzeciego dnia, ze Ja smierc pokonalem,
i ze nie ma zadnych granic, dla tego co w was zywe co nieprzemijajace, i ze wasza dusza zawsze
moze i powinna przebywac w duchowym królestwie.... i ze Duch Mój, gdy wy tylko Go w sobie
przebudzicie doprowadzi was na obszary które sa dla was nie do zglebienia. Lecz zupelnie inaczej
wyglada,  gdy takie kontakty z  duchowymi swiatami nawiazywane sa  bez wiary we Mnie,  bez
duchowego  rozwoju i  bez  milosci....  Wtedy to  ludzie  wchodza nieprawnie na  ten  most,  aby
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zajrzec do królestwa, które ich oczom ukryte pozostaje. Cie ludzie Mnie nie uznaja i oni przenigdy
nie mogliby sie na tym moscie znalezc, moscie który Ja stworzylem przez Moja na krzyzu smierc....
Lecz mimo to widza oni most do królestwa duchowego, jest on jednak tylko zludzeniem które im
Mój przeciwnik prezentuje, bo chce on ich ku sobie zwabic, co mu sie tez z latwoscia udaje.... ze on
was w coraz to glebsza ciemnosc spycha, poniewaz z ciemnosci nie mozna przyniesc swiatla. Kto z
koleji swiatla pragnie, temu wyjda naprzeciw istoty swiatla zaopatrujac go obficie w swiatlo, w
czysta,  nieskalana  prawde,  która  zawsze  tylko  z  Bozego  królestwa  przyjsc  moze,  z  królestwa
wiekuistej  prawdy.  Z królestwa ciemnosci  tylko  zlo  przychodzi,  a  z  królestwa swiatlosci  tylko
blogoslawienstwo;  powinniscie  sie  przed  królestwem  ciemnosci  zamknac,  ale  dla  królestwa
swiatlosci otworzyc, gdyz z niego Ja Sam do was wolam: przyjdzcie do Mnie którzy strudzeni i
obladowani jestescie, gdyz Ja chcialbym was pokrzepic. I gdy Ja was wolam abyscie przyszli, to
powinniscie  wejsc  na  ten  most,  który  Ja  sam  pomiedzy  ziemia  a  duchowym  królestwem
zawiesilem, aby przygotowac wam droge, która was w góre poprowadzi.... ku Mnie, Który ale tylko
za pomoca milosci odnaleziony zostac moze....

Amen

Obcowanie  z  królestwem znajdujacym
sie w zaswiatach....

6682
1. listopad 1956

Musza  zostac  spelnione  wszystkie  warunki,  jesli  chcecie  wejsc  w  blogoslawiony  kontakt  z
duchowym królestwem, jesli wy sami chcecie z niego duchowo profitowac i czynic przez ze Mnie
chciana  prace  z  istotami  swiatla  w  duchowym królestwie,  która  przyczynia  sie  do  zbawienia
nieczystych dusz. Kazdy kontakt z zaswiatem, który wy stwarzacie bez spelnienia tych warunków
jest  niebezpieczenstwem dla was samych, jak i dla w zaswiatach zyjacych jeszcze niedojrzalych
dusz. Jak dlugo zmysly czlowieka jeszcze mocno z ziemia sa zwiazane, to nie bedzie on mial za
bardzo ochoty na nawiazanie z zaswiatem kontaktu. Czyni on to pomimo tego, to sa to jedynie
naziemkie pytania które go do tego sklaniaja, w nadzieji otrzymania na nie odpowiedzi. Wola, aby
nawiazac kontakt z zaswiatem pozwala wiec tamtejszym istotom na dostep do niego, gdyz on sie
otwiera....  obojetne  w jaki  sposób on to  czyni,  czy myslowo,  czy tez  za  pomoca  naziemskich
srodków, kiedy odwiedza on spirytystyczne seanse, lub tez pozwala sie pouczac za posrednictwem
media.

Taki kontakt nie przynosi mu jednak zadnego blogoslawienstwa, on jest raczej dla niego wielkim
niebezpieczenstwem,  przed  którym  go  bardzo  ostrzegac  trzeba.  Bo  gdybyscie  tylko  waszymi
cielesnymi oczami mogli zobaczyc ile róznorodnych duchowych istot do niego sie przepycha, to by
was  to  bardzo przerazilo.  I  wszystkie  te  duchy biora  tego czlowieka  w swoje panowanie,  one
wprawdzie odpowiadaja mu na jego pytania, lecz tylko tak, jak im na to ich ciemny duchowy stan
pozwala....  i  one staraja  sie go coraz bardziej  do materii  przykuwac,  do której  one same takze
jeszcze mocno przywiazane sa, tak jak to one takze za zycia na ziemi byly.  Wystrzegajcie sie
takich kontaktów, gdyz one was  w dól sciagaja, nawet wówczas, gdy wy dotrzecie przez to do
wiary  w zycie  po  smierci....  Bo  te  duchy was  do  tego  nie  zacheca,  abyscie  nad  swoja  dusza
pracowali, i po ich czesto sprzecznych wypowiedziach rozpoznacie tez, ze macie tu do czynienia z
nieczystymi  duchami....  Pierwszym  warunkiem  do  blogoslawionego  kontaktu  ze  swiatem
duchowym jest silne pragnienie poznania czystej prawdy, to innere parcie aby od istot które stoja
w  swietle  madrosci przyjac  ta  madrosc  która  posiada  duchowa zawartosc,  i  tylko  i  jedynie
duchowa zawartosc.... A wiec nie mozna tej istocie która na wasze zawolanie w stosunku do was
sie wypowiada, zadawac zadnych pytan naziemskiej natury. Taki kontakt z duchowym swiatem
moze przyniesc viele blogoslawienstwa, nawet jesli na poczatku stwarzany on bedzie za pomoca
naziemskich srodków lub poprzez medium, gdyz w krótce doprowadzi on do tylko duchowego
kontaktu,  który Ja wam wszystkim polecam, poniewaz wtedy wkroczyliscie na droge która jest
pewna.... móc stale byc pouczanym ode Mnie, przez Mojego ducha.... Gdyz kazda istota swiatla,
która was na Moje zlecenie poucza, zaznajomi was tez z tym jak wy do doskonalosci ducha dotrzec
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mozecie. Wasza wola, wasz stan duchowej dojrzalosci, wasz stopien milosci sa zawsze decydujace,
gdy wy nawiazujecie kontakt z duchowym swiatem, gdyz odpowiednio do tego zblizaja sie do was
takie same jak wy istoty.... I poniewaz wy ludzie wszyscy jeszcze pelni róznych slabosci jestescie,
to  musicie  sie  liczyc....  i  obawiac  pojawienia  sie  podobnych istot,  i  dlatego  zawsze  najpierw
musicie polecic sie Mojej opiece, abym Ja was przed nimi chronil.... I prosba taka zawsze bedzie
dla was najlepsza ochrona, bo kto ze Mna takie polaczenie stworzy, ten moze byc pewien ze ono
nigdy mu zadnej  szkody nie przyniesie.  Lecz bardzo rzadko sa duchowe pytania powodem dla
którego ludzie z zaswiatem kontaktu szukaja.... Ciekawosc, aby dowiedziec sie co dzieje sie w tym
swiecie,  osobiste  przywiazanie  do zmarlych osób,  oraz  oczekiwane od nich  porady sa  o wiele
bardziej ku temu powodem, i jesli ich dusza nie dozna przy tym bezposrdniej szkody, to nie maja
one zadnych zalet,  gdyz wyniki takich kontaktów zadawalaja bardziej  ludzkie zmysly jak sama
dusze....

Duchowy swiat stale jest w kontakcie z ziemia oraz z jej mieszkancami, i starac sie on bedzie
kazdy powazny z nim zwiazek utrzymac i rozbudowac. I dlatego tez Ja poblogoslawie kazdego
czlowieka  który taki  powazny kontakt  nawiaze....  ze  mozna bedzie  miec  korzystny pozytywny
wplyw na wiele w zaswiatach znajdujacych sie dusz.... Lecz tych którzy chcieliby jedynie rzucic
swe spojrzenie na  obszary które sa  jeszcze  przed nimi  zamkniete,  chcialbym ostrzec aby byli
bardzo ostrozni. Gdyz moga sie oni bardzo szybko dostac pod panowanie sil, od których bedzie sie
im potem bardzo ciezko uwolnic.... w przeciwienstwie do nich ci którzy szukaja prawdy, którzy
powaznie do tego daza spokojnie wejsc na ten most moga, gdyz im wyjda na przeciw wlasciwi
poslancy, którzy udziela im ochrony i przekaza im to swiatlo, które im na dobre wyjdzie....

Amen

Dobra  myslowe  z  duchowego
królestwa....

3628
16. grudzień 1945

Do was plyna z  zaswiatów mysli,  jesli  wy zmysly wasze duchowo ukierunkujecie  i  przez to
kontaktu szukacie z posiadajacymi wiedze istotami z duchowych królestw. A wiec kazda mysl moze
wam przyniesc blogoslawienstwo, pod warunkiem ze jest  to wasza  powazna chec aby stac sie
wiedzacym,  a  wiec aby zostac w prawdzie nauczanym. Lecz zawsze jednak warunkiem bedzie
prowadzenie zycia wedlug Bozej woli, aby sie wami dobre duchowe istoty zaopiekowac mogly,
gdyz otaczaja was równiez sily ciemnosci i one staraja sie wasze mysli wyprowadzic na manowce. I
wy sami dopuszczacie do was ich dostepu lub go odpieracie, w zaleznosci od tego jakie wy zycie
prowadzicie, jaka jest wasza wola, oraz jakie jest wasze do Boga i do dobra nastawienie.

I dlatego tez, jesli wy pragniecie prawdy, to z cala powaga powinniscie siebie samych sprawdzic,
czy wy sie tak naprawde staracie zyc wedlug Bozej woli. Wy powinniscie wiedziec, ze te myslowe
dobra naleza do czynnosci istot zyjacych w zaswiatach, istot które staraja sie je wam przekazc....
udostepnic,  i  ze  wy sami  tym silom dostep  umozliwiacie,  które  wy sami  przyciagacie  poprzez
zawartosc waszego zycia i poprzez wasza wole. Dlatego tez uwazac musicie na wasze mysli i je
sprawdzac, czy one was do Boga prowadza, czy tez od wiary w Boga odciagaja. Kazda dobra, w
milosci wychowujaca i na Boga wskazujaca mysl jest dzialalnoscia dobrych duchowych sil, i po nia
powinniscie siegnac, aby ona was calkiem opanowala, bo gdy wy poswiecicie jej swoja uwage, to
bedzie ona tez miala wplyw na przebieg waszego zycia i bedzie to z pozytkiem dla waszej duszy.

Jesli  wy sie  modlic  do  Boga bedziecie  z  prosba  o  wlasciwe mysli,  to  wówczas  prowadzic  i
kierowac wami beda dobre duchowe istoty, one wywierac beda wplyw na wasze mysli, i starac sie
beda  przekazac  wam  duchowa  wiedze,  która  podniesie  stopien  dojrzalosci  waszej  duszy;  one
przekaza wam takze sile rozpoznania, dzieki której wy unieszkodliwic mozecie oddzialywanie na
was zlych sil, rozpoznajac je natychmiast jako bledna mysl i odrzucajac ja od siebie. Jesli jestescie
w kontakcie z Bogiem i staracie Mu sie spodobac, to nie musicie sie obawiac zadnych zlych sil,
które by wasze myslenie sprowadzaly na bledne tory, gdyz wa sami oddajecie sie w rece dobrych
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duchowych istot, które sie wami teraz opiekuja w milosci i cierpliwosci, i waszymi myslami tak
kieruja  ze  zgodne  sa  one  z  prawda  wspierajac  wasz  duchowy rozwój,  gdyz  wy sami  do  tego
dazycie....

Amen

Myslowe  wplywy  ze  strony  istot
swiatla....

3354
3. grudzień 1944

Jesli  tylko jakis nosiciel  swiatla,  pewna posiadajaca wiedze duchowa istota znajdzie na ziemi
czlowieka, który zechcialby jej wysluchac, to pozostaje juz ona na stale blisko niego, aby miec
wplyw na jego myslenie, a wiec aby móc go sukcesywnie pouczac (nauczac).

Lecz o tym czy starania tej istoty miec beda powodzenie, decyduje zawsze czlowiecza wola. Bo
chociarz istota ta w pelni sil sie znajduje i moglaby calkowicie mysli tego czlowieka opanowac, to
nie zostanie on jednak w wolnosci dysponowania swoja wola ograniczony, tzn. ze nigdy nie bedzie
mu sie przekazywalo wiedzy wbrew jego woli.  A wiec wymaga takie nauczajace zadanie od tej
duchowej istoty swiatla szczególnie duzo ciepliwosci. One staraja sie ciagle od nowo skierowac
ludzkie  mysli  na  pewien  konkretny  temat,  co  do  którego  one  temu  czlowiekowi  dac  chca
wyjasnienie, i nie wolno im byc niecierpliwym, jesli ludzkie mysli ciagle od tego tematu odbiegaja.
Dlatego  tez  musi  byc  ich  milosc  do  tych  ludzi  bardzo  duza,  tak  ze  stale  miec  one  beda
wyrozumienie  dla  ich  slabosci  i  nigdy  nie  zrezygnuja  z  ich  prób  zainteresowania  czlowieka
duchowa wiedza. Dlatego tez posiadac bedzie czlowiek, który znajduje sie z taka istota w glebokim
wewnetrznym polaczeniu zupelnie inny myslowy swiat; on bedzie, chociarz on jeszcze pouczony
nie zostal czesto i duzo rozmyslal o duchowych tematach, a rozmyslanie to zadawalac go bedzie,
gdyz przyniesie mu ono odpowiedz która mu odpowiada. A wtedy te istoty swiatla moga stac sie
aktywne,  one  w  kazdej  chwili  moga  sie  w  tok  jego  mysli  wlaczyc,  one  moga  przenosic  na
czlowieka swoje mysli.... Lecz to czy ich trud i cierpliwosc miec beda powodzenie, to zalezy juz od
zdolnosci  pojmowania  poszczególnej  osoby,  bo  im  bardziej  ochocza  ona  jest  tym  uwazniej
nasluchiwac ona bedzie do swojego wnetrza, tzn. ona zwracac bedzie uwage na swe mysli, ona nie
pozwoli im odrazu odejsc, ona je rozpracowuje i dopiero wówczas moga one stac sie skuteczne, tzn.
sklonic go do wykonania tego co mu myslowo poradzono.

Jesli poswieci czlowiek tym myslowym przekazom swoja uwage, to wówczas przebudzi sie w
nim potrzeba aby to co on w sobie uslyszal, a wiec duchowo przejal przekazac dalej swoim bliznim,
bo  go  to  wewnetrznie  porusza,  i  animuje  takze  do  podania  tego  dalej.  I  to  jest  wtedy
przygotowaniem swych bliznich na to aby istoty swiatla mogly stac sie takze i w stosunku do nich
aktywne, bo jesli zainteresuja sie one tym co im sie akurat opowiada, to i one nad tym rozmyslac
ropoczna  i  wówczas  znowu moze  sie  wlaczyc  pewna  duchowa istota  swiatla  i  dostarczyc  ich
mysleniu pokarmu w postaci myslowych pytan i wyjasnien.

Kazdy czlowiek posiada taka duchowa istote która sie nim opiekuje,  one otaczaja wszystkich
ludzi i one zwracaja uwage na kazda mysl poszczególnego czlowieka. I gdy tylko ludzkie myslenie
sie na duchowe sprawy skieruje, a wiec tym sie zajmuje co sie po za naziemskim zyciem znajduje,
co nie ciala, lecz ludzkiej duszy dotyczy, to wówczas staraja sie te istoty swiatla skierowac ludzkie
mysli  na  wlasciwa  orbite....  podszeptujac  czlowiekowi  myslowo  odpowiedz  na  nurtujace  go
pytanie,  tak  ze  traktowana  ona  bedzie  jak  gdyby  ona  z  niego  samego  sie  wywodzila,  i  przy
odrobinie  dobrej  woli  takze  odpowiednio doceniona zostanie.  Poniewaz ta  mysl  dopiero wtedy
stanie sie wartosciowa, kiedy zostanie ona obrócona w czyn, kiedy to co sie czlowiekowi myslowo
przekazuje  takze  i  wykonane  zostanie,  odpowiednio  do  uzyskanej  rady.  Lecz  u  wielu  ludzi
pozostaja starnia tych swiatlych duchowych istot bez powodzenia, poniewaz daza oni do czysto
naziemskich rzeczy i nie posiadaja zmyslu dla duchowej pracy oraz wiedzy. W tym przypadku sa te
istoty bardzo wdzieczne jesli znajda one wsparcie ze strony ludzkich ust, gdyz istoty te nie moga
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sie  czlowiekowi  w  widoczny  sposób  objawic  i  wbrew  ludzkiej  woli  nie  wolno  im  tez  jest
przekazywac mu duchowej wiedzy, lecz zawsze jest tu decydujaca ludzka wola, która do takich
pouczen dopuszcza,  lub sie  przed nimi wzbrania.  Gdyz tez swiatle  duchowe istoty postepowac
musza  zgodnie  z  Bozym  prawem,  a  wolna  ludzka  wola musi  pozostac  nienaruszalna,  aby
czlowiekowi nie odebrac mozliwosci stania sie doskonalym. Dlatego tez mozna przyblizyc ludziom
wlasciwa wiedze jedynie wtedy, gdy ich wola sama aktywna jest, tzn. kiedy sie oni sami otwieraja
na  wplywy przedstawicieli  swiatla,  którzy staraja  sie  ich  blizej  z  duchowa wiedza  zapoznac.  I
dopiero wtedy moga otaczajace ich istoty swiatla swoja nad nimi prace wykonywac, one moga ich
myslowo pouczac, oraz wyjasnic im wszystkie nurtujace ich pytania. I wtedy sa oni sukcesywnie
prowadzeni i zaopatrywani w wiedze i ich myslenie skierowywane jest na wlasciwy tor, poniewaz
istoty swiatla wielka sila oraz moca dysponuja, jesli tylko ludzka wola ich oddzialywaniu nie stawia
oporu....

Amen

Aniol stróz.... Duchowi przewodnicy.... 6636
5. wrzesień 1956

Wierny duchowy przewodnik towarzyszy wam na wszystkich waszych drogach, prowadzacych
przez wasze naziemskie zycie.... Nigdy nie jestescie bez duchowej ochrony i gdyby ci przewodnicy,
oraz te istoty swiatla które wokól was sie znajduja mogly dzialac bez ograniczenia, to wasze na tej
ziemi dojrzewanie bylo by zapewnione, poniewaz ich milosc do was wszystko czynic by chciala, co
by wam pomóc moglo na waszej drodze do góry. Ale im nie wolno jest oddzialywac na was bez
ograniczenia, gdyz wasza wolna wola stanowi dla nich pewne ograniczenie.... Im wolno jest na was
oddzialywac  tylko  odpowiednio  do  tej  woli,  i  czesto  wy  ludzie  sami  uniemozliwiacie  tym
prowadzacym was istotom ich na was oddzialywanie,  poniewaz wasza wola dziala  przeciw ich
staraniom. Lecz pomimo to oni was nie opuszczaja i ciagle na nowo starac sie oni beda na was
wplywac az do waszej smierci. A wiec stale otoczeni jestescie przez chroniace was duchowe istoty,
i zawsze mozecie sie do nich z prosba o pomoc zwrócic, lecz pomocy tej dopiero wtedy oni wam
udzielic moga, gdy wy stworzycie ze Mna wiez, gdyz i to jest wiekuistym prawem, ze swiatle istoty
zawsze tylko Moja wole spelniaja, ze one zawsze sa aktywne w Mojej woli. Czlowiek posiadajacy
wiez z Bogiem moze wiec bez zmartwien prze swe naziemskie zycie kroczyc.... gdyz jemu stale
udzielana jest obfita w milosc pomoc, gdy on po uwewnetrznionej do Mnie modlitwie sie w opieke
Moich  pomocników  odda,  ich  takze  o  ochrone  i  pomoc  proszac.  Te  chroniace  was  duchy  i
przewodnicy  przenikniete  sa  swiatlem  i  sila  i  dlatego  tez  latwo  jest  im  ksztaltowac  wasze
naziemskie zycie, tak aby bylo ono dla was znosne, oni potrafia was uwolnic z biedy, opresji oraz
trudnosci które w naziemskim sensie na was spadaja lub tez na wkutek dzialania negatywnych sil
wywolywane sa....  Tym ochronnym duchom Ja was przekazuje,  gdy wy sie  uprzednio ze Mna
polaczyliscie,  czy to  przez  wasze  usposobienie,  wasze  z  milosci  sprawione uczynki,  lub  przez
modlitwe. A wiec czlowiek Mi oddany zawsze moze czuc sie strzezonym prze ze Mnie Samego, a
Moi niebianscy sludzy spelniaja jedynie to co Moja wola jest.... I wola Moja zawsze miec bedzie
na uwadze wasze dobro, którzy juz Mi sie oddaliscie Mojej ochrony pragnac.

Tak wiec wiedzcie, ze wy nigdy nie jestescie sami, nawet gdybscie nie wiem jak mocno samotni i
przez swiat opuszczeni sie czuli.... was otaczaja legiony duchowych istot które chca udzielac wam
pomocy, które pod intrukcje waszego waszego ochronnego ducha (aniola stróza) wam swoja opieke
ofiarowuja aby uchronic was od cielesnej oraz duchowej szkody.

Niewlasciwe jednak bylo  by to,  gdybyscie  sie  wylacznie tym istotom powierzali,  w pewnym
zabobonnym zrozumieniu, gdybyscie w nich kogos innego wiedzieli, a nie tych którzy Mi sluza,
którzy dopiero dla was aktywni byc moga, gdy wy ze Mna wasza wiez juz stworzyliscie.... Bo gdy
wy  bez  wiary  we  Mnie  i  bez  milosci  do  Mnie,  do  duchowych  istot  o  pomoc  wolacie,  to
przywolujecie sily Mi przeciwne i jednoczesnie oddajecie sie pod ich panowanie.... Gdyz i te sily
zawsze sa w poblizu i wczekuja jedynie okazji, aby móc was posiasc, i taka okazje one zawsze
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wtedy maja, gdy Ja z waszego myslenia wylaczony zostaje, gdy wy na tej ziemi be ze Mnie zyjecie
i pracujecie.... I wtedy nawet wasz duchowy przewodnik nie moze sie przepchac, gdyz wy sami mu
tego waszym postepowaniem zabraniacie. I tym bardziej aktywne staja sie wtedy te przeciwne sily,
które wy równiez w okól was odczuc mozecie, tak samo jak te dobre, na Moje zlecenie dzialajace
istoty. Ale wy niechybnie popadacie w rece tych sil, gdyz maja one duza moc i jej tez uzywaja,
gdyz wasza wola im do tego prawo daje. Nigdy jednak nie musicie sie tych sil obawiac, jesli wasza
wola  tylko  Mi  jest  oddana  i  wy  sie  Mojej  opiece  polecacie.  Gdyz  wówczas  stoja  Mi  liczni
pomocnicy do dyspozycji,  którzy chcieliby wam sluzyc.  I  wtedy wasza naziemska droga zycia
zawsze  stac  bedzie  pod  ochrona  waszego  duchowego  przewodnika,  którego  Ja  Sam  wam
przeznaczylem od waszego urodzenia az do waszej smierci....

Amen

Srodki ratunkowe istot swiatla.... 6737
15. styczeń 1957

W swiecie duchowym wyraznie widoczne jest co ludzie na ziemi wyprawiaja, i to sprawia ze one
bardzo by ludziom pomóc chcialy, gdyz wiedza one o zblizajacym sie koncu swiata oraz o losie
tego który zawiedzie. Litosciwa milosc bezustannie popedza ich do udzielania pomocy, ale ludzka
wola czesto sie wzbrania,  a wbrew ludzkiej  woli  nie wolno im niczego uczynic.  Ale poniewaz
potrafia one równiez rozpoznac duchowy stan czlowieka, to wiedza tez o skutecznych srodkach i w
calkowitej zgodzie z Boza wola je stosuja które na tym polegaja, ze bierze sie wplyw na naziemskie
wydrzenia.

Tak wie moga nastapic na wskutek oddzialywania istot swiatla wydarzenia sprawiajace radosc, ale
takze wydarzenia niedobre, które osoby powierzone jej opiece uratuja, lub tez prowadzic chca do
Boga.... Bo Sam Bóg przydzielil je ludziom jako duchowych przewodników, i uzdrowienie duszy
ich podopiecznych lezy im szczególnie na sercu. I one wiedza takze o blogoslawienstwie cierpienia
dla wszystkich ludzi, i dlatego czesto nie da sie tego cierpienia obejsc, chociarz te istoty swiatla
pelne sa do czlowieka milosci.

Uratowanie duszy jest dla kazdej istoty swiatla bardzo uszczesliwiajace, poniewaz wiedza one o
pelnym mek ,  nieskonczenie dlugo trwajacym stanie tego, który ponownie w materi  uwieziony
zostanie.  I  w odniesieniu  to  tego pelnego mek  i  cierpien  stanu,  mozna najwieksze  naziemskie
cierpinie  widziec  jako  stosunkowo  znikome,  i  dlatego  ci  pomocnicy  je  tez  stosuja  niszczac
naziemskie szczescie i czesto bolesnie ingenruja w zycie pewnego czlowieka , tak ze motyw z
milosci prawie nie do rozpoznania jest.... ale jest to jedynie milosc oraz troska o ludzka dusze, która
aktualnie znajduje sie w wielkim niebezpieczenstwie.

Gdyz  jak  dlugo  ona  jeszcze  na  ziemi  przebywa,  to  nie  zostanie  ona  przez  jej  duchowych
przyjaciól i przewodników opuszczona. I poniewaz pozostajacy ludziom do konca czas coraz to
krótszy sie staje, to takie bolesne ingerencje istot swiatla beda coraz to czestsze, gdyz one dzialaja
na zlecenie Boga, one sa jedynie wspólpracownikami, które w Jego woli sie udzielaja.

Coraz wiecej naziemskich dóbr ludzie sobie zbieraja, stale oddaja czesc temu swiatu oraz jego
uciechom,  i  dlatego  tez  musi  ich  naziemskie  szczescie  zostac  zniszczone,  onie  musza  przezyc
rozpad naziemskich dóbr, oni musza nauczyc sie rozpoznawac jak puste sa naziemskie radosci. I
wszystko to jest tylko wówczas mozliwe, jesli im nie idzie wedlug ich ich woli, gdy im poprzez
wszlkiego rodzaju ciosy losów utrudniac sie bedzie swawolne rozkoszowanie sie nimi i wszystkim
tym do czego oni daza.... I wtedy jest mozliwe, ze ich mysli obiora inny kierunek, inny zyciowy cel,
i wówczas bylaby ta naziemka strata przeogromnym duchowym zyskiem.... I wtedy istoty swiatla
odniosly zwyciestwo i pomogly duszom w odzyskaniu zycia za co im dusze na wieki dziekowac
beda.

Jest  to dla wszystkich istot  swiatla widoczne w jakiej  ciemnosci ludzie na ziemi przed siebie
wedruja i one takze wiedza ze powodem tego jest ten swiat.... Dlatego stale straja sie one ludzkie

Bertha Dudde - 118/165



mysli od tego swiata odwrócic, i one próbuja to osiagnac za pomoca srodków które wydaja sie byc
surowe i pozbawione milosci, lecz stale jest milosc powodem do uzycia ich, poniewaz sa one z
Bogiem  jednoscia  i  dlatego  tez  wypelnione  miloscia  do  wszystkich  na  ziemi  zyjacych
nieszczesników.

Do  konca  pozostal  juz  bardzo  krótki  okres  czasu,  ale  ten  krótki  czas  bedzie  bardzo  ciezki,
poniewaz musza zostac poruszone wszystkie dusze które nie chca dobrowolnie wyrzec sie tego
swiata i skierowac sie do Boga.... I tak powinno sie widziec i rozpoznac kazde ciezkie przezycie,
kazdy twardy cios losu.... jako srodki ratunkowe które za Boza zgoda musza jeszcze na ludziach
zastosowane zostac, którzy znajduja sie w niebezpieczenstwie utoniecia w otchlani.... Gdyz kazda
dusza ma w zaswiatach swego pomocnika i swa ochrone, oni musza jednak uwzgledniac ludzka
wole,  gdyz w innym razie  zaden czlowiek nie  poszedl  by na zatracenie,  a  tylko jeszcze przed
koncem znalazl by swa droge prowadzaca z powrotem do Boga....

Amen

O wcielaniu sie istot swiatla.... 7831
20. luty 1961

Zawsze powinniscie sie zwracac do Mnie Samego jesli chcecie czystej prawdy, i wy nigdy bladzic
nie bedziecie. I znowu chcialbym wam zwrócic uwage na dzialanie Mojego w was ducha, abyscie
nie  znalezli  sie  w  niebezpieczenstwie  przyjmowania  duchowego  dobra  który  zródlem  Ja  nie
jestem. I Ja ciagle na nowo zwracam wam uwage na dzialalnosc szatana w czasach ostatecznych,
który prowadzi walke z prawda uzywajac do tego wszystkich srodków, on stara sie zlapac ludzi
chytroscia  i  podstepem,  ludzi  którzy  nie  sa  dostatcznie  Mnie  blisko  ,  którzy  poplatali  sie  w
blednych naukach i nie sa gotowi ich porzucic. Ale Ja dostarcze kazdemu prawdy, jesli on jej tylko
z cala powaga zapragnie....

Jesli bedzie sie w koncowych czasach mówic o wcieleniu istot swiatla, to rozchodzi sie tutaj o
duchowa misje, poniewaz duchowa bieda na ziemi bardza wielka sie stala, a te istoty oznajmily
swoja  gotowosc  udzielenia  ludziom  pomocy.  I  zaprawde  bardzo  duza  ilosc  pelnych  swiatla
duchowych istot wcielila sie na ziemi, one ida po ziemi, przez ludzi jako takie nie rozpoznawane
spelniajac  ich  misje:  przynoszac  ludziom  duchowe  dobra  (wiedze)  lub  aby  im  swym  zyciem
pokazac,  jak  zycie  w  milosci  wygladac  powinno,  lub  tez  praca  swa  przynoszac  ludziom
blogoslawienstwo, lub tez pomagajac ludziom odnalezc wlasciwa droge, która do Mnie prowadzi.
Najczesciej jednak polega ich zadanie na tym, ze sa one dla Mnie aktywne, w Moich winnicach,
one sa dla ich bliznich prawymi przedstawicielmi Boga....  nauczycielami, których Ja Sam sobie
wksztalcam,  które  dla  Mnie  glos  zabieraja,  którzy  sa  Moimi  dobrymi  slugami.  One  same,  w
duchowym  królestwie  zaoferowly  Mi  sie  dla  tej  zbawiennej  pracy  i  ich  oferte  przyjalem,  co
oznaczalo dla nich wcielenie sie na tej ziemi.

One jednak teraz nic nie wiedza o ich pochodzeniu; one nie wiedza takze ze pracuja na Moje
zlecenie,  którego  sie  one  dobrowolnie  podjely,  one  prowadza  swe naziemskie  zycie  jak  kazdy
czlowiek, tylko ze ich wolna wola decyduje sie na wlasciwe prowadzenie zycia oraz na prace w
Moich winnicach.  One tez nie  wiedza nic  o ich poprzednim zyciu....  i  musi  tez tak byc,  gdyz
motywacja do tego zadania z calkowicie wolnej woli rezultowac powinna, niezaleznie od tego jaka
duchowa  misje  ma  poszczególna  istota  do  spelnienia.  Nie  bylo  by  to  dla  was  zaprawde
blogoslawienstwem, gdybyscie wiedzieli dlaczego jako czlowiek na tej  ziemi wcieleni jestescie,
gdyz wasze mysli doznaly by zametu, poniewaz Mój przeciwnik zna wszelkie ludzkie slabosci i
latwo bylo by mu sie potajemnie wkrasc, jesli odkrylby w was tylko iskierke pychy. Dlatego tez z
Mojej strony nie dostaja te istoty zadnej wiedzy o ich pochodzeniu.... Lecz pomimo to chcieli by
ludzie o tym wiedziec i nie pytaja oni o pochodzeniu tej wiedzy.... I Mój Duch przenigdy wam tej
widzy  nie  udostepni,  o  wiele  szybciej  uczynia  to  jednak  niedojrzale  jeszcze  duchy,  które
rozprzeszczeniaja nieprawdziwe informacje i  czynia z ludzi  wcielone istoty swiatlosci,  gdzie w
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rzeczywistosci u tych osób nie jest rozpoznawalna zadna misja, gdyz w innym przypadku nie byla
by ona zbudowana na klamstwach oraz na blednych warunkach.... Prawdziwe istoty swiatla pracuja
w ukryciu, lub tez wystepuja tak wyraznie, ze calkiem jasno daje sie rozpoznac pewna misja z
Mojego zlecenia....

Ale  istoty  te  odrzucac  beda  wszystko  co  nie  jest  zgodne  z  prawda,  i  rozpoznaja  równiez
nieprawdziwe informacje z duchowego swiata jako klamstwa i oblude i zgania takie postepowanie.
Poniewaz znajduja sie one w prawdzie i walcza dla prawdy, ale nie dla blednych nauk, które od
tego sie wywodza co jest Moim przeciwnikiem. I Ja was ludzi zawsze tylko ostrzegac moge przed
jego  dzialalnoscia  w  czasach  bliskich  konca,  bo  on  uczyni  wszstko,  aby Moja  czysta  prawde
pozbawic mocy, i on zawsze znajdzie uznanie u tych którzy szukaja czegos nadzwyczajnego, które
nie potrafia sie zadowolic z czysta prawda, która do nich ode Mnie dociera. Lecz Ja zawsze udzielal
wam bede wyjasnienia, jesli tylko z cala powaga tego zapragniecie....

Amen

Przeciwnik Boga maskuje sie jako aniol
swiatla....

8788
23. marzec 1964

Jesli bedziecie starac sie do Mnie dotrzec, to Mój przeciwnik jeszcze nie raz sie wam w droge
postawi i bedzie staral sie was z niej zepchnac, i skorzysta on z wszelkich srodków aby tylko cel
swój osiagnac. Lecz uwierzcie Mi, ze Ja nikogo, kto swe oczy na Mnie skierowuje, nie pozostawie
bez sily do stawiania mu oporu. Lecz wiele nieprawdy sial on bedzie i nie ustanie w podkopywaniu
czystej prawdy. I zawsze staral sie on bedzie wystepowac w takiej samej szacie jaka nosza na ziemi
Moi poslancy.... On przebiera sie w szate jaka nosza pelni swiatla aniolowie, aby ludzi  zwiesc z
wlasciwej drogi, bo chociarz na pozór dla Mnie przemawia, to slowo które on wymawia  nie jest
Moim slowem, bo on stara sie wywrzec wplyw na ludzi mu poslusznych aby oni potem swe wlasne
myslowe dobra jako Moje slowo ludziom oznajmiali, slowo które przez niego odpowiednio blednie
spreparowne zostalo, aby wprowadzic w ludzkim mysleniu zamet i uczynic ich niezdolnymi do
zdania naziemskiego egzaminu.

Wy nie znacie jego chytrosci oraz podstepnosci, wy nie wiecie jaka taktyke on prowadzi aby tylko
wprowadzc ludzi w blad. Lecz pomimo to posiada on bardzo duzo zwolenników, poniewaz ludzie
doznac  chca  czegos  szczególnego  i  dlatego  tez  Mojemu  prostemu  i  skromnemu  slowu  nie
poswiecaja zadnej uwagi. Posród tych którzy by Mi sluzyc chcieli jest ich milosc do siebie samego
jeszcze  stosunkowo duza,  i  ta  wlasnie  egoistyczna  milosc  pozawla  Mojemu przeciwnikowi  sie
wlaczyc,  on  sam podaje  sie  jako Pan i  dlatego tez  jest  on  przez  nich  uznawany,  gdyz  milosc
egoistyczna oznacza zarazem ciemnosc ducha, a wie nigdy nie beda oni w stanie rozpoznac co
prawda a co klamstwem jest....  I czesto udaje sie mu wykstalcic na swoje uslugi posluszna mu
osobe, w która on wpaja wiele blednych nauk, które bez zastanowienia jak prawda przyjmowane
zostaja....

Lecz  pomimo to  wy ludzie  nie  musicie  wpasc  w jego sieci,  jesli  wasze  porzadanie  czystej
prawdy bedzie odpowiednio  silne, gdy wy wszystko  sprawdzac bedziecie z zyczeniem abym Ja
waszego ducha oswiecil, abyscie potrafili oddzielic to co prawdziwe od tego co falszywe. A wtedy
przejrzycie  nagle  na  wasze  oczy,  i  wszystko  to  co  falszywe  bez  namyslu  odrzucac  od  siebie
bedziecie.... Wy rozpoznacie Mego przeciwnika i uciekac sie bedziecie do Mnie, z prosba o sile
oraz o pomoc w stawianiu mu oporu. Wy musicie jedynie  powaznie tego chciec, aby sie w tej
jedynej prawdzie znajdowac, i zaprawde Mój przeciwnik  nie bedzie  juz potrafil was zwodzic....
Wy przejrzycie jego samego jak równiez i jego dzialanie, i wy rozpoznacie takze jego „narzedzia”
chociarzby nie wiem jak one sie maskowaly i za poslanców swiatla sie podawaly. Wlasciwe swiatlo
promieniuje tylko ze Mnie, oraz z tych którzy to wlasciwe swiatlo.... tej czystej prawdy pragna.
Lecz falszywy prorok zawsze poruszal sie bedzie blisko prawdziwego, i ciemnosc starac sie bedzie
swiatlo to przyciemnic lub tez zupelnie zgasic, i po tym co wam prorok przynosi rozpoznacie tez
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tego pochodzenie.... Gdy Ja zsylam na ziemie Moje slowo, to skorzysta z niego kazdy ten któremu
ono zsylane zostaje i  dlatego rozpozna je on tez jako glos Ojca, poniewaz posiada on w sobie
przebudzonego  ducha....  A kto  je  jako  Moje  slowo rozpoznal,  ten  nie  stawia  u  jego boku nic
bezwartosciowego....  A jesli  on  to  czyni,  to  sam  tym  udowadnia,  ze  on  Mojego  slowa  nie
rozpoznaje,  ze  nie  potrafi on  rozpoznac  Ojcowskiego  glosu,  a  to  z  koleji  wskazuje  na  jego
duchowy  stan....  Czy  moze  istniec  co  smakowitszego  od  tego  gdy  Ja  Sam do  was  ludzi
przemawiam.... I jesli wy to czujecie, ze wasz Ojciec do was przemawia, to zapragniecie aby wam
jego glosu juz nigdy nie brakowalo, ale wy bedziecie tez wówczas w stanie  rozpoznac róznice,
kiedy sie wam pozornie to samo zaoferuje.... Wam brakowalo w tym bedzie tej sily, która z Mojego
slowa wyplywa, poniewaz Ja chce do was ludzi Moja sile skierowac, sile której wy tak bardzo
potrzebujecie....

I wtedy podam wam odpowiedni dla duszy waszej pokarm, Ja podam jej to lekarstwo, którego
ona  potrzebuje  aby  wyzdrowiec,  a  bedzie  mógl  z  niego  skorzystac  kazdy,  kto  posiada  laske
pobierania przez Moich poslanców Mojego bezposrednio mówionego slowa.... Lecz on znajduje sie
juz  w  swietle  i  dlatego  potrafi  tez  rozpoznac  kazdy falszywy prad  który go  dotyka  poniewaz
pochodzi  on  od  Mego  przeciwnika,  który  juz  nie  jest  jego  panem,  kiedy  Ja  moge  jakiemus
czlowiekowi niebianki chleb przekazac i czysta zyciodajna wode....

Lecz i Mój przeciwnik o was walczyc nie przestanie.... których to on wlasnie traci. On poruszy
wszelkie drazki, aby sie jako aniol swiatlosci ludziom przedstawiac, i ich znowu na swoja strone
przeciagnac. Dlatego  badzcie bardzo  ostrozni i stale proscie Mnie o zeslanie wam sily, aby sie
uwolnic od tego, czym Mój przeciwnik i wróg jest, i jeszcze przez dlugi okres czasu pozostanie....

Amen

Sprawdzajcie wszelkie duchy.... 8228
30. lipiec 1962

Uwierzcie w to wy ludzie, ze Ja ciagle na nowo zsylal wam bede wiedze o Jezusie Chrystusie i o
Jego dziele zbawienia, poniewaz Jego.... Tego Bozego Zbawiciela, wy ludzie rozpoznac musicie, i
uznac jako Syna Bozego i Zbawiciela tego swiata, Który Mnie Samego w sobie nosil. Lecz nie
mozna  wam  tego  udowodnic  jaka  On  mial  na  ziemi  misje  do  spelnienia,  ale  Ja  Sam  za
psrednictwem Mojego Ducha dostarcze wam odpowiednia o tym wiedze, i to bedzie juz dla was
dowodem.... Gdyz czego wam historycznie udowodnic nie mozna, o tym poucza was Duch Mój....
Tak wiec wiedzcie tez o tym, ze Ja Sam Tym jestem, Który wam to objawia.... a wiec spokojnie
mozecie sprawdzac ducha, gdyz jesli sie wam udziela wyjasnienia o Jezusie Chrystusie i o Jego
Dziele Zbawienia, to Duch ten który wam ta prawde przekazuje pochodzi od Boga, gdyz jedynie
Sam Bóg moze wam czysta prawde przekazac. Wy macie prawo do sprawdzenia zródla duchowego
dobra.  I  Ja Sam wam pokazalem co jest  tutaj  decydujace,  gdyz  przeciwny Mi duch przenigdy
oznajmial nie bedzie, ze „Jezus Chrystus zamieszkal w ludzkim ciele” I jesli wy sami stworzyliscie
sobie na to wasz dowód, ze dziala tutaj Bozy Duch, to mozecie takze przyjac za prawde wszystko
to co On wam oznajmia.

Moje w czlowieku dzialanie, które w tak wyrazny sposób jako zeslanie Mojego slowa sie wyraza,
nie moze byc interpretowane jako wlasne myslowe rozumowanie,  jeszcze mniej  moze byc ono
widziane jako dzialanie Mojego przeciwnika, gdyz wtedy udowadniaja ludzie jedynie to, ze oni
sami nie potrafia glosu ich Ojca rozpoznac, ze nie naleza oni do tych którzy Moi sa, którzy Mi sie
calkowicie oddali, a tylko do tych którzy sami jeszcze myslowo za bardzo sa aktywni, gdyz inaczej
odebrali by oni Moje slowo jako slowo ich od wieków Ojca.... Gdyz doprowadzenie Mojego slowa
do ludzkiego serca.... czy to bezposrednio, czy tez przez Moich poslanców nigdy sie z celem nie
mija. Ono dotyka jego serca, jesli sie tylko ono ochoczo dla Mnie otwiera i gotowe jest na to, abym
do niego przemówil. I to sprawia ze czlowiek bez jakiegokolwiek uprzedzenia Mnie wyslucha, a
wiec sam gotów jest na to, aby Duch Mój, Moje swiatlo milosci go przenikalo.... Jesli czlowiek
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czysto rozumowo próbowac bedzie Moje ku niemu skierowane slowo sprawdzic, to wóczas trudno
mu bedzie rozpoznac glos jego Ojca, gdyz nie porusza On jego serca, lecz wlasnie i jedynie to jest
do wlasciwego sprawdzianu konieczne. Wy nie powinniscie slepo wierzyc i cos przyjmowac, co
wy wewnetrznie odrzucacie....  Ale kiedy dotra do was Moje objawienia,  to nigdy nie bedziecie
odczuwac potrzeby aby sie przed nimi wzbraniac, lecz pod warunkiem, ze wy sami tego pragniecie
abym Ja sie do was zwrócil, i one was raczej tak bardzo wewnetrznie porusza, ze bedziecie sobie
zyczyc, aby wam ich juz nigdy nie brakowalo, i bedziecie tez calkowicie co do tego przekonani ze
sa one prawdziwe, poniewaz wy sami Mnie odczuwacie.... Boze objawienia zawsze miec beda jako
zawrtosc:  stanie sie czlowiekiem Jezusa Chrystusa,  oraz Jego dzielo zbawienia, i to powinno
byc dla  was najjasniejszym  dowodem prawdy,  gdyz  Mój  przeciwnik nigdy by was z  tym nie
zapoznal, ze Jezus Chrystus sie dla was na krzyzu poswiecil.... w Którym Ja Sam to zbawienne
dzielo spelnilem....  Nigdy nie  bedzie chcial  Mój przeciwnik was do wiary w Jezusa Chrystusa
sklonic, nigdy nie bedzie on wyglaszal kazania o milosci, która jest zawartoscia Moich objawien,
poniewaz  jedynie milosc moze was ze Mna  polaczyc, a on staral sie raczej bedzie wszystkiemu
temu zapobiedz, co by do waszego ze Mna zlaczenia doprowadzic moglo.

Powinniscie wiedziec o jego istocie,  która jest  jednie nienawiscia i która by was na zepsucie
sprowadzic chciala. I juz po tym mozecie jego dzialalnosc rozpoznac, ze on wszystko czynil bedzie,
aby  Moje  objawienia  ponizyc  i  waszego  ducha  zaciemnic,  abyscie  wy  Mnie  rozpoznac  nie
potrafili.... Wy ale potrzebujecie sie jedynie do Mnie zwrócic, abym waszego ducha rozjasnil, i Ja
zaprawde  wspieral  was  bede  i  kazda  istniejaca  w  was  niejasnosc  przemienie  w  najjasniejsze
rozpoznanie, jesli tylko wy tego powaznie pragnac bedziecie. Mój przeciwnik próbuje przynosic
wszedzie zamet,  lecz bedzie on mial jedynie tam powodzenie,  gdzie  nie  ma jeszcze pragnienia
czystej prawdy; tam gdzie ono juz istnieje, tam on juz praktycznie przegral, bo Ja Sam promieniuje
swiatlem i ono jest blogie dla kazdego kto w swietle znajdowac sie pragnie....

Amen

Zawolanie  istot  swiatla  dotyczace
modlitwy do Boga....

7655
25. lipiec 1960

W obcowaniu z  duchowym swiatem zawsze decydujace jest  wasze do Mnie nastawienie,  czy
bedzie to z pozytkiem dla waszej duszy. Gdyz sily które o wasza wole walcza, które chcialyby
wywierac na was swój wplyw, to dobre ale takze i zle sily, i wy sami decydujecie o tym, którym
silom wolno jest sie do was zblizyc a którym nie. Wy decedujecie o tym przez ukierunkowanie
waszej  woli,  która  zawsze  ku  Mnie  zwrócona  byc  musi  jesli  maja  was  ochraniac  i  nauczac
dzialajace na Moje zlecenie istoty swiatla.

Wasz staly ze Mna zwiazek zapewnia wam ich ochrone o raz opieke, i ich wplyw na wasze dusze
bedzie zawsze pozytywny i je w ich rozwoju wspieral. Bo takze te istoty które pelne sa milosci nie
moga wbrew waszej woli na was oddzialywac, czego tez i zlym silom nie wolno.... dlatego tez
zawsze jestescie przed ich wplywami chronieni, jesli wy sie w waszym wnetrzu ze Mna polaczycie,
jesli zwrócicie sie do Mnie z prosba o ochrone i pomoc. Bo wtedy moge dac Moim istotom swiatla
zlecenie aby one sie o was zatroszczyly i wtedy zaprawde jestescie w dobrych rekach, gdyz milosc
tych istot jest wielka i one uczynia dla was wszystko, gdy tylko zobacza ze wasza wola Mi oddana
jest.

Dlatego zawsze mozecie sie czuc przez ich milosc wspieranymi jak dlugo wy wasza ze Mna wiez
utrzymywac bedziecie, która umozliwia tym istotom na dzialanie bez ograniczenia. I wy mozecie
sie tez z nimi myslowo polaczyc i im wasze problemy przedstawic i poprosic je o ochrone, której
one wam z wielka checia udziela.  Wy powinniscie sie powierzyc wszelkim dobrym wokól was
silom, a przed zlymi sie bronic. Dlatego tez wolno wam jest sie do tych dobrych sil z prosba o
ochrone przed tymi zlymi zwrócic, i one stworza wokól was ochronny mur który im dostepu do was
uniemozliwial bedzie.  Lecz wy zawsze otoczeni  jestescie duchowymi silami,  takimi które wam
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dobrze zycza, i takimi które staraja sie wam zaszkodzic.... ale tez przez takie duchowe istoty, które
maja nadzieje ze otrzymaja od was pomoc, którym brak jest sil oraz wiedzy i które czuja sie przez
wasza bliskosc przyciagane, gdyz widza przy was swiatlo i ku niemu podazaja, gdyz im samym
brak go jest. I takze w tym przypadku powinniscie prosic dobre sily o wsparcie, aby one te istoty
pouczaly i nimi kierowaly i aby ich nie napastowaly te zle sily,  które i na nie swój wplyw sie
wywierac staraja. Zawsze tylko starac sie powinniscie dobrze postepowac i na to o pomoc prosic,
czy  to  w naziemskiej  lub  tez  duchowej  trudnosci,  poniewaz  zawsze  sa  na  Moje  zlecenie  Moi
poslancy swiatla  gotowi udzielic  pomocy tym którzy chca stac sie  Moimi  i  którzy sie  ze Mna
wewnetrznie  w modlitwie  lacza.  Dlatego mozecie  bez  ustanku  wasze  wasze  mysli  wysylac  do
duchowego królestwa, i zawsze z tamtad odpowiedz otrzymacie która wy myslowo odbierzecie i
mówic wtedy mozecie o zyciu w Bogu i z Bogiem....

Tylko nie wylaczajcie Mnie z waszych mysli. Poniewaz Ja chcialbym byc waszym poczatkiem i
waszym koncem.... ze Mna powinniscie przebieg waszego dnia rozpoczynac i zakanczac, i wtedy
zaprawde wszyscy Moi aniolowie strzec was beda, one beda wam sluzyly rada i czynem, gdyz one
Mnie  kochaja,  i  one  sa  równiez  pelne  do  was  milosci,  i  dlatego  tez  zawsze  tylko  Moja  wole
spelniaja. Wy w kazdej chwili sprawic mozecie, ze Moja wola i dla was przychylna bedzie i wy
bedziecie juz na ziemi prowadzic blogie zycie, bo wówczas wedrujecie juz po niej pod Moja stala
ochrona, poniewaz wszyscy Moi aniolowie strzega was na waszych naziemskich drogach, poniewaz
strzega was one przed wszystkim silami które chcialy ba was napastowac....

Amen

Otwarcie  przez  Jezusa  Chrystusa
bramy do królestwa swiatla....

7925
23. czerwiec 1961

Znowu zostala dla was otwarta brama do królestwa swiatla i blogosci, gdy czlowiek Jezus na
krzyzu,  na  Golgocie  swe zycie  oddal,  aby zmazac  wine  grzechu  calej  ludzkosci....  Przez  Jego
smierc zostala zniesiona przepasc pomiedzy Mna a wami, droga stala sie znowu dla was wolna,
droga która prowadzi z powrotem do Ojcowskiego domu. To wielkie dzielo milosierdzia,  które
pewien czlowiek spelnil,  który  Mnie Samego w calej  Mojej  pelni  w Sobie  przyjal  i  który tez
dlatego pelen byl sily. To dzielo jest jednorazowe, i ono juz nigdy nie bedzie sie musialo powtórzyc,
gdyz  ofiara  ta  spelniona  zostala  za  ludzkosc  z  przeszlosci,  obecna  i  za  ta,  która  jeszcze  w
przyszlosci po was przyjdzie.... Smierc czlowieka Jezus pelna byla mek i cierpien, Jego cielesne i
duchowe cierpiernia byly niezmiernie wielkie, tak ze wystarczyly Mi one jako pokuta za ta bardzo
wielka  prawine,  która  byl  ówczesny  ode  Mnie  odpad  duchowych  istot....  Tak  ze  i  Mojej
sprawiedliwosci  stalo sie  zadosc,  i  Moja milosc znowu wszystkich przyjac mogla nie  bedac w
sprzeciwie z wiekuistym prawem, którego nawet najbardziej doskonala Istota  przestrzegac musi,
gdyz w innym przypadku Jego doskonalosc doznala by uszczerbku.... Ja przyjalem ofiare czlowieka
Jezusa i droga dla was stala sie wolna, dla Moich stworzen, prowadzaca z powrotem do Ojczystego
domu, do Mnie, Którego wy niegdys dobrowolnie opusciliscie.... Jesli wy ludzie zastanowicie sie
tylko  nad  ogromem waszej  winy,  jesli  wspomnicie  o  tych  niezmiernie  wielkich  cierpieniach  i
meczarniach czlowieka Jezusa i jesli sporóbujecie sobie wyobrazic wspanialosci Mojego królestwa,
to dopiero wówczas zrozumiec bedziecie mogli, jak wielkie ma dla was znaczenie Jezusa Chrystusa
dzielo  zbawienia,  i  ze  wy dlatego  swa  przynaleznosc  do  Niego  wyznac  musicie,  gdyz  inaczej
pozostaniecie  w ciemnosci,  poniewaz w innym razie  królestwo swiatla  i  blogosci  jest  dla  was
zamkniete  i  nim  pozostanie,  az  wy  Go  wreszcie  uznacie  i  siebie  swiadomie  po  Jego  stronie
postawicie. Dopiero gdy wam sie wyjasni, ze wy zgrzeszyliscie i na czym wlasciwie wasza wielka
wina polega, to dopiero wtedy mozna wam bedzie to zbawienne dzielo Jezusa Chrystusa zrozumiale
wytlumaczyc.... Lecz wy o tym wiedziec musicie, gdyz inaczej wasze naziemskie zycie bylo by
bezuzyteczne,  jesli  wy w  tej  samej ciemnosci w zaswiaty przejdziecie,  obciazeni  tym samym
pragrzechem który ta  wielka  przepasc  miedzy wami a  Mna spowodowal....  Ten most  do Mnie
stworzyl dla was czlowiek Jezus, i wy wszyscy wejsc na niego mozecie.... wy mozecie znowu do
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Mnie powrócic, lecz  tylko z Nim....  z Jezusem, który jest bozym Zbawicielem.... gdy wy z tego
wielkiego dziela skorzystacie, gdy wy Go uznacie a w Nim takze Mnie Samego, Który zstapilem
na ziemie aby zamieszkac w czlowieku Jezus, gdyz Ja Sam chcialem to dzielo zbawienia spelnic,
aby  brama  do  królestwa  swiatla  mogla  znowu  zostac  dla  was  otwarta,  abyscie  znowu  do
Ojcowskiego domu powrócic mogli....

Przez smierc Jezusa na krzyzu zmazana zostala wasza ówczesna wina.... ale kazdy jeden czlowiek
musi  zajac  w stusunku do Jezusa  oraz  Jego dziala  zbawienia  odpowiednie  stanowisko....  Most
wprawdzie zostal postawiony, lecz wejsc na niego musi kazdy sam.... aby skierowac sie na droge
do Mnie, Który po drugiej stronie przepasci was oczekuje, aby was radosnie z powrotem przyjac do
Mojego królestwa....  Wasza wina grzechu zostala zmazana,  ale wy sami musicie ja pod krzyz
zaniesc, wy sami tego chciec musicie, aby nalezec do tych, za których poplynela krew czlowieka
Jezusa.... I dopiero wówczas wy Go uznaliscie, oraz Jego zbawienne dzielo, i dopiero wówczas
swiadomie  przyznaliscie  sie  do  waszej  prawiny  i  poprosiliscie  o  jej  wybaczenie....  I  Dopiero
wówczas Bozy Zbawiciel spelnil  i  dla was Swoje dzielo, i wtedy Jego krew i za was przelana
zostala, i obmyla dusze wasza z wszelkiej winy.

Dlatego ciagle na nowo bedzie sie wam ludziom udzielac wyjasnienia o tym, jakie znaczenie dla
calej  ludzkosci miala Jezusowa na krzyzu smierc; ciagle na nowo uzmyslawiac sie wam bedzie
wasza wielka wine która niezmiernie wielka jest,  poniewaz wy....  swiadomie....  sie niegdys ode
Mnie odlaczyliscie, i to w najjasniejszym rozpoznaniu i jako istota znajdujaca sie w najwyzszym
stopniu doskonalosci. Wy nalozyliscie na siebie wine, której wielkosci wy zmierzyc nie jestescie
wstanie, i wymagalo to pokuty która musiala byc niezmiernie wielka i zarazem ciezka.... I czlowiek
Jezus Mi ja przyniósl i ze wzgledu na Jego przeogromna do ludzi milosc Ja ta ofiare przejalem i
uznalem ja za pokute wystarczajaco duza.

I teraz  wy sami musicie z Jego wielkiego dziela milosci  skorzystac,  aby i  wam wasza wina
zmazana  zostala,  abyscie  nie  stali  przed  zamknieta  brama,  kiedy  po  smierci  w  zaswiaty
przejdziecie.... Jego na krzyzu smierc znowu bramy otwarla, Jego na krzyzu smierc przyniosla wam
ludziom zbawienie,  On Swoja  wlasna krwia  wykupil  od Mojego przeciwnika  wasze dusze....  I
dlatego stal sie On zaprawde waszym Zbawicielem z wszelkiej biedy, gdyz On ofiarowal wam na
nowo zycie.... On was uwolnil od grzechu i smierci.... On wzial cala wasza wine na Siebie i poszedl
z tym Swoja droga do krzyza.

Dzielo to spelnila milosc która Go wypelniala, a ta miloscia  Ja Sam bylem.... Wasz Ojciec od
wiecznosci Sam byl w czlowieku Jezus, wasz wiekuisty Ojciec Sam zmarl na krzyzu, za was oraz
za wasze grzechy, On sam ten most zbudowal, aby sprowadzic was do domu do Jego królestwa.... i
wy wszyscy wejsc na ten most musicie, jesli chcecie zostac blogimi....

Amen

„Moje  Królestwo  nie  z  tego  jest
świata”....

5336
14. marzec 1952

Moje królestwo nie z tego jest świata.... Dlatego nie poświęcajcie temu światu za wiele uwagi,
pozwólcie mu się do was jedynie w takim stopniu zbliżyć, na ile jest to konieczne do spełnienia
waszych naziemskich obowiązków, ale za to ciągle zabiegajcie o  Moje królestwo, które znaleźć
można  po za  tym naziemskim światem.  Moje Królestwo,  to  królestwo które wiecznie  istnieje,
podczas gdy ten naziemski świat przeminie wraz ze śmiercią waszego ciała; Ale wy możecie Moje
królestwo już na ziemi posiadać, gdy wy się od uciech oraz dóbr tego świata odwrócicie, a myśli
wasze ku Mnie wzniesiecie, gdy wy je w nieskończoność wysyłać będziecie, zapytując Mnie.... i
uzyskując Moją odpowiedź. I wy już wtenczas wkraczacie do duchowego królestwa, które kiedyś
stanie się waszym miejscem pobytu, bo wtedy królestwo duchowe więcej dla was jest warte od tego
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naziemskiego świata, i wtedy wy otrzymujecie też dobra które do tego królestwa należą, których wy
w naziemski sposób otrzymać nie możecie.

Królestwo  Moje  nie  z  tego  jest  świata....  Zrozumcie  to,  że  Ja  chciałbym was  tymi  słowami
przywołać  do  tego świata,  który jest  waszą  prawdziwą ojczyzną,  i  która  chce  was znowu po
śmierci waszego ciała przyjąć. Moje królestwo to królestwo światłości, do którego wy tylko wtedy
wejść  możecie  gdy  staniecie  się  zdolnymi  do  odbierania  tego  światła,  gdy  wy  na  ziemi
podążaliście w kierunku Mojego królestwa, a więc staliście się kandydatami do tego królestwa,
które do Mnie należy, i w którym wy Mnie kiedyś będziecie mogli zobaczyć.

Te  Moje  słowa  dają  wam  wyraźnie  do  zrozumienia,  że  wy  nie  powinniście  z  utęsknieniem
pożądać  tego  świata,  wy  go  raczej  bardziej  przezwyciężać powinniście,  jeśli  chcecie  zostać
przyjęci do Mojego królestwa.... Ja chcę abyście wyraźnie tą różnicę widzieć mogli, Ja chcę wam
uzmysłowić że świat ten nie do Mnie należy, a tylko do jego pana, który jest Moim przeciwnikiem,
a więc stawiam Moje królestwo naprzeciw tego naziemskiego świata.... Ja chciałbym was zachęcić
do tego, abyście do Mojego królestwa przyszli, ponieważ chciałbym wam dać to, czego świat ten
dać wam nie może.... wiecznego życia w błogości.

Ziemia  to  padół  pełen  cierpień  i  prób,  ona  jest  miejcem  na  którym  znajdują  się  ludzie
niedoskonali, którzy się ale doskonałymi stać powinni. Ziemia nie jest miejscem stałego pobytu,
ona  oznacza  jedynie  pewne  stadium rozwoju,  które  dla  ludzi  w stosunku do wieczności  jako
bardzo  krótkie  ustalone  zostało.  Sam  człowiek,  jego  naziemska,  materialna  powłoka  są
przemijalne, ona służy temu co duchowe i co się w górę rozwijać powinno, tylko przejściowo jako
miejsce pobytu. I potem dopiero wstąpi dusza do duchowego królestwa, które jest nieprzemijalne,
leccz ono może być także jeszcze królestwem Mojego przeciwnika, jeśli dusza na ziemi żadnych
duchowych postępów nie uczyniła, a więc jeszcze do królestwa ciemności wstąpić musi. Lecz wy
powinniście się starać aby móc osiągnąć Moje królestwo w którym to Ja jestem królem i Panem, i
gdzie tylko światłość oraz błogość panują, gdzie Ja Sam rozdaję aby uszczęśliwić wszystkich tych,
którzy  do  Mojego  królestwa  wstąpili....  Dlatego  nie  przywiązujcie  za  wiele  wagi  do  tego
naziemskiego świata, podążajcie lepiej w kierunku tego świata, w którym się przed wami otworzą
wspaniałości, o których wy ludzie nawet nie śniliście.... Królestwo, którego wspaniałości Ja wam
tymi  słowy  zwiastowałem:  „Czego  ludzkie  oko  nie  widziało,  ani  ucho  nie  słyszało,  to  Ja
przygotowałem dla tych którzy Mnie miłują”.... 

Amen

Boza sprawiedliwosc wymaga pokuty.... 7625
18. czerwiec 1960

Kazda niesprawiedliwosc musi zostac przez grzeszacego odpokutowana....  Tego wymaga Moja
sprawiedliwosc. I grzech ten odpokutowany zostac musi na ziemi, lub tez w zaswiatach, i moga
nawet  przeminac  wiecznosci  zanim  dusza  grzechy  swe  odpokutuje,  jesli  takimi  grzechami
obciazona, które ona na ziemi popelnila wchodzi do królestwa znajdujacego sie po drugiej stronie.
Ale jej pragrzechu, ówczesnego ode Mnie odpadu, ona sama w zaswiatach odpokutowac nie moze,
poniewaz  przyczyna  jego  jest  na  to  za  wielka,  aby mogla  ona  przez  nia  na  ziemi  czy  tez  w
duchowym  królestwie  sama  zmazana  zostac.  Lecz  pomimo  to  wymagac  sie  bedzie  od  duszy
odpokutowania popelnionych przez nia na ziemi grzechów i juz tylko za te moze ja tam oczekiwac
ciezki, pelen mek los, poniewaz Moja sprawiedliwosc wymaga wyrównania wszelkich win. Lecz
Moja nieskonczenie wielka milosc zlitowala sie nad wszystkimi grzesznikami....  ona wine tego
grzechu zmazala, ona spelnila to wielkie dzielo zbawienia za obciazona grzechami ludzkosc, i Ona
zmazala takze ich prawine, tak ze wszystkie dusze moga zaprawde zbawione przejsc do duchowego
królestwa, kiedy opuszcza juz ich naziemskie ciala. Ja Sam w czlowieku Jezus pokute ta odprawile,
przez  Moje  gorzkie  cierpienie  oraz  Moja  na  krzyzu  smierc....  przez  dzielo  milosierdzia,  które
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jedynie  milosc byla w stanie spelnic. Tak wiec nawet najwiekszy grzesznik moze uwolnic sie od
swojej winy i wstapic do królestwa swiatla, pod warunkiem ze on ta oferte zbawienia przyjmie....
ze przyjdzie on z wlasnej dobrej woli do Mnie w Jezusie Chrystusie, i zgodnie z wola krzyzowej
ofiary o wybaczenie poprosi.... Ale ta droga do krzyza musi odbyc sie z calkowicie wolnej woli,
gdyz  w innym przypadku  czlowiek  postawi  sie  po  za  tym dzielem zbawienia,  gdyz  w  innym
przypadku nie nalezy on do tych za których Moja krew poplynela, jako zadoscuczynienie za wine
grzechu ludzkosci.

Wy dopiero wówczas bedziecie w stanie pojac ten  ogromny rozmiar tego zbawiennego dziela,
kiedy sobie uzmyslowicie, ze od was samych zalezy, jaki los was kiedys w wiecznosci oczekuje....
jesli  sobie  wyobrazicie,  ze  oczekuja  was  tam niesamowite  meki,  poniewaz  grzeszyliscie  i  nie
chcecie przyjac laski Chrystusa, Który chcialby was uwolnic od winy waszego grzechu.... jesli o
tym pomyslicie, ze wy nawet w wiecznosci nie jestescie wstanie zamzac waszej wielkiej winy i
dlatego  przez  wieki  cierpiec  bedziecie  w  mekach  oraz  ciemnosciach  nie  do  opisania....  I  jesli
zastanowicie sie nad tym, ze wy równiez wolnymi od waszej winy stac sie mozecie, gdy sie tylko
Mi w Jezusie Chrystusie powierzycie.... gdy wy z wina waszego grzechu do krzyza podejdziecie i
Mnie  w  Jezusie  o  wybaczenie  poprosicie.  Wy musicie  odpowiedziec  za  kazdy  wasz  grzech  i
musicie go takze odpokutowac, i wy wszyscy grzeszyliscie podczas waszego naziemskiego zycia....

Ale wy wszyscy mozecie tez znalezc przebaczenie, wy mozecie stac sie wolnymi od waszych
grzechów i  jako  zbawieni  przejsc  do  królestwa  blogosci,  gdy  sie  tylko  zwrócicie  do  Jezusa
Chrystusa, Bozego Zbawiciela, Który Mi Samemu swoja ludzka powloka sluzyl, poniewaz Moja
milosc dla was ludzi chciala spelnic to zbawienne dzielo, a uczynic to mogla jedynie w zewnetrzej
postaci jako czlowiek, który wzial na swe barki wszystkie cierpienia, który cierpial i umarl jako
czlowiek i Swoja krew z milosci przelal, aby przyniesc swym bliznim pomoc, aby ich uwolnic z ich
duchowej biedy. Wy musicie sie jedynie udac na droge ku Niemu prowadzaca i sie Jemu w waszej
duchowej biedzie powierzyc, przed Nim wyznac wasze grzechy i prosic Go o to, aby Jego przelana
krew i za was przelana byla, abyscie mogli stac sie wolnymi od winy waszego grzechu, abyscie z
niego  oczyszczeni  wstapic  mogli  do  duchowego  królestwa,  kiedy  juz  nadejdzie  wasz  dzien
pozegnania z ta ziemia....

I On was przyjmie, On zmaze tez wasze winy, gdyz On zadoscuczynil Mojej sprawiedliwosci....
On to zniósl wszystkie bolesci i cierpienia, które wy byscie znosic musieli i które wam nie moga
zaoszczedzone  zostac,  gdy  wy  ta  ziemie  niezbawieni,  bez  Jezusa  Chrystusa  opuscicie....
Wprawdzie mozecie takze i w zaswiatach do Niego zawolac, Jego znalezc i takze wtedy zbawieni
zostaniecie, ale droga ta daleka i ciezka jest, i czesto brak jest wam jeszcze do tego dobrej woli.
Lecz  bez  Jezusa brama  do  królestwa  swiatla  pozostanie  dla  was  zamknieta....  bez  Jezusa
Chrystusa przenigdy nie bedziecie mogli stac sie blogimi....

Amen

Los  w  wiecznosci  odpowiedni  do
ludzkiej woli.... Milosc do materji to
milosc niewlasciwa....

3969
6. luty 1947

Do czego czlowiek dazy, to tez otrzymac powinien, gdyz jego wola decyduje sama o losie w
wiecznosci. Dazycie do Bozego królestwa, to go tez w wasze posiadanie dostaniecie i staniecie sie
wspólregentami  wszystkich  swiatów....  lecz  jesli  wy  tego  swiata  pragniecie,  oraz  spelnienia
naziemskich, materialnych zyczen, to swiat ten i jego dobra was nie opuszcza, nawet wówczas gdy
przejdziecie w zaswiaty, poniewaz wasze zyczenia tworzyc tam beda wasze otoczenie, w którym
wasza dusza przebywac bedzie. Lecz wy z posiadania tych rzeczy szczesliwi nie bedziecie, gdyz juz
wkrótce rozpoznacie, ze tak naprawde to wy ich nie posiadacie, gdyz nie zaspokajaja one waszych
zyczen, lecz wy nieustannie ich pragnac bedziecie i to pozadanie ich bedzie wasz dreczyc, i dlatego
musicie dazyc do tego, aby juz podczas waszego zycia na ziemi sie ich pozbyc, wy musicie podazac
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za dobrem duchowym jesli chcecie kiedys byc blogimi. To do czego wy z takim zapalem podazacie
to stanie sie tez waszym udzialem, wasza czescia.... A wiec kazdy jeden czlowiek sam sobie swój
los ksztaltuje i dlatego tez powinien on byc sobie swiadomym swojej wielkiej odpowiedzialnosci,
gdyz to co przed nim lezy, to wiecznosc która on spedzac moze w blogosci, lub tez bedzie musial
przezyc dlugi okres czasu zupelnie pozbawiony blogosci. Bo moga przeminac nawet wieki az on ta
naziemska materie przezwyciezy, poniewaz w duchowym królestwie pokusy te sa o wiele silniejsze,
gdyz opór jaki on im stawia jest bardzo maly, podczas gdy na ziemi bardzo latwo mógl by sie od
nich uwolnic, gdyby tylko powaznie tego chcial.

Dusza  która  przezwyciezyla  i  jako  wolna  w  duchowe  królestwo  wkracza  jest  niesamowicie
szczesliwa, bo oczekuja ja o wiele wspanialsze rozkosze, których wy ludzie na ziemi sobie nawet
wyobrazic nie potraficie. Takze i ona bedzie pozadac, ale ona znajdzie stale spelnienie tego czego
ona pozada, bo to co ona pozada to sa dobra duchowe, to promieniowanie Bozej Milosci, które
czyni ja bezgranicznie bloga, które sa jej stalym pragnieniem które tez jej stale spelnione zostaje. I
to promieniownie Bozej milosci uduchawia cala jej istote, ona coraz bardziej upodabnia sie do tej
wiekuistej  milosci i  nieustannie czuje sie przez nia przyciagana, ona bez ustanku pozada Bozej
bliskosci, aby zostac na wieki wieków z Nim polaczona i zyc w blogosci której slowem sie wyrazic
nie da.

Ludzie  na  ziemi  pragna  naziemskich  uciech,  cielesnych  rozkoszy i  stale  daza  do  posiadania
materialnych rzeczy. A wszystko to znajduje swój koniec ze smiercia ich ciala.... Niczego nie moga
oni ze soba zabrac do duchowego królestwa, jesli nie zbierali oni sobie duchowych dóbr, które ale
tylko wtedy zdobyc mozna, kiedy zrezygnuje sie z naziemskich zyczen. I jesli jeszcze uda im sie
przed  smiercia  ich  ciala  uwolnic  od  tego  swiata,  jesli  jeszcze  przed  tem  rozpoznaja  jego
bezwartosciowosc i  zajma  sie  myslami  dotyczacymi  zaswiatów,  to  moga  sie  oni  uwazac  za
szczesliwców, bo wówczas nie bedzie juz dla nich w duchowym królestwie zamknieta droga która
do  góry  prowadzi,  chociarz  jeszcze  trudna  do  pokonania,  ale  wtedy  nie  podazaja  juz  za
materialnymi  dobrami  i  nie  musza  sie  obawiac  masywnych  pokus,  które  czynia  dusze  slaba  i
niezdolna do stawiania im oporu. I wtedy otrzymaja one stosunkowo szybko wsparcie ze trony istot
swiatla, które im pomoga rozdajac posród nich duchowe dobra, chociarz na poczatku sa one jeszcze
ilosciowo ograniczone, az dusza sama zacznie o wiecej zabiegac, az dusza rozpozna jej zadanie w
królestwie  ducha  i  starac  sie  bedzie  jemu  sprostac.  To  czego  ona  wymaga,  to  zostanie  jej
przyznane.... Sama jej wola jest tutaj decydujaca, i aby wola ta wlasciwie sie zdecydowac mogla, sa
ludzie stale przez Boza wole pouczani, lecz oni jej nie sluchaja, oni nadal pozadaja tego swiata i
sprowadzaja ich dusze na wielkie niebezpieczenstwo.

Dlatego  tez  Bóg  lituje  sie  nad  nimi,  On  wyraznie  im  pokazuje  jaka  wartosc  ma  naziemska
materia, dopuszczajac aby ja czlowiek utracil, lub tez raz po raz zabierajac im to co oni posiadaja i
do czego ich serce szczególnie mocno lgnie, nie bedac sobie tego swiadomym, ze milosc w nim
gorejaca to nie to milosc blednie ukierunkowana.... On zabiera im to, czego oni dobrowolnie oddac
nie chca, aby im juz na ziemi pokazac ze materie da sie przezwyciezyc, aby im przez to pomóc
uwolnic sie od pozadania jej.... sie niewielka jej iloscia zadowolic i skierowac ich milosc na dobra
duchowe, które sa bez porównania wartosciowsze i do tego jeszcze nieprzemijalne.

Kazda naziemska strata, która czlowieka trafia, to Boza pomoc, to Jego lagodne upomnienie, aby
sie  od materi  odwrócic  i  zarazem oznaka przemijalnosci  wszystkiego co naziemskie....  I  kto  z
otwartymi oczami w okól siebie sie rozglada,  ten wszedzie potrafi rozpoznac Boza dzialalnosc,
która ma na celu skierowanie  ich dazen i  pozadan na sprawy duchowe,  aby oni  jeszcze przed
smiercia ich ciala nauczyli sie gardzic materia i dazyc jedynie do uzyskania duchowych dóbr.... aby
mogli oni sobie stworzyc w wiecznosci los, który oznaczal by dla nich blogosc, i aby stali sie oni
blogimi, bo taka jest ich wola....

Amen
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Rózne losy dusz po smierci.... 8745
5. luty 1964

Ja Sam jestem przy was,  kiedy wy odbieracie  Moje  slowo,  i  Moja bliskosc  musiala  by was
wypelnic swiatlem i sila, bo Ja Sam Prazródlem swiatla i sily jestem. A ze wy cielesnie nic z tego
nie odczuwacie, to jest ze wzgledu na was nie mozliwe, gdyz wasze slabe cialo przeminelo by
podczas przenikania go swiatlem, gdybym Ja nie skierowal go wylacznie na dusze, która potrafi juz
zniesc wieksza dawke sily i swiatla i która w tym stanie bloga sie czuje.

Wy musicie w to jednak uwierzyc, gdyz Ja nie moge dac wam na to zadnego innego dowodu, jak
ten, ze wy Moje slowo w duszy waszej odbieracie i ze slowo to czyni dusze bloga, co jest dowodem
Mojego bezposredniego dotkniecia, bo Moje slowo jest sila swiatlem i wy je mocno trzymacie,
gdyz  nie  moga one  przeminac,  one  sa  widocznym znakiem Mojej  obecnosci,  która  was  nawet
jeszcze wtedy uszczesliwiac bedzie, gdy wy z tego uwewnetrznionego polaczenia sie juz ockniecie,
abyscie  mogli  znowu oddac  sie  waszym naziemskim obowiazkom.  Ale  wy jestscie  wypelnieni
swiatlem i  sila,  i  potraficie  oprzec  sie  wszelkim pokusom tego  swiata,  wasze  spojrzenia  stale
skierowane sa ku Mnie i wy Mnie juz wiecej nie opuscicie, tak jak i Ja was juz wiecej nie zostawie,
którzy sie Moimi staliscie poprzez wasz wewnetrzny ze Mna zwiazek.

I Ja chce was stale czynic blogimi wprowadzajac was w glebokie tajemnice i wiedze, które tylko
Ja Sam wam przekazac moge, gdyz dotycza one duchowych obszarów, które dla was jako ludzi sa
jeszcze zamkniete, jak dlugo Ja wam ich Sam nie otworze. I taka wiedza stale was uszczesliwiac
bedzie, ona bedzie dla was zarazem dowodem Mojej przeogromnej do was milosci.

Przejscie z naziemkiego bytu do duchowego królestwa calkowicie odpowiada stanowi dojrzalosci
czlowieka i dlatego tez jest ono bardzo rózne.... Dusza która posiada jeszcze wiele braków, która nie
potrafi jeszcze okazac zbyt wiele milosci najczesciej o tym nie wie, ze w sensie naziemskim juz
umarla,  ona  porusza  sie  nadal  w  tym samym otoczeniu  i  nie  dochodzi  z  sama soba  do  ladu,
poniewaz wszedzie napotyka  na przeszkody,  które z  tego wynikaja  ze ona  ciagle jeszcze w to
wierzy ze nadal jako czlowiek zyje, lecz nikt jej juz nie slucha, i niczego z tego co dotychczas na
ziemi  robila,  nie  potrafi  juz  ona  uczynic.  I  takie  dusze  znajduja  sie  takze  w ciemnosci,  która
odpowiednio do stopnia ich dojrzalosci nie pozwala na przenikanie swiatla, lub od czasu do czasu
zmienia sie ona w stan mroku. Taka dusza nie jest bloga i ona blaka sie uczepiajac sie podobnych
dusz na ziemi przebywajacych, ona stara sie im narzucic swoje mysli wzbraniajac sie jednoczesnie
przed wszystkimi istotami które by jej pomóc chcialy w jej aktualnej sytuacji, która jeszcze dlugo
trwac moze, lub nawet sie pogorszyc, jesli dusza w sobie sie nie skupi i nie zacznie sie zastanawiac
nad jej obecnym stanem....

Jesli z ziemi odchodzi dusza która nie prowadzila zlego trybu zycia i posiada nawet pewne drobne
zaslugi  które wynikaja  z  uczynków spelnionych z  milosci,  która jednak za  bardzo wierzyc  nie
chciala i Mnie w Jezusie Chrystusie na ziemi nie znalazla, to takze i ona czesto o tym wiedziec nie
bedzie ze ona cielesnie juz na tym swiecie nie przebywa, ona wedrowac bedzie przez dalekie i
samotne okolice w lekkim mroku, lecz nie bedzie ona w nim w stanie niczego rozpoznac, ona nie
spotka tez na swojej drodze zadnej innej istoty, ona bedzie sama z jej myslami.... I beda ja ciagle
jeszcze poruszac naziemskie mysli,  ona teskic bedzie za róznymi rzeczami i  cierpiec z powodu
braku ich posiadania, którego ona sobie wytlumaczyc nie potrafi, i dlatego uwaza, ze znalazla sie
ona w tych matrwych okolicach na wskutek katastrof lub tez z powodu ludzi którzy zle jej zyczyli,
stale rozgladajac sie za wyjsciem z tej sytuacji....

I trwac to moze nieskonczenie dlugie okresy czasu, az ona wreszcie przez to ponure otoczenie
dotrze do innego rodzaju rozumowania i  spotka sie z istotami podobnego rodzaju, co juz maly
postep oznaczac bedzie. Bo gdy sie ona z nimi wymienic moze, to istnieje juz mozliwosc pouczenia
takich dusz, gdyz najczesciej sa to istoty swiatla, które w takich samych duchowych szatach im na
przeciw ida aby udzielic im pomocy, aby one siebie same rozpoznac mogly. A wtedy rozpoczyna sie
i dla tych dusz powolne postepowanie w góre....
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A gdy opusci swiat dusza która Mnie na ziemi rozpoznala, której zycie przemiana w milosci bylo,
która we Mnie w Jezusie wierzyla, a wiec z jej prawiny zbawiona zostala, to dusza taka wstepuje do
królestwa  swiatlosci,  tzn.  ona  znajdzie  sie  we  wspanialej  okolicy,  gdzie  odczuwac  ona  bedzie
glebokie  szczescie,  gdzie  powitaja  ja  istoty,  które  tak  jak  ona  przenikniete  sa  swiatlem....  ona
zobaczy  tam  znowu  jej  ukochanych,  a  caly  naziemski  ciezar  pozostawila  ona  za  soba....  ona
przenosic  sie  bedzie  mogla  z  miejsca  na  miejsce  zgodnie  z  jej  pragnieniem,  gdzie  tylko  ona
przebywac  zechce,  ona  odczuwac  bedzie  blogosc  o  której  na  ziemi  najmniejszego  pojecia  nie
miala.... Ona zaplonie w goracej milosci do Mnie, Który wam takie wspanialosci przygotowuje....
ona teraz blyskawicznie wszystko to rozpozna, co jej dotychczas nieznane bylo, czy to wiedze o
glebokich madrosciach, czy tez duchowy obszar, którego wam na ziemi nawet w przyblizeniu nie
mozna bylo opisac.... Ona zapragnie Mi sluzyc w zupelnym oddaniu i polaczyc sie z duszami o
takiej  samej  dojrzalosci,  aby rozwinac  najwieksze  sily  które  pozwola  potem na  podjecie  akcji
ratunkowych które wymagaja duzej sily. Dla tej duszy oznacza przejscie z ziemi do duchowego
królestwa jedynie przebudzenie do zycia z dotychczasowego martwego stanu.... Bo jej wydaje sie
teraz, kiedy przeszla juz ona do prawdziwego zycia, stan bytu jako czlowiek jak stan smierci, i
pelna litosciwej milosci poswieca sie ona pracy nad „martwymi” starajac sie im pomóc aby one tak
samo do zycia dotrzec mogly. „Bo czego ludzkie oko nie widzialo i nigdy nie slyszalo, to Ja dla
tych przygotowalem, którzy Mnie kochaja”....

Gdybyscie wy, ludzie na ziemi, potrafli sobie tylko wyobrazic, jaki los was po drugiej stronie
oczekuje,  to zaprawde z calych sil  dazylibyscie do tego aby sobie taki  los stworzyc; lecz jego
znajomosc nie moze wam zostac uprzednio dana, mozna go wam wprawdzie przedstawic, ale jak
dlugo  wy  na  to  zadnych  dowodów  nie  macie,  to  wiedza  ta  dla  was  niewiele  znaczy,  a  wiec
powaznie sie jej nie ocenia.

Jest to jednak dla duszy nadzwyczaj wspaniale, gdy moze ona natychmiast po jej smierci zamienic
ziemie  na  królestwo  swiatla,  gdy  nie  musi  ona  w  zaswiatch  przechodzic  przez  trudny proces
dojrzewania, gdyz ten moze czesto jeszcze niekonczenie dlugo trwac, jesli ludzie nie beda sie w
milosci  za  nia  w  modlitwach  wstawiac,  a  modlitwy  te  jedynie  wówczas  cos  poskutkuja,  gdy
towarzyszyc im beda mysli pelne milosci, a na te moze sobie jedynie ten czlowiek zasluzyc, który
sam dziela  milosierdzia  czynil.  I  wtedy jego w góre  rozwój  latwiej  mu  bedzie  przychodzil,  a
pragnienie ujrzenia swoich ukochanych moze takze oznaczac duza do pracy zachete.... takze kazdy
nauczajacy duchowy przyjaciel moze mu dopomóc w szybszym dojrzewaniu, jesli jego pouczenia
przez dusze przyjete zostana. Lecz wy ludzie, jak dlugo wy na ziemi zyjecie nie bedziecie potrafili
sobie tego tak naprawde wyobrazic. Mozna wam bedzie jedynie w przyblizeniu opisac te rózne
duchowe sfery  które  stac  sie  moga  miejscem pobytu  duszy.  I  kazdy  czlowiek  wdzieczny byc
powinien  za  wszelkiego  rodzaju  choroby  i  cierpienia,  które  duszy  gwarantowanie  lepszy  los
przyniosa,  jakkolwiek  by ona  nie  wygladala....  od  tego który by ja  oczekiwal,  gdyby ona  bez
cierpien  ziemie  opuscila,  chyba  ze  stopien  milosci  oraz  wiara  juz  duszy  królestwo  swiatla
zapewniaja....

Lecz  wiekszosc  ludzkosci  nie  posiada  milosci  oraz  wiary w Jezusa  Chrystusa....  I  dla  takich
przejscie z zycia do smierci bedzie wszystkim innym jak przyjemnym, gdyz natrafia oni po drugiej
stronie na to do czego na ziemi dazyli. Pragnienie naziemskiego swiata bedzie u swiatowych ludzi
jeszcze bardzo duze, lecz oni nie znajda tam jego spelnienia. Dusza w jej pozornym bycie stworzy
sobie wprawdzie jej wlasny swiat,  lecz wkrótce bedzie ona musiala rozpoznac ze sa to jedynie
dziela z powietrza, az jej samej sie to z czasem znudzi i ona rozpozna ze jest bardzo uboga i zacznie
tesknic za zmiana jej polozenia.... A wtedy zostanie jej tez udzielona pomoc....

Takze i tym, którzy na ziemi ani zli ani dobrzy nie byli wolno jest oczekiwac w zaswiatach losu
który nie jest do pozazdroszczenia. Wprawdzie nie bedzie na nich lezala najglebsza ciemnosc, ale
ich niewiedza bedzie ich dreczyc, bo nie beda oni sobie mogli wytlumaczyc, dlaczego one niczego
widziec  nie  potrafia,  z  nikim rozmawiac  nie  moga,  a  pomimo to egzystuja....  One beda  mialy
niewiele energi i dopiero kiedy one sobie o Mnie przypomna, to stanie sie w okól nich nieco jasniej
i dopiero wtedy Moji poslancy swiatla moga wejsc na ich droge i im w poprawie ich polozenia
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dopomóc,  jednak po warunkiem ze  dadza  sie  one pouczyc  i  odstapia  od ich  dotychczasowych
pogladów. Lecz blodzy wszyscy ci,  którzy w zaswiatach takich ciezkich przezyc  nie  maja,  dla
których królestwo swiatla otworem stoi i którym teraz wolno jest  wziac w posiadanie wszelkie
wspanialosci, które Ojciec Swoim dzieciom w nadmierze oferuje, poniewaz Ja (On) je kocham, a
one Moja (Jego) milosc takze odwzajemnia....

Amen

Niebo i pieklo.... 4488
17. listopad 1948

Kto sie Mi, jako do Mnie przynalezacy odda, temu na wieki nie pozwole juz upasc. Lecz kto
uparcie opór Mi stawia, ten znajduje sie w wielkim niebezpieczenstwie calkowitej utraty Mojej sily
milosci  i  utwardzenia sie w swojej  prasubstancji,  jest  to stan pelny mek,  któremu Ja chialbym
zapobiedz. Prawda, która od poczatku czlowieka nie zostala utajona, stworzyla pojecia „Niebo” i
„Pieklo” a wiec stanu blogiego oraz stanu pozbawionego blogosci, który w ludzkiej wyobrazni jest
przestrzennie ograniczony, az w koncu ta wlasciwa prawda.... ten stan.... sie wycofaly, az pozostalo
w koncu jedynie miejsce, które sobie ludzka fantazja we wszystkich kolorach wymalowala tworzac
tym samym miejsce dla wielu blednych mysli, tak ze prawda w zupelnosci znieksztalcona zostala, a
wiec nie wie juz teraz czlowiek co wlasciwie pojecia „niebo” i „pieklo” oznaczaja.

Zycie  i  smierc  to  niebo  i  pieklo....  Pelna  zapalu,  uszczesliwiajaca  czynnosc  w  najjasniej
promieniujacym swietle jest zyciem.... Bezsilnosc, bezwladnosc i najglebsza ciemnosc to smierc....
I kazdy z tych duchowych stanów moze rosnac w dól lub w góre, az zostanie osiagniety najwyzszy
cel którym jest albo blogie zlaczenie sie ze Mna, lub tez najnizszy upadek, nieskonczenie wielka
ode Mnie odleglosc. Niewyobrazalna jest blogosc, niewyobrazalne sa meki i cierpienia tych którzy
sa potepieni, którzy przez wieki cierpia nie posiadajac zadnej sily na zbawienie. O tych duszach wy
pamietac powinniscie....

Nieprawdziwa jest nauka mówiaca, ze z piekla nie ma juz zadnego zbawienia, ze dusze te prze ze
Mnie na wiecznosc potepione zostaly, bo  nie Ja potepiam, tylko one same dla siebie potepienie
wybraly, to  nie Ja je stracam w glebie, lecz to one same w kierunku tych najglebszych przepasci
podazaly;  lecz Moja milosc nie pozostawia niczego na wieki  w tej  dalekiej  odleglosci,  dlatego
nawet i z piekla mozna zostac zbawionym, poniewaz Ja dla tych istot na krzyzu umarlem biorac ich
wine na Siebie, poniewaz Moja milosc wieksza jest od Mojego gniewu i od Mojej sprawiedliwosci.
Takze i pieklo musialo bedzie wydac znajdujace sie tam ofiary, tzn. ze i mocno utwardzona materia
kiedys rozwiazana zostanie aby uwiazane w niej duchowe moglo moglo wspinac sie w góre ku
zyciu.... Gdyz pieklo, tak jak wy ludzie je sobie wyobrazacie nie egzystuje jako wieczny ogien,
piekla nie mozna widziec jako jakies miejsce w którym znajduja sie wszyscy potepieni; pieklo to
stan, którego meki nie do opisania sa.... stan który na ziemi tym sia zaczyna, ze ludzie Mnie nie
uznaja, a wiec sie Mnie wyrzekaja i pozostaja bez sily Mojej milosci. Oni wprawdzie zyja jeszcze
ich cielesne zycie be ze Mnie, ale nie odczuwaja jeszcze jako meki ich pozbawionego sily stanu,
który powstal na wskutek duzej ode Mnie odleglosci, ale gdy tylko ich cielesne zycie dobiegnie do
konca, poczuja oni te cierpienia: Uswiadomienie sobie: „ze sie wprawdzie egzystuje, lecz jest sie
zupenie pozbawionym sil”....

Na  poczatku,  w  zaswiatach,  istnieje  jeszcze  mozliwosc  rezygnacji  z  tego  oporu,  jesli  dusza
poslucha istot  posiadajacych wiedze,  lecz zadko zostaja takie  mozliwosci  wlasciwie ocenione i
dusza tonie coraz glebiej, a odleglosc do Mnie staje sie coraz to wieksza, brak sil staje sie coraz
wiakszy  az  do  kompletnego  utwardzenia  sie  substancji,  do  ponownego  uwiezienia  w  twardej
materii.  I  wtedy przeminol  bez  powodzenia  nieskonczenie  dlugi  okres  rozwoju  dla  niegdys  w
materii uwiazanej duchowej istoty, która teraz jako czlowiek powinna byla dazyc do tego aby sie od
wszelkich materialnych wiezów na zawsze uwolnic. To ze ona zawiodla, to stalo sie z jej wolnej
woli,  gdyz Ja czynilem wszystko aby nie brakowalo upomnien i ostrzezen. Pieklo ma jednak o
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wiele  wieksza  sile  przyciagania jak niebo,  i  czlowiek z  najwieszym zapalem znowu podaza  w
kierunku materi, która to jego dusza juz dawno przezwyciezyla.... i ona jest tez jego losem.... ona
stanie sie na nowo powloka dla duchowej istoty, która podczas jej ostatniej naziemskiej próby jej
woli zawiodla nie sprawdzajac sie.

Bramy piekla  szeroko  stoja  otworem,  i  przez  te  bramy wiele  dusz  dobrowolnie  wstepuje  do
ciemnosci.... Pieklo bedzie triumpfowac, tzn. ze jego ksiaze osiagnal liczbowo wielki sukces, lecz
nie bedzie on mial nad nimi zadnej  wladzy, gdyz Ja wszystkie te dusze na nowo umieszcze w
nowych  dzielach  stworzenia  na  nowej  ziemi,  uwiazujac  go  jednoczesnie  w  srodku  ziemi,  co
oznacza ze ta twarda powloka bedzie dla niego zarazem kajdanami, której on wczesniej nie bedzie
mógl opuscic, az znowu ludzka wola pozwoli mu dojsc do wladzy, a stanie sie to dlatego, ze ludzie
znowu zaczna pozadac dóbr materialnych coraz bardziej sie przez to ode Mnie oddalajac. I wtedy

on znowu walczyc bedzie o dusze a walka ta jest prze ze Mnie dopuszczona, aby dusze sprawdzic
sie mogly i sie zdecydowac za Mna lub za nim, poniewaz bez wlasciwej decyzji zaden czlowiek nie
moze stac sie blogim....

Amen

Stan ciemnosci dusz w zaswiatach, oraz
pomoc ze strony istot swiatla....

3952
4. styczeń 1947

I  waszym  udzialem bedzie  kiedys  swiatlosc  lub  tez  ciemnosc....  W swietle  bedziecie  mogli
przebywac, jesli  wy swiatlo dopusciliscie do siebie,  jesli  pozwoliliscie  na to aby moglo one w
waszym sercu zaplonac, tym ciemnosc przepedzajac w której wy tak dlugo przebywaliscie, doputy
was swiatlo z niebios nie dotknelo. Ciemosc jest jednak waszym losem, jesli wy przed swiatlem
uciekacie.... A duchowa ciemnosc to samotne blakanie sie, oznacza to zostac samym i opuszczonym
w najciemniejszym otoczeniu, bez celu i nadzieji na zmiane waszego polozenia. Dusza, która w
zaswiatach w ciemnosciach przebywa cierpi dlatego przeogromnie, poniewaz przedtem posiadala
ona jeszcze swiatlo oczu i wszystko w okól siebie rozpoznac mogla, teraz potrzebne jest jej oko
duchowe, aby wiedziec to co duchowe, ale dusza jest duchowo zupelnie slepa. Tak wiec bedzie ona
przebywac w bardzo ponurej okolicy, i jesli napotka jakies inne dusze, to nie bedzie ona w stanie je
rozpoznac,  i  dlatego  tez  skazana  ona  bedzie  na  pomoc  ze  strony  innych  dusz,  aby  one  ja
poprowadzily, aby wyslaly jej  od czasu do czasu iskierke swiatla, aby mogla ona rozpoznac jej
otoczenie.

Dusze znajdujace sie w swietle zaopiekuja sie takimi biednymi duszami,  lecz pomoc ich jest
ograniczona ze wzgledu na Boza wole, gdyz nie wolno im jest obdarzyc tych dusz swiatlem wbrew
ich woli. Jak dlugo pewnej duszy swiatla nie brakuje, tak dlugo musi tez ona w ciemnosci cierpiec,
chociarz by to nie wiem jak dlugo trwac musialo. Ona musi nosic w sobie pragnienie swiatla, stan
w którym sie ona znajduje musi stac sie dla niej  stanem nie do zniesienia, i  ona musi pragnac
zmiany jej sytuacji, a dopiero wówczas moga sie do niej zblizyc istoty swiatla i jej mala iskierke
swiatla ofiarowac. One dadza jej drobne wyjasnienia i w zaleznosci od tego czy ma ona chec aby
ich wysluchac i jej przyjac moze swiatlo wywrzec na nia pewne dzialanie.

Nieznosnosc jej polozenia moze w niej przebudzic chec niesienia pomocy, lub ja tez wzmóc, gdy
napotka ona inne cierpiace dusze. Ich cierpienie bedzie dla niej widoczne, chociarz nie potrafi ona
jeszcze  za  wiele  rozpoznac,  i  gdy tylko  cierpienie  tej  duszy w niej  chec  do niesienia  pomocy
przebudzi, to od razu stanie sie w niej jasniej, i ona znajdzie okazje do udzielenia jej pomocy. Teraz
poczula ona pewien przyplyw sily, i ona uzywa tej sily do udzielania pomocy, i jednoczesnie sama
wspierana zostaje ze strony istot w swietle sie znajdujacych, które takiej duszy juz nie opuszcza.
Ona  otrzymuje,  poniewaz  sama daje,  bo  przebudzila  sie  w  niej  milosc,  a  kazda  dzialalnosc  z
milosci, na ziemi jak i w zaswiatach, ma w nastepstwie przyplyw sily, a poniewaz sila i swiatlo
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zawsze  w parze  ida  to  i  jej  wola  dozna wzmocnienia  i  dusza  taka  dojrzewa w rozpoznaniu....
Ciemnosc zostala juz przelamana i ustapila miejsca mrokowi po którym nastapi zlocisty poranek....
gdy tylko slonce ducha wychwycone zostnie,  tzn.  gdy tylko otrzyma ona wiedze przekazna ze
strony istot swiatla, która dusze uszczesliwia i ja do stalego z milosci dzialania popedza, tzn. do
dzielenia sie tym co ona sama posiada z duszami które jeszcze w najglebszej ciemnosci cierpiec
musza.

Kazda dusza moze z ciemnosci uciec, kazda dusza moze sie wybawic, lecz zawsze powodem do
rozdawania swiatla musi byc kochajaca mysl, lecz bez niej nie wolno jest istotom swiatla rozdawac
podarków, poniewaz wolna wola sama musi ku swiatlu podazac, gdyz w innym przypadku dusza
pozostanie  otoczona wieczna ciemnoscia,  czego skutkiem moze byc osuniecie sie w najglebsza
glebie ciemnosci. Swiatlo z koleji nalezy do blogosci, i gdy tylko otworzy sie duszy mozliwosc
duchowego widzenia,  to rozpozna ona jej  zadanie,  ujrzy wszystkie wspanialosci i  juz nigdy na
powrót w ciemnosci nie utonie....

Amen

Ludzie  którzy  za  wczesnie  i  nie  z
wlasnej  woli  ziemie  opuscic
musieli.... Zaswiaty....

1589
31. sierpień 1940

Niezasluzony los tych, którzy wbrew ich woli stali sie ofiarami niesprawiedliwego postepowania
narodów  wypelnionych  nienawiscia  nie  pozostanie  niepomszczony,  gdyz  musi  on  znalezc
sprawiedliwa odplate, gdy dusze z ludzkiej winy pozbawione zostaly udzielonej im laski wcielenia
sie na ziemi, a wiec nie mogly one tutaj osiagnac ich duchowej dojrzalosci, co jest mozliwe jesli
odpowiednio  dlugo  na  ziemi  sie  zyje.  Gdyz  rozchodzi  sie  tutaj  o  niezasluzone  ukrócenie
naziemkiego zycia, które wprawdzie uwolni ich od naziemskiej postaci, ale wysyla jej w zaswiaty
w niedojrzalym stanie. Taka dusze trzeba teraz potraktowac zgodnie z jej duchowa dojrzaloscia,
ona musi udac sie do sfer, które odpowiednie sa do stopnia jej dojrzalosci. Jest wiec zrozumiale, ze
takie zakonczenie ludzkiego zycia w pewnych przymusowych okolicznosciach musi takze znalezc
swoja  pokute,  gdyz  nic  nie  moze  pozostac  nieodpokutowane,  co  jest  przed  Bogiem
niesprawiedliwoscia,  poniewaz  nikt  nie  ma  do  tego  prawa aby  decydowac  o  zyciu  innego
czlowieka.  A znowu  z  drugiej  strony  musi  dac  sie  ludzkiej  duszy  mozliwosc  kontynuowania
przerwanego na ziemi zbawiennego procesu, i dlatego akurat tym którzy przedwczesnie ludzkie
zycie opuscic musieli zostanie w zaswiatach przydzielone bogate pole do pracy nad dusza, tak ze
musza  one  okazac  jednie  dobra  wole  aby  odpowiednio  do  naziemkiego  zycia  podniesc  swój
duchowy stan.  Jesli  droga rozwojowa duszy zostanie  przerwana z  obcej  winy,  to w zaswiatach
czekaja na nia niezliczone mozliwosci, aby pomimo to mogla ona osiagnac jej stan dojrzalosci, gdy
tylko jej wola odpowiednio aktywna bedzie i istota ta Boga pragnie.

Ale  akurat  w  przypadku  przedwczesnego  odejscia  z  ziemi  istnieje  bardzo  duze
niebezpieczenstwo, ze dusza nie bedzie potrafila sie uwolnic z naziemskiej sfery, poniewaz opuscila
ja ona zanim udalo sie jej przezwyciezyc jej przywiazanie do materii oraz wszelkich naziemkich
uciech. A wiec istnieje duze niebezpieczenstwo, ze nie skorzysta ona w zaswiatach z tych okazji,
poniewaz jest jeszcze za bardzo przywiazana do ziemi, ale ona musi sama, tak jak w naziemskim
zyciu okazac dobra wole, aby móc robic postepy w duchowym rozwoju. Na jej wole nie wolno jest
wywierac przymusu aby ja na wlasciwa droge skierowac, dusza ta ma tak jak i na ziemi wolna reke,
aby sama skierowac sie na droge do góry prowadzaca, nawet wówczas gdy wiele istot swiatla sie o
nia troszczy.

Tym z koleji,  którzy przedwczesna smierc jakiegos czlowieka spowodowali nie przyniesie ich
nazimskie  zycie  w  sensie  duchowym  zadnego  wiekszego  postepu,  bo  oni  na  wskutek  tego
przewinienia zagescili powloke ich wlasnej duszy, i uwolnienie sie z takiej powloki jest nadzwyczaj
ciezkie, a wiec bedzie musial taki czlowiek zniesc niesamowicie ciezkie walki jesli zechce sie on od
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tej winy uwolnic, a stan jego duszy bedzie bardzo niski kiedy opusci on swe naziemskie zycie, i
bedzie on musial w zaswiatach swoja wine gorzko odpokutowac....

Amen

Samobójstwo.... Los w zaswiatach.... 1951
13. czerwiec 1941

Droga ciala trzeba dojsc do konca, tzn.  ze kazda istota musi przezyc takze jej  wcielenie jako
czlowiek. Nie wolno jest jej swej naziemkiej drogi z jej wlasnej woli ukrócic lub tez przedwczesnie
zakonczyc. Ale w stadium posiadania wolnej woli, jako czlowiek, moze on ze swojej wolnej woli
skorzystac i  swoje zycie  jako czlowiek wlasnowolnie  zakonczyc,  bo nie  bedzie  mu sie  w tym
przeszkadzac. Skutki takiej ingerencji w Boza wole sa jednak straszne. Taki czlowiek jest jeszcze
niedojrzaly, tzn. ze brak mu jest rozpoznania, gdyz w innym przypadku nie podjal by sie on tego
kroku, który jego samego okrada z tej wielkiej laski.... aby móc nad swoja istota dalej pracowac, az
Bóg Sam jego zycie zakonczy. W zaswiatach przyjdzie jednak rozpoznanie jego nieszczesliwego
czynu i zal jego jest nie do opisania.

Jesli  jakies  zycie  przez  Boga  ukonczone  zostaje,  chociarz  czlowiek  jest  jeszcze  mlody i  nie
dojrzaly  na  wiekuistosc,  to  wtedy  Bóg  rozpoznaje  tego  koniecznosc  i  takie  zakonczenie
naziemskiego zycia jest aktem laski, aby odzegnac od duszy pewne niebezpieczenstwo, lub tez aby
dac duszy w zaswiatach mozliwosc która jej stopien dojrzalosci w krótkim czasie podniesc moze.
Ale gwaltowne ukonczenie zycia oznacza w duchowym sensie krok wstecz; gdyz nagle istota ta
stala sie bezsilna, aby móc dalej nad soba pracowac i jest ona teraz skazana na laske istot swiatla
lub ludzi, tzn. ze jesli one nie udziela jej pomocy, to przez wieki pozostanie ona na tym samym
stopniu niedoskonalosci. Najpierw musi dusza w zaswiatach jej sytuacje rozpoznac, co wywola u
niej taki stan skruchy, którego nie da sie opisac. Jesli dusza posiada dobra wole, to korzysta ona z
kazdej okazji aby sie w sluzeniu udzielac, lecz jej walka jest niesamowicie ciezka, bo musi ona w
zaswiatach nosic nadal to naziemkie cierpienie przed którym ona uciec chciala; to co ona na ziemi
odrzucila to nadal niezmiennie do niej przylega dreczac ja niesamowicie.

Lecz Bóg okazuje milosierdzie takze i dla takiej duszy która zignorowala Jego wole, jesli dusza ta
nie  jest  jeszcze  calkowicie  zatwardziala.  Po  uplywie  pewnego  okresu  czasu,  który  sie  duszy
nieskonczenie dlugim wydawal, zostanie ona w zaswiatach postawiona przed zadaniami, których
spelnienie przyniesie pewna poprawe jej sytucji. I teraz musi ona znowu pozwolic jej woli stac sie
aktywna. Jesli okaze ona gotowosc niesienia pomocy cierpiacym w zaswiatach duszom, to w krótce
spostrzeze ona widoczna poprawe jej polozenia. Ale moze to tez dopiero nastapic po uplywie dla
niej  na  ziemi  przeznaczonego  czasu  zycia,  tzn.  ze  wlasciwie  to  ona  jej  naziemkiej  wedrówki
samowolnie nie zakonczyla i w jej  cierpiacym stanie w którym ona na ziemi sie znajdowala w
zaswiatach nadal trwac musi, az Bóg sie nad jej dusza zlituje.

A wiec okazala sie ludzka ingerencja w Boza wole zupelnie bezuzyteczna, czlowiek sam okradl
sie  z  laski  dojrzewania  na ziemi,  ale  w zadnym wypadku nie  udalo  mu sie  zakonczyc swoich
naziemskich cierpien i dlatego sa takie dusze godne pozalowania, bo zanim doznaja one zbawienia
to uplynie  jeszcze bardzo duzo czasu,  a  swiadomosc odrzucenia Bozej  laski  jest  dla  duszy tak
dreczaca, ze znajduje sie ona w zaswiatach w stanie godnym pozalownia. Takie dusze szczególnie
potrzebuja  ludzkich  modlitw.  Jedynie  milosc  zyjacych  na  ziemi  ludzi  potrafi  zlagodzic  ich
cierpienia i udzielic im sily, poprzez chec poprawy ich losu, przez to ze dusza okaze w zaswiatach
chec  sluzenia i  dzieki  temu po uplywie  czasu,  który sie  nieskonczonoscia  byc  wydawal,  moze
zmienic jej pozbawiony swiatlosci stan który byl naturalnie jej udzialem (losem), az do czasu kiedy
Boza milosc i laska ja z niego wybawila....

Amen
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Pelen mek los dusz w zaswiatach.... 8224
26. lipiec 1962

Kto swe zycie calkowicie  temu swiatu poswiecil,  ten musi,  i  bedzie tez obawiac sie smierci,
poniewaz czlowiek z chwila jego smierci nie przemija, ale opuscila go jego dusza, która nie potrafi
umrzec,  i  która  w  duchowych  swiatach  nadal  istnieje,  w  stanie  który  odpowiedni  jest  do  jej
naziemskiego zycia.  Dusza  moze dopiero  teraz  przejsc  do jej  prawdziwego zycia,  które  trwac
bedzie wiecznie i które jest stanem blogosci, poniewaz moze ona teraz w calkowitej wolnosci, w
swietle i sile tworzyc wdlug jej woli, która jest takze Moja wola, poniewaz ona sie Mojej woli
calkowicie  podporzadkowala....  Ale  moze ona  takze  przebywac w zaswiatach  w stanie  pelnym
cierpien, w ciemnosci i bezsilnosci, ale siebie samej swiadoma. Wtedy to mozna zaprawde mówic o
smierci, lecz nie o stanie zupelnego przeminiecia.... I akurat na tym meki jej polegaja, ze wie ona w
jakiej obfitosci sil ona na ziemi zyla, a teraz bezilna jest i nie zdolna niczego wykonac.... To ze
moze ona zachowac jej ja-swiadomosc to wlasnie oznacza dla niej cierpienie, moze to ale równiez
duszy w tym dopomóc, ze sie ona z tego martwego stanu wydostanie, ze wyslucha pomocników
którzy jej tym duchowm swiecie na przeciw wyjda, i zacznie postepowac wedlug ich wskazówek,
której jej duszy juz lekka poprawe przyniosa.

Lecz  bardzo  trudno  jest  dusze  do  tego  sklonic,  aby  zaopiekpowaly  sie  one  innymi
nieszczesliwymi duszami, poniewaz sa one stale tylko soba zajete, poniewaz brak im jest tak jak na
ziemi milosci a milosc do siebie samej ciagle jeszcze dominuje. Ale jedynie przez milosc moze
dusza  w  zaswiatach  robic  postepy....  Ona  sama  odebrac  musi  plynace  z  milosci  modlitwy
wstawienne, które ona jako sile odczuwa, i wtedy jest tez mozliwe, ze jej wola dozna przemiany. I
ona  sama  musi  w  sobie  milosc  przebudzic  zwracajac  uwage  na  ich  braci  w  zswiatach  którzy
równiez znajduja sie w duchowej potrzebie, okazujac juz gotowosc do drobnych aktów pomocy....
One odczuwac ona wtedy bedzie jako przyplyw energi który pobudzal w niej bedzie chec kochania,
która to jedynie dusze z jej pelnej cierpienia sytuacji uwolnic moze.

Jesli przechodzi ona do duchowych swiatów w zupelnej duchowej ciemnosci, to moze uplynac
bardzo duzo czasu zanim ona sobie uswiadomi w jak nedznym polozeniu ona sie znajduje i zanim
zapragnie  jego  zmiany....  Lecz  jak  tylko  przebudzi  sie  w niej  pragnienie  aby jej  martwy stan
zmienic, jak tylko rozpozna ona ze juz na ziemi nie przebywa, a mimo to nadal istnieje, to zacznie
sie ona takze zastanawiac nad jej obcna sytuacja i starac sie bedzie z niej wydostac. I juz sama ta
chec sprowadzi do niej pomocników, istoty swiatla, które w przebraniu do niej przyjda, i starac sie
beda aby zrozumiala  ze moze sie  ona z jej  polozenia wyzwolic,  jesli  okaze ku temu jej  dobra
wole....  Akurat  ci,  którzy jako zupelnie  niewierzacy ta  ziemie  opuscili  potrzebuja  bardzo  duzo
ludzkich za nich modlitw, aby mogly one w zaswiatach okazac dobra wole i dazyc do poprawy ich
sytuacji. Gdyz kazda za dusze wymówiona modlitwa przynosi jej doplyw energii i sila ta nigdy juz
nie zaginie, jesli tylko dusza na ziemi ludzi pozostawi, którzy o modlitwie za nia pamietaja....

Wy ludzie bardzo sie do tego przyczynic mozecie, aby i te dusze mogly ich smierc przezwyciezyc,
aby po  drugiej  stronie  mogly  jeszcze  do  zycia  dotrzec....  Bo  jak  dlugo  dusza  posiada  jeszcze
swiadomosc swego ja, to Ja z niej nie zrezygnuje, gdyz ona ciagle moze jeszcze zmienic jej wole,
która sie potem jedynie do Jezusa Chrystusa skierowac musi i zbawienie jest jej zapewnione. Jesli
ona jednak tak gleboko upadnie, ze zadna iskierka swiatla juz do niej dotrzec nie moze, to wtedy
podaza ona coraz bardziej w dól utwardzajac sie coraz bardziej, co w efekcie koncowym oznacza ze
zostanie ona rozwiazana, utraci swiadomosc wlasnego jestestwa, a to oznacza dla niej ponowne
uwiezienie  w  materii  i  poczatek  nowej  zbawiennej  epoki,  gdyz  zadna  istota  nie  moze  zostac
zgubiona na zawsze.... poniewaz zadna istota nie pozostanie wiecznie martwa, lecz kiedys za cala
pewnoscia znowu do zycia dotrze, do zycia które trwa wiecznie.

I w zaswiatach walczy sie o dusze, aby nie musialy one przezyc ich ponownego uwiezienia w
materii, i kazdy czlowiek, który z milosci o takich duszach pamieta, ma udzial w tej zbawiennej
pracy, i dusze te beda mu na wieki wieków za to wdzieczne, ze on je z nocy smierci do swiatla dnia
poprowadzil.... Gdyz nie moze przestac istniec, cos, co niegdys jako istota swój poczatek ze Mnie
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wzielo, lecz dopiero gdy to stworzenie moze byc czynne w wolnosci, swiatlosci i sile, to dopiero
wówczas dotarlo ono do zycia, którego ono juz nigdy nie utraci.... utracic nie moze....

Amen

Pojecie wiecznosci.... Doskonalosc.... 6019
10. sierpień 1954

Przeminely nieskonczenie dlugie przestrzenie czasu w którym czynna byla Moja twórcza wola,
aby cale to duchowe, co sie ode Mnie oddalilo z powrotem do Mnie sprowadzic....

A wiec powstalo nieskonczenie wiele dziel stworzenia które powinne byly ten powrót umozliwic i
nieskonczenie wielka ilosc dusz cel ich osiagnela, tak ze teraz przebywaja one znowu przy Mnie w
swiatlosci.... Lecz jeszcze o wiele wieksze przestrzenie czasu sa konieczne, aby wszystko co upadlo
ta droge do Mnie zakonczyc moglo. Bo niezliczona jest ilosc tych istot, które niegdys ze Mnie swój
poczatek wziely i z wolnej woli ode Mnie odstapily.

Sa to wiecznosci, przestrzenie czasu, których wy ludzie pojac nie potraficie, dlatego tez mozna
uzywac dla ich okreslenia pojecia „wieczne”.... i nie bedzie to dla was blednym pojeciem, chociarz
kiedys nadejdzie ten czas kiedy kazda czasowa przestrzen swój koniec znajdzie....  Bo dla Mnie
nawet najdluzszy okres czasu jest jak jedna chwila, ale dla wszystkich stworzen które znajduja sie
niedoskonalym  stanie wydaje  sie  on  byc  nieskonczenie  dlugi....  I  teraz  zrozumiecie,  ze
ograniczenie czasowe istnieje jedynie w stanie niedoskonalosci....  w przeciwienstwie do tego w
stanie doskonalosci nie znane jest zadne ograniczenie, a wiec takze i pojecie „czas” nie moze byc
stosowane, i w zwiazku z tym nie ma to dla Mnie znaczenia kiedy ten powrót do Mnie calkowicie
sie zakonczy. Ale dla was, Moich stworzen, które z wlasnej winy staly sie niedoskonale, ma to
bardzo duze znaczenie, jak dlugo wy sie w pewnym stanie znajdujecie, który jest dla was meka i
który przez was samych skrócony lub tez przedluzony zostanie.

Im glebiej wy w grzechu tkwicie, im bardziej wy jeszcze od doskonalosci oddaleni jestescie, tym
bardziej przeraza was pojecie przestrzeni i czasu, wlasnie dlatego ze wy go pojac nie potraficie, ale
nie  mozecie tez  ich istnienia  zaprzeczyc....  poniewaz czas  waszego na ziemi  pobytu scisle  jest
ograniczony, ale pewnym tez jest ze nieskoncznie dlugie okresu czasu leza w przeszlosci i takze w
przyszlosci,  to ostatnie  jest  nawet  waszym mocnym przekonaniem, i  to  tak mocnym,  ze nawet
uwazacie  zakonczenie  pewnej  epoki  czasu  za  niemozliwe.  I  w tym przekonaniu  macie  w tym
stopniu racje, ze nie ma tzw. „konca”.... ze to co duchowe zawsze i na wieki istniec bedzie, bo jest
ono tym jedynym co „rzeczywiste”....  ze  tylko  to  przeminie  co nierzeczywiste,  co jest  jedynie
srodkiem umozliwiajacym wasz powrót do Mnie.... I czlowiek o wiele za czesto zalicza samego
siebie  do  tego  co  nierzeczywiste,  do  tego  co  nie  ma  racji  przetrwania,  co  przeminie,  tak  jak
przemija czas.... gdyz nie pomysli on o tym co jest w nim duchowej natury, któremu nie zostalo
nalozone  zadne  ograniczenie  i  które  cala  wiecznosc  przeminac  nie  moze....  ale  moze  przez
wiecznosci odczuwac meki, poniewaz wiecznosci potrzebuje aby stac sie doskonalym, aby potem
przez nieskonczonosc zyc w pelnej wolnosci, niezalezny od czasu i przestrzeni.... bo przebywa przy
Mnie, Który Jestem bez poczatku i konca i wszedzie, Który Jestem od wieków i na wieki....

Amen

Wieczne potepienie.... 4602
30. marzec 1949

Boze  milosierdzie  nie  zna  zadnych  granic,  Boza  milosc  jest  nieskonczona,  Jego  cierpliwosc
niezmierzona i dlatego tez Jego stworzenia nie moga na zawsze zgubione zostac, gdyz inaczej nie
byl by Bóg doskonaly. Dlatego tez jest bledem mówic o wiecznym potepieniu, jesli rozumie sie ten
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zwrot jako pojecie czasu które powinno okreslic cos co nigdy sie nie skonczy, gdyz takie wieczne
potepienie oznaczalo by dla Boga calkowita utrate czegos.... a wiec odstapienie Jego przeciwnikowi
istoty, która na samym poczatku z Boga wyszla i która Jego przeciwnik sobie wywalczyl.... Ale
wtedy musialby ten przeciwnik byc wiekszym od Boga, on bylby w pewnym sensie zwyciezca i
posiadalby wiecej mocy i sily jak Bóg, co jednak nigdy nie jest i byc nie moze, bo z Jego sila, moca
i madroscia zadna istota mierzyc sie nie moze.

Co z Boga wyszlo,  to  pozostanie  na wieki  w Jego posiadaniu,  i  tylko przejsciowo od Niego
oddzielione zostac moze, tzn.  w wielkiej  od Boga odleglosci przebywac moze, gdyz samo tego
chce. Lecz i ta wielka odleglosc nie jest stanem wiecznie trwajacym, poniewaz istota ta aby stac sie
bloga,  musi  zostac dotknieta  promieniami  Bozej  sily,  i  jesli  ona sama ku temu takiej  woli  nie
posiada, to zostanie ona ogarnieta przez milosc i milosierdzie Boze, które by jej ten blogi stan
sprawic  chcialy.  Wieczne  potepienie  byloby  wiec  w  sprzecznosci  z  Boza  miloscia  oraz  Jego
milosierdziem, lub tez musialy by one byc ograniczone, przez co Boza doskonalosc musiala by
doznac uszczerbku. Istota o najwyzszej doskonalosci nie posiada zadnych ludzkich slabosci, lecz
wiecznie  trawjacy  gniew,  bylby  wlasnie  taka  niska  ludzka  wlasciwoscia,  tak  jak  kazdy  stan
odpokutowania winy wiecznie trwajacy nie móglby byc jedna z Bozych zasad, bo wszystko to co
boskie odznacza sie miloscia.... A milosc ratuje i pomaga, ona wybacza i uszczesliwia i nigdy by
nikogo na zawsze od siebie odtracila.

W przeciwienstwie do Boga, brak jest Bozemu przeciwnikowi bozej zasady milosci, i  dlatego
stale staral sie on bedzie upadle istoty na zawsze ku sobie na dól sciagnac. I on jest tez tym który
maci u czlowieka pojecie wiecznosci, on przedstawia Boga jako twarda istote, która pozbawiona
jest  litosci,  aby ugasic  wszelka do Niego milosc....  On jest  tym, który nie  zna zadnej  litosci,  i
dlatego tez próbuje on bez zastanowienia uczynic dusze nieszczesliwymi, on chcialby pozbawic je
wszelkiej  mozliwosci  uzyskania  pomocy,  aby  je  na  wieki  zepsuc.  I  on  znajduje  tez  chetnych
zwolenników nauki  wiecznym potepieniu....  którzy nie  rozpoznaja  Boga  w Jego nieskonczenie
wielkiej  milosci,  gdyz  inaczej  by  w  ta  nauke  nie  uwierzyli.  Lecz  nieustannie  przekazuje  sie
ludzkosci prawde i te pomylke w jaskrawym swietle przedstawia, aby rozpoznano i kochano Boga
jako najdoskonalsza istote, aby ludzie sie do Niego przylaczyli i brzydzili sie Jego przeciwnika....

Amen

Nic  nie  pozostanie  na  zawsze
niezbawione....

8443
20. marzec 1963

Kazdy czlowiek sam ponosi odpowiedzialnosc za stan dojrzalosci swojej duszy, i dlatego tez sam
czlowiek decyduje o tym jak dlugo jego duza do Mnie odleglosc jeszcze istniec bedzie, co oznacza,
ze kazdy praduch.... a wiec w czlowieku wcielona dusza, nieodzownie do Mnie powróci. Ale to w
jakim okresie czasu ona swój powrót zrealizuje, to zalezy juz od jej wolnej woli, i dlatego tez moze
to trwac wieki, az ona znowu tym sie stanie, czym ona na samym poczatku byla: doskonala istota,
która ze  Mna wewnetrznie  polaczona jest,  i  która  obok Mnie,  w pelni  swiatla,  sily i  wolnosci
dzialac moze....  Ale ze powrót  ten kiedys  w koncu zrealizowany zostanie,  to  jest  pewne, gdyz
nalezy on do wiekuistego prawa, które od wieków juz istnieje, i które mówi, ze wszystko co ze
Mnie jako sila wyplywa, znowu do Mnie powrócic musi.... Lecz czas powrotu do Mnie trwac moze
nawet wieki i dla was ludzi czas ten jest niezmierzalny, poniewaz wasza zdolnosc myslenia jest
ogranicziona....

Ale nie istnieje smierc wieczna,  jesli  sie ja rozumie jako staly pobyt  z  dala  ode Mnie....  Wy
mozecie  wprawdzie  o  wiecznosci  mówic,  lecz  nie  o  stanie który  wiecznie  trawa,  a  wiec  bez
konca.... Bo takie pojecie nie zgadza cechami Mojej istoty, która jest Miloscia, Madroscia i Moca....
Czy wy uwazacie, ze Moja madrosc i moc nie dysponuja srodkami które pozwolily by Mi wszystko
osiagnac, a wiec i ostateczny powrót tego co niegdys ode Mnie odpadlo?
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Czy wy moze uwazacie, ze Moja milosc jest tak ograniczona ze byla by zdolna pozostawic jakas
istote w stanie  wiecznej smierci?....  Wy wiecie, ze nawet Mój przeciwnik kiedys do ojczystego
domu powróci, i ze on przez jego Ojca przyjety zostanie jak syn który do domu powrócil, chociarz
do tego momentu przeminie jeszcze nieskonczenie wiele czasu.... Lecz pomimo tego takze i on nie
zostanie na wieki przepedzony, on takze zateskni kiedys za Moja miloscia i dobrowolnie do Mnie
powróci. I nie bedzie niczego, co by w niezbawionym stanie pozostalo, gdyz nawet najtwardsza
materia dozna kiedys przemiany, ona rozpadnie sie, i uwolni uwiezione w niej duchowe substancje,
ona sama uduchowi sie krok po kroku, poniewaz wszystko co w calym wszechswiecie istnieje jest
duchowa energia, której poczatkiem Ja bylem i Jestem, tylko ze Ja sie w nim w zróznicowanej sile
objawiam,  a  wiec  jako  odpowiednio  utwardzona,  lub  tez  juz  nieco  luzniejsza,  blizsza  jej
uduchowieniu,  ale kiedys cala materia sie uduchowi, i nie pozostanie nic,  co by mi sie jeszcze
sprzeciwialo....  Zalozenie,  ze  istnieje  wieczne  potepienie  jest  produktem ludzkiego  myslenia,
który przez Moje bezposrednio do was z góry plynace pouczenie sprostowane zostac musi, gdyz Ja
nigdy wam takiej nauki nie przekazalem....

Ciagle na nowo bedzie sie Mój przeciwnik wpychal i sklanial was ludzi do zmiany zawartosci
duchowego dobra, aby was na manowce wyprowadzic i wzbudzic w was watpliwosc co do Mojej
istoty, gdyz jesli wy to za mozliwe uwazacie, ze niezbawione dusze na wieki w tym stanie pozostac
musza,  to  i  Moja  nieskonczenie  wielka  milosc  musiala  by  zostac  postawiona  pod  znakiem
zapytania....  Ona  byla  by  ograniczona,  co  jest  niemozliwe  przypadku  najwyzszej  Istoty,  Która
posiada najwyzsza doskonalosc i taka na wieki wieków pozostanie. Mój przeciwnik ma doprawdy
wiele okazji aby wkrasc sie i siac zamieszanie, i on to zawsze wtedy czynil bedzie, gdy dzialanie
Mego Ducha zostanie wyparte przez rozumowe myslenie i co zawsze wtedy mozliwym jest, gdy
ludzie nie potrafia sie zadowolic prostym wyjasnieniem i czuja sie zobowiazani aby cos do tego
dodac, lub temu zaprzeczyc musza. Jesli by sie czlowiek od takich poprwawek powstrzymywal, to
takie pomylki wkrasc by sie nie mogly, bo wtedy trzymal by sie on wiernie Mojego slowa i nie
mógl by dojsc do takich blednych wniosków.

I dlatego tez Ja ciagle na nowo musze odkrywac takie pomylki, Ja musze przekazywac wam Moje
slowo które  wolne  od  nich  bedzie,  Ja  wszystko  oczyscic  musze,  abyscie  nie  przyswoili  sobie
duchowego  dobra,  które  nie  ze  Mnie  swój  poczatek  wzielo,  które  sie  wam jednak  z  wielkim
zapalem jako Moje slowo przedstawia.... Ono zostalo doprowadzone na ziemie w zupelnej czystosci
i prawdzie, ale kiedy potem czlowiek sam do niego zmiany wprowadza, to Ja nie moge mu tym
przeszkodzic, ale zawsze starac sie bede abyscie wy ludzie w posiadanie czystej prawdy weszli.... I
jesli wy sami pragniecie znalezc sie w jej posiadaniu, to kazda bledna nauka spowoduje w was
zawachanie, i ona nie bedzie wam pasowac do tej najdoskonalszej istoty waszego Boga i Ojca od
wiecznosci....

I najlepsza kontrola bedzie to ze wy sie samego siebie zapytacie, czy  milosc, moc  i  madrosc
waszego Boga taka nauke usprawiedliwia, bo gdy brak jest w niej jednego z tych elementów, to
mozecie ja spokojnie jako bledna odrzucic.... I Ja wam zaprawde uzasadnie, dlaczego taka nauka,
która na wieki potepia bledna jest.... tak ze wy wierzyc i byc pewnym mozecie, ze sie w prawdzie
poruszacie, która Ja zawsze czlowiekowi dostarczal bede, gdyz jedynie ona jest swiatlem, które
oswietla droge do góry prowadzaca....

Amen

Nie  zaprzepascie  sobie  wiecznego
zycia....

7096
18. kwiecień 1958

Nie  zaprzepascie  sobie  wiecznego  zycia....  Wprawdzie  kiedys  bedzie  ono  mozliwe  dla  was
wszystkich, ale moga uplynac jeszcze nieskonczenie dlugie, wydajace sie wam wiecznoscia okresy
czasu, czasy niekonczacych sie mek i ciemnosci, w których wy sie w martwym stanie znajdujecie,
w stanie w którym wy zupelnie pozbawieni sily w ciemnosci przebywacie. I wy mozecie sobie ten
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czas  o  nieskonczenie  dlugi  okres  przedluzyc,  tak  ze  mozecie  go  nawet  nazywac  „wiecznym
potepieniem” które nie ja na was zeslalem, lecz które wy z waszej wlasnej wolnej woli sobie sami
ciagle na nowo stwarzacie, jesli wy z waszego bytu jako czlowiek nie korzystacie, aby sobie na
wieczne zycie zapracowac.

Ja na to nie pozwole abyscie zgineli na zawsze , bo wy jestescie Moimi stworzeniami, które Ja od
samego poczatku miluje i nigdy nie przestane was milowac. Ale Ja nie moge wam przed czasem
ofiarowac  zycia,  jesli  to  wy sami bardziej  stan  smierci  wolicie,  jesli  wy sami  nie  okazujecie
gotowosci aby sami wasze zycie z Mojej reki przejac.... Ale wy mozecie z latwoscia je nabyc, wy
musicie  jedynie  powierzyc  sie  Temu,  Który  Sam  od  wiecznosci  zyciem  jest....  I  na  to  tez
otrzymaliscie wasze naziemskie zycie, podzczas którego wy posiadacie rozum oraz wolna wole,
kiedy wy przyjac mozecie pouczenia dotyczace waszego naziemskiego zadania,  a wiec musicie
jedynie  chciec,  aby sie z tego stanu smierci wydostac. I ten naziemski czas jako czlowiek jest
bardzo krótki, lecz on wystarczy w zupelnosci, abyscie wy wasz cel osiagnac mogli....

Lecz nieskonczenie dlugi byl czas waszego wstepnego rozwoju, az do dnia, kiedy wy w stadium
bytu jako „czlowiek” wstapic mogliscie.... I tak samo nieskonczenie dlugo znowu trwac bedzie, az
wy ponownie te laske uzyskacie, aby podjac decyzje waszej woli. Rozchodzi sie tutaj o wiecznosci,
o  których  zakresie  wy  ludzie  sobie  zadnego  pojecia  stworzyc  nie  mozecie,  poniewaz  wasze
myslenie w stanie niedoskonalym takze ograniczone jest. I tak jak wy nic o tych mekach nie wiecie,
poniewaz  zostala  wam  na  czas  naziemskiego  zycia  zabrana  pamiec  o  tym  czasie  waszego
wstepnego rozwoju, tak tez nic nie wiecie o blogosci, o stanie bytu którego ludzkim slowem opisac
sie  nie  da,  i  który  pojecie  „Wiekuiste  zycie”  w  sobie  zawiera....  Wy  nic  nie  wiecie  o
wspanialosciach które w Moim królestwie was oczekuja, gdy wy sie na ostateczny do Mnie powrót
zdecydujecie....  I  nie  mozna  wam  jednej  czy  tez  drugiej  wiedzy  udowodnic,  gdyz  przez  to
uniemozliwiono by wam podjecie decyzji z waszej wolnej, nieprzymuszonej woli.

Ale wy powinniscie w to wierzyc takze bez dowodów, i odpowiednio do tego uksztaltowac wasze
naziemskie zycie, wy nie powinniscie zaprzepascic sobie blogosci zycia w Moim królestwie, wy
wszyscy  powinniscie  wziac  pod  uwage  taka  mozliwosc,  chociarz  dla  waszego  rozumowego
myslenia wydaje sie ona nie do uwierzenia.... I wy powinniscie tak wasze zycie prowadzic, abyscie
nie musieli robic sobie samym zarzutów, gdy nadejdzie kiedys godzina waszego pozegnania z ta
ziemia.  Wy powinniscie  tez  wysluchac tych,  którzy o sprawach mówia,  które nie  maja nic  do
czynienia  z  tym  materialnym  swiatem....  I  wy  powinniscie  tez  nad  tym  porozmyslac i  sobie
wyobrazic, jak by to bylo ze zdaniem tego sprawdzianu, gdyby oni mieli racje....

Wy ludzie macie bardzo duzo do stracenia, gdyz nie chodzi tutaj o pewna ilosc lat, tak jak to jest
w naziemskim zyciu.... Bo tutaj rozchodzi sie o wieczne zycie, rozchodzi sie o stan który nigdy nie
przestanie trwac, o stan najwyzszej blogosci.... O stan w swiatlosci i sile, który wy juz na samym
poczatku juz posiadaliscie.... I na ta wiecznosc w swiatlosci i sile wy potrzebujecie tylko bardzo
krótkiego czasu....  jednej  „chwili”  w tej  wiecznosci,  podczas której  powinniscie zrezygnowac z
zupelnie bezwartosciowych rzeczy.... Lecz wy oceniacie te rzeczy bardzo wysoko, zaprzepaszczajac
sobie przez to prawdziwe zycie i dlatego znowu przez wieki pozostaniecie w stanie smierci....

I wszystko co Ja uczynic moge aby wam w odzyskaniu zycia dopmóc, jest to, ze Ja wam ludziom
stale Moich poslanców zsylam, którzy was z Mojego zlecenia ostrzegaja i upominaja, którzy maja
was zachecic do tego, abyscie spróbowali dotrzec do prawdy.... którzy wam na Mnie wskazuja, jako
na jedna  i  jedyna  prawde,  Która  wasze  myslenie  rozjasni,  którzy radza  wam,  abyscie  ze  Mna
zwiazek stworzyli, abym Ja mógl was wtedy ogarnac i was do Mnie ciagnac.... Lecz wy musicie ten
pierwszy krok uczynic, poniewaz Ja was z powodu waszej blogosci do niczego nie zmuszam. Ale ja
wspieram i wzmacniam tez najslabsza wole która do Mnie sie zwróci, bo Ja aby dac wam zycie
sprawilem ze powstal caly ten wszechswiat.

Ja nie chce waszej smierci, Ja chce abyscie zyli i abyscie sie w koncu uwolnili z waszego juz od
wieków trwajacego stanu smierci....  Ja chcialbym was znowu obdarowac Moja miloscia  i  wam
wszystkim wspanialy los sprawic, który juz na wieki wieków juz nigdy sie nie skonczy.... Ale Ja nie
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moge wam w tym przeszkodzic, gdy wy znowu obierzecie ta droge która w dól prowadzi, gdy wy
dobrowolnie za tym postepujecie,  który wam niegdys  wasze zycie  odebral  i  oddal  was w rece
smierci. Ja moge jedynie raz po raz do was zawolac: „Nie zaprzepascie sobie waszego wiecznego
zycia”.... Ale wy musicie dobrowolnie pójsc za Moim zawolaniem, wy musicie sie starac aby to
zycie znowu odzyskac, jak dlugo wy jeszcze na ziemi sie znajdujecie, a Ja zaprawde wam w tym
dopomoge, bo Ja was kocham....

Amen

Wyjasnienie  dotyczace  reinkarnacji....
Jezus i zbawienie....

8495
13. maj 1963

Zakladac ze sie znowu na ziemie powróci celem odpokutowania grzechów jest calkowicie bledne,
chociarz z drugiej strony prawo Bozej sprawiedliwosci wymaga wyrównania wszelkich win.... Lecz
Ja zaprawde dysponuje wieloma mozliwosciami,  tak ze kiedys cala wina z pewnoscia zmazana
zostanie, a istota ta bedzie znowu mogla zostac przyjeta do królestwa swiatlosci i blogosci, które
przed nia w stanie winy zamkniete jest. Królestwo w zaswiatach, do którego dusza po smierci jej
ciala  wstepuje  jest  odpowiednie  do  stanu  jej  dojrzalosci,  tak  ze  moze  ona  znajdowac  sie  w
najglebszych ciemnosciach, ale moze tez znalezc sie w najjasniejszym swietle, i  odpowiedni do
tego jej los pelny mek, lub tez wspanialy byc moze.

I zarówno te meki jak i wspanialosci sa nie do opisania, i nie da sie ich wam ludziom przedstawic,
tak wiec moga meki pewnej niezbawionej duszy byc przerazajace, a cierpien duszy cierpiacej z
powodu jej przewinien nie mozna sobie nawet wyobrazic, a wiec odpokutowuje ona poprzez to
cierpienie  duzo  z  jej  winy.  Ale  jej  pelen  cierpien  stan  moze  trwac  az  po  wieczne  czasy,  jesli
pozostanie ona niepoprawna, jesli nie bedzie chciala przyjac porad jej duchowych przewodników,
którzy chca jej  pomóc wydostac sie z jej  nedznej sytuacji.  Ona nie moze wstapic do królestwa
swiatlosci dopuki nie zostna zmazane jej  winy, jesli  rozchodzi sie o grzechy które ona podczas
zycia na ziemi popelnila....

Ale poniewaz jej wina odpadu od Boga jest o wiele wieksza, i ona przenigdy przez sama istote
naprawiona zostac moze, musi wiec czlowiek nieodwolalnie na ziemi, lub jego dusza w zaswiatach
odnalezc Jezusa Chrystusa, gdyz tylko On Sam moze ja od tej winy uwolnic, za która On na krzyzu
Swoje zycie  oddal....  Bez Jezusa Chrystusa dusza przenigdy nie  uwolni  sie  od jej  winy,  nawet
gdyby w zaswiatach nie wiem jak dlugo w ciemnosciach cierpiala....  Ona musi wiec do Jezusa
Chrystusa o litosc zawolac, o wybaczenie jej winy, dlatego tez jej duchowi pomocnicy stale starac
sie beda ja do tego wlasnie sklonic, aby ona szukala u Niego zbawienia, Który za ta wine Swoje
zycie oddal. I jesli sie ona Jemu powierzy, to zostana jej wybaczone jej  prawina  (upadku) jak i
grzechy  które  ona  podczas  jej  naziemskiego  zycia  popelnila....  I  wtedy  bedzie  ona  wolna  od
wszelkiej winy i zostanie z woli krwi Jezusowej przyjeta do królestwa swiatlosci i blogosci.... Jest
ale dusza juz tak zatwardziala ze nie chce sie do Chrystusa zwrócic, pomimo wszelkich zabiegan
istot swiatla które chcialy by jej pomóc, to ona sie wtedy stale coraz nizej obsuwa, a jej cierpienia
sa niezmiernie duze, i jesli nie uda sie jej z tego piekla do góry wydostac, co i wtedy jest jeszcze z
pomoca istot swiatla mozliwe, to potem musi sie ona  ponownie udac w droge prowadzaca przez
wszelkie dziela stworzenia aby kiedys znowu dotrzec do jej ostatecznego celu.... Ale w przypadku
jej ponownego powrotu na ziemie nie rozchodzi sie o ponowne wcielnie duszy, które wy ludzie
przypuszczacie, o nie, ono jest czyms zupelnie innym, i wszytkim innym jak to czego by sobie
zyczyc  mozna,  poniewaz  oznacza  on  znowu dla  najdrobniejszych  duchowych  partykulów,  stan
przez wiecznosci trwajacy.... az ona dotrze znowu do stadium, w którym to jako czlowiek na ziemie
przyjdzie....

Jedno  musi  wam  ludziom  jednak  zostac  powiedzine,  ze  wy  ludzie  bez  Jezusa  Chrystusa
przenigdy sie od waszej winy nie uwolnicie. Dlatego tez Zbawienne Dzielo Jezusa ma dla was tak
ogromne znaczenie, poniewaz jedynie On Sam jest brama do króletwa swiatlosci.... Bo gdybyscie

Bertha Dudde - 139/165



nawet w zaswiatach,  przez  wasze wielkie  cierpienia,  wszelkie  grzechy odpokutowali,  które wy
podczas waszego naziemskiego zycia popelniliscie.... to mimo to nie bedzie wam mozliwe wejsc do
królestwa swiatlosci,  jesli  wy uprzednio  nie  uwolnicie  sie  przez  Jezusa  Chrystusa  od  waszego
pragrzechu....  I  tak  samo niewiele  by wam dalo  wasze  ponowne naziemskie  zycie  w którym
byscie, zanim wy Jezusa znajdziecie, jedynie nowe grzechy do tych juz istniejacych dolaczyli, a
poniewaz wy Jezusa równiez dobrze w zaswiatach znalezc mozecie, to powrót na ziemie jest wam
niepotrzebny....

Ja ciagle na nowo zwracam wam ludziom na ta bledna nauke uwage, poniewaz wy przez ta nauke
obnizacie range znaczenia zbawiennego dziela Jezusa, gdyz przez ta nauke pozwalacie ludziom w
to wierzyc, ze wy sami jestescie w stanie zniesc wasza wine, i z tego tez powodu przechodzicie
obok Jezusa, bez Którego wy przenigdy nie bedziecie wolni od waszej prawiny, która przez zadne
cierpienia nie moze zostac odpokutowana, ani na ziemi, ani w zaswiatach. Pozwólcie sie dac co do
waznosci tego przekonac, ze wy udac sie musicie w droge prowadzaca do krzyza i nie róbcie sobie
zludnych  nadzieji,  przez  które  wy  wasz  niezbawiony stan  jedynie  przedluzacie i  przez
nieskonczenie dlugie okresy czasu w ciemnosciach cierpicie, gdyz jedynie On jest swiatlem, Które
na ziemie zstapilo i które wam ratunek przynioslo od grzechu i od smierci, jesli wy tylko z waszej
wolnej woli sie do Niego z prosba o wybaczenie wam waszej winy zwrócicie, jesli nie bedziecie na
tym polegac, ze wy w waszym nastepnym naziemskim zyciu sami sie z wasza wina uporacie, i
sobie przez taka wiare tylko wasze cierpienia i wasz stan ciemnosci ciagle przedluzac bedziecie....
Gdyz bez Jezusa Chrystusa i Jego dziela zbawienia wy nawet przez wiecznosci nie dotrzecie do
swiatla, do wolnosci oraz blogosci zycia.... Bez Jezusa Chrystusa wy nie mozecie sie od waszej
winy uwolnic....

Amen

Nauka o reinkarnacji – bledna nauka....
Gwiazdy....

4590
17. marzec 1949

Nie dajcie wprowadzic sie w blad przez rzekome sprzecznosci, tylko szukajcie wyjasnienia w
tym, ze zdolnosc waszego pojmowania czasami nie wystarcza aby móc cos wlasciwie zrozumiec,
gdyz czasami nie  rozchodzi  sie  w cale  o jakas sprzecznosc,  a  tylko sam czlowiek wychodzi  z
zalozenia ze sie w danym przypadku o takowa rozchodzi. Wystarczy ze wy o tym wiecie, ze Ja Sam
was nigdy blednie nie pouczam, i ze Ja wam zawsze taka wiedze przekazuje, abyscie mogli z niej
czerpac korzysci dla waszej duszy.

Nauka o reinkarnacji nie nadaje sie do tego, aby was naklonic do wzmozonych duchowych staran,
ona jest raczej powodem waszego chlodnego stylu zycia w sensie duchowym. I juz z tego powodu
nie ma ona dla duszy zadnego pozytku, i dlatego tez nie otrzyma ona Mego calkowitego poparcia,
abyscie wy ludzie  nie liczyli na mozliwosc ponownego przyjscia na swiat i z tego powodu sie
zaniedbywali  w  waszych  duchowych  dazeniach.  Ja  wspieram wprawdzie  na  wszelkie  sposoby
kazdy  duchowy postep,  i  tam gdzie  Ja  rozpoznam,  ze  jakas  mozliwosc  moze  przyniesc  wam
duchowa dojrzalosc, tam jestem gotów na udzielenie na nia zgody, ale zawsze podstawa na nia jest
Moje wiekuiste prawo porzadku, lecz nigdy udzielam jej tak poprostu, wedlug Mego uznania. I
dlatego musialo  by to  byc  dla  was zrozumiale,  ze  Ja  nie  bede  wam wskazywal  na  mozliwosc
ponownej  wedrówki  po  ziemi  celem  rozwoju  duszy,  jesli  oznacza  ona  dla  was  z  pewnoscia
niepowodzenie,  lecz  bede  raczej  chcial  was  przed  tym niepowodzeniem ustrzec,  i  dlatego  tez
upominam i ostrzegam was, oraz pouczam, aby was od tego zawodu uchronic.

Bylby to niewlasciwy sposób wychowywania, gdybym Ja wam dla osiagniecia waszego celu jako
mozliwosc inna droge wskazywal, kiedy wy jeszcze ta  wlasciwa droge przed soba macie, a wiec
nia  isc  powinniscie  i  tez  mozecie,  przy  wlasciwym  nastawieniu  waszej  woli.  I  jesli  Ja  wam
przedstawiam wasze niezliczone poprzednie wcielenia, to czynie to jedynie po to, aby uzmyslowic
wam wasza wielka odpowiedzialnosc za wasza krótka naziemska droge. A wiec wiedza ta powinna
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sie jedynie przyczynic do  zwiekszonego starania sie, lecz nie czynie tego po to,  abyscie z niej
wyciagali bledne wnoski i stawali sie niestaranni w waszej nad soba pracy, w nadzieji na mozliwosc
powtórki waszego naziemskiego wcielenia, jesli wy waszego celu nie osiagniecie. Duch Mój daje
wam pouczenia na których wy z cala pewnoscia bazowac mozecie, jesli wy sie tylko pelni zaufania
do Mnie zwrócicie, to Ja udziele wam przez tych którzy Mi sluza, wyjasnienia odpowiedniego do
waszego rozumowania, abyscie je tez pojac potrafili.

Gdybyscie tylko o tych niezliczonych mozliwosciach dojrzewania na nieskonczenie duzej ilosci
planet w calym uniwersum wiedzieli, to przenigdy nie przyszla by wam do glowy mysl, ze jakas
dusza ponownie na ziemie przeniesiona zostanie. Naturalnie dusza która nie osiagnala jeszcze swej
calkowitej dojrzalosci musi przezyc jeszcze wiele wcielen w których to bedzie mogla sie sprawdzic
i do przodu rozwijac. A wiec nauka o ponownym wcieleniu duszy spoczywa na prawdzie, ale nie
mówi ona ze  dusza  ponownie w ludzkim ciele  na ta  ziemie przyjdzie,  lecz  pod tym pojeciem
rozumie sie wielka ilosc mozliwosci dalszego jej rozwoju na  innych dzielach stworzenia, gdzie
dusza pod materialna lub tez duchowa postacia zostanie ponownie przed zadaniami postawiona,
których spelnienie zapewni jej postep w góre. Jesli dusza jednak ponownie na ta ziemie skierowana
zostanie, to jest to przypadek wyjatkowy, który ma zwiazek z pewna duchowa misja i którego nie
mozna uogólniac. Dusze które opuscily ziemie w niedoskonalym stanie, beda uwazac ze odrazu
dalej  na ziemi sie znajduja,  one beda uwazac,  ze zostaly przeniesione na szczególnie martwe i
nieurodzajne  naziemskie  obszary,  lecz  one  znajduja  sie  na  zuplnie  innych planetach,  które
odpowiednio do ich duchowej dojrzalosci wyposzone sa w dziela stworzenia najprymitywniejszego
rodzaju, i dlatego oznaczaja one dla tej  duszy bardzo ubogie i  przygnebiajace miejce pobytu....
mozliwosc rozwoju dla bardzo  materialnie ukierunkowanych ludzi, którzy odlozyc powinni ich
pragnienia  i  pozadania  i  potem  w  zaleznosci  od  ich  woli  przeniesieni  zostac  na  inne  dziela
stworzenia  celem  dalszego  postepu.  Poniewaz  wy  jeszcze  za  bardzo ta  ziemie  milujecie,  to
dokladacie do slowa ponowne wcielenie tylko jedno znaczenie, ze wlasnie ta ziemia jest miejscem
ponownego wcielenia duszy. Ale wy powinniscie tylko pomyslec jak ogromne i liczne sa dziela
Mojej milosci, które tylko i jedynie z powodu tej niezliczonej ilosci duchowych istot powstaly, istot
które musza isc droga która ich do doskonalosci prowadzi i które tez nia w jakis sposób ida.... w
materialnych dzielach stworzenia tak dlugo, jak dlugo dusza sie jeszcze nie uduchowila, a wiec jak
dlugo jeszcze swiatla odbierac nie potrafi, oraz w dzielach duchowej natury, gdzie uduchowiona juz
dusza  stale  w góre  piac  sie  moze,  gdzie  ona  sie  coraz  bardziej  krysztalowa  staje  i  zdolna  do
odbierania promieni ze Mnie Samego wyplywajacych.

Wyobrazcie  sobie nieskonczonosc,  spójrzcie  na niebo pelne gwiazd,  których niezliczona ilosc
oznacza dziela stworzenia, które powstaly z woli Mojej milosci aby przyjac dusze które potrzebuja
jeszcze rozwoju.... I wówczas zrozumiecie ze ta ziemia nie jest  jedyna nosicielka istot które ku
górze podazac powinne, i ze tak naprawde nie jest to konieczne, aby dusze które w ich naziemskim
zyciu  zawiodly  ponownie  na  ziemie  przenosic,  która  jest  wprawdzie  jedyna  stacja  na  której
osiagnac  mozna  status  „Bozego  dzieciestwa”  lecz  nie  moze  ona  byc  dowolnie  i  ponownie
wybierana jako stacja dojrzewania.

Tak wiec trzeba nauke o ponownym na ziemi wcieleniu okreslic jako bledna nauke, która musi
byc  zwalczana jako  nauka dla dusz szkodliwa,  poniewaz oslabia  ona wole czlowieka i  jest  z
powodu perspektywy: „ze to czego sie nie osiagnelo w ponownych zyciach nadrobic mozna, az do
zupelnej doskonalosci” zagrozeniem dla pomyslnej przemiany jego istoty....

Amen

„W  domu  Mojego  Ojca  jest  wiele
mieszkan....”

5449
26. lipiec 1952
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W domu Mojego Ojca jest wiele mieszkan.... Czy wy potraficie zrozumiec sens tych Moich slów?
Ze Ja wam oznajmiam mieszkanie w domu Mojego Ojca, ale jednoczesnie daje do zrozumienia, ze
dla kazdego z Moich stworzen zostalo przygotowane mieszkanie,  które nadaje sie do przyjecia
kazdego  jednego  z  was....  ze  Ja  wam przez  to  powiedziec  chce,  ze  to  czego  wy naziemi  nie
osiagneliscie,  mozecie  jeszcze  w  Moim  królestwie  osiagnac,  bo  Ja  posiadam  niezliczone
mozliwosci,  aby wspierac  wasze  dojrzewanie  w duchowym królestwie.  Ja  dysponuje  nie  tylko
ziemia, bo wszystkie Moje dziela które Ja stworzylem sa stacjami dojrzewania dla duchowych istot
które sa jeszcze niedoskonale, az ono w koncu w swoim rozwoju tak daleko bedzie, ze bedzie ono
moglo w stanie niebianskiej blogosci wziasc w posiadanie wspaniale duchowe dziela stworzenia, bo
wszedzie znajduje sie w „domie Mojego Ojca” w zakresie Mojej nieskonczenie wielkiej milosci, i
stale sie tam zatrzymywac bedzie gdzie Ojciec jej mieszkanie przygotowal, odpowiednio do stopnia
jej milosci oraz jej zdolnosci zarzadzania i dzialania w króletwie, które jej ode Mnie przeznaczone
zostalo.

W domu Mego Ojca znajduje sie wiele mieszkan.... zadna istota nie jest bez ojczyzny, wieczna
ojczyzna  przyjmie  wszystkie  dusze,  ale  ta  ojczyzna  ma  wiele  obliczy....  Ona  moze  posiadac
najwspanialsze ogrody pelne kwiatów i najpiekniejsze palace, ale moze tez zawierac nieskonczenie
wielkie  martwe obszary,  których przejscie  potrzebuje nieskonczenie dlugie okresy czasu....  lecz
stale znajduja sie w tych matrwych okolicach odnogi dróg, które prowadza do królestwa bogatego
w kwiaty, zalezy to jedynie od tego, czy wedrujacy na te drogi swa uwage zwracja, czy uwaznie
wypatruja wyjscia z tego martwego obszaru i czy tez ta droge wybiora. Kazdy zostanie przyjety w
Mojej  wiekuistej  ojczyznie,  i  kazdy  ma  prawo  wziasc  w  swoje  posiadanie  jedno  miejsce
zamieszkania. Lecz to jak ono wyglada zalezy jedynie od waszej woli.

I dlatego Ja mówie: W domu Mojego Ojca znajduje sie wiele mieszkan.... Lecz kazdy czlowiek
sam sobie swoje mieszkanie przygotowuje,  wedlug swego stopnia doskonalosci.  Ale gdyby ono
nawet bardzo skromne bylo.... to moze ono zostac przez jego wole i prace szybko przeistoczone i
powstac moga najprzyjemniesze miejsca mieszkalne, jesli dusza tylko w sobie pragnienie pobytu w
takim miejscu nosi i pilnie do jego spelnienia podaza. A wtedy ma ona do pomocy niezliczona ilosc
istot i one pracuja i dzialaja wraz z nia i w miejscu gdzie jeszcze niedawno pustynia byla, moze
wygladac jak w raju.... Kiedys kazda dusza powróci do jej ojczyzny, lecz jak dlugo ona jeszcze
niedoskonala jest, to czuc sie bedzie pozbawiona ojczyzny, chociarz wstapila juz do królestwa z
którego niegdys wyszla. Ale Ja posiadam wiele szkól i ona z pewnoscia czynila bedzie postepy,
chociarz czesto na to jeszcze duzo czasu potrzeba bedzie.  Kiedy powróci takze zgubiony syn i
znowu zamieszka tam gdzie on juz kiedys mieszkal, i on znajdzie sie znowu w Ojcowskim domu,
gdzie wszystkie dzieci sie wokól Ojca zebraly i on zostanie z czuloscia przyjety przez wiekuista
Milosc, Która mu obok Siebie miejsce wskaze....

Lecz nieskonczenie dlugie czasy beda jeszcze musialy przeminac az wszystkie Moje dzieci do
domu powróca, az beda mogly znowu w Moim domu zajac swoje mieszkanie; przemina jeszcze
nieskonczenie dlugie okres czasu,  ale Ja z zadnego z Moich dzieci nie zrezygnuje....  Ojcowska
milosc stale je przyciaga, i tej milosci zadne z Moich dzieci nie bedzie potrafilo stawiac wiecznie
oporu....

Amen

Róznorakie  dziela  stworzenia  sa
odpowiednie do upadku istot....

8405
7. luty 1963

Przeznaczeniem waszym, którzy na tej ziemi mieszkacie jest: stac sie Bozymi dziecmi, i dlatego
przezwyciezyc  musicie  najglebsze  glebie  aby  potem  najwyzsze  wysokosci  osiagnac.  Lecz  wy
zrozumiecie to dopiero wówczas, gdy sie o tym dowiecie ze upadek duchowych istot bardzo róznie
przebiegal, gdyz opór w stosunku do Mnie nie byl u wszystkich istot tak samo duzy.... ze rodzaj
waszej istoty zalezny byl od woli waszego stworzyciela, dlatego stopien waszego wzbraniania sie
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bardzo  zróznicowany  byl,  gdy  wy  sie  zdecydowac  mieliscie  na  Mnie  lub  tez  na  Mojego
przeciwnika. Swiatlo rozpoznania przenikalo was wszystkich, lecz pomimo tego zaczeliscie sie ode
Mnie odsuwac i przylaczyliscie sie do Mojego przeciwnika, poniewaz jego mogliscie widziec, w
calej jego pieknosci, podczas gdy Ja dla was niewidzialnym bylem. Wy jednak wiedzieliscie, ze wy
swój poczatek ze Mnie wzieliscie. A wiec byl was opór róznej wielkosci, i skutkiem tego bylo to ze
wam bardzo zróznicowane dziela stworzenia przydzielone zostaly, gdzie kazdy z was ta mozliwosc
otrzymal aby udac sie w droge powrotna do Mnie, lecz nie wszyscy w takich samych warunkach,
jak to jest w przypadku mieszkanców ziemi.

Ziemia  jest  dzielem stworzenia,  na  którym panuja  najtrudniejsze  warunki  które  sie  upadlym
istotom tam stawia, aby mogly one z powrotem do góry dotrzec, podczas gdy inne planety ich
mieszkancom latwiejsze warunki oferuja, ale cel koncowy a mianowicie „Boze dzieciestwo” moze
zostac osiagniety jedynie na ziemi, ale i te istoty z innych planet oczekuja blogosci nie do pojecia,
kiedy one tam ich rozwojowa droge juz ukoncza i zarazem ich wola odpowiednie ukierunkowanie
odpowiada....

Ale azeby móc uzyskac stopien „Bozego dziciestwa” to trzeba pokonac ta naziemska droge i
moze ja takze na wlasne zyczenie obrac dusza,  która z innych planet do duchowego królestwa
weszla  i  która  juz  pewien  stopien  dojrzalosci  osiagnela,  tak  ze  otrzyma  ona  zezwolenie  na  ta
naziemska wedrówke celem spelnienia jakiejs duchowej misji. A wiec takie dusze znajduja sie juz
w swietle, lecz nie sa to nie upadle istoty, a tylko dusze z innych planet.... których ode Mnie odstep
nie byl tak duzy, tak ze one z ich oporu zrezygnowaly i zaczely znowu ku Mnie podazac. I gdy
tylko znajda sie one znowu w swietle, to rozpoznaja takze znaczenie dziela stworzenia „ziemia” I
wiele z tych dusz nosi w sobie to pragnienie, aby takze osiagnac stopien „dzieciestwa Bozego” One
biora na siebie te ponad wszystko ciezkie warunki, poniewaz popedza je ku temu ich milosc do
Mnie oraz milosc do ludzi, aby przyczynic sie do ich zbawienia.

Tak wiec moga równiez dusze, które na ziemi ich stopnia dojrzalosci nie osiagna kontynuowac
dalej  jej  droge rozwoju w królestwie znajdujacym sie po drugiej  stronie,  i  odpowiednio do ich
stopnia dojrzalosci zostana im przydzielone nadjace sie dla nich szkoly, w których one stale w góre
piac sie moga.... Gdyz wszedzie czekaja dziela stworzenia na dusze o kazdym stopniu dojrzalosci, a
poniewaz kazde z tych dziel inaczej jest urzadzone i dysponuje innymi warunkami zycia, to moga
one  dla  tam przenisionych  dusz  oznaczac  juz  pewien  stan  blogosci,  poniewaz  sa  one  o  wiele
piekniejsze  jak  ziemia,  bo  na  nich  z  koleji  znajduja  sie  dziela  stworzenia  które  te  dusze
uszczesliwiaja i zarazem zachecaja do wzmozonej nad soba pracy, bo dziela te tak wyraznie oddaja
swiadectwo Mojej milosci, mocy i madrosci, ze i milosc tych istot do Mnie przybiera na sile. Bo
kiedy doszlo do odpadu ode Mnie duchowych istot, przed tak wielka iloscia lat ze nawet nie mozna
jej sobie wyobrazic, ze ona w waszym pojeciu juz wiecznoscia jest, to wprawdzie wszystkie istoty
sie  ode  Mnie  odwrócily,  ale  juz  wkrótce  po  odpadzie  niezliczona  ich  liczba  opuscila  Mojego
przeciwnika oddzielajac sie od niego, one nie poszly za nim w najglebsze otchlanie, one odeszly z
tej wielkiej gromady....

I Moja wola uczynila z nimi to samo, co zrobila z tymi którzy najglebiej upadli: ona uformowala z
tej energi, która jako duchowe istoty ze Mnie wyplynela, dziela stworzenia innego rózniace sie od
ziemi, a droga przez te dziela stworzenia byla dla tych upadlych duchowych istot o wiele lzejsza i
szybciej mozna ja bylo ukonczyc, tak ze istoty te tez szybciej do Mnie powrócic mogly, poniewaz i
dla  tych  istot  Jezus  Swoje  zbawienne  dzielo  spelnil,  i  im  ich  pragrzech  w  zaleznosci  od  ich
nastawienia do swego Boga i stworzyciela, którego oni tez w Jezusie rozpoznali, mógl zmazany
zostac.  Bo  i  im  dostarczalo  sie,  i  jeszcze  sie  dostarcza  wiedze  o  dziele  Zbawienia  poprzez
poslanców swiatla którzy pomiedzy nimi dzialaja, których Ja wszystkim istotom jako nauczycieli
na ich drodze postawilem, aby mogly one znalezc droge do Mnie prowadzaca i po niej isc.

Dlatego  tez  dusza  która  opuscila  juz  ziemie  nie  osiagajac  jeszcze  zupelnej  doskonalosci  ma
jeszcze niezliczona ilosc mozliwosci aby duchowo dojrzewac. A Moja milosc i madrosc doprawdy
rozpoznaje  która  z  dróg  posiada  dla  kazdej  jednej  duszy  najbardziej  obiecujace  mozliwosci
dojrzewania.  Tak  wiec  wszystkie  dziela  stworzenia  w  calym  uniwersum  ozywione  sa  przez
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duchowe istoty o róznych stopniach dojrzalosci,  i  dziela te oferuja nieporównywalne blogosci i
wspanialosci róznego rodzaju tym, którzy juz wyzszy stopien swiatla posiadaja, i zawsze beda one
posiadac dla mniej dojrzalych dusz lepsze i latwiejsze warunki zycia jak te które panuja na ziemi.
Gdyz ziemia jest zaprawde najubozszym z dziel stworzenia, które wymaga wiele samozaparcia i
stawia na upadle istoty az do czasu stania sie przez nich czlowiekiem duze wymagania. Ale ona
moze mu tez przyniesc najwspanialszy los: Boze dzieciectwo, które wszystkie ciezary tysiackrotnie
wynagradza i czyni z tej istoty dziecko o najwyzszej blogosci, które ze Ma tworzyc i dzialac moze
w calej nieskonczonosci.

W jakim stopniu te dziela znajdujace sie w calym uniwersum duchowej czy jeszcze materialnej
natury sa, to wy ludzie bedziecie mogli dopiero rozpoznac bedziecie mogli od pewnego stopnia
dojrzalosci i swiatla, lecz jedno jest pewne, ze one wszystkim niegdys upadlym duchowym istotom
jako miejsce ich pobytu sluza, a ich uksztaltowanie zalezne jest od stopnia dojrzalosci tych istot i
dlatego powinniscie widziec we wszystkich gwiazdach i planetach duchowe szkoly, które Ja Sam
zalozylem,  aby znowu kiedys  wszystkim Moim istotom podarowac blogosc,  która  one niegdys
same dobrowolnie zostawily, i na która one sobie taraz same dobrowolnie zasluzyc musza....

Amen

Czy dziela stworzenia sa duchowej czy
tez  materialnej  natury....
Róznorodnosc planet....

8838
8. sierpień 1964

Tematem  na  który  wy  wymagacie  wyjasnienia  sa  dziela  stworzenia  znajdujace  sie  we
wszechswiecie,  i  Ja chce go tez wam udzielic, w takim stopniu w jakim wy go w stanie pojac
jestescie. Dziela te sa po czesci duchowego i po czesci materialnego rodzaju, one nie moga byc
jednak tak widziane jak naziemska materia, gdyz Moja wola tworzenia jest tak wielostronna ze wy
nie mozecie na innych planetach znalezc tej samej struktury jak ta która posiada ziemia. Ale wy
powinniscie  sobie  to  uzmyslowic,  ze  nie  tylko  ziemia  posiada  w  sobie  utwardzona  duchowa
substancje, ze ta niezliczona ilosc gwiazd, które dla wszego oka sa widoczne, zostala prze ze Mnie
do powolana zycia, aby mogly one wszystkim tym ludzkim duszom w ich postepie pomóc, które
nie osiagnely jeszcze takiego stopnia dojrzalosci, aby móc sie w zaswiatach dalej rozwijac.

Caly  wszechswiat,  to  ze  Mnie  wypromieniowna  sila,  a  ziemia  jest  najubozszym  dzielem,
poniewaz jej materialem jest grubsza, twarda materia. A wie kazdy, kto przez wszystkie na niej
stworzone dziela  w swojej  po niej  wedrówce przeszedl,  ten moze przyczynic sie do zupelnego
uduchowienia tego, co jako dusza czlowieka do zycia pobudza. Ale stopnie dojrzalosci w których
dusza podczas smierci jej ciala ta ziemie opuszcza sa tak rózne.... Tak wiec zostanie ona przyjeta
przez inne dziela stworzenia, które w jej pojeciu po drugiej stronie sie znajduja, które jednak w
zadnym przypadku nie mozna nazwac duchowymi, gdyz i ich substancje to utwardzone duchowe
partykuly.... Sila która niegdys ze Mnie jako istoty wyszla, która jednak nie w Mojej woli czynna
byla. Ta materia jest jednak o wiele lzejsza i posluszniejsza, tak ze dusze które w niej sie znajduja
stale zachecane sa do pilnej nad soba pracy, oraz do obustronnego sobie sluzenia, a wiec znajduja
sie w stalym procesie dojrzewania, mozna wiec tutaj mówic o materii która latwo jest rozwiazac,
ale która takze upadle duchowe w sobie zawiera, która niegdys w stosunku do Mnie niewierna sie
stala, która jednak nie w takim stopniu cierpiec musi, jak to ma miejsce na ziemi.... materia która
chetnie sluzy, aby duszom ich dalszy rozwój umozliwic, i ta materia tez znowu przeminie, jak tylko
spelni ona swoje zadanie.

Te gwiazdy (planety) zamieszkale sa przez istoty które sie takze ludzmi nazywa i którzy takze
zadanie do wykonania maja, a mianowicie dopomóc tym duszom w ich dalszym rozwoju i dlatego
musza tez istniec materialne dziela, lecz nie mozna ich sobie tak wyobrazac jak te które istnieja na
ziemi. Te istoty (dusze) znajduja sie posrodku swiata który oferuje im cos niedowierzalnego, lecz
mimo to jest to realny swiat gdyz Moja sila ducha wszystko przenika, i swiat ten tak dlugo realnym
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pozostanie,  az  sie  zupelne  uduchowienie  wszystkich  istot  uzyska,  które  wówczas  materialnego
swiata juz nie potrzebuja.

Ale poniewaz potrzeba jeszcze na to bedzie wiecznosci i dla was te gwiazdy jeszcze sa widoczne,
to zostaniecie tez o tym pouczeni, ze wszystkie te swiaty to Moja wola, która nabrala postaci, ze Ja
wypromieniowalem ze Mnie sile, która byla w mniejszym lub wiekszym stopniu duchowym, które
gleboko upadlo i ze sila ta zaminfestowala sie, a wiec widoczna sie stala i pozostanie dla kazdych z
tych mieszkanców poszczególnych planet, których stopien rozpoznania bardzo rózny jest, a wiec
moga oni takze przyjac do siebie mieszkanców ziemi, aby im dopomóc w dalszym rozwoju. Wy
ludzie znajdujecie sie wówczas po  drugiej stronie ziemi lecz mimo to w Moim królestwie, i w
zaleznosci od waszej dojrzalosci zmieniac bedziecie miejsce waszego pobytu wstepujac do co raz to
bardziej uduchowionych dziel stworzenia.

Lecz to co wasze oczy na firmamancie jako gwiazdy dostrzegaja, to wszystko sa dziela, które
powstaly  z  Mojej  woli,  a  dziela  te  sa  praduchami  którzy  sie  ode  Mnie  odlaczyli,  którym  Ja
postawilem zadania, które oni teraz spelniaja, którzy Mnie juz mniej lub wiecej uznaja, którzy nie
upadli tak nisko, lecz pomimo tego potrzebuja one materialnych dziel,  aby w nich swe zadanie
spelnic.... Lecz nie moze tu byc mowa o naziemskiej materi, gdyz ona przedstawia soba najnizej
upadle  duchowe  istoty,  które  czlowiek  na  ziemi  w  przeciagu  nieskonczenie  dlugiego  czasu
przezwyciezyc  musi....  mozna je bardziej  widziec jako dolozone ludziom na ich droge aby ich
uszczesliwiac,  oni  powinni  z  nich  miec  ucieche....  Gdyz  widzialna  gwiazda  musi  tez  posiadac
widzialne  dziela,  które  tym  juz  bardziej  dojrzalym  duchom  wielkosc  i  moc  ich  Stworzyciela
objawiac powinne, a tym którzy jeszcze rozwoju potrzebuja dac okazje do sluzenia. Problem ten nie
jest dla was latwy do rozwiazania, gdyz wy pojmujecie jedynie to co sie na waszej ziemi znajduje, i
dla  zrozumienia  tego  jak  inne  gwiazdy na  wasze  myslenie  wplywaja  jest  wasza  wiedza  takze
ograniczona i to zostanie dla was tak dlugo ukryte, az wy bedziecie potrafili patrzec duchowo. Ale
wtedy i to królestwo sie przed wami otworzy, a wy nie bedziecie mogli przestac sie dziwic, jakie
dziela  stworzenia  sie  na  tych  poszczególnych  planetach  znajduja.  Lecz  wszystkie  Moje  dziela
posiadaja swoje uzasadnienie istnienia i sa dowodem Mojej milosci, madrosci i mocy.... A czego wy
jeszcze zglebic nie potraficie, tego sie dowiecie, im bardziej wy robic bedziecie postepy w waszej
duchowej dojrzalosci, i wtedy nie bedzie juz dla was zadnych pytan, na które by wam nie mozna
bylo udzielic odpowiedzi.... I wy odczuwac bedziecie blogosc z powodu tej bogatej wiedzy, nawet
gdy ona jeszcze teraz przed wami ukryta jest....

Amen

Sen duszy.... Bledna nauka.... 6541
6. maj 1956

Ponad wszystko bledna mysla, jest uwazac, ze dusze zmarlych w wiecznym snie sie znajduja, az
do czasu gdy nadejdzie dzien ich sadu.... Mysl ta jest dowodem zupelnej nieznajomosci procesu
rozwojowego duszy,  i  jest  dowodem niewlasciwego nastawienia  w stosunku do Mnie,  gdyz  w
innym przypadku czlowiek by tak blednie nie rozumowal.... i udowadnia to takze ze nie posiada sie
wiary w dalsze zycie duszy po smierci ciala, gdyz snu umarlego trwajacego wiecznosci, tak jak to
ludzie zakladaja, nie mozna nazywac dlaszym zyciem.

Ta bledna mysl jest do tego jeszcze wielka strata dla wszystkich tych dusz które z tego swiata
odeszly, gdyz nie odprawia sie za nie modlitwy i dlatego tez brak jest im pomocy której wszystkie
dusze tak bardzo potrzebuja. Lecz ludzie którzy sa takiego przekonania nie daja sie pouczac, oni
zostali blednie nauczani i trzymaja sie tego bledu jak ewangelji. I tutaj widoczna jest dzialalnosc
Mojego przeciwnika, który nie chce do tego dopuscic aby ludzie takie modlitwy odprawiali, gdyz
taka modlitwa mogla by im dopomóc w wyzwoleniu sie, czemu on stara sie zapobiedz. I chociarz
stawia sie prawde takim naukom naprzeciw, to ludzie nie ida ta jedna jedyna droga, która mogla by

Bertha Dudde - 145/165



im jasnosc przyniesc....  Oni musieli  by jedynie z cala powaga sie zwrócic do  Mnie z prosba o
wyjasnienie, jesli juz nie chca tym uwierzyc którzy ta pomylke sie sprostowac staraja.... Oni musza
sie tylko do Mnie zwrócic. Lecz ta droga to oni nie krocza i dlatego nie mozna ich pouczyc, i oni
od ich bledu odstapic nie chca.

Ale dusze które od was odeszly sa w wielkiej potrzebie, jesli sie o nich w modlitwie nie pamieta. I
takze ludzie na ziemi nie moga z duchowego królestwa otrzymac lepszego pouczenia, poniewaz nie
wierza oni w mozliwosc polaczenia pomiedzy swiatem swiatlosci i ludzimi na ziemi i dlatego tez
nie zaufaja sie oni myslowo tym posiadajacym wiedze silom. Dla nich wazne jest tylko naziemskie
zycie  jako  czlowiek,  az  do  smierci,  a  ich  wyobrazenie  o  wiecznym  snie  duszy  az  do  sadu
ostatecznego jest tylko dowodem na to, ze brak im jest wszelkiej wiedzy o procesie zbawienia tego
co duchowe, o Mojej Istocie, Która jest miloscia, madroscia i wszechmoca i o zbawiennym dziele
Jezusa....  Ich  wiedza  jest  bardzo  ograniczona  i  nie  odpowiada  nawet  w  najmniejszym stopniu
prawdzie; i jesli prawda sie do nich zblizy to bronia sie oni przed nia. Oni próbuja znalezc w Bibli
potwierdzenie  na  to  w  co  oni  wierza,  lecz  nie  ich  przebudzony  duch pozwala  im  w  niej
odpowiednie miejsca znalezc, lecz tylko Mój przeciwnik, który sam z Mego slowa korzysta jesli
chodzi o sianie zametu.... co mu sie ale tylko wtedy udac moze gdy czlowiek rozumem chce dociec
prawdy,  gdzie  sie  Mnie  Samego  o  oswiecenie  przez  Ducha  swietego  nie  prosi,  gdy  czlowiek
wyjasnienia szuka.

Litera  zabija,  lecz  dopiero  duch ja  zywa  czyni....  Kto  sie  uprzednio  do  Mnie  nie  zwróci,
powierzajac sie Mojemu prowadzeniu, abym Ja mógl jego mysleniem wlasciwie kierowac, temu
litera dopomoze zaprawde do jego smierci, gdyz litera moze sie takze poslugiwac Mój przeciwnik,
który ja w zupelnie innym sensie wylozy powodujac ze nawet najwieksza pomylka wydaje sie byc
dla ludzi do przyjecia.... I nauka o posmiertnym snie duszy jest naprawde watpliwa nauka, nauka
która nawet w zaswiatach najwieksze oburzenie wywoluje u dusz potrzebujacych pomocy, dusz
które wprawdzie „zyja” ale sa bardzo slabe i one bylyby bardzo wdzieczne za kazda ofiare sily,
która  im  Modlitwa  w  milosci  wypowiadana  dac  moze.  I  ludzie  czesto  powinni  w  swoich
modlitwach o tych duszach pamietac, których krewni na ziemi w blednych przekonaniach zyja, aby
mogly one dojsc do sil,  wzniesc sie do góry i  potem z ich strony wywierac na tych krewnych
myslowy wplyw. Naziemskie zycie prowadzone w milosci, przyniesie wkrótce tym duszom jasne
rozpoznanie, lecz uprzednio musza sie one uwolnic od blednych nauk, zanim one same otrzymaja
przydzielone im pewne pole dzialania, gdyz kazda czynnosc w duchowym królestwie polega na
rozprzestrzenianiu czystej prawdy.

Dlatego szczesliwa ta dusza, która prowadzila na ziemi zycie pelne milosci i dlatego tez potrafi
sie ona uwolnic od blednych pogladów oraz niezgodnego z prawda duchowego dobra. Pozostale
dusze znajduja sie  w najwiekszej  potrzebie,  gdyz kazda bledna nauka ma szkodliwy wplyw na
dusze, a nauka o wiecznym snie duszy po smierci ciala szczególnie szkodliwa jest, gdyz moze ona
doprowadzic do zaciemnienia sie duszy, które jednoznaczne jest ze smiercia, i mozliwosci pomocy
sa jednoczesnie bardzo ograniczone, wlasnie z powodu tego przekonania, ze modlitwy nic tu nie
pomoga.... Kto jednak z cala powaga do Mnie Samego sie zwróci, ten jasno i przejrzyscie rozpozna
jak mylna jest ta nauka....

Amen

Modlitewne  prosby  o  darowanie  sily
duszom zmarlych....

9014
13. lipiec 1965

Zawsze wtedy, gdy narzuca sie wam mysl o kims zmarlym, to wiedzcie, ze to jest zawsze prosba
o pomoc, której wy jej udzielic mozecie, poniewaz zaden czlowiek o nia sie nie troszczy. I kiedy
one (dusze) u was swiatlo spostrzega, to i one chcialy by sie w nim znalezc i zostac przez nie
posilone,  gdyz  czesto  nie  wiedza  one  co  to  swiatlo  oznacza,  a  szczególnie  wtedy,  gdy  one
dotychczas w blednym rozumowaniu zaplatane byly. A wtedy wystarczy juz jedna o tej duszy mysl,
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aby ona sie zaraz tutaj znalazla celem otrzymania pouczenia. Gdyz duchowa bieda jest szczególnie
duza  posród  tych  dusz,  które  nie  otrzymuja  wypowiedzianej  w  milosci  modlitwy  za  dusze
zmarlych, i takim duszom trzeba pomóc, aby i one mogly posiasc prawde. Tylko jedno swiadomie
pomyslane  zaproszenie  aby  one  wziely  udzial  w  waszych  pouczeniach  jest  juz  zupelnie
wystarczajace,  aby  dusze  na  stale  do  was  sie  przywiazaly,  i  zawsze  bedzie  to  ukoronowane
powodzeniem, ze one was juz wiecej nie opuszcza, ze one dolacza sie do wielkiej gromady tych, do
których teraz nawet Ja Sam przemówic moge. I wy stale otoczeni bedziecie duszami które chcialy
by poglebic ich wiedze, aby potem znowu dzielic sie z tymi które jeszcze mniej wiedza, i którym by
one tez pomóc chcialy. I waznym jest, abyscie im oznajmili Moje dzielo zbawienia, gdyz dopiero
wtedy beda one gotowe przyjac takze glebsza wiedze....  gdy one juz raz Jezusa odnalazly,  oraz
wybawienia z ich winy. Warunkiem do tego jest ich dzialanie z milosci, gdyz one dopiero wtedy
moga otrzymac zrozumienie, jesli one same z dobrej ich woli, kierowane wewnetrzna miloscia sie
tymi duszami zajma, które sie w takiej samej potrzebie znajduja. Dopiero wówczas beda sie one
coraz bardziej w wiedze zaglebiac i przyjdzie im tez latwo oddac sie w rece ich Bozego Zbawiciela
i poprosic Go o wybaczenie im ich grzechów. Ale wtedy juz stale plynie do nich Boze slowo, i one
przyjmuja je niezaleznie od tego gdzie i jak im ono zaoferowane zostaje. Ale akurat ten pierwszy
krok jest dla duszy najtrudniejszy, az ona kiedys doswiadczy na sobie sile wstawiennej za zmarlych
modlitwy, której skutkiem jest zmiana jej woli, która potem latwiejsza jest, jesli chodzi o wywarcie
na nia plywu, i ona chetnie tez przyjmuje skierowane do niej zawolanie.

Dlatego zwracajcie uwage na kazda z takich prósb i przyjdzcie tym duszom z pomoca, które za
taka pomoca tesknia, które sie wprawdzie wielu ludziom na ziemi przypominaja, ale tylko u tych
wstawienna modlitwe znajda, którzy im duchowo dopomóc potrafia, poniewaz oni sie swiadomie ze
Mna w polaczeniu znajduja i Ja Sam im sie objawiac moge. A ze Moje slowo niesamowita sile
dzialania posiada, tego bedzie mogla doswiadczyc kazda jedna dusza która sie przy was znalazla,
bo jej w góre rozwój jest wtedy zagwarantowany....

Jesli Mi tylko kiedys zostanie dana ku temu okazja, aby sie za posrednictwem Mojego Ducha
jakiemus  czlowiekowi  objawic,  to  taki  czlowiek  znajdzie  sie  psrodku promienia  swiatla,  który
przyciaga wiele dusz, które okazuja chec przyjecia tego samego co wam oferowane zostaje, a przez
wasz takze wszystkim tym duszom, które wy w waszych proszacych modlitwach ujmujecie, i które
potem juz zginac nie moga, bo wasza milosc do tych dusz was do tego sklania, i z powodu tej
milosci Ja zsylam sile do tych dusz za których wy sie modlicie. Ja musze takze i w zaswiatach
respektowac te prawa, do których jako pierwsze nalezy wolna wola kazdej istoty, które nie moze
zostac naruszone, ani prze ze Mnie ani tez przez Mojego przeciwnika.

Chodzi tutaj o to, ze wy.... którzy równiez wzglad na wolna wole wziasc musicie, o tych którzy
jeszcze w woli slabi sa pomyslicie, którzy nie moga sie jednak oprzec sile waszej wstawiennej
modlitwy i dlatego mozecie ich w ich woli kierowac a ona sie wam juz wiecej nie sprzeciwi, gdyz
sila  milosci  przyjemnie  ja  poruszyla,  sila  która  ja  potem  juz  do  was  ciagnie,  a  wy  im  teraz
ewagnelie milosci przedstawic mozecie.

Gdybyscie  tylko  wiedzieli  z  jakim  utesknieniem  wasi  zwolennicy  (te  dusze)  Moje  slowo
przyjmuja, jak oni ciagle czuja ze sie do przodu posuwaja, i jacy sa wam oni za to wdzieczni, ze wy
dzieki waszej za nie modlitwie, im ich udzial w waszych pouczeniach umozliwiliscie, to wy nigdy
nie  przestalibyscie  sie  za  takie  dusze  modlic,  i  cieszylibyscie  sie  w ich  postepach,  gdyz  i  one
ochraniaja  was gdzie tylko moga,  aby otrzymywanie Mego slowa nie  zostalo przerwane....  Wy
oczyszczacie takze otaczajaca was atmosfere, tak ze nie sa one narazone na zadne pokusy ze strony
Mojego przeciwnika gdy tylko wokól was sie znajduja. Dlatego tez akurat wasza dzialalnosc ma tak
wielkie znaczenie, gdyz mozecie przyczynic sie do zbawienia wielu dusz podajac im chleb i wino, a
wiec ten wspanialy napój oraz najbardziej skuteczny pokarm do nich skierowujecie, i wy odczujecie
to kiedys jako wewnetrznie uszczesliwiajace, ze wy mogliscie sie przyczynic do ich duchowego
postepu i one bez waszych za nich modlitw jeszcze dlugo by sie w ciemnosciach meczyc musialy....

Dlatego zwracajcie bacznie uwage na kazda mysl, która wam jakas zmarla osobe przypomina,
traktujcie ja jako zawolanie o pomoc, którego nie wolno jest wam odrzucic, i potem przywolajcie ja
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aby znalazla sie ona blisko was, i pierwszy krok w góre prowadzacy zostal juz uczyniony, bo gdy
tylko sie czlowiek taka dusza w swojej wstawiennej modlitwie zajmie, to ja moge biorac wzglad na
jego wole takze i tej duszy zeslac nowa sile.... co w innym przypadku by nie mozliwe bylo, gdyz
bylo by to sprzeczne z wiekuistym prawem, poniewaz jedynie wolna wola moze o nia poprosic,
która Ja spostrzegam w prosbie z milosci plynacej, i tej duszy Moja litosc ofiarowuje i jej teraz
takze laske Mojego do niej skierowanego slowa dac moge.

Ludzie mogli by przez modlitwe za zmarlych zbawic wszystkie dusze, lecz jak nie wielu z nich
jest sobie tego swiadomym i jak wielka moc ma z tego powodu Mój przeciwnik, który wszystkiego
próbuje, aby takie polaczenia pomiedzy duchowymi sferami a ziemia zaklócac, który ale nie moze
dzialac,  gdy jakis czlowiek Mi sie w milosci  odda i  którego Ja tez wówczas chronil  bede....  a
szczególnie wówczas, gdy Ja przez niego takze przemówic chce do dusz które sie w zaswiatach
znajduja, w czym Mi mój przeciwnik przenigdy przeszkadzac nie moze.... Bo gdzie jest wola ku
temu aby zostac zbawionym, tam zostana tez ludzie od tego uwolnieni, który je juz wystarczajaco
dlugo uwiazane trzymal,  i  których jedyna bronia jest  milosc,  która go pokona i  przed która on
ucieka.... gdyz ona do Mnie nalezy i na wieki do Mnie nalezec bedzie....

Amen

Mroczny stan w zaswiatach.... 7418
29. wrzesień 1959

W gestej mgle znajduja sie dusze, które na druga strone przechodza i które nie znalazly przed tem
swego Zbawiciela.... jesli nie znajda sie one w królestwie ciemnosci bo prowadzily one na ziemi
zycie zupelnie niezgodne z Boza wola.  Lecz sa tez ludzie którzy za zycia nie uczynili  niczego
niesprawiedliwego, których najczestszym grzechem bylo nie czynienie dobrych uczynków, których
nie mozna nazwac ani zlymi ani dobrymi, które dlatego nie maja tak bardzo zaciemnionego ducha
azeby oczekiwala  ich  w zaswiatach  najglebsza ciemnosc.  Ale pomimo tego one  nie  sa  jeszcze
upowaznione do pobytu w królestwie swiatlosci, poniewaz ich dusze nie potrafia jeszcze odbierac
swiatla, ich dusze otacza jeszcze gesty mrok, a ich rozpoznanie jest bardzo minimalne, w zaleznosci
od ilosci uczynków z milosci, na które dusza spogladac moze patrzac wstecz.

I  w tym mrocznym królestwie  znajduje  sie  najwieksza  ilosc  juz z  ziemi  odwolanych  dusz....
Ludzie,  którzy  wydawali  sie  byc  na  tym  swiecie  sprawiedliwi,  lecz  posiadali  oni  za  malo
prawdziwej  wiary,  gdyz  brak  im bylo  na  ziemi  milosci.  I  dla  tych  dusz  przychodzi  teraz  czas
kompletnej pustki.... czas w którym sie one samotnie blakaja i zupelnie same z ich myslami sa. One
nie potrafia niczego wokól siebie rozpoznac, one sa duchowo slepe i nie potrafia niczego po za nimi
samymi rejestrowac, ale nie utracily one swiadomosci swojego „ja” One posiadaja takze mysli o ich
lezacym juz po za nimi naziemskim zyciu, ale sa one bardzo niejasne i wystepuja tylko czasowo....
Ich mroczny stan to stale blakanie sie stale szukanie czegos, bo to czego one szukaja, one znalezc
nie moga.... miejsca w którym mogly by one odnalezc spokój i czuc sie bezpiecznie, poniewaz nie
zasluzyly one sobie na nie podczas ich naziemskiego zycia. One byly na ziemi w pewnym sensie
parazytami,  które  tam zyly nie  spelniajac  ich  przeznaczenia,  ciagle  biorac  i  niczego  za  to  nie
dajac.... obojetne czy sie to w sensie naziemskim czy tez duchowym rozumie.... One nie dorobily
sie zadnych duchowych dóbr, a ich naziemskie zycie wykorzystywaly jedynie dla zaspokojenia ich
ludzkich pragnien. One przeszly przez ich naziemskie zycie nie zastanawiajac sie powazniej nad
jego sensem i  celem,  aby odpowiednie  zycie  prowadzic....  I  odpowiednio do tego beda  one  w
zaswiatach potraktowane, i one niczego tam nie zastana, gdyz nie zasluzyly sobie one na ziemi na
nic co mialo by w zaswiatach racje bytu.

Teraz dopiero sie okaze czy mysli czlowieka powstaja z milosci.... Gdyz kazda mysl zawierajaca
milosc jest  jak  pod  stopami  mocny grunt,  po  którym sie  teraz  dusza  z  pewna doza  pewnosci
poruszac moze.... Kazda kochajaca mysl, to chwila w której dusza dzieki swiatlu swoje otoczenie
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rozpoznac patrafi, wprawdzie trwa to zawsze tylko bardzo krótko, ale pobudza ja do zastanowienia
sie, i dzieki zastanawianiu sie moze sie zmienic jej duchowy stan, gdyz ona spostrzegla, ze kazda
kochajaca mysl dobrze jej robi, i zaczyna ona zalowac, gdyz teraz rozpoznala wszystko to, co ona
na ziemi zaniedbala.... I w zaleznosci od jej struktury, jej gotowosci oraz jej w obec Boga oporu,
moze sie stan takiej  duszy juz wkrótce zmienic jesli nie jest ona jeszcze za bardzo uparta i jej
slepota jeszcze dlugo by trwac musiala, az ten mrok ustapi miejsca malej fali swiatla.... I poniewaz
jedynie kochajace mysli ta poprawe spowodowac moga musi sie ofiarowac takiej duszy wiele sily
plynacej  z modlitwy za dusze zmarlych, nie wolno jej  pozostawiac samej z  jej  losem, gdyz to
przedluzylo by jeszcze jej pozbawiony swiatla stan, bo jedynie milosc moze ja zmienic, milosc
która za ta dusza wysylana zostaje, milosc której ta dusza sama podczas jej naziemskiego zycia nie
posiadala, ale jako wstawienna, z intencji za nia plynaca, moze ona zostac przez Boga przyjeta.

Wy, ludzie na ziemi, mozecie przez wasza milosc niesc duzo pomocy, i wy powinniscie stale z
duszami  zmarlych  utrzymywac  myslowy  kontakt,  ciale  na  nowo  powinniscie  im  przypominac
ewangelie milosci i dac im do zrozumienia, ze one w i zaswiatach dwa przykazania takze spelnic
musza: „Kochac Boga ponad wszystko, a blizniego jak siebie samego”.... Gdyz tylko przez nie
moga one nawiazac kontakt z Jezusem Chrystusem, bez Którego wstapienie do królestwa swiatla
jest  niemozliwe.  Dusze  bladzace  w  mrocznych  sferach  nie  maja  jeszcze  zadnego  kontaktu  z
Jezusem Chrystusem,  one  nie  znalazly jeszcze  zbawienia,  z  którego  to  powodu one  na  ziemi
przebywaly, i one musza je jeszcze konieczne w zaswiatach osiagnac, jesli nie chca jeszcze nizej
upasc.... Dusze bladzace w mroku nie zostaly jeszcze w dól zepchniete, one posiadaja jeszcze ta
mozliwosc aby stosunkowo latwo odnalezc droge prowadzaca do królestwa swiatla, gdyz po dlugim
okresie otepienia beda one ciagle na nowo przez istoty swiatla, które nie daja tego po sobie poznac
ze takimi sa.... przez odpowiednie wskazówki skierowywane na wlasciwa droge która do Jezusa
Chrystusa prowadzi.

I aby mogle one te istoty wysluchac i pójsc za ich wskazówkami, aby przestaly one stawiac opór,
potrzeba jest wiele wstawiennych, proszacych do Boga modlitw, których wy tym duszom odmawiac
nie powinniscie.  One na wieki  beda wam za to  dziekowac,  jesli  wy dzieki  waszej  milosci  ich
upadkowi w dól zapobiegliscie, jesli wy im pomozecie wydostac sie z tego mroku i odnalezc droge
do królestwa swiatla, gdyz z kochajaca prosba ochronicie je przed posuwaniem sie wstecz, wasze
dusze stana sie mieksze i nie sa juz tak bardzo uparte, i one takze znajda ich zbawienie przez Jezusa
Chrysta, Który wybaczy wszystkim którzy o Nim pomysla i sie do Niego zwróca....

Amen

Skrucha  w  zaswiatach....  Duchowy
postep....

7199
1. listopad 1958

Kiedys gorzko pozalujecie caly ten czas, który przez was na ziemi zmarnowany zostal, gdy w
zaswiatach  rozpoznacie  co  wyscie  sobie  przez  to  na  ziemi  zaprzepascili.  A zmarnowany  czas
naziemskiego zycia,  to kazdy dzien który z ukierunkowaniem wylacznie na ten swiat spedzony
zostal,  podczas  którego  nie  bylo  w  was  miejsca  na  mysl  duchowej  natury....  lub  który  nie
odpowiadal jego wlasciwemu przeznaczeniu, które wasze wcielenie jako czlowiek uzasadnia. Jak
dlugo  wy  na  ziemi  przebywacie  to  nie  bierzecie  znajomosci  tych  zagadnien  powaznie,  nawet
wówczas kiedy wy je posiadacie. Ale w zaswiatach bedzie to na was ciazylo tak jak ciezki glaz,
którego wy odsunac nie potraficie. Ciagle beda sie wam te dni przypominac i wy zalowac bedziecie
kazda bezuzyteczna  czynnosc  i  kazda  niewykorzystana  okazje,  kiedy wy dzialac  mogliscie  dla
uzdrowienia waszej duszy.

I mozna was jeszcze nazwac obdarzonymi laska,  jesli  wy to jeszcze w duchowym królestwie
rozpoznacie, jesli wy nie nalezycie do tych którzy calkowicie w ciemnosci zatoneli i juz zadnej
skruchy nie odczuwaja, poniewaz one poprostu rozpoznac nie potrafia, co one same zawinily.... i
które beda jeszcze bardzo dlugo walczyc musialy, aby osiagnac kiedys taki stan ducha, w którym to
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spostrzega one slaby blysk swiatla, i wtedy dotrze powoli do ich swiadomosci, jak daremne bylo ich
naziemskie zycie.... Bo gdy juz raz to slabe swiatelko jest obecne, to gorzki zal moze spowodowac,
ze dusza skieruje sie do jej wnetrza i zacznie sie zmieniac w jej mysleniu i uczynkach.... I moze jej
byc ofiarowanym tylko tyle sily,  azeby ona sama mogla teraz byc pomoca duszom które sie w
duchowej potrzebie znajduja, i wtedy jej postep ku górze jest juz jej zapewniony, chociarz odbywac
sie on bedzie w o wiele trudniejszych warunkach, jak te które ona miala na ziemi.

Przed wznoszeniem sie w góre zawsze musi przyjsc skrucha,  bo dopiero dusza która zaczyna
rozpoznawac stara sie tez jej dotychczasowy stan zmienic, a kazde nowe rozpoznanie pokazuje jej
daremnosc  jej  naziemskiej  drogi,  czego  nastepstwem bedzie  coraz  to  glebsza  skrucha,  co  ale
równiez  zmiane  w  jej  nieszczesliwym  stanie  oznaczac  bedzie.  Dlatego  tez  jest  dla  czlowieka
ogromnie wazne,  azeby on juz na ziemi pewnego rozpoznania doznal,  chociarz by nawet tylko
slabego, gdy zacznie on rozpoznawac cel swego naziemskiego zycia i jeszcze nad soba pracowac
zanim on ta ziemie opusci. Poniewaz przejscie na druga strone nawet z najmniejszym rozpoznaniem
oznacza dla duszy juz pewien blask swiatla, chociarz jeszcze slaby.... Ona nie zostanie po smierci
ciala przeniesiona do zupelnej ciemnosci, ona bedzie mogla sie w mrocznym swietle rozeznac, i
wszystko z jej oczu jak luski opadnie i ona bedzie czynila wszystko, aby zdobyc jak najwiecej
swiatla.

Ona rozpozna tez ze czeka na nia w duchowym królestwie duzo pracy, jesli tylko ona bedzie ku
temu chec posiadac,  a ten maly plomyczek swiatla wskaze jej  wlasciwa droge,  która ona teraz
kroczy z poczuciem skruchy i zalu ze nie wykorzystala ona wlasciwie jej naziemskiego zycia, ale
takze z ciagla nadzieja na pomoc, która jej z pewnoscia udzielona zostanie, gdy ona tylko Jezusa
Chrystusa rozpozna i sie do Niego z prosba o pomoc zwróci. I wtedy nie jest juz ona beznadziejnie
zgubiona, ona moze sie w góre wznosic, lecz nigdy nie osiagnie ona tego stopnia, który by jej
przyniósl nieograniczona blogosc prze sercu Boga-Ojca.... a mianowicie stopien Bozego

dzieciectwa,  który  jest  losem tych,  którzy  na  ziemi  staraja  sie  spelnic  ich  zadanie  które  im
postawione zostalo.... którzy juz za zycia na ziemi polaczenia szukaja i je znalezli z Tym, Który jest
od wieków ich Ojcem....

Amen

Doprowadzanie swiatla w zaswiatach.... 6735
13. styczeń 1957

Tam gdzie Ja moge Moje slowo na ziemie zsylac, tam tez swieci duszom w zaswiatach jasne
swiatlo. Czesto panuje wokól nich tak gesta ciemnosc, ze jest ona dla nich udreka nie do opisania, i
one chcialyby sie od niej uwolnic. I kiedy sie w nich przebudzi pragnienie swiatla, to Ja pozwole im
rozpoznac zródla swiatla, bo wtedy one przez te dusze odwiedzane beda.... I tutaj rozpoczyna sie
ich postep w góre.... wprawdzie na samym poczatku prawie nierozpoznawalny, ale dusza która juz
raz takie miejsce odwiedzila w którym promien swiatla dla niej byl widoczny, ciagle znowu do tego
miejsca powracac bedzie, i wtedy niebezpieczenstwo ze ona z powrotem w ciemnosci utonie jest
juz zazegnane. Ale z czego powstaje to swiatlo które tym duszom tak dobrze robi, ze one stale
pragna aby go coraz wiecej bylo?....

Dusze które zupelnie apatycznie w ciemnych okolicach przebywaja sa pozbawione sily, i one nie
potrafia  tez  niczego w ich  otoczeniu  rozpoznac.  One jednak wiedza,  ze  zyja,  ze  ich  zycie  nie
wygaslo,  i  ta  swiadomosc  jest  dla  nich  bardzo  dreczaca,  gdyz  potrafia  one  myslec,  chociarz
zamacila  sie  w  nich  przez  nie  na  ziemi  uzyskana  wiedza....  Ale  one  potrafia  myslec  o  ich
nieszczesliwym stanie, i dlatego zaczynaja sie one zastanawiac przez co one same ich obecny stan
zawinily.... A gdy juz w nich takie pytajace mysli powstana, to wtedy Ja gotów jestem udzielic im
na te pytania odpowiedzi. Ale Ja nie moge tego uczynic bezposrednio, Ja musze dac im jedynie ta
mozliwosc, aby mogle one kogos znalezc, kto potrafilby udzielic im na ten temat pouczenia. Kazde
takie pytanie oraz pragnienie otrzymania na nie odpowiedzi,  to juz pragnienie swiatla....  Kazda
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niewiedza  duszy  równoznaczna  jest  z  ciemnoscia,  kazda  odpowiednia  wiedza  jest  swiatlem....
Dusza, która juz nie przebywa w ciele, która wiec nie moze juz widziec przez cielesne oko, jest
slepa i to tak dlugo, jak dlugo ona jeszcze zupelnie niewiedzaca jest, a wiec i tak dlugo panuje
jeszcze wokól niej noc.

Ale jej moze zostac przyniesione swiatlo, ona moze otrzymac wyjasnienia, i jesli jest ona dobrej
woli i wyjasnien tych wyslucha, to odczuwa ona takze ze ta noc sie rozjasnia.... On przechodzi
najpierw w stan tzw. mroku, poczyna uchwycac jasne, wyrazne mysli i dobrze sie przy tym czuje, a
w  niej  staje  sie  co  raz  jasniej;  ona  zaczyna  rozpoznawac  to  czego  dotychczas  rozpoznac  nie
potrafila....  Lecz  wrazenia  te,  które  daja  jej  dobre  samopoczucie  nie  sa  naziemsko-materialnej
natury, to stan jej wewnetrznego swiatla czyni ja szczesliwa, gdyz ona teraz juz wie ze, i jak sie ona
uwolnic moze z jej strasznej sytuacji. Do tego lezy teraz przed nia zakres czynnosci, które by ona
po czasie bezczynnego wegetowania bardzo chetnie wykonywac chciala, gdyz teraz czuje ona ze
posiada juz sile do wykonywania pracy, do której ja jej milosc napiera.

Miejsca w których rozbrzmiewa Moje slowo, to miejsca duchowego oswiecenia, one promieniuja
jasnym swiatlem i przyciagaja niezliczona ilosc dusz.... ale widoczne sa one jedynie dla tych, które
tesknia za uwolnieniem sie z ich ciemnosci, które pragna swiatla. Ale istnieja równiez dusze które
swiatla unikaja, które tak nisko juz upadly, ze odczuwaja one swiatlo jak cierpienie, bo ono odslania
im ich zepsucie, i dlatego tez walcza one przeciw swiatlu, bo im sie wydaje ze potrafia je zgasic.
Takie dusze zostaja przez swiatlo odpychane, a dusze szukajace swiatla w przeciwienstwie do nich
przyciagane przez  nie  beda,  lub  przez  pomocne istoty do niego doprowadzane,  i  jesli  one bez
jakiegokolwiek  oporu  wysluchaja  tego co  im sie  tam oznajmia,  to  stan  ciemnosci  zaczyna  sie
zmieniac  w stan  mroku.  W duszach tych  zaczyna sie  budzic  chec  zycia  i  zaczynaja  one  miec
nadzieje.... one chca zyc, aby móc cos robic, a ich dobra wola przynosi im sile....

Swiatlo to wiedza, swiatlo to prawda, i swiatlo jest jedynym tym, co sie duszom znajdujacm w
ciemnosciach doprowadzic musi aby sie one do zycia przebudzic mogly.... I dlatego zawsze wtedy
oblezani bedziecie przez dusze majace glód swiatla, które chca brac udzial w posrednictwie swiatla,
gdy wam slowo Moje doprowadzane zostaje, gdy Ja was ludzi uswiadamiam, gdy Ja doprowadzam
do  was  za  posrednictwem  Mojego  ducha  czysta  prawde....  Dlatego  tez  zawsze  wtedy  bedzie
swiecilo swiatlo, gdy wy sie ze Mna polaczycie aby przyjmowac Moje slowo, bo w duchowym
królestwie  pod  pojeciem swiatla  zawsze  rozumie  sie  doprowadzanie  ze  Mnie  plynacej  czystej
prawdy.... Swiatlo to rozpoznanie, swiatlo to wiedza która bierze ze Mnie swój poczatek, która ze
Mnie samego na dól, w kierunku ziemi plynie, aby przebic sie przez ciemnosc, abyscie wy ludzie
blogimi stac sie mogli, ale które wy zawsze jedynie wtedy otrzymywac mozecie, kiedy wy sie ze
Mna polaczycie, ze swiatlem od wiecznosci istniejacym....

Amen

Królestwo swiatla.... Jezus Chrystus.... 7404
5. wrzesień 1959

Kto progi  królestwa swiatla  przekroczyl,  ten bedzie sie  radowac,  radosnie wykrzykiwac i  Mi
wiecznie dziekowac.... Który go tak prowadzil, ze osiagnal on swój cel. Kto wstapil do króletwa
swiatla, ten jest zbawiony od grzechu i od smierci, gdyz oba oznaczaja ciemnosc, a niezbawiona
dusza nigdy nie bedzie mogla wstapic do królestwa swiatla.... Ona musi uprzednio odnalezc Tego,
Który Sam ta brama do królestwa swiatla jest: Jezus Chrystus, Bozy wybawiciel. I u Jego boku
dusza ta bedzie równiez mogla wejsc do króletwa swiatla, bo On ja uwolni z ciezaru jej grzechu,
poniewaz On umarl na krzyzu za wszystkie dusze które znajdowaly sie w glebokiej ciemnosci, a
wiec w grzechu i smierci.... On za was ludzi odcierpial caly ciezar grzechu, On za was spelnil ofiare
pokuty, aby droge do królestwa swiatla uczynic dla was wolna, abyscie wstapic mogli do wiecznej
blogosci. Blogosc jest tylko tam, gdzie jest swiatlosc, a swiatlosc znajduje sie tam gdzie nie ma
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zadnego grzechu i zadnej smierci. Ale grzech zostanie zmazany przez Samego Jezusa Chrystusa,
kiedy sie do Niego z prosba o to zwróci,  gdy wy ludzie do Niego wasza prosbe o wybaczenie
skierujecie....

Dlatego tez i  w zaswiatach istnieje  dla  dusz mozliwosc zbawienia,  przemiany z ciemnosci  w
swiatlo, poniewaz w zaswiatach dusza tez jeszcze moze do Niego zawolac, bo gdy tylko Jezusa
Chrystusa zawola, to zawola ona Mnie, i Ja Sam moge jej z Chrystusowej woli jej wine grzechu
wybaczyc, wine która ja przez nieskonczenie dlugi okres czasu z dala ode Mnie trzymala.... Ofiara
na  krzyzu  zostala  dokonana  za  wszystkich  ludzi,  i  gdzie  sie  jeszcze  jakas  niezbawiona  dusza
znajduje, tam trzeba sie tylko udac w droge do krzyza, aby sie równiez od winy grzechu uwolnic. A
byc wolnym od grzechu oznacza wspólnote ze Mna, a wiec nieograniczona blogosc.

Ale  do  tego  koniecznie  i  prawda  nalezy,  dlatego  tez  dusza  tak  dlugo  nie  moze  sie  jeszcze
blogoscia cieszyc, jak dlugo sie ona jeszcze z dala od prawdy znajduje, poniewaz prawada i Ja to
jedno i to samo, gdyz inaczej nie moze byc mowy o swietle. Swiatlo jest rozpoznaniem, wlasciwa
wiedza o wszystkim, i jak dlugo tego duszy jeszcze w zaswiatach brakuje, to nie znajduje sie ona
jeszcze w królestwie swiatla, bo gdy ona tylko przez swiatlo przeniknieta zostanie, to natychmiast
pojawi sie w niej rozpoznanie.

Jesli sie jednak dusza przed przyjeciem swiatla wzbrania, kiedy jej ono podane zostaje, to i stan
jej blogosci bedzie niedoskonaly, ona wtedy jeszcze Jezusa Chrystusa wlasciwie nie rozpoznala, i
jej zupelne zbawienie nie mialo jeszcze miejsca, gdyz inaczej musialy by ona skierowac do Jezusa
Chrystusa  jej  uwewnetrznione zawolanie....  I  to  jest  powodem tego,  ze  niezliczona ilosc  dusz
ciagle sie jeszcze w mrocznym swietle znajduje, nie jest ona wprawdzie nieszczesliwa, ale jeszcze
dlugo nie bedzie jej mozna nazwac bloga. Jej nastawienie w stosunku do Jezusa Chrystusa nie jest
jeszcze takie, jakie byc powinno, aby mógl On jej otworzyc brame do królestwa swiatla, i dusze te
jeszcze  wiele  pouczen  potrzebuja  ale  takze  i  modlitwy  za  nie,  aby  otwarlo  sie  im  wlasciwe
zrozumienie.

Jak  dlugo  sie  one  od  blednych  wyobrazen,  oraz  od  wszelkiego  rodzaju  blednych  nauk  nie
uwolnia, tak dlugo nie moga tez one oczekiwac ze swiatlo je zupelnie przenikac bedzie; ale sama
ich wola decyduje o tym stanie w którym sie one znajduja. Ludzie którzy na ziemi stale wszystko
odrzucali,  pozwola  i  w zaswiatach  na to  aby ich wola  raz po raz  tam odrzucajaca byla,  gdzie
wystarczalo by tylko w zupelnym uwewnetrznieniu zawolac do Jezusa Chrystusa o Jego pomoc....
bo ona by im z pewnoscia udzielona zostala, jesli by to zawolanie w duchu i w prawdzie do Niego
dotarlo.... A wówczas ustapi wszelka ciemnosc, silnie promieniujace, bardzo jasne swiatlo rozzarzy
dusze, tak ze kazda duchowa ciemosc zniknie, ze dusza znajdzie sie rozpoznaniu, i jej wiedzy o
najglebszych powiazaniach juz na wieki nie utraci....

Amen

Wstapienie  duszy  do  królestwa
swiatla....

8400
2. luty 1963

Kazda duchowa prosba powinna wam zostac spelniona.... to Ja wam oznajmilem, poniewaz Moja
milosc wam wszystko to spelni, co bedzie z pozytkiem dla waszej duszy. Tak wiec mozecie byc
pewni, ze wy po smierci wstapicie do królestwa swiatlosci i blogosci, jesli wasz zywot na ziemi
przebiegal  zgodnie  z  Moja  wola,  jesli  wy  wasza  milosc  udowodnicie  przez  wasza  ofiarna
dzialalnosc z milosci do blizniego.... jesli wy po ziemi ze Mna wedrowaliscie, jesli Ja na ziemi
moglem byc waszym stalym towarzyszem....

Kto wierzy we Mnie, ten bedzie zyl w wiecznosci.... A czyje zycie wypelnione jest miloscia, ten
posiada  takze  wlasciwa,  zywa  we  Mnie  wiare,  i  dlatego  bedzie  go  w  duchowym  królestwie
oczekiwal wspanialy los....  I  ogarnie go bardzo szybko rozpoznanie i  on bedzie sie poruszal w
mysleniu zgodnym z prawda, i to jest jego blogoscia, ze dusza z jej swiatlem, które ja przenika,
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moze takze i te dusze uszczesliwic, które sie jeszcze w ciemnosci znajduja i swiatla pragna.... ona
znajdzie jej szczescie w uszczesliwianiu innych, i dlatego tez musi najpierw jej samej jasne swiatlo
swiecic....

Wy ludzie nie potraficie sobie wyobrazic ani tej blogosci, ani rodzaju tej dzialalnosci, ale wam
wolno jest wierzyc w to, ze dusze te juz wiecej ziemi nie pragna, bo do tego wiedza one takze i o
tym ze zaden czlowiek na ziemi nie pozostanie, i ze kazda dusza po krótkim czasie zobaczy znowu
jej  ukochanych.  Dlatego nie  powinne one  tez  zyc  w smutku,  a  tylko  stale  dazyc  do  tego  aby
osiagnac wysoki stopien swiatla, który pozwoli jej na duchowe widzenie, gdyz taki stopien swiatla
jest warunkiem na to, ze dusze sie znowu, zaraz po opuszczeniu tego swiata zobaczyc moga,.... bo
w innym przypadku musza one najpierw do tego dazyc i taki stopien swiatla osiagnac.

Ale fakt,  ze ludzie sie  kiedys znowu beda mogli  zobaczyc odpowiada calkowitej  prawdzie,  a
chwila taka jest ponad wszystko uszczesliwiajaca, gdy sie one w królestwie swiatla znowu polaczyc
moga. Wy ludzie, których trafily ciezkie ciosy losu zawsze pamietajcie o tym, ze ich uzasadnieniem
jest Moja milosc oraz madrosc, co by sie wam w waszym naziemskim zyciu nie przydarzylo....
Pamietajcie o tym, ze Ja nie chce wam sprawiac cierpien, tylko wyzsza blogosc, która wy czesto
przez cierpienie osiagniecie.... I w to nie powinniscie nigdy watpic, a tylko z pokora z wszystkim
pogodzic, i zaprawde nie pozostanie to bez blogoslawienstwa. I gdy wy kiedys wasze naziemkie
zycie wspominac bedziecie, to ogarnie was gleboka wdziecznosc i milosc do Mnie, Którego wy
jako  waszego  Ojca  rozpoznacie,  Któremu  zalezy  tylko  na  losie  Jego  dzieci  w  królestwie
znajdujacym sie po drugiej stronie....

Wiedzcie, ze was pobyt na tej ziemi jest juz bardzo krótki i ze wy z tego powodu na was wiekszy
stopien cierpienia wziasc musicie aby jeszcze do celu dotrzec, abyscie sie mogli ze Mna z wolnej
woli zjednoczyc. A kazda modlitwa która wy do Mnie skierujecie, plynac bedzie z serca i dlatego
tez  prze  ze  Mnie  wysluchana  zostanie....  Wy  czesto  skierowywac  bedziecie  wasze  mysli  do
królestwa, które jest wasza prawdziwa ojczyzna, i z tego królestwa wolno wam tez bedzie przyjac
strumienie swiatla i sily, wy pozostaniecie takze w stalym duchowym polaczeniu z tymi, którzy
przed wami odeszli, i którzy was beda wspierali gdy wasz stopien swiatla i dojrzalosci juz wysoki
bedzie.... abyscie wy takze was cel na ziemi osiagnac mogli.... Gdyz dusza której juz wolno jest
rozprzestrzeniac  swiatlo,  bedzie  i  do  was  ludzi  swiatlo  swe  wysylac,  a  to  oznacza  ze  wy sie
wówczas w calkowitej prawdzie poruszacie, bo tam gdzie jest swiatlo, tam nie moze byc miejsca
dla  bledów,  gdyz  one  od  razu  jako  pomylka  rozpoznane  zostana,  a  kto  w prawdzie  po  ziemi
wedruje, tego droga musi nieodwolalnie do celu prowadzic.

Uwierzcie w to, ze Ja znam kazda mysl waszego serca, tak wiec wiem takze czego wam jeszcze
brak, i Ja sie o to troszcze aby to do was dotarlo.... I chociarz srodki które ja nieraz do was zsylam
bolesne sa, to duszy waszej przynosza one za to uwolnienie sie od jej cielesnych wiezów, i one
wymieniaja naziemskie zycie, na zycie o wiele piekniejsze, na zycie w duchowym królestwie, gdzie
one Mi z

milosci sluza i dlatego tez wolno im jest korzystac z blogosci których im naziemskie zycie dac nie
moze.... poniewaz wstapily one do wiekuistej prawdy z której one niegdys swój poczatek wziely....

Amen

Ponowne widzenie sie w zaswiatach, w
królestwie swiatla....

5365
15. kwiecień 1952

Jest to wspanialy, z niczym nieporównywalny moment, kiedy dusza opuszcza ziemie i wstepuje
do  królestwa  swiatla,  do  sfer  w  których  nie  ma  juz  nic  nieladnego,  gdzie  dusze  oplynie  fala
uszczesliwiajacego ja swiatla, gdzie zblizaja sie do niej istoty o fascynujacej pieknosci ofiarowujace
jej tak wielka doze milosci, ze sa one nia do glebi wzruszone. Promieniowanie swiatla dopasowane
jest  do  stanu  jej  dojrzalosci,  a  wiec  zawsze  tylko  w  tym  stopniu,  który  daje  jej  odczuc  stan
niesamowitej blogosci, lecz nie pochlaniajace tej duszy, co by mógl spowodowac nadmiar swiatla,

Bertha Dudde - 153/165



do  odbierania  którego  ta  dusza  jeszcze  nie  jest  zdolna....  Ona  widzi  w  bezkresnej  przestrzeni
najcudowniejsze swiaty,  bo jej  duchowe oko posiada teraz zdolnosc widzenia duchowych dziel
stworzenia, które nie sa juz materia, ale pomimo to tak samo prawdziwe i realne przed nia stoja, a
wiec nie sa one zadnym zludzeniem.

I posród tych wspanialosci,  które jej  oko ogarnac potrafi  znajduje ona tych, których na ziemi
kochala, którzy przed nia odeszli, w takim stopniu dojrzalosci, ze mogly one zostac przyjete przez
przez króletwo swiatla.... Ludzie nie sa w stanie wyobrazic sobie radosci plynacej z widzenia sie z
bliskimi  jej  istotami,  lecz w duchowym królestwie dusza jest  w stanie  takie  glebokie wrazenia
odbierac nie doznajac przy tym szkody na jej duchowym ciele, i ona z cala swiadomoscia odbiera
blogosci, które Bóg jej sprawia, i ona wyspiewuje Mu w sercu dziekczynna piesn wychwalajac
Pana, oraz tego, jak dusza w milosci do jej Ojca sie rozpali, z wdziecznosci za wszystko to co
niebianki Ojciec dla niej przygotowal, kiedy królestwo swiatla sie jej prawdziwa ojczyzna stanie....
Jej wspólpraca z duszami o tym samym stopniu dojrzalosci, doda jej sily i wzmocni jej wole do
czynnego udzielania sie, i ta skieruje ona na dusze które jeszcze daleko ponizej niej sie znajduja,
aby im dopomóc w osiagnieciu takiego samego stopnia blogosci. I ona pelna milosierdzia zajmie
sie tymi, którzy na ziemi jej bliscy byli i którzy sie jeszcze w niskich sferach znajduja, którzy na
ziemi z powodu ich niewiary oraz braku milosci z tylu w ich duchowym rozwoju zostali, i dlatego
nieszczesliwi w zaswiatach w zupelnych ciemnosciach lub w mroku przebwaja....  Ona te dusze
rozpoznaje i moze sie do nich zblizyc aby im swa pomoc zaoferowac, ale ona sama nie zostanie
przez  nie  rozpoznana,  i  dlatego  tez  jej  chec  pomocy czesto  odrzucana  zostaje....  Ale  milosc  i
cierpliwosc takiej swiatlej juz duszy stale sie tymi duszami zajmowac bedzie i kiedys osiagnie ona
to,  ze bedzie miec na nie  wplyw. Jej  blogosc,  która ona w stalych wypromieniowaniach Bozej
milosci  odczuwa,  te  nieporównywalnie piekne dziela  stworzenia które  sie  w królestwie swiatla
znajduja, oraz wspólpraca z istotami z którymi ona w uszczesliwiajacej milosci polaczona jest stale
dodaja jej ochoty do wykonywania zbawiennych zadan, ona sama znajduje jej uszczesliwienie w
tym  ze  ofiarowuje  innym  to  co  sama  otrzymuje;  jej  tesknota  do  Boga  znajduje  stale  swe
zaspokojenie i ona nic innego czynic nie potrafi, jak sama innych uszczesliwiac.

Opisanie  wspanialosci  królestwa  swiatla  czlowiekowi  znajdujacemu  sie  na  ziemi  jest
niemozliwoscia, gdyz jedynie dojrzala juz dusza potrafi zniesc wielka obfitosc swiatla in dlatego tez
potrafi ona zrozumiec co blogosc oznacza, do czego niedojrzalemu jeszcze czlowiekowi poprostu
brakuje  zrozumienia.  Ale  jedno  powinien  i  moze  on  uwierzyc,  ze  oczekuje  go  w  zaswiatach
widzenie sie z bliskimi, ze smierc nie jest koncem wlasciwego zycia duszy, i ze dusze sie nawzajem
rozpoznaja, gdy odpowiedni stopien ich dojrzalosci osiagniety zostanie, którego jednak wiele dusz
jeszcze nie posiada. I dlatego moze dla niektórych dusz jeszcze dlugo trwac, zanim doswiadcza one
szczescia polaczenia sie z jej  ukochanymi; ale pragnienie tego czesto jest zacheta do pracy nad
soba, aby móc sie piac w góre. Sila milosci dusz stale jest aktywna aby wyzwolic dusze które sie
jeszcze na dole znajduja, i aby im dopomóc w osiagnieciu stanu blogosci, aby mogly one wstapic
do królestwa w którym otacza je promieniujaca swiatlosc, gdzie moga one ujrzec Boga, i gdzie
wszelka bieda wreszcie swój koniec znajdzie....

Amen

Duchowe  swiaty....  Blogosc....  „Czego
zadne  czlowiecze  oko  jeszcze  nie
widzialo”

3670
28. styczeń 1946

Wszystko co jest dla was widoczne daje swiadectwo Mojej mocy, sily i milosci. Ale Moja sila
milosci stworzyla takze dziela dla was niewidoczne, i one beda was uszczesliwiac w duchowym
królestwie,  jednak  dopiero  wówczas,  gdy  wy  osiagniecie  odpowiedni  stan  dojrzalosci  który
umozliwi wam duchowe widzenie. Wtedy to podziwiac bedziecie cudowne dziela Mojej milosci,
one zachwycac beda oczy wasze i jednoczesnie beda dla was zrozumiale, bo wtedy wy zrozumiecie
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Mnie Samego jako sile i milosc i wtedy wy sami juz przez nia przenikani jestescie tak ze wy pojac
potraficie,  ze  ona  jest  praprzyczyna  wszystkiego  co  stwoworzone  zostalo,  i  wtedy wychwalac
bedziecie Tego, Który kaze Swojej woli byc aktywna, aby ona z milosci stale czynna byla.

Duchowe dziela stworzenia sa niewyobrazalne dla czlowieka, one sa uosobieniem regularnosci,
doskonalosci, pieknosci oraz wielostronnosci,  ich ksztalty przekraczyja swa pieknoscia wszelkie
ludzkie wyobrazenie,  które sie dla oka,  poprzez stala  zmiane coraz to  piekniejsze staja,  oko je
ogladajacego nigdy sie ich wygladem nie nasyci i nie znudzi, one stale wywoluja u ogladajacej je
istoty glebokie poczucie szczescia oraz wdziecznosci w stosunku do Mnie, Stworzyciela nieba i
ziemi. Naziemskie dziela takze budza u czlowieka stan zachwytu i sprawiaja ze jego serce mocniej
bije,  w  rozpoznaniu  ze  stoja  oni  na  przeciw  wiekuistego  Stworzyciela,  Który  pelen  jest
wszechmocy  i  milosci.  Lecz  najpiekniejsze  dziela  stworzenia  na  ziemi,  sa  jedynie  slabym
odblyskiem duchowych dziel, które nie byly by wstanie wytrzymac zadnego z nimi porównania,
poniewaz na ziemi nie da sie tak Mojej milosci okiem rozpoznac, bo sami ludzie sie jeszcze w
milosc nie przeistoczyli.

Ale duszom, które staly sie miloscia Ja tez ofiarowac moge obfitosc Mojej milosci, im moze sie
Moja twórcza milosc objawic, i im Ja moge pokazac i dac to co im obiecalem: „Czego czlowiecze
oko nigdy nie widzialo, i zadne ludzkie ucho nie slyszalo, to Ja przygotowalem dla tych, którzy
Mnie  miluja”....  A dziela  te  beda  co  raz  to  wspanialsze,  im  glebiej  ta  istota  bedzie  potrafila
kochac....  Jej  gleboka  milosc  pozwoli  jej  miec  wglad  do  Mojego  panowania  i  dzialania  w
duchowym królestwie, one nie stoja na przeciw Mnie jako niedoskonale, poniewaz staly sie one
tym, czym Ja sam jestem....  Miloscia....  one same sa pelne sily i  mocy, aby móc w najwyzszej
doskonalosc stwarzac i formowac w Mojej woli i za przyczyna Mojej sily.

Nie  mozna  jednak  ludziom  na  ziemi  dac  porównania  ich  dzialalnosci  do  dzialalnosci  w
duchowym królestwie, gdyz panuja tam zupelnie inne prawa, a duchowa czynnosc nie ma nic
wspólnego  z  czynnosciami  materialnami,  z  czynosciami  które  sie  na  ziemi  wykonuje.  Jest  to
dzialanie sprawiajace blogie uczucie, dzialanie które oznacza najwyzsza blogosc dla istoty która sie
miloscia  stala,  istoty  która  potrafi  myslec,  odczuwac,  chciec,  widziec  i  slyszec,  ona  odczuwa
wszystko jako pojedyncza istota, ale w polaczeniu z innymi istotami czuje sie ona ponad wszystko
szczesliwa,  gdyz  przez  to  pomnaza  ona  swoja  sile  oraz  milosc  i  podwyzsza  zdolnosc  swego
dzialania, jest to stan najblozszej harmoni, w którym mieszkancy duchowych swiatów sie znajduja,
stan  do  którego  stale  sie  podaza,  gdy  tylko  dusza  na  ziemi,  lub  tez  królestwie  ducha  dozna
rozpoznania.

Jest to stan w który Ja wszystkie istoty chce przeniesc, bo Ja je kocham i chcialbym, aby mogly
one ogladac  wspanialosci  Mojego królestwa.  Poniewaz  Moja  w milosci  aktywnosc  nieustannie
sluzy  uszczesliwianiu  Moich  stworzen,  Moja  milosc  jest  nieskonczona  i  ona  nieustannie  chce
obdarowywac  i  uszczesliwiac,  i  dlatego  teü  Ja  chce  Moje  stworzenia  uczynic  godnymi  do
przebywania w duchowych dzielach stworzenia; lecz one  same musza miec ku temu wole,  one
musza sie z ich wolnej woli w milosc przeistoczyc, aby zostac w duchowym królestwie na cala
wiecznosc niezmiernie uszczesliwionym....

Amen

Obuplciowe Istoty.... Zaswiaty.... 6821
2. maj 1957

Ja daje wam to, co wy dla dojrzewania waszych dusz potrzebujecie.... I Ja takze sprawiam, ze
ludzie w czasch ostatecznych otrzymuja wiedze, która wprawdzie nie jest konieczna dla dalszego
rozwoju ich duszy, ale ona  powinna wam objawic Moja milosc i madrosc, która wam wiele z
tego uzasadnia, czego wy jeszcze zrozumiec nie potraficie, lub co by moglo jeszcze spowodowac
wasze  we  Mnie  powatpiewanie....  Dlatego  Ja  objawiam  wam  wyczerpujaco  od  wieków  juz
istniejacy Mój plan uleczenia dusz, poniewaz koniec tego swiata jest juz bliski, i dla niewierzacej
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ludzkosci powinna jeszcze pozostac sczczelina, przez która swiatlo sie przedostac potrafi, gdy oni
ta wiedze bez oporów do siebie przyjma. Ja uchylam ta oslone, która jeszcze nad ludzmi wisiala, Ja
ujawniam tajemnice, aby czlowiekowi wiare we Mnie ulatwic.... I z tego tez wzgledu Ja jestem
gotów udzielic  wam odpowiedzi  na pytania  które  otwarcie  lub tez w myslach  na  ziemi  lub w
królestwie ducha postawione zostaja.  Poniewaz Ja chcialbym ofiarowac swiatlo wszystkim tym,
którzy chcieliby uciec od ciemnosci....

Dlatego tez udzielilem wam czasami wyjasnien, których czlowiek na ziemi jeszcze nie potrzebuje,
ale które dla niego w duchowym królestwie oczywistymi sie stana,  jesli  on sie przygotowal na
duchowe królestwo.... Gdyz wtedy to wyjasnienie dotrze do niego blyskawicznie, jesli on tylko jego
zapragnie. Do tego nalezy takze zapytanie dotyczace plci istot, które Ja stworzylem i które czesto
juz doprowadzalo do bledów, chociarz ma ono dla ludzi, podczas naziemskiego czasu niewielkie
znaczenie:

A wiec nie istnieje ani jedna istota, która by nie nosila w sobie obu zasad plci.... Tylko ze sa one w
kazdej  jednej  istocie  w bardzo róznych proporcjach obecne,  tak ze u jednej  z  nich przewazaja
aspekty meskie,  a  znowuz u innej  zenskie.  Ale  do zupelnej  doskonalosci  nalezy calkowite  ich
wyrównanie, a wiec zadna z nich nie powinna dominowac, i zadnej nie moze byc brak.... Gdyz
dopiero  wówczas  zostal  osiagniety  stan  zupelnej  doskonalosci,  i  dlatego  tez  mozna  okreslac
doskonala istote jako istote bezplciowa, lub tez jako meska i zenska jednoczesnie. Meska zasada
musi sie calkowicie zrównac z zenska, lub tez odwrotnie, i dopiero wtedy jest ta istota taka, jaka
Mojej istocie odpowiada.... Ona stala sie wtedy Moim odzwierciedleniem.... To zrównanie sie plci
moze nastapic juz na ziemi, lub tez w zaswiatach, przez to ze istota ta stale poddawana bedzie
powtarzajacym sie próbom, w których sie w krótce zarówno meska i jak i zenska zasada sprawdzic
musza....

Dlatego tez nie ma to zadnego znaczenia, czy istota ta na ziemi jako meszczyzna, lub jako kobieta
wcielona jest, poniewaz zrównanie sie z plcia przeciwna nieodwolalnie nastapic musi, czego jednak
nie  nalezy rozumiec  jako naziemsko  (materialnie)  sie  objawiajacej  zmiany,  ze  meszczyzna lub
kobieta  powinni  z  plci  odmiennej  swoja  wlasna  uczynic,  a  wiec  powinno  sie  rozumiec  to
wyrównanie jako czysto duchowa sprawe.... jako podporzadkowanie sie Bozemu prawu, i dlatego
wymaga to róznej dozy woli, a wiec przychodzi jednemu latwiej a drugiemu nieco trudniej.

Z tego wiec wynika, ze na ziemi istnieje wprawdzie podzial plci, ale w duchowym królestwie
otacza ta istote jako aura jej wlasciwa forma (postac) która ona na ziemi posiadala, która pozwala ja
jako  indywidum  rozpoznac,  a  wiec  moze  tam  byc  tylko  mowa  o  scislym  zwiazku  dwóch
duchowych istot, które jako na tym samym duchowym stopniu sie znajdujace do siebie sympatie
odczuwaja, lecz nie mozna tu mówic o zwiazku dwóch istot o odmiennych plciach, gdyz kazda z
nich jest  doskonala,  a  wiec obuplciowa istota....  Jesli  jednak zrównanie tych dwóch plciowych
zasad nie  mialo jeszcze miejsca,  to  wtedy cechy poszczególnych plci  sa  bardziej  widoczne,  co
szczególnie w tych sferach widoczne jest,  gdy uwolnienie sie od materii  nie zostalo jeszcze do
konca zrealizowane.

W wyzszych sferach róznice plci juz nie istnieja, dlatego bledem jest mówic o zwiazkach które by
na ziemi odpowiadaly zwiakowi pomiedzy meszczyzna i kobieta, poniewaz bloga wspólnota dwóch
istot polega tam na tym, ze sa to istoty o tej samej duchowej mentalnosci, posiadajace ten sam
stopien dojrzalosci, i o calkowitej duchowej zgodnosci, które zawsze u tych istot spotkac mozna,
które w sobie juz oba rodzaje plci wyrównaly, i które dlatego bardzo wielka blogosc odczuwaja gdy
moga sie one z takimi samymi istotami jak one same polaczyc, aby wspólnie z nimi tworzyc i
dzialac....

Nie ma to jednak zadnych ujemnych wpywów na naziemska droge, czy czlowiek jako kobieta,
czy tez meszczyzna na swiat przyszedl.... Jego opór w stosunku do Mnie moze byc tutaj tak samo
duzy, i oboje moga przeistoczyc sie w oddane Mi istoty.... Podzial na meska i na zenska plec jest
jedynie  ulatwieniem do wstapienia w Bozy porzadek, a wiec dla kontynualnego przyjmowania
cech doskonalosci. I do oceny tego jest Moja madrosc niewatpliwie zodolna, dlatego nadala ona
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kazdej istocie taka forme postaci, która im gwarntuje w jak najdalszym stopniu wyrównanie tych
plcioych  róznic.  A gdy  obie  plcie  osiagnely  juz  w  tych  istotach  porzadek,  to  ich  blogosc  w
duchowym królestwie jest niezmiernie wielka, dlatego tez potrafia one przeniesc sie w poloznie
dusz które nie zostaly jeszcze zbawione, aby im w walce z soba i z wlasnymi cechami dopomóc, i
które jako sprzeczne z Bozym porzadkiem najpierw jeszcze skorygowane zostac musza.

A z  koleji  w  duchowym  królestwie  blogosc  odpowiadac  bedzie  takiej  blogosci  na  ziemi....
chociarz tak naprawde to nie da sie tego porównac.... która wewnetrzna miloscia laczy dwoje z
charakteru podobnych do siebie ludzi, których ich wzajemna do siebie milosc szczesliwymi czyni, i
która sie dla was ludzi jako niebianskie malzenstwo okresla. Lecz do okreslenia wielkiej blogosci
która w królestwie blogich duchów wielka do Mnie milosc powoduje i która stale prze ze Mnie
odwzajeniana jest, nie ma na ziemi ani takiej miary, ani zadnego odpowiedniego pojecia....

Amen

Zbawienna czynnosc w zaswiatach.... 6662
5. październik 1956

I wy takze bedziecie mogli udzielac sie w pracy dla zbawiennego dziela, gdyz bedzie to wasza
czynnosc  w  królestwach  ducha,  kiedy  osiagniecie  juz  odpowiednia  dojrzalosc,  aby  wam taka
czynnosc mogla przydzielona zostac: Wy bedziecie wnosic swiatlo tam, gdzie panuje ciemnosc, bo
wy sami  mogliscie  doswiadczyc,  jak meczaca  jest  wedrówka w ciemnosci,  i  jaka radosc  wam
swiatlo sprawilo. Zadna dusza która sama juz zbawiona zostala nie pozostanie bezczynna, i dlatego
kazda dusza zaszeregowana zostanie do zastepów tych, którzy udzielaja sie w zbawiennej pracy....
Gdyz  wszystkie  je  sklania  do  tego  ich  wewnetrzna  milosc,  aby  tym  nieszczesliwym  udzielic
pomocy,  doprowadzic  je  z  powrotem do Boga,  dla  Którego one  nieustannie pracuja i  dzialaja,
poniewaz ich wola zgodna jest z wola Boza i one wypelnione sa miloscia do Niego. Dlatego tez
zbawienie  wszystkich  duchowych  istot  jest  zagwarantowane,  chociarz  przemina  jeszcze
nieskonczenie dlugie okresy czasu zanim wszystkie dusze swa powrotna droge do Boga odnajda, od
Którego sie one niegdys z ich wolnej woli odlaczyly. Ale wlasnie ta wolna wola decyduje takze o
tym jak dlugo to zbawienie dla kazdej jednej duszy bedzie trwac musialo.... Gdyz dusza moze sie
równiez wzbraniac i przez to jej powrót do Boga nieskonczenie dlugo opózniac, lecz zawsze juz
znajda sie jakies zbawione dusze, które sie nia zaopiekuja, dlatego tez zaden czlowiek na ziemi, ani
zadna  dusza  w zaswiatach  nie  sa  bez  jakiejkolwiek  opieki,  co  oznacza  ze  im ciagle  na  nowo
oferowana bedzie pomoc, aby mogli oni wstapic na droge powrotna do Boga, która im wskazana
zostanie.

Jesli sie ludzie na ziemi przed zachetami do wkroczenia na duchowa droge zamkna, to zawsze
jeszcze otworza sie tym duszom w zaswiatach sczeliny przez które przenikac bedzie swiatlo które
im ta droge wskaza, bo dusze posiadajace juz swiatlo ogarnia milosierdzie kiedy widza one dusze
poruszajace  sie  w glebokich  ciemnoscich....  A wiec  staja  sie  one  aktywne  aby tym duszom w
zbawieniu dopomóc. Dlatego tez zadna dusza nie jest pozbawiona pola dzialania w którym by ona
dzialac mogla, tak jak kazda jeszcze pelna ciemnosci dusza nie pozotaje bez prowadzenia, i jedynie
jej wolna wola decyduje o powodzeniu. I jesli dzielo zbawienia mialo powodzenie chocby tylko w
przypadku jednej jedynej duszy, to znowu udalo sie zdobyc zbawienna sile dla zbawiennej pracy w
ciemnym swiecie, której praca znowu moze miec niewyobrazalne wyniki i która ona wykonywac
bedzie, bo teraz jest juz pelna milosci i z wielkiej wdziecznosci gotowa niesc wszelka pomoc. I
wokól kazdej takiej duszy znajduje sie grupa dusz nad którymi ona pilnie pracowac bedzie nawet
gdyby przez dlugi czas na opór natrafiala.... Ale jej milosc nie oslabnie, i milosc zawsze zbawiac
bedzie, gdyz zadna z istot nie bedzie potrafila sie przez dluzszy czas milosci oprzec.

Na ziemi jest mozliwe calkowite zbawienie, bo Jezus Chrystus za to na krzyzu umarl, aby ludzie
mogli czerpac z tego sile, aby mogli korzystac z lask dziela zbawienia, jesli tylko tego zechca.... Ale
Jezus takze nie wywieral przymusu na ich wolna wole, a wiec moze ona z niego skorzystac lub go
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niewykorzystanym pozostawic....  Ale  to  czego sie  na  ziemi  zaniedbalo  moze jeszcze  zostac  w
zaswiatach nadrobione, bo i tam wykonuje sie zbawienna prace i takze Jezus Chrystus moze tam
jeszcze zostac zawolany i poroszony o laske i milosierdzie....

I kazda dusza która sama Go juz znalazla, i która przez Niego od grzechu i smierci zbawiona
zostala wskazywac na Niego bedzie, ona kazdej nie zbawionej duszy przedstawi Jego milosc, ona
bedzie kierowala jej mysli na wielkie dzielo milosierdzia którego czlowiek Jezus dokonal, a wiec
starala  sie  ona  bedzie  kazda  jeszcze  nie  zbawiona  dusze  do  Jezusa  doprowadzic....  I  jej  stale
rosnacej milosci sie to uda, bo milosc wszystko osiagnac potrafi,  i milosc po prostu inaczej nie
potrafi, a wiec bierze ona udzial w zbawiennym dziele które rozpoczelo sie ukrzyzowaniem Jezusa i
które  nigdy nie  ustanie  az  wszystko  to  co  jeszcze  niezbawione  wolne  sie  stanie  od  wszelkich
wiezów i dlatego tez do zycia i blogosci dotrze, az powrót do Boga zupelnie zrealizowany zostanie,
az wszystkie istoty które z Boga wyszly do ich ojczystego domu powróca....

Amen

Zjednoczenie  sie  z  Bogiem  –  to  cel
kazdego czlowieka....

4871
31. marzec 1950

Waszym  celem powinno  byc  zjednoczenie  sie  ze  Mna....  Czy  wy  wiecie  co  to  znaczy,  byc
jednoscia  z waszym od wiecznosci Ojcem? Umiec dzialac i  tworzyc tak samo jak On w sile i
madrosci, i móc stale dzialac dla tych którzy sa jeszcze duchowo niedoskonali? I byc blogim na
wieki?

Wam bedzie sie wasze minione zycie wydawac jak jakis ciezki sen, który ale juz wam nie sprawia
leku, on tylko pozwala rozpoznac milosc Stworzyciela do Swoich stworzen, która was prowadzila
przez nieskonczenie wielka ilosc stacji dojrzewania. I w swietle rozpoznania tego, czym wy teraz w
królestwie  swiatla  jestescie,  bedziecie  pelni  milosci,  i  wypelnieni  wdziecznoscia  skierowywac
wzrok  wasz  w  Moim  kierunku,  Który  teraz  blisko  was  jestem  sprawiajac  wam  bezgraniczne
blogosci.

Byc  ze  Mna  zjednoczonym,  oznacza  byc  doskonalym,  tak  jak  Ja  was  na  samym  poczatku
stworzylem zanim wy sie grzeszni staliscie. Osiagniecie tej doskonalosci jest najwyzszym celem
czlowieka  na  ziemi,  poniewaz jest  to  warunkiem wstepnym dla  blogiego zycia  w swiatlosci.  I
jedynym ku temu srodkiem jest milosc, która pokona wszystko to co niedoskonale, tworzac dusze
zdolna do odbierania swiatla i czyniac ja boska, dusze która moze przyjac do siebie to co Ja ze
Mnie wypromieniuje, a kiedy ona przez Moje promienie dotknieta zostaje to niesamowita blogosc
odczuwa. Przenoszenie Mojej milosci na ta istote to szczyt blogosci, do czego ma kazda doskonala
istota  prawo,  a  wiec  istota  która  nie  jest  juz  ode  Mnie  odzielona,  tylko  zupelnie  ze  Mna
zjednoczona.

To przenoszenie sily zawiera jeszcze wszystkie inne aspekty jak: rozpoznanie prawdy, swiatlo i
sile, tzn. ze istota znajdujaca sie w madrosci i korzystajaca z sily która do niej wplywa moze w
Bozej woli stwarzac, i to co stworzone ozywiac. A wiec istota ta wchodzi jako  Boze dziecko w
posiadanie wszelkich praw, ona nie zna zadnych ograniczen, ona o wszystkim wie, a jej sila sprawia
ja zdolna do dzialania  zgodnie z Moja wola,  która teraz i jej wlasna wola jest,  tak ze wszelka
dzialalnosc sprawia tej istocie poczucie szczescia, poniewaz ona dla Mnie pracuje i w Mojej milosci
bogate wynagrodzenie znajduje. Istota ta teskni za Moja miloscia, a Ja stale zaspokajam jej tasknote
i jej blogosc nie zna granic.

Zjednoczenie sie ze Mna moze zostac osiagniete jedynie przez milosc, gdyz jedynie milosc jest
najskuteczniejszym ogniem który potrafi stopic wszelkie twardosci, oczyscic wszystko co nieczyste
i sprwawic krysztalowym, wszystko co jeszcze zamacone jest.... Milosc uwalnia i zarazem wiaze....
ona uwalnia nas od jarzma niewoli oraz od wiezów grzechu i ona stwarza wiez pomiedzy Mna a
stworzeniem, która juz na wieki wieków pozostanie nierozwiazywalna.... I kto juz raz wiez taka ze
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Mna stworzyl,  ten  ze  Mna polaczony pozostanie,  bo  gdy tylko  Moja  sila  milosci  przez  niego
przeplynie, to staje sie on niechybnie Moja wlasnoscia, której ja przenigdy Mojemu przeciwnikowi
nie  pozostawie.  Kto  potrafi  sie  uwolnic  od  Mojego  przeciwnika,  ten  przeszedl  juz  w  Moje
posiadanie i sie jako Moje dziecko sprawdzil, i on moze teraz stale blisko swego Ojca przebywac,
Który go juz nigdy od Siebie nie wypedzi....

Amen

Powrót do Boga wymaga powagi woli.... 6823
6. maj 1957

Kto sobie jako cel swój wybral, aby swoja naziemska droga przejsc  zgodnie z Boza wola, ten
zawsze moze liczyc na wsparcie ze strony Boga, gdyz Bóg jedynie z tego powodu zezwolil na jego
wcielenie sie, aby jego wola z Boza sie zrównala. A poniewaz podczas naziemskiego czasu tylko
ludzka wola decydujaca jest, to ta wlasnie wola swoja próbe juz zdala i Bóg moze sie teraz tym
czlowiekiem na wszelkie sposoby zaopiekowac, nie wywierajac jednak na jego wole nacisku ze
strony Swojej woli. Jak dlugo czlowiek jeszcze niezdecydowany jest, lub nawet jeszcze do Jego
przeciwnika nalezy, to ze strony Boga oraz istot swiatla walczyc sie bedzie o ludzka wole, tzn. ze na
niego bedzie sie ze strony swiatla tak samo wplyw wywierac jak to czyni przeciwnik Boga, aby
mógl on sie zdecydowac....

Ale gdy sie juz czlowiek raz na to zdecydoawal, aby sie podporzadkowac Bozej woli, okazujac
swa gotowosc do prowadzenia swego zycia zgodnie z Bozym porzadkiem, to wówczas wkroczyl on
swiadomie w zasieg Boga, i wtedy Bóg nie pozwala juz na to, aby on padl ofiara Jego przeciwnika.
Ale  wola  czlowieka  musi  byc  pelna  powagi....  Pozorne  spelnienie  Bozej  woli  na  wskutek
koscielnego wychownia tutaj nie wystarcza, nie wystarcza tez spelnianie uczynków z milosci, które
znowu  sa  jedynie  spelnieniem  wymagan  kosciola  i  które  tylko  z  posluszenstwa  wobec  niego
spelniane zostaja.... Czlowiek musi posiadac w sobie gleboka wewnetrzna chec, aby stac sie do
Boga przynaleznym, tutaj musi nastapic plynace z jego wnetrza calkowiecie swiadome oddanie sie
Bogu, i to z jego zupelnie  wolnej woli.... A wiec musi sie jego wolna wola  sama skierowac na
Tego, Którego on jako swego od wieków Boga i  Ojca rozpoznal.  Z tego wyraznie wynika,  ze
powrót do Boga nie moze byc zadna masowa akcja, ze kazdy jeden z osobna ja z samego siebie
podjac musi, i on tez wszystko to co, do tego jest konieczne sam wykonac musi: rozpoznac Boga,
uznac Boga, i poprosic go o sile aby mógl ta powrotna do Niego droge pokonac. Ale ta skierowana
do Boga prosba nie bedzie nadaremna, gdyz Bóg wie jak jego wola wyglada, o jego powadze i o
jego slabosci, On wie, ze on sam temu nie podola, ze potrzebuje on w tym pomocy.... Ale ona jest
mu zapewniona. On utracil swoja sile w momencie odwrócenia sie od Boga, i on otrzyma ja znowu
w momencie zwrócenia sie do Niego.

I  dlatego  zadna  z  zewnetrznych form  sama  do  tego  nie  wystarczy,  same  slowa  nie  moga
gwarantowac  wlasciwej,  ku  Bogu  skierowanej  woli,  i  nie  moze  tez  przynaleznosc  do  jakiejs
konfesji byc dowodem takiej przemiany woli. Tylko czyn musi przyniesc na to dowód, a polega on
na  dzialalnosci  z  milosci  do  blizniego,  na  ofiarnych  czynnosciach,  które  wykonywane  sa  bez
przymusu i bez przykazan. Ja wprawdzie dalem czlowiekowi przykazania milosci, ale ta milosc
musi byc okazwana z potrzeby serca, w zupelnej swobodzie woli, poniewaz nawet i to, co jako
spelnienie przykazania widziane jest, moze tez zostac wykonane bez wewnetrznej ku temu woli, i
dlatego tez traci swa wartosc. Dlatego stanie sie blogim, powrót do Boga jest dla kazdego jednego
czlowieka jego indywidualnym zadaniem, którego on nie moze na innych zrzucic, i którego nikt w
jego zastepstwie spelnic nie moze. I nawet sam czyn nie jest tu decydujacy, a tylko i jednie jego
wewnetrzna chec,  jego wola....  która zaprawde dla  Boga widoczna jest,  ale  od Niego wszelkie
wsparcie otrzyma. I co was ludzi teraz w zyciu spotka, to wszystko to jest wpywem Boga oraz
swiata swiatlosci, który wami sie opiekuje, aby wasza wola wlasciwy kierunek obrala, aby sie ona
dobrowolnie Bogu oddala i aby czlowiek powrót do Boga jako swój jedyny zyciowy cel widzial.
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Jesli ten akt zostal juz spelniony, a myslenie czlowieka ku Bogu jest skierowane i on stale stara sie
spelniac Boza wole odpowiednio na ziemi zyjac, to wtedy nie zyl on swego naziemskiego zycia
nadaremnie, i ono z cala pewnoscia przyniesie wolnosc ludzkiej duszy. Ona moze sie uwolnic od
swego ciemiezyciela, ona moze odrzucic swe wiezy które przez nieskonczenie dlugie czasy czynily
z niej niewolnice, ona znajduje sie teraz na drodze prowadzacej w góre, i nie musi sie juz wiecej
obawiac Bozego przeciwnika, gdyz nie ma on juz nad nia zadnej mocy, poniewaz Sam Bóg ja teraz
uchwycil, Który ja pewnie ku górze prowadzi, bo ludzka wola ku Temu sie skierowala, z Którego
on niegdys jako stworzony praduch swój poczatek wzial....

Amen

Droga powrotna do Boga.... 7257
16. styczeń 1959

Ja stale wychodze wam na przeciw, gdy wy obieracie droge do Mnie prowadzaca. Uwierzcie Mi
ze Ja Sam odczuwam wasza wielka ode Mnie odleglosc jako Mi radosc odbierajaca, jesli wy ludzie
nie  potraficie  sobie  wyobrazic  tego  pojecia  wyobrazic  ze  Ja  cierpie,  ale  Ja  tesknie  za  wasza
miloscia, i jak dlugo wy sie ode Mnie z dala trzymacie to brak mi jest i tej milosci. Dlatego bedzie
tez  dla  was  zrozumiale,  ze  Ja  sledze  wasze  kroki,  i  ze  spostrzegam  to,  gdy  wy  je  ku  Mnie
skierowujecie,  i  ze  Ja wam wtedy tez na przeciw wyjde,  aby wam ta  powrotna droge ukrócic,
abyscie szybciej mogli wasz cel osiagnac. Pomimo to Ja musze z Moimi krokami sie powstrzymac,
jesli  i  wasze  ustaly,  jesli  wasze  usposobienie  sie  zmienilo,  lub  gdy  wy  do  tylu  spogladacie,
spogladajac na to co wy chcieliscie opuscic. Ja nie chce w zaden sposób wywierac wplywu na
wasza wole, Ja moge was wprawdzie wabic, i rózne rzeczy czynic, ale nigdy was nie bede zmuszal,
bo was do Mnie powrót musi byc i pozostac aktem wolnej woli.

Lecz  jedno powinniscie  wiedziec  i  w to uwierzyc,  ze zadna wasza mysl,  która  do Mnie jest
skierowana sie nie ulotni, lub tez nie osiagnie jej celu. I kazda taka mysl bedzie oceniana jako
wolna  wola  i  odpowiednio  prze  ze  Mnie  wynagradzana;  bedzie,  ze  Ja  stale  blisko  was bede  i
wszystko uczynie abyscie ciagle na nowo wasze spojrzenia na Mnie skierowywali. Wy nawet nie
wiecie jak nieskonczenie gleboka jest Moja do was milosc, Moje stworzenia, wy nie wiecie, ze dla
tej milosci pozostaje tylko nieustanna za wami tesknota i ze Ja dlatego zadnego z Moich stworzen
na  straty  nie  spisze,  nawet  gdyby  nie  wiem  jak  daleko  sie  ode  Mnie  z  jego  wolnej  woli
przebywalo.... Nawet i wtedy kocham je i Moja milosc szuka do niego dotepu, lecz o ile bardziej
dotyczy to dziecka które Moim jest i pozostac chce, tylko ze stale rzuca na boki swe spojrzenia,
gdyz jest ze wszystkich stron pobudzane i kuszone.... Ale Ja wiem jakie mysli jego serce poruszaja,
Ja wiem ze jego milosc do Mnie nalezy i ono jest tylko za slabe aby sie uchronic od wszelkiego
rodzaju pokus. Bo Ja wiem ze ono z pewnoscia ciagle na nowo do Mnie powracac bedzie, ono
pozostanie na drodze do Mnie prowadzacej i takze z drogi tej nie zboczy, poniewaz pragnieniem
jego serca jedynie Ja Sam jestem.

Droga do Mnie prowadzi stromo do góry jest droga uciazliwa.... i nic by to nie dalo, gdybym Ja
wyposazyl  ja  w pokusy,  lub  tez  uczynil  lekka,  poniewaz ta  droga powinna zostac  pokonana z
czystej  do  Mnie  milosci,  a  nie  z  powodu  jakis  innych  zalet....  co  zawsze  bedzie  wrogim
zamierzeniem, aby skusic czlowieka do pójscia innymi drogami, które daleko ode Mnie prowadza.
Dlatego czesto zmeczeni bedzicie wedrówka w góre spogladajac z utesknieniem na swiat który wy
chcieliscie opuscic. I Ja na to zezwalam, lecz tylko i jedynie jedynie ze wzgledu na wasza wole,
gdyz kazda wspinaczka która z wolnej woli wykonana zostanie ma najwspanialsze powodzenia....
Ja zblizam sie coraz bardziej do niego, a on coraz bardziej zbliza sie do Mnie , i  dzieki Mojej
obecnosci  czlowiek  odczuwa  blogosc,  która  mu  wszystko  wynagradza,  z  czego  on  z  Mojego
powodu zrezygnowal. I ta Moja obecnosc powinna byc waszym celem, do którego wy z calej sily
waszej woli podazacie, wy nie powinniscie wczesniej  spoczac, az wy do Mnie dotrzecie, Który
wam z pewnoscia wasza droge ukróci,  wychodzac wam na przeciw....  A wiec nie bedziecie juz
dlugo ze Mna w rozlace, gdy tylko za Moja obecnoscia zatesknicie i dalej konsekwentnie pójdziecie
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droga która wy obraliscie.... nawet wtdedy gdy sie wam ona czasem ciezka wydaje, bo nie widzicie
zadnej oznaki powodzenia, bo sie wam wydaje ze nie udalo sie wam zadnego kroku do przodu
uczynic....

Gdybyscie potrafili spojrzec z powrotem w cala ta glebie waszej przeszlosci, to widzielibyscie te
ogromne odleglosci, które sa juz za wami, i wy pelni szczescia wzielibyscie wasz ostatni, krótki
odcinek drogi, który tylko was o de Mnie dzieli. Ale tego wy pewni byc mozecie, ze Ja potrafie
temu zapobiec, abyscie z powrotem w dól upadli.... Ja was trzymam w sposób dla was niewidoczny,
ale  Ja ciagne was krok za krokiem w góre,  i  Moje serce sie raduje,  ze Moje dziecko wraca z
powroten  do  Ojczystego  domu,  i  Ja  zaprawde  bede  mu  na  tej  krótkiej  do  niego  drodze  stale
pomagal i niewidocznie obok niego wedrowal, az on Mnie sam u swego celu ujrzy, i Moje ramiona
beda mogly objac to dziecko, które do domu, do Ojca powrócilo,  z Którego ono niegdys swój
poczatek wzielo....

Amen

Czas trwania powrotu do Boga.... 7529
23. luty 1960

I chociarz dzielo sprowadzenia do domu przez wieki sie rozciaga.... to Ja kiedys cel Swój osiagne,
ze wszystko niegdys prze ze Mnie stworzone i ode Mnie odpadle kiedys do Mnie z wolnej woli z
powrotem wróci, i przez to ze stworzen „dzieci” sie stana, co bylo Moim odwiecznym planem. Jak
dlugo ten proces powrotu trwac bedzie, to calkowicie zalezne jest od wolnej woli tych duchowych
istot, które w ich ostatniej, naziemskiej próbie, jako czlowiek, swoja wolna wole udowodnic musza.
I poniewaz wtedy czesto ich wolna wola zawodzi, bo one tej ostatniej próby nie zdaja, to jedna
zbawienna epoka na to nie wystarcza, tylko ciagle nowe rozwojowe epoki sa do tego konieczne. I
dlatego mozna tu mówic o wiecznosciach, az ten proces kiedys do konca doprowadzony zostanie.

Ale te rozwojowe cykle sa czasami pelnymi nedzy i mek.... I juz tylko ze wzgledu na to Ja staram
sie je wam skrócic, i Moja stala troska jest to, aby na was taki wplyw wywierac, abyscie w miare
mozliwosci  podczas jednego rozwojowego cyklu, w jednej rozwojowej epoce wasz cel osiagnac
mogli.... azebyscie wy sami wasza istote przeistoczyli i powaznie polaczenia ze Mna szukali, gdyz
wtedy jestescie juz blisko waszej dokonalosci, i blisko od celu. Dla Mnie tysiac lat to tak jak jeden
dzien.... Dla Mnie nie jest to takie istotne w jakim czasie wy do mnie powrócicie, ale wy jestescie
tymi  którzy  cierpiec musza,  jesli  wy  sobie  czas  waszego  powrotu  bez  umiaru  przedluzacie  i
odpowiednio do niego niezmierne meki i nedze znosic musicie.... A poniewaz Ja was kocham to
próbuje was pozyskac w krótszym czasie, gdyz jedynie Ja Sam wiem jaki okres czasu za wami lezy
a  tym samym tez  jaki  jeszcze  przed wami jest,  jesli  wy podczas  waszego naziemskiego zycia
zawiedziecie.... Ja znam przebieg waszego rozwoju, i niczego tak bardzo nie pragne, jak tego aby
sie on zakonczyl, kiedy wy wasza juz ostatnia na tej ziemi postac, jako czlowiek opuscicie.... Ja
bym nie chcial,  abyscie jeszcze dluzej cierpiec musieli,  Ja chcialbym wam wszystkim w Moim
królestwie sprawic blogosci.... Lecz Ja tylko wtedy to potrafie, gdy wy sami tak sie uksztaltujecie,
ze bliscy bedziecie waszego prastanu. Lecz jesli takie przeistoczenie podczas naziemskiegi zycia
nie  mialo  miejsca,  to  Ja  nie  moge wam  zaoszczedzic  nastepnej  ponownej  wedrówki  przez
wszystkie  dziela  stworzenia  na  ziemi  sie  znajdujace,  i  wtedy  beda  znowu  musialy  przeminac
wiecznosci, az wy ponownie jako czlowiek na tej ziemi egzamin z decyzji waszej wolnej woli zdac
bedziecie musieli. Gdyz jedynie wasza wolna wola zblizy was do wszego celu, i chociarz Moja do
was milosc jest nieskonczenie wielka, to Ja jednak waszej woli obejsc nie moge aby stworzyc wam
los, na który wy sobie wasza wola nie zasluzyliscie, która ciagle jeszcze ode Mnie odwrócona jest, i
dlatego tez nie mozna was nazwac doskonalymi. A los was odpowiedni jest do waszej dojrzalosci....
lub tez wola sama decyduje o losie duszy, o losie niegdys upadlej duchowej praistoty, która sama
powrócic  musi  do  miejsca  z  którego  niegdys  wyszla....  do  Mnie,  Który  jestem  Bogiem  i
Stworzycielem was wszystkich, ale takze waszym Ojcem. Ja kiedys cel Mój osiagne, wy kiedys
znowu do Mnie powrócicie....
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Ile  czasu  bedzie  to  ptrzebowac,  o  tym decydujecie  wy sami  podczas  waszego  stadium jako
czlowiek.... Dlatego podczas waszej naziemkiej drogi ciazy na was wielka odpowiedzialnosc, i o
tym wy zawsze  pamietac  powinniscie  i  czynic  wszystko  to,  co  Ja  przez  Moje  slowo  od  was
wymagam. Bo w Moim slowie Ja Sam sie do was zblizam i oznajmiam wam Moja wole. I jesli wy
ja spelnicie, to zblizycie sie do waszej doskonalosci, i wy wasz obrany cel osiagniecie, zanim wy
wasze naziemkie zycie zakonczycie. I wtedy skoncza sie tez dla was te okrutne meki oraz wszelka
bieda, i wy wstapicie do Mojego królestwa, do królestwa swiatla i blogosci, i które wy rozpoznacie
jako wasza ojczyzne. I Ja cjcialbym zawolac do wszystkich ludzi: „Starajcie sie w tym naziemskim
zyciu cel wasz osiagnac, korzystajcie wlasciwie z waszej woli, a wówczas wedrowac bedziecie w
Mojej woli, i wtedy uda sie wam tez zmienic wasza istote, i staniecie sie tym, czym wy na samym
poczatku juz byliscie.... Istotami swiatla, które moga sie nacieszyc u serca ich Ojca ich sila oraz
wolnoscia.... Istotami które sa niezmiernie blogie”....

Amen

Jezus  Chrystus  jest  przywódzca  na
wlasciwej drodze....

5733
28. lipiec 1953

Wam sie zaprawde wlasciwa droge wskaze, gdy wy tylko okazecie gotowosc aby nia pójsc.

A wtedy musicie sie tylko oddac Mojemu prowadzeniu, i was bedzie parlo na wlasciwa droge, bo
Ja tylko na to czekam kiedy wy sie opamietacie, i  zechcecie to czynic, co waszym wlasciwym
zadaniem na ziemi jest, ze wy wlasciwie i sprawiedliwie po ziemi kroczyc chcecie. A wtedy Ja Sam
obejme wasze prowadzenie, gdyz teraz pozwala Mi juz na to wasza wola. Jako czlowiek o imieniu
Jezus  Ja przeszedlem ta  droga przed wami,  Jako czlowiek Jezus  pokazalem wam cel  wasz,  za
którym wy kroczyc  powinniscie;  I  jako czlowiek Jezus dalem wam dowód na to,  co  czlowiek
potrafi osiagnac który ta droga pójdzie.

I dlatego Ja wam ciagle na nowo wasza naziemka droge przed oczami stawiam, Ja wskazuje wam
na Tego, Którego Ja do was na dól zeslalem, aby On wam dopomógl pójsc ta sama droga, gdyz
jedynie ta droga do Mnie prowadzi,  do waszego Boga i  Ojca od wieków. On ten cel na ziemi
osiagnol, On wstapil do nieba, jako doskonala istota, Jako powloka kryjaca w sobie Mnie Samego,
a Ja pozwolilem Moim uczniom na ziemi przezyc tego przebieg, aby oddali swiadectwo tego, co
czlowiek na ziemi osiagnac moze, aby oni Mnie Samego w Jezusie Chrystusie ogladac mogli, Który
sie  na  wiecznosc  ze  swoim  niebianskim  Ojcem  zlaczyl,  a  wiec  zjednoczyl  sie  ze  Mna  na
wiecznosc....

I Ja chce tego, abyscie wy wszyscy ze Mna sie zjednoczyli, abyscie wy wszyscy do Mnie jako
Moje dzieci powrócili i abyscie wszyscy poszli ta droga, która jako jedyna do ojczystego domu
prowadzi z którego wy niegdys wyszliscie.... Lecz wy bladzicie nie znajac tej drogi, wy jej znalezc
nie mozecie bo wy jej  nie szukacie, wy zyjecie na ziemi i nie jestescie sobie swiadomi waszego
przeznaczenia. Wy idziecie szeroka ulica, która was przenigdy do celu nie doprowadzi, gdyz nie jest
ona ta droga, która szedl Jezus. I dlatego musze wam ciagle na nowo zsylac poslanców, którzy wam
wskazac powinni jak wy postepowac powinniscie, którzy powinni was sprowadzic na wlasciwa
droge.

Ja  musze  was  blizej  zapoznac  ze  slowami  Jezusa  Chrystusa,  których  On  zgodnie  z  Moim
zleceniem na ziemi nauczal, slowa które Ja Sam przez Niego wypowiedzialem do ludzi, którzy ich
wysluchac chcieli, bo wierzyli we Mnie, Który z Niego przemawial. I to wlasnie Jego slowo was
znowu przywoluje do wstapienia na wlasciwa droge, i wy Jego slowa sluchac musicie, gdyz daje
wam ono swiadectwo o Mnie, Który Sam jestem ta droga, prawda i zyciem. I gdy tylko slowa tego
wysluchacie, to zostanie wam wskazana droga, która do celu prowadzi.... i nikt nie bedzie mógl
powiedziec, ze jest on na ziemi bez prowadzenia, jesli tylko on sam Mi sie powierzy, bo chce do
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Mnie  dotrzec,  i  nie  chce  isc  na  prózno,  gdyz  chce  do  celu  dotrzec,  do  celu  który  zostal  mu
wyznaczony na  jego  naziemska  droge.  Ciagle  na  nowo docieraja  do  was  wskazówki,  gdyz  Ja
zadnego  czlowieka  nie  zostawie  na  pastwe  losu,  a  tylko  o  kazdego  sie  troszcze,  aby szli  oni
wlasciwa droga, lecz kto swoja droga przed siebie idzie bez uswiadomienia sobie tego, ze za swoje
zycie odpowiedzialnosc ponosi, tym Ja sie zaopiekowac nie moge, bo abym Ja mógl go prowadzic,
to on musi sie najpierw z jego wlasnej woli Mi powierzyc. Gdzie jednak takiej woli brak, tam Ja sie
powstrzymuje....

Lecz zawsze zawsze bedzie sie wam ulatwiac wstapienie na wlasciwa droge, ale nigdy nie bedzie
sie nikogo do tego zmuszac.... Ja zawsze wspieram Jego wlasna wole aby potem uchwycic jego
reke i go w góre poprowadzic.... Gdyz Ja moge wam wprawdzie udzielic dobrej rady oraz pomocy,
lecz Ja was nigdy zmuszac nie bede....

Amen

Milosc  jest  kluczem  do  duchowego
królestwa....

5314
10. luty 1952

Wy mozecie Mnie pojac jedynie przez milosc.... Mnie inaczej pozyskac nie mozna, Mnie inaczej
rozpoznac nie mozna, jak tylko przez milosc. I teraz macie juz klucz który drzwi do Mego serca
otwiera, brame do duchowego królestwa, do waszego ojczystego domu. Bez tego klucza wszelki
dostep jest niemozliwy, przed wami wszystko pozostanie ukrytye, co Moja milosc, madrosc oraz
wszechmoc w duchowym królestwie stworzyly, i bez tego klucza wszelka wiedza o prawdzie przed
wami ukryta pozostanie, wam brak bedzie wszelkiej Bozej madrosci, bo bez milosci otacza was
ciemnosc, gdyz tylko sama milosc wam swiatlo przyniesie.... was do rozpoznania doprowadzi. Wy
posiadalibyscie niesamowita moc, gdybyscie sobie te Moje slowa do serca wzieli i w milosci zycie
swe prowadzili.... Bo milosc to takze sila, i nic nie bylo by dla was niemozliwe, gdyby wasza istota
sie w milosc przeistoczyla. A wiec ofiarowuje wam przez te Moje slowa obietnice o swietle i sile w
calej obfitosci, o blogosci, spowodowanej doplywem Mojej ojcowskiej milosci, gdybyscie sie tylko
razem ze Mna zlaczyc chcieli, przez wasze dziela milosci, gdybyscie tylko chcieli Moja do was
milosc  odwzajemnic....  Lecz  wy  Moim  slowom  nie  wierzycie,  gdyz  w  innym  przypadku  wy
wszyscy starali byscie sie zyc w milosci.

Uczynce chociaz raz ta próbe.... Odrzuccie od was wszelka egoistyczna milosc i rozejrzyjcie sie w
okól  was,  a  tam gdzie  wy biede  spostrzezecie,  tam starajcie  sie  przyjsc  z  pomoca,  gdzie  wy
znajdziecie chorych ludzi, którzy maja cielesne cierpienia, lub cierpia duchowo, tam starjcie sie ich
uleczac, dajcie im w sensie naziemskim oraz duchowym wszystko to, czego oni potrzebuja, dajcie
im jesc i pic, i poswiecicie to co posiadacie, jesli wy tymi darami w ich potrzebie pomóc mozecie.
Spróbujcie tego, a wy doswiadczycie prawdy Mojego slowa, wy zaczniecie przybierac na sile i
swietle, wy wzniesiecie sie ponad naziemskie cierpienie, które was samych dotyczy, nic was juz nie
dotknie, co wam sie niegdys jak ciezar wydawalo, wy poczujecie na sobie sile milosci, a blogosc
polaczenia  sie  ze  Mna,  które  wy  przez  kazde  dzielo  milosci  stworzycie,  bedzie  dla  was
tysiackrotnym  wynagrodzeniem  za  wszystko  to  z  czego  wy  zrezygnowaliscie  na  rzecz
potrzebujacych....  Wy Mnie  rozpoznacie,  i  odczuwac  bedziecie  Moja  reke,  która  was  trzymac
bedzie, wy pozwolicie pradowi sily Bozej milosci do was wplywac i rozjasnionym duchem slyszec
i widziec to co przed wiekszoscia ludzi ukryte pozostaje....

Uczyncie ta próbe, uwierzcie Mojemu slowu, cwiczcie sie w milosci.... a wy Mnie pozyskacie i
wy Mnie juz przez cala wiecznosc wiecej nie utracicie.... Uwierzcie Mi, gdyz Ja zaprawde nie chce
was blednie pouczac. Ja chcialbym abyscie sie blogimi stali, a poniewaz jedynie Milosc moze was
blogimi istotami uczynic,  to  Ja nieustannie wam kazania tylko o milosci  wyglaszam....  Ale wy
zwalczac musicie w was tego ducha, który pozbawiony jest wszelkiej milosci i któremy wy wasz
naziemski pobyt do zawdzieczenia macie.... On popedza was do egoistycznej milosci, on chcialby
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zdlawic w was ta Boza iskierke, on chcialby was od milosci powstrzymac. Dlatego wy go zwalczac
musicie,  tzn.  wasze porzadania i pragnienia,  które poteguja w was wasza egoistyczna milosc, a
prawdziwa milosc do Mnie oraz do blizniego oslabiaja, abyscie na was doswiadczyc nie mogli sily
milosci.... Idzcie do boju przeciw niemu i postepujcie za Mna, wezcie sobie te Moje slowa do serca,
i  wedlug  nich  postepujcie,  a  waszym  losem  bedzie  calkowite  sie  ze  Mna  zjednoczenie  i
nieograniczona blogosc....

Amen

Jezus, dobry Pasterz.... 7455
15. listopad 1959

Ja bede przyprowadzal na wasza droge ludzi, którym wy powinniscie wyglaszac ewangelie, lecz
tymi, którzy was wysluchaja, i wasze slowa sobie do serca wezma, beda zawsze jedynie pojedyncze
osoby. Tylko male stadko za Mna postepuje, za ich Pasterzem i to male stadko Ja trzymam razem,
dla Mnie, i Ja na to nie pozwole aby sie do Mojej stajenki wlamano i aby Moje owieczki skradzione
zostaly, bo Ja jestem dobrym pasterzem, Który oddaje swe zycie za swoje owieczki. Wy wszyscy
którzy sluchacie kiedy Ja do was zawolam, nalezycie do Mojego stadka....

A Moje zawolanie jest zawsze Moim slowem, przez które Ja Sam do was z góry przemawiam....
Moje  zawolanie  jest  przywolniem  dobrego  Pasterza,  Który  nie  chce  aby  Mu  zaginela  jakas
owieczka, i Który takze przemawia do was slowa milosci, aby was utrzymac, aby was ostrzec, aby
was  upomniec,  abyscie  nie  dostali  sie  w  pulapke  tego,  który  chcialby  Mi  was  ukrasc.  Ja
pozostawiam wam oczywiscie wasza wolna wole, kiedy wy po szerokich lakach wedrujecie, tak ze
kazde z was moze obrac droge która zechce, ale dobry pasterz idzie za swymi owieczkami i szuka
tych które pobladzily, które zboczyly z wlasciwej drogi, które sie zpedzily w otchlanie lub tez na
wzniesinia. Dobry pasterz stale wola i wabi, aby one znowu z powrotem do Niego znalazly, aby one
szukajac pomocy w okól Niego sie gromadzily i razem z Nim wedrowaly w kierunku ojczyzny,
gdzie je po uplywie dnia i po dlugich na lakach wedrówkach ogarniaja cisza i spokój.

I to jest  charakterystyczna cecha  dobrego pasterza,  ze On swoje owieczki nie pozostawia ich
losowi, kiedy nadejdzie noc.... Gdyz nie jedna owieczka sie zblaka, zboczy z jej wlasciwej drogi i
zapedzi sie na wyzyny, lub obierze droge prowadzaca na obce obszary, gdzie moze zostac zlapana i
zabita, ona bedzie szla na uboczu i straci swoje stado i swojego pasterza.... I wtedy dobry pasterz za
nia sie uda i tak dlugo nawolywal bedzie, az ja znowu odnajdzie.... I wtedy pelen radosci sie nad nia
pochyli, i wezmie ja na Swoje ramiona, aby ja z powrotem do jej stada zaniesc i ja w kierunku
ojczystej stajenki popedzac. I w podobny sposób Ja ide za wszystkimi ludzmi, którzy sie ode Mnie,
Tego dobrego Pasterza oddalili, którzy ida ich wlasnymi drogami, którzy sie zablakali w swiecie, w
którym starja sie oni stale piac w góre.... Oni wszyscy sa zblakanymi owieczkami, które sa sprawa
Mojego serca i które Ja bym tak chetnie dla Mnie z powrotem odzyskal, które chcialbym do Moich
zaliczac i dlatego ciagle na nowo je wabie i Moim slowem przywoluje, aby one za nim poszly i sie
znowu  w  milosci  do  Mnie  zblizyly,  od  Którego  sie  one  oddalily.  I  dlatego  ciagle  na  nowo
rozbrzmiewa Moje slowo z góry plynace, a kto je odbiera, ten powinien je dalej w swiat niesc,
poniewaz  ludzkosc  pilnie Mojego  slowa  potrzebuje,  Mojego  pelnego  milosci  wabiacego  ich
zawolania, które ich z powrotem do ich ojczyzny sprowadzic powinno....

I Ja zaprawde wiem, kto Mego slowa potrzebuje, i Ja wam tych na wasza droge sprowadzam,
abyscie  wy  na  nich  wasza  prace  w  winnicach  Pana  czynic  mogli,  abyscie  Mi  jako  dobremu
pasterzowi mogli zrobic przysluge, która z milosci wykonana zostaje, i znowu do Mnie owieczki te
przyprowadzic, które sie od stada oddalily i które do Mnie powrócic powinne, gdyz be ze Mnie nie
potrafia one byc blogimi.

Tych na których Moje slowo jeszcze wrazenie wywrze bedzie niewielu, i wiekszosc bedzie sie
raczej wzbraniac przed wysluchaniem was, gdyz Moje stado sie rozproszylo, i zostalo przepedzone
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przez wroga który sobie to przywlaszcza co sie mu  dobrowolnie poddaje....  Lecz pomimo tego
powinno wabiace je przywolanie dobrego Pasterza ciagle na nowo rozbrzmiewac, bo gdy tylko one
dobrowolnie sie  do Mnie skieruja,  to  wówczas  Ja moge je  do ich  ojczystej  stajni  z  powrotem
zaprowadzic.

Dlatego  wolajcie  i  przywabiajcie  takze  i  wy,  którzy  w  swiat  Moja  ewngelie  niesiecie.
Opowiadajcie  ludziom o dobrym Pasterzu,  Który nieustannie Swoich owieczek szuka i  chce je
wziasc pod swoja wierna opieke.... Opowiadjcie ludziom o tym, ze istnieje Bóg milosci, Który tylko
na to czeka,  zeby oni do Niego z wszystkimi swoimi zmartwieniami przyszli,  Który jak dobry
Pasterz kazda owieczke na Swoje ramie wziasc chce, Który jej przy Sobie ochrone oferuje, aby
wszyscy ludzie czuli sie przy Nim dobrze i bezpiecznie....

Amen
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