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Uwaga w tej sprawie:  
 
Niniejszy tom został opracowany wiernie z treścią wyżej wymienionego niemieckiego oryginału na 
potrzeby programu tłumaczeniowego DeepL, ProVersion, który tłumaczy na 12 języków.  
Do tej pory przetłumaczono nim następujące tomy:   
 
Status Grudzień 2020 r.  
 
Trzeci Testament  
Z oryginału niemieckiego na języki:  Holenderski, polski, rosyjski, portugalski, portugalsko-brazylijski,. 
Do następnych: Japoński i chiński 
Do tej pory był dostępny w następujących językach: Niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski,  
Księga prawdziwego życia 
Z niemieckiego oryginału: Tomy IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - pozostałe 5 tomów było już dostępne. 
Dalsze tłumaczenia będą kontynuowane.  
 
Wolą Pana jest, aby te dzieła były dostępne dla wszystkich ludzi za darmo. Nie jest Jego wolą, aby 
sprzedać to dzieło za pieniądze. Wszystkie dostępne tomy można bezpłatnie pobrać w internecie w 
formacie PDF.  
Wolą Pana jest również, aby Jego słowo rozprzestrzeniało się po całym świecie. Ma to nastąpić w 
związku ze świadectwem mojego własnego, spirytualistycznego przykładu. Z tego powodu na mojej 
stronie internetowej można bezpłatnie pobrać w formacie PDF wszystkie opublikowane dotychczas 6 
tomów mojego osobistego, spirytystycznego przykładu, jak również 5 tomów poezji w języku 
niemieckim i angielskim, które powstały na podstawie Księgi prawdziwego życia.  
Pan powołał mnie do swojej służby w 2017 roku. Historię tę spisałem w powyższych 6 tomach, 
podając datę każdego z nich. Zawiera ona wiele snów, wizji, tajemnic, które Pan mi objawił, proroctw, 
przepowiedni aktualnych wydarzeń na świecie. Jest to przebudzenie dla ludzkości, a dla mnie faza 
oczyszczenia i wzniesienia oraz powrotu na łono Ojca.  
 
Moje imię, Anna Maria Hosta jest imieniem duchowym, które Pan objawił mi w 2017 roku.  
Hosta, Pan powiedział mi, ma następujące znaczenie:  
Hos... (nazwisko mojego męża) - Hos - t.... (hostia, chleb życia, słowo Boże) i  
Hos...t...A (A jak moje imię, Anna)  
Moje nazwisko cywilne nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wolą Pana jest, aby SŁOWO poruszało 
serca i aby te nastawiły się na słowo, a nie na posłańca. Posłaniec jest tylko nosicielem SŁOWA, a tym 
jest sam Bóg. Jest ona esencją wszystkich doświadczeń Boga z istotami, które stworzył, i jest dla ich 
pouczenia, aby mogli ją studiować w celu oczyszczenia i udoskonalenia siebie, w celu powrotu do 
Boga i ponownego wejścia na łono Ojca.  
 
Anna Maria Hosta 
Pokojowy Chrystus na Ziemi 
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (wielojęzyczny) 
E-mail: a.m.hosta@web.de  
 
 
 
 
 

mailto:a.m.hosta@web.de


Spis treści  

Treść 
Księga prawdziwego życia.......................................................................................................................................... 1 

Literatura ............................................................................................................................................. 2 

Serwis książek na całe życie ................................................................................................................. 2 

Uwaga w tej sprawie: .......................................................................................................................... 3 

Spis treści ............................................................................................................................................. 4 

Przedmowa .......................................................................................................................................... 6 

Wstęp .................................................................................................................................................. 7 

Instrukcja 83 ........................................................................................................................................................................ 8 

Instrukcja 84 ..................................................................................................................................................................... 14 

Instrukcja 85 ..................................................................................................................................................................... 21 

Instrukcja 86 ..................................................................................................................................................................... 27 

Instrukcja 87 ..................................................................................................................................................................... 33 

Instrukcja 88 ..................................................................................................................................................................... 39 

Instrukcja 89 ..................................................................................................................................................................... 44 

Instrukcja 90 ..................................................................................................................................................................... 49 

Instrukcja 91 ..................................................................................................................................................................... 55 

Instrukcja 92 ..................................................................................................................................................................... 61 

Instrukcja 93 ..................................................................................................................................................................... 68 

Instrukcja 94 ..................................................................................................................................................................... 74 

Instrukcja 95 ..................................................................................................................................................................... 80 

Instrukcja 96 ..................................................................................................................................................................... 85 

Instrukcja 97 ..................................................................................................................................................................... 91 

Instrukcja 98 ..................................................................................................................................................................... 98 

Instrukcja 99 .................................................................................................................................................................. 104 

Instrukcja 100 ............................................................................................................................................................... 110 

Instrukcja 101 ............................................................................................................................................................... 116 

Instrukcja 102 ............................................................................................................................................................... 122 

Instrukcja 103 ............................................................................................................................................................... 127 

Instrukcja 104 ............................................................................................................................................................... 133 

Instrukcja 105 ............................................................................................................................................................... 138 

Instrukcja 106 ............................................................................................................................................................... 143 

Instrukcja 107 ............................................................................................................................................................... 149 

Instrukcja 108 ............................................................................................................................................................... 154 

Instrukcja 109 ............................................................................................................................................................... 160 

Instrukcja 110 ............................................................................................................................................................... 166 

Informacje o zawartości ............................................................................................................................................ 171 



Link źródłowy ............................................................................................................................................................. 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przedmowa  
 
Z radością i wdzięcznością przedstawiamy IV tom serii książek o prawdziwym życiu. Ponownie 
przetłumaczyliśmy go z języka hiszpańskiego na niemiecki z uwagą i wyczuciem. Jak zawsze, zalecamy 
czytanie tylko małych fragmentów z wewnętrznym zebraniem i refleksją nad tym, co jest czytane w 
każdym przypadku, tak, że duchowe znaczenie słów Chrystusa może być w pełni ujawnione. Jeśli 
poprzez obecny IV tom czytelnik po raz pierwszy zetknie się z Boskimi Manifestacjami Meksyku, 
chcielibyśmy mu powiedzieć: Aby studiować nauki Chrystusa zawarte w tomach "Księgi Prawdziwego 
Życia" nie jest absolutnie konieczne czytanie tomów w kolejności, to znaczy rozpoczynanie od I tomu, 
ponieważ nie tylko każdy poszczególny tom, ale już każda nauka zawiera samoistne i zrozumiałe 
doktrynalne przemówienie Chrystusa. 
Manifestacje w Meksyku były mądrze przygotowane przez rękę Bożą. Najpierw, w 1866 roku, Duch 
Proroka Eliasza objawił się poprzez umysł Roque Rojasa, mówiąc: "Ja jestem Prorok Eliasz, ten z 
Przemienienia na Górze Tabor. Otworzył przed zebranymi, że rozpoczyna się "Trzecia Era", wiek 
Ducha Świętego. Kilka lat później, gdy wspólnota rozrosła się, a Chrystus przygotował narzędzia, w 
1884 roku objawił się po raz pierwszy poprzez ludzki umysł wybranego przez siebie narzędzia, 
Damiana Oviedo. Pozwólmy, aby sam Chrystus mówił do nas o tych niezwykłych wydarzeniach: 
236, 50: "Czy wiesz o tym obłoku, na którym uczniowie Moi widzieli Mnie wstępującego, gdy im się 
pokazałem po raz ostatni? Słusznie więc napisano, że przyjdę ponownie na obłoku, i tak też 
uczyniłem. 1 września 1866 roku Mój Duch przyszedł na symbolicznym obłoku, aby przygotować was 
do przyjęcia nowych nauk. Później, w 1884 roku, zacząłem udzielać wam Moich nauk. Nie 
przyszedłem jako człowiek, ale duchowo, ograniczony w promieniu światła, aby to samo spoczęło na 
ludzkim umyśle. Jest to środek wybrany przez Moją Wolę, aby przemówić do was w tym czasie, i 
będę was cenił za wiarę, jaką macie w to Słowo, ponieważ to nie Mojżesz poprowadzi was przez 
pustynię do Ziemi Obiecanej, ani Chrystus jako człowiek, który sprawi, że usłyszycie Jego Słowo Życia 
jako drogę zbawienia i wolności. To teraz ludzki głos tych stworzeń dociera do waszych uszu, a 
konieczne jest uduchowienie, aby odnaleźć boski sens, w którym Ja jestem obecny; dlatego mówię 
wam, że wasza wiara w to Słowo jest przeze Mnie uznana, ponieważ jest udzielana za pośrednictwem 
niedoskonałych istot." 
Zgodnie z wolą Bożą, manifestacje w Meksyku trwały do końca 1950 r. W ostatnich latach okresu 
manifestacji nauki Boskiego Mistrza były spisywane, później zebrano stenogramy i w 1956 r. zaczęto 
wydawać pierwszy tom z wielkiej ich ilości. W sumie wybrane nauki składają się na 12 tomów, 
napisanych w języku hiszpańskim, w którym zostały wygłoszone.  
 
Tłumacze  
(Patrz: cytat ze źródła) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wstęp  
 
Słowa wstępne do IV tomu serii Ksiąg Prawdziwego Życia zostały napisane w marcu 1995 roku. 
Zgodnie z przepowiedniami, które Chrystus wygłosił w swoich naukach w Meksyku w latach 1866-
1950, w tym roku nastąpi kontynuacja klęsk żywiołowych i nawiedzeń na całym świecie, których 
kulminacja nastąpi w nadchodzących latach. Już na początku 1995 roku kontynuowana była seryjna 
seria klęsk żywiołowych z lat poprzednich, bowiem w pierwszych tygodniach wystąpiło w Japonii 
gwałtowne trzęsienie ziemi w rejonie miast Kobe i Osaka, które zgasiło życie ziemskie ponad 5.000 
osób i spowodowało ogromne zniszczenia. W północno-zachodniej Europie strumienie porzuciły 
swoje zwężone koryta, zalewając pola, wsie i miasta, powodując wiele ofiar śmiertelnych i znaczne 
straty materialne. Na całym świecie toczą się liczne wojny, lokalne i czasem mało znane, które w 
jeszcze bardziej okrutny sposób dotykają ludność cywilną. Nieuleczalne choroby są przyczyną śmierci 
wielu osób, zwłaszcza w krajach rozwijających się. W bogatych krajach uprzemysłowionych coraz 
bardziej rozprzestrzenia się bezrobocie, na które nie znaleziono jeszcze lekarstwa. I ogólnie rzecz 
biorąc, istnieje wielka niezgoda między ludźmi. Te warunki i wydarzenia nigdy nie występowały w tak 
wielkiej różnorodności i gwałtowności, i nie jest zaskakujące, jeśli coraz więcej ludzi zadaje sobie 
pytanie: co się stało na naszej ziemi? Bo te wydarzenia nie są już normalne. Już około 50 lat temu 
Chrystus proroczo odpowiedział na powyższe pytanie w swoich objawieniach w Meksyku, a z 
obecnego IV tomu zacytowane zostanie oświadczenie Chrystusa w tym względzie: 
100, 5-7:  
5 "Ludzkości, szukam waszego pojednania. Nie żyjecie w Moim Prawie. Zniszczona jest harmonia 
między tobą a twoim Bogiem i wszystkim, co zostało stworzone. Nie kochacie się wzajemnie jak 
bracia i siostry, a to jest tajemnica szczęścia, którą objawił wam Jezus. Ale jeśli utraciliście harmonię 
między sobą, czy wierzycie, że możecie ją zachować z naturalnymi królestwami stworzenia?  
6 Ręka człowieka przywołała wyrok na siebie. Burza szaleje w jego mózgu, burza szaleje w jego sercu, 
a wszystko to ujawnia się również w naturze. Jej żywioły są uwolnione, pory roku stają się niemiłe, 
plagi powstają i mnożą się, a to dlatego, że wasze grzechy rosną i powodują choroby, a ponieważ 
głupia i zarozumiała nauka nie uznaje porządku ustalonego przez Stwórcę. 
7 Gdybym ci to tylko powiedział, nie uwierzyłbyś. Dlatego konieczne jest, abyś był w stanie uchwycić 
swoimi rękami wynik swoich prac, abyś mógł się nimi rozczarować. Właśnie teraz dotarłeś do tego 
momentu w swoim życiu, w którym doświadczasz rezultatu tego wszystkiego, co zasiałeś." Ziemia 
przechodzi przez okres Boskiej Sprawiedliwości, w którym ludzkość zbiera swoje złe nasiona. Przez to 
doświadcza oczyszczenia, bo musi się zmienić i znaleźć drogę powrotną do Boga. Powierzchnia ziemi 
ulegnie zmianom, wielu ludzi straci życie, ale planeta nie zginie. 
Po potężnej oczyszczającej burzy pojawi się ponownie tęcza pokoju. Oto kolejne oświadczenie 
Chrystusa z obecnego IV tomu:   
87, 9: "Ludzie, trwajcie niezmiennie w Mojej nauce, a zaprawdę powiadam wam, trzy pokolenia po 
waszym, duch waszych potomków osiągnie wielkie uduchowienie. Szukajcie prawdziwego 
wzniesienia, a potem cała ludzkość będzie to czynić, bo wasz świat nie jest skazany na wieczną dolinę 
łez, ziemię grzechu, piekło cudzołóstwa i wojny. Dzień Pański" jest już z wami, Mój miecz 
sprawiedliwości uderzy w zepsucie. Co się stanie, gdy zniszczę złe nasienie, wady i dumy? I zamiast 
tego zapewnić ochronę nasieniu pokoju, zgody, odnowy i prawdziwej wiary we mnie? Świat będzie 
musiał się zmienić; człowiek zmieni się, gdy jego duchowe oddanie Bogu i jego życie staną się lepsze." 
 
Tłumacze 
(Patrz: cytat ze źródła)  
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 83  
 
1 Oto czas, w którym, jak wam zapowiedzieli prorocy, ujrzy Mnie każde oko; teraz zaś dodaję: oto 
czas, w którym także każde ucho Mnie usłyszy i każdy mózg zrozumie moje przepowiadanie 
2 Duch jest teraz w stanie interpretować wiele nauk i zgłębiać wiele tajemnic; nie jest już 
niemowlęciem z pierwszych czasów, przed którym musiałem trzymać w tajemnicy wiele nauk, aby nie 
popadł w zamęt, i któremu musiałem wyjawiać wszystkie tajemnice, które zostały mu objawione za 
pomocą symbolicznych obrazów, aby mógł wejść na drogę duchową 
3 Każdy wiek jest światłem, nową lekcją, a jeśli przedłużyłem obecny okres ewolucji, to po to, by dać 
wielkim rzeszom duchów możliwość przejścia ziemską drogą, by zgłębić Moje nauki i postępować 
według Moich wskazówek; w ten sposób zrobią krok naprzód na drodze prawdziwego życia. 
4 Moje nowe Słowo sprawi, że zrozumiecie wiele z waszej przeszłości, a to zrozumienie będzie lampą, 
która oświetla waszą duchową drogę. Dlatego wielokrotnie mówiłem wam: "Podnieście swe oblicza i 
uświadomcie sobie czasy, w których żyjecie"; tylko w ten sposób możecie wykorzystać okres życia, 
który wam powierzyłem na ziemi. 
5 Dobra duchowe, zdolności i potencjalności pozostały w wielu ludziach nie rozbudzone, w innych 
rozwijały się słabo, ale teraz przyszło Moje Boskie Światło i poruszyło duchy w ich uśpieniu, aby 
podnieść je do wyższego życia, poprzez które mogą zrozumieć Mnie w doskonalszy sposób; Ja jestem 
tym, który mógł dać im dar Mojej Miłości, i Ja jestem tym, który mógł dać im dar Mojej Miłości 
6 Zbadajcie Moje nauki i powiedzcie mi, czy ta nauka mogłaby być włączona do którejś z waszych 
religii; objawiłem wam jej wszechstronne cechy i jej uniwersalne znaczenie, które nie ogranicza się do 
części ludzkości lub do (niektórych) narodów, ale wykracza poza orbitę planetarną waszego świata i 
obejmuje nieskończoność ze wszystkimi jej światami życia, gdzie, tak jak na tym świecie, mieszkają 
również dzieci Boże 
7 Uczniowie: Przebudźcie się, otwórzcie wasze duchowe oczy, słuchajcie Mojego Słowa, wniknijcie w 
jego sens, a potem zanieście dobrą nowinę waszym braciom. Starajcie się jednak, aby wasze 
przesłanie było zawsze naznaczone prawdą i szczerością, z jaką przyszedłem do was. Wtedy 
delikatnie obudzisz ze snu wszystkich, którzy śpią, tak jak Ja cię obudziłem. 
8 Przyjdź do mnie, o ludu umiłowany, przyjdź, aby odpocząć od ziemskiego trudu. Twoje serce 
otwiera się, aby przyjąć Moją miłość i siłę, a Ja przyjmuję cię i błogosławię ci. 
9 Chcę, abyście żyli z duchem czujnym w tym czasie materializmu, w którym gardzi się każdym 
przejawem duchowym, nie pamiętając, że istotną częścią człowieka jest duch i że w tym życiu 
powinien on stać się silny i wznieść się dzięki własnym zasługom. 
10 Jest Moją Wolą, abyś ty, którą ogarnąłem Moją Miłością, nauczała i rozbudzała w twoich braciach 
wiarę i ufność we Mnie. Nie będę brał pod uwagę ich obojętności i braku miłości do Mojego Ducha. 
Nikt nie będzie w stanie zerwać świętych więzów, które łączą człowieka ze Mną, ani nikt nie będzie w 
stanie przeszkodzić Mi w kochaniu was. Dlaczego ludzie nie szukali mnie pomimo ich bólu? Ich słowa i 
czyny obrażają Moją ojcowską wrażliwość, nie doceniają Mojej miłości, ani nie odczuwają Moich 
błogosławieństw. 
11 Rozwiązanie wszystkich problemów, które dręczą waszych braci, jest w was. Dałem wam klucz do 
pokoju, abyście byli uczynni i miłowali się wzajemnie. Wszyscy możecie przyciągnąć Mojego Ducha i 
odczuć Mój Boski wpływ, gdy wzywacie Mnie z miłością. 
12 Chcę Cię widzieć, jak po walce uśmiechasz się z satysfakcją. Chcę, abyś czuł, że byłem bardzo 
blisko ciebie. Nie skarż mi się, jeśli obecne czasy są niemiłe; gdybyś pozostał cnotliwy, ból nie zraniłby 
twego serca, ani byś się nie potknął. Posłałem was, abyście wypełnili przeznaczenie miłości, którego 
jeszcze nie zrozumieliście. 
13 Zbliża się czas, kiedy powinniście zacząć pracować w innych krajach. Módlcie się i czuwajcie nad 
wszystkimi narodami nawet teraz, bo jesteście z nimi związani obowiązkami, które musicie wypełnić. 
Twoja modlitwa oświeci i zbawi dusze. 
14 Jak możesz spokojnie patrzeć, jak twoi bracia powracają do duchowej doliny z materializmem i 
bólem, jaki nagromadzili na ziemi, głęboko w nich odciśniętym? Wielu z nich będzie się reinkarnować 



i wtedy pozwolą wam zobaczyć konsekwencje cierpienia spowodowanego ich nieposłuszeństwem. 
Wtedy dowiesz się, że walka duszy nie zakończy się, dopóki nie osiągnie ona doskonałości. 
15 Ufaj, że twój miły Mistrz prowadzi cię drogą prawdy, gdziekolwiek jesteś. Niektórzy na początku 
drogi, inni na jej końcu, wszyscy jesteście prowadzeni przeze mnie. 
16 Moje nowe Boskie objawienia zaskoczą ducha ludzi w tym czasie, chociaż mówię wam zgodnie z 
prawdą, że ich zaskoczenie będzie nieuzasadnione, ponieważ jest to najbardziej naturalna rzecz dla 
ducha, aby otrzymywać, krok po kroku, owoce swojej ewolucji na swojej drodze. 
17 To ja musiałem iść za wami po drogach, które obraliście, aby was wybawić z niebezpieczeństwa i 
uchronić od zguby. Kiedy pójdziecie za Mną, zachęceni tym głosem, który powiedział Szymonowi, 
Andrzejowi i Janowi: "Zostawcie wasze łodzie i wasze sieci i chodźcie za Mną?". 
18 Walka rozstrzygnęła się w twoim sercu; słyszysz Mój głos, który dotyka twego ducha, mówiąc do 
ciebie przez sumienie: pójdź za Mną, podczas gdy ciało i świat mają wielki wpływ na duszę 
19 Mnie odpowiada ta wewnętrzna walka, ponieważ oznacza ona, że pomimo pokus, którym czujecie 
się poddawani na ziemi, zachowujecie miłość do Mnie i umiecie usłyszeć głos Ducha, który domaga 
się swoich praw od świata i od ciała. Ale biada tym, którzy nie czują tego sprzeciwu w sobie, bo ich 
serce będzie zimne jak grób, w którym leży martwy człowiek! 
20 Wszystko, co się dzieje w teraźniejszości, zostało wypowiedziane i zapisane przez Moich 
proroków. Przeszukajcie te Pisma, a znajdziecie przewidywaną historię tego wszystkiego, czego 
doświadczacie teraz na świecie. Jednak mówię wam, że wydarzenia, które nie zostały 
przepowiedziane w tamtych czasach, mają dopiero nadejść, ponieważ Pan zarezerwował te 
proroctwa, aby były znane w tym czasie poprzez ludzki organ zrozumienia. 
21 Czy może uważasz, że wszystko zostało już przepowiedziane i że nie będzie więcej proroków na 
ziemi? 
22 Zrozumcie, że przyszedłem objawić wam wiele proroctw, które wypełnią się jutro, i że uczyniłem 
to przez istoty, których umysły są mało wykształcone i których słowa nie są dobrane, aby dać wam 
dowody Mojej mocy. Niektóre z tych proroctw, wychodzące z tak prostych ust, już widzieliście, jak się 
spełniły, a przyszła ludzkość zobaczy, jak spełnią się wszystkie inne, z wyjątkiem ostatniego. 
23 Drodzy uczniowie, odświeżajcie się tą atmosferą uduchowienia, która was otacza w krótkich 
okresach Mojego objawienia. Cieszcie się tym chlebem i umacniajcie się nim, bo wkrótce nie 
usłyszycie już Mojego słowa. Pozostawię was napełnionych Moją łaską i Moją miłością, abyście 
spieszyli głosić dobrą nowinę, którą przyniosłem wam w tej Trzeciej Erze. 
24 Dbaj o to, aby w twoim sercu, w tym naczyniu, które masz zachować tak samo czyste wewnątrz, 
jak i na zewnątrz, zawsze była czystość, bo właśnie tam osiada moja miłość jako woda życia 
wiecznego. 
25 Zachowujcie te wasze spotkania i czyńcie z nich Komunię świętą. Nie sądźcie, że Duch Mój jest 
daleko od Moich uczniów, bo widzicie, że wycofuję Moje Słowo wśród was. Zawsze zostawiajcie 
miejsce przy stole dla Mistrza, bo ja zawsze będę przewodniczył waszym spotkaniom i rozdawał 
każdemu z was duchowy chleb, ale mówię wam, że to miejsce będzie w waszym sercu. 
26 Świadectwo, jakie dacie o Moim powrocie, będzie głośniejsze, wtedy ze wszystkich stron 
zobaczycie, jak masy ludzi powstaną i usłyszycie, jak mówią: "Pan powrócił, jak nam zapowiedział, 'na 
obłoku'; posłał nam swój lud, a my zjednoczyliśmy się z Nim". 
27 O wy, liczni, którzy Mnie słuchacie w tych chwilach, nie wiecie, którzy z was będą Moimi 
jutrzejszymi posłańcami! Ludzie będą ich słuchać, ale posłańcy nie będą oczekiwać od nich nagrody 
ani pochlebstw; będą przemierzać świat rozpraszając Moje nasienie, z oczami utkwionymi w Panu. 
28 Moi posłańcy nie będą musieli polegać tylko na własnej sile, bo inaczej szybko zostaliby pokonani 
w walce; będą wyposażeni w wyższą władzę i większą moc, która nie pozwoli im się zmęczyć i uczyni 
ich niezwyciężonymi. 
29 Ten, który został wysłany przeze mnie, nigdy nie był sam w walce, legiony istot światła 
towarzyszyły mu i chroniły go. Niech nikt nie wątpi ani nie lęka się, gdy zbliża się godzina głoszenia i 
siewu, bo Moja miłość będzie z wami, aby dodać wam odwagi, wiary i siły. 
30 Szósta pieczęć została zdjęta, a jej światło ujrzeli ludzie prości, pokorni, ci, którzy są czystego 
serca. Lampion jest zapalony, lecz ludzkość jeszcze śpi i ci ludzie tutaj nie pojęli jeszcze znaczenia 
manifestacji, którą otrzymali; stąd ich obawa przed zakomunikowaniem jej światu. Przynajmniej 



niech woda z tego źródła nie stanie się mętna, aby znużeni i spragnieni wędrowcy, gdy przyjdą do 
ciebie, mogli ugasić nią swoje pragnienie i wyznać, że jest czysta. 
31 Przyzwyczailiście się do cienia tego drzewa i boicie się chodzić ścieżkami, które prowadzą was do 
innych ludów i regionów. Jednak mówię wam, abyście nie czekali z dzieleniem się dobrą nowiną do 
zmroku, bo wtedy wszyscy będą spali. Idźcie za dnia, aby nie było żadnych tajemnic w waszych 
pracach. Nie bądźcie pochopni, ale róbcie krok naprzód za każdym razem, gdy się przygotowujecie, 
bo zbliża się godzina waszej bitwy. Kto sądzi, że jest przygotowany, a wyruszył przedwcześnie, tego 
zatrzymam próbami, które postawię na jego drodze, aby zrozumiał, że nie czuje jeszcze w swoim 
sercu Mojego Dzieła, że nie zgłębił go na tyle, aby je głosić, że z jego serca nie wypływa uczucie 
miłości, a jego duch nie jest wystarczająco wytrzymały, aby przetrwać burze. W obfitości są wśród 
was przykłady tych, którzy wyruszyli z własnej woli i nie słuchali Moich poleceń. Upadli na swoich 
drogach, a ich powrót był bolesny. Dlaczego więc stajecie się niewdzięczni wobec Mojej troskliwej 
miłości? 
32 Gdy jedni z was byli znużeni życiem, inni błądzili na niepewnych drogach, a jeszcze inni zapadali się 
w błocie - kto wam dał pomoc? Czy był to może człowiek? Nie, uczniowie, tym, co was podniosło, 
było to Słowo, które daje życie i nadzieję. Tego, czym byliście, zanim otrzymaliście Moje Światło, nie 
przypisałem wam. Ale za to, co robisz teraz, muszę cię pociągnąć do odpowiedzialności. Wiesz, że 
Moje spojrzenie odkryło tego, który ukrywał rękę splamioną krwią braterską, tego, który ukrywał 
"płatki zdefoliowanych róż", i tego, który starał się ukryć kradzież lub cudzołóstwo w swoim sercu: 
Widziałem wszystko i nad płaszczem, którym staraliście się ukryć wasze hańby, rozpostarłem zasłonę 
miłosierdzia Mojego, aby nikt oprócz Mnie was nie sądził, a przebaczeniem i miłością przemieniłem 
was i oczyściłem. 
33 W obliczu tego głosu trzeba było się obudzić, a w obliczu niewidzialnej obecności tego, który do 
was mówi, trzeba było uwierzyć. I znowu wam mówię: Błogosławieni, którzy uwierzyli nie widząc. 
34 Serca kobiet były głęboko poruszone głosem ich Boskiej Matki, a każde słowo Maryi było kroplą 
rosy dla serc zwiędłych od cierpienia. Ale młode dziewczęta, żony, matki, wdowy, a nawet 
zdefoliowane kwiaty zostały zaprowadzone do pięknego ogrodu Dziewicy, a z nich wszystkich 
wydobywał się nowy zapach. 
Kiedy będziecie gotowi zanieść nauki, które otrzymaliście, do innych narodów? Uznajcie, że ziarno 
miłości i uduchowienia jeszcze nie wykiełkowało w sercu tej ludzkości. Fanatyzm dominuje w życiu 
ludzi - fanatyzm religijny, fanatyzm rasowy, fanatyzm dla chwały i władzy nad światem i fanatyzm dla 
samego siebie. 
36 Konieczne jest, abyście każdego dnia naprawiali swoje życie, abyście stali się przykładem i zachętą 
w życiu waszych bliźnich: wypełniajcie misję, którą powierzył wam wasz Ojciec, bo Ja sprawię, że 
spełnią się wasze najwyższe aspiracje 
37 Ale ty musisz studiować i zgłębiać Moją naukę; bo gdybym cię zapytał o poprzednią lekcję, czy 
mogłabyś ją powtórzyć? Zaprawdę powiadam wam: Nie. Ale nie martwcie się, bo przyniosę wam tego 
dnia jeszcze jeden, który przypomni wam poprzedni i pomoże go zrozumieć. Taki jest wasz Mistrz, 
przyobleczony w cierpliwość i miłość. 
38 W Drugiej Erze Boskie Słowo stało się człowiekiem, aby Jego Nauka mogła być słyszana na ziemi; w 
tej Erze Słowo jest Światłem zstępującym na ludzki organ rozumienia i rozkwitającym w Słowie Życia. 
39 Prorok Jan zapowiedział Moje przyjście w owym czasie; teraz Eliasz przygotowuje Moje duchowe 
objawienie się w tym czasie, dając się poznać ludziom duchowo; ale zaprawdę powiadam wam, jeden 
i drugi zwiastun są jednego i tego samego ducha 
40 Każdy nowy wiek wiązał się z objawieniami dla was, wyjaśniając wam przeszłe wydarzenia, których 
jeszcze nie rozumieliście. Końcowe żniwa dadzą wam prawdziwą mądrość. 
41 Tak długo, jak trwa Moja manifestacja poprzez tych nosicieli głosu, nie będę rozpoznawany na 
całym świecie; musi upłynąć pewien czas, serca Moich posłańców muszą się oczyścić, wtedy to 
przesłanie będzie mogło dotrzeć do ludzkości, wolne od materialnych wpływów. 
42 Ta nauka jest drogą do życia wiecznego; każdy, kto odkryje w niej podnoszącą na duchu moc i 
doskonałość, będzie wiedział, jak połączyć ją z tą, której uczyłem was, gdy byłem na ziemi, ponieważ 
jej istota jest taka sama. 



43 Ci, którzy nie wiedzą, jak odnaleźć prawdę zawartą w Moich naukach, będą mogli nawet zapewnić, 
że nauki te nie prowadzą do tego samego celu, co nauki Jezusa; dusze zaślepione złymi 
interpretacjami lub zdezorientowane fanatyzmem religijnym nie będą mogły od razu pojąć prawdy 
tych objawień. Muszą oni przejść przez drogę prób, aby wyrzec się materialnego sposobu myślenia, 
który uniemożliwia im zrozumienie i wypełnienie Mojego przykazania, które uczy was miłować się 
wzajemnie. 
44 Ja, Mistrz, jestem jedynym, który może wam wyjawić, że w tych właśnie chwilach miliony i miliony 
istot przechodzą przez tę bolesną drogę prób, doświadczeń, przebudzeń, aby ich oczy mogły się 
otworzyć i szukać horyzontów poza tym, co ich serca i umysły były w stanie stworzyć. 
45 "Jestem spragniony", mówię wam na nowo, "spragniony Twego wywyższenia i Twej miłości"; ale 
nikt nie podaje Moim ustom wody, która mogłaby je ugasić; jestem raczej zmuszony utrzymywać 
ranę na Moim boku otwartą i świeżą, aby nie przestała wylewać Wody Życia na świat; nie jestem tym, 
który jest spragniony, jestem tym, który jest spragniony Twego wywyższenia i Twej miłości. 
46 Jest to czas wielkiej bitwy opisanej przez proroków w ich duchowych snach i wizjach; czas, kiedy 
ludzie przeciwstawią swoją przemoc Mojemu Prawu, kiedy każda materialna lub duchowa istota, 
która w swoim sercu skrywa samolubstwo, powstanie do walki przeciwko Mojej sprawiedliwości. Mój 
miecz jest gotowy, nie jest to broń, która karze lub zabija - jest to miecz, który w walce o ocalenie 
tego, kto ginie jako ofiara samego siebie, podniesie go z taką gwałtownością, że czasem nawet jego 
ciało zginie, aby mógł otrzymać życie wieczne ducha. 
47 Przyjmijcie te nauki poprawnie, a nie będziecie w zamieszaniu, raczej zrozumiecie przyczynę wielu 
strasznych prób, przez które przechodzi ludzkość, a których nie jesteście w stanie wyjaśnić. 
48 Celem Mojego objawienia się jest zawrócenie waszego ducha z drogi cierpienia. Wołałem pilnie, 
aż otworzyłaś drzwi swego serca; wtedy mogłem sprawić, że poczułaś czułość Moich błogosławieństw 
i Mojego pokoju, a ty zawołałaś: Jak blisko mnie był Pan! 
49 Jutro przyniesiesz tę dobrą nowinę ludziom, którzy sądzili, że są daleko od swego Pana; bo gdy 
mówią o Bogu, czynią to jak o czymś niedostępnym, niepojętym i nieosiągalnym. 
50 Pojęcie, jakie ludzkość ma o Mnie, jest dziecinne, ponieważ nie jest w stanie zgłębić objawień, 
które nieustannie jej dawałem. Dla tego, kto umie się przygotować, jestem widzialny i dotykalny, 
obecny wszędzie; ale temu, kto nie ma wrażliwości, bo materializm go zatwardził, trudno jest 
zrozumieć, że istnieję, i czuje, że jestem niezmiernie odległy, że nie można mnie w żaden sposób 
odczuć ani zobaczyć. 
51 Człowiek musi wiedzieć, że nosi Mnie w sobie, że w swoim duchu i w świetle swojego sumienia 
posiada czystą obecność Boskości. 
52 Kiedy Moje nowe orędzie zostanie przyjęte przez ludzkość, poczuje ona dreszcz radości, który 
sprawi, że powróci ona do duchowości, dzięki której poczuje się bliżej swego Pana. 
53 Jednym z powodów, dla których uczyniłem siebie słyszalnym materialnie, by objawić się w tym 
czasie, było to, byście odczuli, że nie mogę być daleko od żadnego z moich dzieci, ani że życie 
duchowe jest daleko od waszego. Żeby wam to pokazać, pozwoliłem na przejawienie się i obecność 
świata duchowego wśród was. 
54 Są to dzieła, które tylko ja mogę i mogę czynić, bez względu na osąd, jaki ludzie o nich wydają. 
Wiem, że w końcu dzieła moje będą uznane przez wszystkich za doskonałe. 
55 Wszystkie przejawy, które mieliście w tym czasie, będą badane z największym zainteresowaniem i 
ludzkość znajdzie w nich wielkie prawdy i wielkie objawienia, ponieważ nic w Moim Dziele nie jest 
małe. 
56 Ufajcie, że to słowo wprowadzi was na bezpieczną drogę, bo jeśli kiedyś Jezus przechodził obok i 
wielu Go nie czuło, to teraz powinniście przygotować wasze serca na przyjęcie Esencji Życia, którą 
przyniosłem ludzkości. Obietnicę powrotu, którą dałem Moim apostołom spełniłem, lecz mam jeszcze 
wiele nauk, którymi chciałbym się z wami podzielić. 
57 Dlaczego daję się poznać wśród niewykształconych, niezdarnych i grzeszników? Zaprawdę, 
zapowiedziałem wam w owym czasie, że Moje przyjście będzie miało miejsce, gdy na świecie będzie 
wielkie zepsucie. 
58 Zapowiedziano wam także wielkie zamieszanie, które już nadchodzi; trzeba, aby wtedy była jasna 
latarnia, która wskaże rozbitkom właściwą drogę. Ale zaprawdę, powiadam wam, ta latarnia już 



zapaliła swoje światło i oświeca świat: To Ja zbliżam się do serca człowieka, aby go uczynić słyszącym 
Mój głos. 
59 Ponownie mówię wam, że kto zachowuje Moje słowo i podąża za Moją nauką, będzie zbawiony. 
60 Nie przychodzę, aby wzbudzać fanatyzm religijny wśród ludzi; Moja nauka jest bardzo daleka od 
nauczania rzeczy fałszywych; chcę poprawy, wiary, miłości, uduchowienia. Fanatyzm jest ciemną 
opaską na oczach, jest niezdrową pasją, jest ciemnością. Uważaj, aby to złe nasienie nie weszło do 
twojego serca. Pamiętaj, że fanatyzm ma czasem pozory miłości. 
61 Yrozumcie, że ta ciemność dotknęła ludzkość w tym czasie. Uświadomcie sobie, że chociaż 
pogańskie narody zniknęły z ziemi, a większość ludzkości wyznaje, że czci prawdziwego Boga, to 
jednak ludzie ani Mnie nie znają, ani nie kochają, bo ich wojny, nienawiść i brak harmonii są 
dowodem na to, że nie pozwalają Mi jeszcze żyć w swoich sercach. 
62 Ponad ciemności tego religijnego fanatyzmu i bałwochwalstwa, zbliżają się wielkie wichry, które 
oczyszczą duchowy kult tej ludzkości. Kiedy ta praca zostanie zakończona, tęcza pokoju będzie 
świecić w nieskończoność. 
63 Tylko mój głos w swojej boskiej sprawiedliwości może wam powiedzieć, że nie wypełniliście swojej 
misji na ziemi ani w przestrzeni duchowej, gdy przez nią przechodziliście. 
64 Nie ma dla Mnie żadnych przeszkód, abym mogła komunikować się z ludźmi i aby Moja Wola była 
im znana. Oto dla objawień Moich nie potrzeba było sprawiedliwych, bo dałem wam słowo Moje 
przez grzeszników, a w tym znajdziecie dalszy dowód mocy Mojej i miłosierdzia Mojego. 
65 Chcę, aby każdy, do kogo dotrze to przesłanie, oczyścił się tu na ziemi poprzez praktykowanie tej 
niebiańskiej nauki, tak aby, gdy powróci na tamten świat, uczynił to z duszą już czystą. 
66 Każde słowo, które ode mnie wychodzi, jest życiem wiecznym. Dzisiaj otrzymujecie ją poprzez 
ludzkiego nosiciela głosu. 
67 Mówię wam, że jest to dobry znak, że w tym czasie obcowaliście z Ojcem przez wasz organ 
rozumienia; ale musicie też wiedzieć, że ta forma nie jest ani celem, ani szczytem doskonałości; że 
przedtem i w każdym czasie Pan przemawiał do świata przez usta ludzkie. Ale to objawienie się tutaj, 
pośród materialistycznej ludzkości i świata nieczułego na to, co duchowe, jest cudem, który jutro 
ludzie będą przypisywać jedynie miłości, jaką Bóg czuje do was; ale jest to również dowód na to, że 
duch ludzki odczuwa impuls do duchowego wzniesienia się. 
68 To jest świt nowej ery; pierwsze promienie zaczynają budzić ludzi. Gdy wasza wiara i duchowe 
wzniesienie pojmą Mnie z głębszym zrozumieniem niż to, co obecnie wciąż uważacie za sprawiedliwe, 
wieczne i doskonałe, wtedy ujrzycie Mnie w nieskończoności, gdy wysyłam Moje światło do 
wszystkich istot. 
69 Moja Boskość będzie dla twojego ducha jak światło w południe. Jak gwiazda, która oświetla 
wszechświat i daje mu życie, będzie świecić w zenicie. Serca zaś w łączności ze swym Ojcem będą 
otrzymywały Jego Boskie promienie bezpośrednio przez doskonałą łączność ducha z duchem, która 
jest celem i ideałem harmonii między Ojcem a dziećmi, a także między braćmi i siostrami. 
70 Muszę was zapytać, ludzie: Co zrobiliście z ziarnem, które wam powierzyłem? Co zasiałeś na 
swoich polach? Czy oczyściliście ścieżki, aby wasi bracia mogli przyjść do Mnie? Wielka jest rzesza, 
która mnie słucha w tym czasie, lecz mała jest ta część, która idzie za mną w rzeczywistości. Patrzę w 
najgłębsze wnętrze waszego serca i mówię wam: nie szukajcie Mnie jako sędziego, szukajcie Mnie 
zawsze jako Ojca i jako Mistrza, wtedy otworzę przed wami Mój tajemny skarbiec i poczujecie się 
bezpieczni. 
71 Przy Moim nowym przyjściu zostawiłem Mój skarbiec otwarty, tak jak w minionych czasach, aby 
objawić wam wiele nauk; ponieważ radość sprawia Ojcu, gdy objawia nowe nauki Swoim dzieciom. 
Ale biada wam, jeśli i wy przyjmiecie Moje Boskie Przykazania, a zapomnicie o nich lub nie wypełnicie 
ich z braku miłości, bo wtedy zamienilibyście waszego Ojca w sędziego! 
72 Jakże Maryja płakała nad twym nieszczęściem! Jak wiele zawdzięczasz jej czułości i jej miłości! 
Zarówno tym, którzy ją przywołują, jak i tym, którzy jej nie rozpoznają, sprawia, że wszyscy 
odczuwają jej matczyne ciepło i nieskończone rozkosze jej pieszczot. Zaprawdę powiadam wam, 
zanim dusze dotrą do Mnie, muszą znaleźć na swojej drodze Maryję, Boską Matkę. 
73 W tym czasie macie też pasterza. Jak Mojżesz, który wyprowadził was z Egiptu i przyprowadził 
zjednoczonych przez pustynię do stóp Synaju, abyście mogli usłyszeć głos Ojca i otrzymać Jego Prawo, 



tak Eliasz wybrał was w tym czasie z różnych miejsc ziemi, aby przyprowadzić was drogą duchowego 
przygotowania do stóp nowej góry, z której usłyszycie Mój Boski głos i otrzymacie Moje objawienie. 
74 Oto Eliasz, ten, którego uczniowie, wraz z Mojżeszem i Jezusem, widzieli w duchowej wizji na 
górze Tabor. To jest jego czas. Umocnij swojego ducha w cieple jego obecności i obudzić się do 
nadziei. 
75 Zaprawdę powiadam wam, ten czas decyzji na ziemi jest również decydujący dla całego 
wszechświata i podczas gdy mówię do was w tej formie, Ja również daję o sobie znać w innych 
światach i innych sferach. Mój Duch jest wszechobecny. 
76 Módlcie się, ludzie, z duchem i myśli pokoju, że może pokonać pokusy. Nie bądźcie zadowoleni z 
pokoju w waszym domu lub w waszym kraju. Pracujcie dla pokoju wszystkich waszych braci. "Miłujcie 
się wzajemnie". 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 84  
 
1 Nie uważałem was za wielkich czy małych, w tym czasie mówiłem do was wszystkich jak do dzieci, 
które kocham w ten sam sposób. szukajcie duchowej treści Mojej nauki i rozpowszechniajcie ją, a im 
więcej dacie braciom, tym więcej będzie wam dane; Ja jestem Tym, który wam dał całą duchową 
treść Mojej nauki 
2 Moje miłosierdzie pomaga ci znosić ból twojej pokuty, przez którą oczyszczasz swoją duszę. 
Utrzymujcie stan duchowego podniesienia na miarę waszych możliwości, abyście w Mojej Obecności 
nie wybuchnęli na nowo płaczem. 
3 Tłumy ludzi przybyły z różnych stron, pragnąc Mojego Słowa; przynoszą Mi swoje troski i codzienne 
potrzeby. Widzę uciski i cierpienia, przez które przechodzą narody i proszę was, abyście swoją 
modlitwą, głęboko odczuwaną i pełną współczucia, przesłali im przesłanie pokoju. Wstawiajcie się za 
waszymi braćmi i siostrami; "proście, a będzie wam dane". 
4 Jeśli macie wiarę we Mnie i ufacie Mojemu Słowu, wojna nie wtargnie do tego narodu i będzie to 
kolejne świadectwo, że Mój Boski Duch zstąpił na was. Zasługi, które musisz zdobyć, aby na twojej 
drodze działy się cuda, to: odnowa (moralna), modlitwa, miłosierdzie, dobra wola i miłość do braci. 
5 Wy, którzy tworzycie wspólnotę przeznaczoną do dawania dowodów i świadectwa o Moim 
objawieniu się w tym czasie, nie chwiejcie się, nie pozwólcie, aby krew waszych braci płynęła w 
waszym narodzie, na waszych rynkach i polach, ani nie bądźcie świadkami smutku i głodu waszych 
dzieci. Daję wam broń świetlaną, abyście mogli się bronić przed każdą zasadzką. Pokazałem wam 
również, jak zachować zdrowie duszy i ciała, abyście byli silni. Tak, ludzie, nie kontynuuj wyzwanie 
chorób, nie zapominaj, że to zawsze nieposłuszeństwo, który otwiera drzwi do nich. Módlcie się za 
siebie i za całą ludzkość. Tym, którzy wylewają łzy z powodu narodów, które przechodzą ciężką próbę, 
mówię, że pokój przyjdzie do nich na nowo. Z tych, którzy dziś zabijają się nawzajem i prowadzą 
wojny między braćmi, wywiodę tych, którzy jutro będą głosić i praktykować miłość między sobą. 
Moja moc jest wielka, nie wątp w nią. Będziesz żył, aby zobaczyć, jak na ruinach tej ludzkości zbuduję 
nowy świat, w którym nie będzie śladu po tym, co było grzechem. 
6 Jeśli nazwałem wiele narodów i ludów głuchymi, to dlatego, że Mój Głos wołał do drzwi wszystkich 
serc, a oni nie rozumieli Mojego Wołania. ci, którzy wpadli w otchłań namiętności, mogą tu na 
świecie bluźnić przeciwko Mnie; lecz gdy znajdą się w Mojej Obecności, będą musieli wyznać, że 
byłem z każdym człowiekiem i z każdym ludem w porę, aby ich upomnieć i ostrzec; byłem z nimi w 
porę, aby ich upomnieć; byłem z nimi w porę, aby ich upomnieć i ostrzec Nie uprzedzam was do 
nikogo; zawsze mówię wam, abyście pozwolili waszym myślom błądzić po świecie w duchu pokoju, 
choć ostrzegam was, abyście nie dali się zwieść obcym naukom ani fałszywym obietnicom, abyście 
nie pozwolili zasiać w waszych sercach chwastów, niezgody, egoizmu. Wypełnijcie swoje zadanie, a 
resztę zostawcie Mnie. 
7 Zaprawdę powiadam wam: siły natury są gotowe do uwolnienia się w posłuszeństwie Boskiej 
sprawiedliwości. Dokonają oni dzieła oczyszczenia. Ale mówię wam też: Nawet jeśli ludzkość zniknie z 
ziemi, Moje Imię i Moja Obecność nigdy nie zostaną wymazane z ducha. 
8 Uczniowie, wytrzymajcie wyśmiewanie i szyderstwa, aż świat zrozumie, że nie byliście w błędzie. 
Dam mu znaki i dowody w obfitości, które sprawią, że się przebudzi i otworzy oczy na Światło. Ale 
musisz się postarać, bo nie posłałem cię na świat, żebyś spał. Dziś, przebudziwszy się na wezwanie 
waszego Mistrza, musicie jak najlepiej wykorzystać ten czas, abyście w końcu mogli mi pokazać obfite 
żniwo waszego nasienia. 
9 Przyjdźcie do Mojego słowa nauczania i napełnijcie wasze umysły mądrością. W środku chaosu, 
który panuje w waszym świecie, znaleźliście tę oazę spokoju, gdzie możecie usłyszeć głos aniołów 
mówiący wam: "Pokój na ziemi ludziom dobrej woli". 
10 Jeśli niektórzy z twoich kolegów zdobyć wiedzę o tych naukach, niech to zrobić. Moi nowi 
uczniowie są rozproszeni wśród ludzkości, a jeśli niewierzący szydzą z was i oczerniają was, 
przebaczcie im, Ja was pomszczę. Wielu z tych, którzy dziś źle was oceniają, jutro będą was 
błogosławić. na waszej drodze miejcie zawsze przed sobą przykład, który wam dałem w Drugiej Erze; 
pomoże wam on cierpliwie znosić wasz krzyż; pamiętajcie, że to Ja jestem tym, który dał wam 



przykład Krzyża; Ja jestem tym, który dał wam przykład Krzyża Pamiętaj, że byłem nierozpoznany, 
dopóki żyłem na ziemi, a wśród ludzi zostałem rozpoznany dopiero długo po mojej przemianie. 
11 Miejcie cierpliwość i wyrozumiałość, bo nie was uzna ludzkość, ale dzieło moje, naukę moją, a ta 
jest wieczna. Waszym zadaniem jest dostarczenie swoimi słowami i czynami przesłania, które ukazuje 
ludziom drogę do zrobienia kroku w kierunku doskonałości. 
12 Yaprawdę, jestem głodny i spragniony waszej miłości i zrozumienia. Wszyscy macie intuicyjną 
wiedzę, że istnieję, ale kto mnie zna? W rzeczywistości wasze wyobrażenie o Mojej Boskości jest 
zamazane, ponieważ poprzez wasze obrzędy i obrazy ograniczyliście i zniekształciliście Mnie. Aby 
uwolnić cię od tego błędu, Moje Słowo będzie nadal zstępować na twojego ducha jak niewyczerpany 
strumień, aż do czasu ustalonego przez Moją Wolę. Podczas gdy Moje nauki i Moje objawienia 
powiedzą wam kim jesteście, jakie jest wasze pochodzenie i jaki jest wasz ostateczny cel, w poznaniu 
siebie poznacie również lepiej waszego Ojca. Mówię wam, że tego, co wam objawiłem w tym słowie i 
co wam jeszcze objawię, żaden mistrz świata nie mógłby was nauczyć, choćby był najmądrzejszy, bo 
tylko Ja mogę objawić to, co niezgłębione, gdy trzeba, abyście to poznali. 
13 Tak więc Moje objawienie się w Trzeciej Erze było czymś nieprzewidzianym przez ludzkość, 
ponieważ zapomniała ona o proroctwach; lecz dziś przyszedłem w ich wypełnieniu. Język nosicieli 
głosu, przez który dałem się poznać ludziom, był prosty, ale w istocie tego słowa zawarta jest Moja 
miłość i Moja mądrość. 
14 Kto zgłębia Moją duchową naukę Trzeciej Ery i daje jej świadectwo swoimi dziełami, ten obejmie 
swoim duchem, swoim sercem i swoim umysłem wszystko, co zostało objawione przez Moją Boskość 
w minionych czasach, a jego interpretacja tych nauk będzie prawidłowa. Moje Prawo powstanie na 
nowo wśród ludzi, aby zniszczyć wszystkie fałsze, które stworzyli, aby przykryć i chronić swoją 
niegodziwość. Księga Życia i Prawdy będzie otwarta przed wszystkimi narodami ziemi i nikt nie będzie 
mógł ich zwieść. 
15 Z twarzy faryzeuszy spadnie maska obłudy, a usta ich, które zawsze kłamały, gdy oferował 
zbawienie ludzkości, zamilkną na zawsze, ale nie będziesz wskazywał na nich ani ich nie 
zdemaskujesz. 
16 Gdy uczeni w Piśmie, jeszcze w Drugiej Erze, przyprowadzili do Mnie cudzołożnicę, dotknąłem 
ducha każdego z nich, nie ujawniając ich publicznie, po tym jak zmieszałem ich z Moim wyrokiem. 
Mój palec wskazujący wypisał w prochu ziemi przewinienia wszystkich tych, którzy podeszli, by 
zobaczyć, co napisał Jezus. Tym z was, którzy słuchają nie wierząc, mówię dzisiaj: milczcie i myślcie, 
gdy słyszycie to słowo, abyście później mogli osądzić, wtedy zrozumiecie, że w tym czasie dałem wam 
Moją miłość, abyście kropla po kropli pili tę siłę, której nie mogliście znaleźć między sobą. Niewielu 
jest tych, którzy idą za Mną, a Ja wykorzystam ich, aby rozproszyć Moje nasienie. 
17 Ja jestem Bogiem wszystkich ludzi, wszystkich religii i wszystkich sekt, Jedynym, a kiedy otwieram 
Mój tajemny skarbiec i rozdzielam obficie skarby wszystkim, dlaczego mieliby Mnie nie rozpoznać? 
Nikt nie może żyć bez idei Boga, nawet jeśli sposób, w jaki Go pojmuje, jest niedoskonały, podobnie 
jak jego uwielbienie Boga. Przyjmuję ofiarę wszystkich Moich dzieci, ale Ojciec chce teraz przyjąć 
właściwą daninę, godną Jego osoby. 
18 Moja nauka nikogo nie zniewala, ona tylko podnosi twoje życie pod względem ludzkim i 
duchowym. Kto by chciał być prawdziwym dzieckiem Bożym ze względu na swoje uczynki, nie będzie 
mógł zatrzymać dla siebie tego wszystkiego, co ode Mnie otrzymał. Jak wielu jest takich, którzy 
posiadając wiele wiedzy, zdają się być źródłem mądrości, a którzy przez swoje samolubstwo są w 
rzeczywistości tylko dołami ciemności! 
19 Bądźcie uczniami Jezusa, a będziecie braćmi ludzkimi. Poczuj, co robisz i co mówisz. Kto nie czuje 
Mojej miłości w swoim sercu, niech nie mówi o miłości, bo postępowałby niezgodnie z prawdą. Aby 
mówić o miłości, niech poczeka, aż Moje ziarno zakiełkuje w jego sercu. Dam wam wystarczająco 
dużo czasu, aby osiągnąć wasze wyposażenie, waszą przemianę i całkowitą przemianę. Pamiętajcie, 
że wielu z was było niewierzących, kiedy przyszliście tutaj, aby usłyszeć to Słowo. Podczas Mojego 
objawienia niektórzy nawet wyśmiewali się z tego, a inni naśmiewali się z nosicieli głosu, przez 
których mówiłem do was w tych chwilach. Ale czekałem na ciebie, mówiłem do ciebie przez twoje 
sumienie, a potem ze łzami skruchy prosiłeś mnie o przebaczenie za twoje zwątpienie. Teraz 



podążacie za mną z niezachwianą wiarą, pomimo prób i przeszkód, które są częste w waszej życiowej 
podróży. Jestem siewcą, wojownikiem, który nigdy nie spoczywa. 
20 Aby dać wam namacalny dowód Mojej prawdomówności, przepowiedziałem wam wiele 
wydarzeń, które były bliskie zaistnienia. Widzieliście więc, jak wybuchła wojna po tym, jak 
zapowiedziałem wam bliską wojnę, kiedy wszędzie panował jeszcze pokój. Kiedy powiedziałem wam, 
że siły natury zostaną uwolnione i że będą one jak przyjaciele dla jednych, ale wrogowie dla innych, 
jak szybko doświadczyliście spełnienia tego. Ale ja również spełniłem obietnicę dla każdego z was w 
odosobnieniu jego życia. A jeśli nie widzicie, że wiele z moich proroctw się spełnia, to dlatego, że są 
one dane na czas, który jest wiele pokoleń po was. Ale teraz wiecie, co stanie się z tym światem, z 
człowiekiem i jego duszą w nadchodzących czasach. Już w czasach dawno minionych zapowiedziałem 
wam znaki, które miały zwiastować obecną epokę i Moje nowe Objawienie; portrety również okazały 
się wymowne i jasne na potwierdzenie Mojej prawdy. Już teraz zapowiadam wam tych, którzy 
poprzedzą walkę duchową, a po niej czas pokoju. Światło proroctwa jest ponownie wśród ludzi. Moje 
Słowo jest pełne proroctw; ludzie widzą przyszłość poprzez sny, wizje lub przeczucia. Starożytni 
prorocy przepowiedzieli proroków tego wieku. Nie są miraże, że widzisz, ale musisz kierować swoje 
dary duchowe w dobry sposób, tak że światło Ducha Świętego może być odzwierciedlone w was. 
Musisz dać ludziom prawdziwe dowody, a wtedy wielu z nich uwierzy dzięki tym dowodom. 
Mężczyźni i kobiety będą przychodzić do tego ludu w wielkich rzeszach, ludzie innych ras i mówiący 
innymi językami; przyjmiecie ich wszystkich. Zaprawde, powiadam wam! Ponieważ w domu Pana, 
przy Jego stole, nie ma ani cudzoziemców, ani obcych, więc i wy, którzy jesteście dziećmi Pana, nie 
odwracajcie się od tych, którzy są waszymi braćmi i siostrami. 
21 Pokazuję ci twoje zadanie. Przyjmijcie życie takie, jakim je wam daję. Idź spokojnie krok po kroku. 
W ten sposób zbierzecie obfite żniwo na tym świecie, nawet jeśli żyjecie na nim krótko. Wtedy nie 
będziecie jak ci, którzy choć żyją na ziemi od dawna, przychodzą do Mnie tak biedni i nadzy, jak byli 
na początku drogi życia. 
22 Czyńcie w swoim życiu dobre uczynki, które mają duchową treść lub cel. Czy wiele z tych dzieł, 
które nie są znane lub widziane, ponieważ są one wykonywane z sercem. 
23 Trzymaj przed sobą Księgę Moich pouczeń, nie pozwól, aby jej nauki przeszły ci niezauważone. 
Zaprawdę, powiadam wam, nadejdzie chwila, gdy zażądam od was podsumowania i wyjaśnienia tego 
wszystkiego, co zostało wam objawione. Życie również będzie wymagało od ciebie tej lekcji poprzez 
próby, które postawi na twojej drodze; ale kimże jest życie, jak nie mną, który dałem światło twemu 
umysłowi, wrażliwość twemu sercu, a dary i zdolności całej twej istocie, abyś mógł zrozumieć głęboki 
i wieczny język twego istnienia? 
24 W Mojej Nauce pokazuję wam, abyście żyli tak, abyście nawet w najbardziej gorzkich sytuacjach 
życiowych czuli się szczęśliwi, że tam jesteście, wiedząc, że jesteście dziećmi Bożymi; uczę was też 
doceniać wszystko, co was otacza, aby wasze radości były zdrowe i prawdziwe; uczę was doceniać 
wszystko, co was otacza, aby wasze radości były zdrowe i prawdziwe 
25 Świat jest wielkim ogrodem, w którym pielęgnuję serca, ale w tym czasie znalazłem wszystkie jego 
kwiaty zwiędłe. Przychodzę, aby dać wam wodę na nowo, i nie ustanę w wysiłkach, aby uprawiać je z 
oddaniem, aż tchnę zapach tego duchowego ogrodu. Gdy kielichy otworzą się, pojawią się cudowne 
znaki i objawienia wśród ludzi. 
26 Ci nosiciele głosu, z których w tym czasie wypływa Moje Słowo, byli roślinami uschniętymi od 
palącego słońca boleści; lecz spadł na nich Boski deszcz i zakwitli. Piękno i nektar zdań, które 
wychodzą z ich ust, są jak kwiaty. 
27 Ten lud, który wiedział, jak tchnąć tę woń i zachować nasienie, zakwitł i wydał owoc. Jest to mały 
ogródek, z którego Moja troskliwa miłość wybiera najbardziej owocne rośliny, aby podtrzymać wiarę 
wielkiej rzeszy; bo zaprawdę powiadam wam: Ja jestem Nasieniem Wieczności. Maryja jest Boskim 
deszczem. Zobaczcie jak w Boskości Stwórca i Matka czuwają nad jej pracą. 
28 Moje słowa Drugiej Ery były drogą zbawienia dla tych, którzy się ich trzymali. Błogosławieni, którzy 
zaufali Mojej nauce. Nie myślcie jednak, że wszyscy, którzy twierdzą, że we Mnie wierzą, ufają 
Mojemu Słowu lub praktykują Moją naukę. Widzę mężczyzn wahających się w chwili próby 
przebaczenia, jak nauczał Jezus, lub broniących się, jak podpowiada im instynkt. W swoich sercach 
czują, że trudno jest wprowadzić w życie nauki Mistrza. Do nich mówię: Dopóki nie będą mieli wiary i 



miłości do bliźnich, dopóty nie będzie możliwe, aby Moja nauka kierowała ich sercami. Ale poślę do 
ludów ziemi ludzi cnotliwych, którzy udowodnią im moc wiary, a także cuda, jakie czynią 
przebaczenie, miłosierdzie i miłość. 
29 Bez wiary i bez wypełnienia Prawa Słowo Moje jest tylko jak uśpione ziarno, które po zasianiu nie 
kiełkuje; tym bowiem, co czyni to ziarno owocnym, jest cnota. Gdy to Słowo dotrze do wszystkich 
serc, będzie wielu, którzy uznają Pański sąd za zbyt surowy. Dlatego mówię wam, że jesteście 
światem potrzebującym wiary, by móc Mnie odczuć i zrozumieć. 
30 Mówię wam wszystkim, którzy nazywacie siebie częścią świata chrześcijańskiego, że Mój sąd jest 
łaskawy, jeśli weźmiecie pod uwagę, że minęło dwadzieścia wieków od czasu, gdy przyniosłem wam 
Boskie orędzie, abyście zwyciężyli świat, ciało, namiętności i śmierć, a jednak widzę, że nadal we 
wszystkim ufacie swoim własnym siłom, swojemu sposobowi odczuwania i myślenia. Jeśli jednak 
instynkty ciała nadal przeważają nad cnotami ducha, to tylko dlatego, że nadal jesteś bardziej materią 
niż duchem. 
31 Bitwa się zbliża; wiara jednych będzie walczyć z wątpliwościami innych, moralność jednych z 
niegodziwością innych. ale tak jak w dawnych czasach, Moja troskliwa miłość będzie przy dzieciach, 
które Mi ufają, a Ja pomogę im dokonać cudownych dzieł, jak można dokonać tylko wtedy, gdy ma 
się prawdziwą wiarę w Moją Boskość 
32 Musicie zrozumieć, że Ja nie szukam tylko tych, którzy we Mnie wierzą, lecz przychodzę ze 
względu na tych, którzy wątpią w Moje istnienie. w Drugiej Erze, kiedy przyszedłem jako obiecany 
Mesjasz, pojawiłem się wśród ludzi, którzy uwierzyli w niewidzialnego Boga; ale Moje poselstwo nie 
było przeznaczone tylko dla Izraela, ale dla wszystkich narodów pogańskich, które mnie nie znały Nie 
przyszedłem zbawić jednych, a pozwolić innym zginąć. 
33 Potężne drzewo rozciąga swoje gałęzie, aby dać schronienie wszystkim, i oferuje swoje owoce bez 
żadnego faworyzowania. Czy pamiętacie, że kiedykolwiek nazwałem was narodami, do których nie 
wolno wam zanosić Mojego Słowa? Nigdy nie uczyłem was, abyście szukali powodów do odmawiania 
komukolwiek Mojego światła. Czy byliście sprawiedliwi, gdy uczyniłem was godnymi słuchania 
Mojego Słowa i otrzymywania Moich darów? zaiste, mówię ci: Nie. 
34 Yastałem was grzeszących, dlatego (jako żeście byli) wybrałem was, aby was doprowadzić do 
źródła odnowy, abyście jutro czynili to samo swoim braciom. To jest czas, kiedy grzesznicy będą 
ratować grzeszników i kiedy "umarli" powstaną, aby wskrzesić swoich "umarłych". Zatwardziałe 
serca, ci, którzy widzieli wdowy, sieroty, głodnych i chorych przechodzących obok bez poruszenia 
strun ich serc, teraz budzą się do miłości, drżą w obliczu obcego bólu i niszczą swój egoizm. 
Zapominają nawet o sobie, aby dzielić ból swoich braci. 
35 Ci, którzy nie znają bólu, nie mogą zrozumieć tych, którzy cierpią. Oto powód, dla którego 
posługuję się tymi, którzy często pili z kielicha cierpienia, aby mogli zrozumieć niedolę ludzi i 
przynieść im prawdziwą pociechę. 
36 Ten, kto zgrzeszył, a potem wrócił na dobrą drogę, nigdy nie może być oburzony przewinieniami 
swoich bliźnich. Zamiast tego, będzie wyrozumiały i zrozumiały. 
37 Każdy, kto przebudzi się dotknięty jasnością tego światła, zrozumie, że jest to czas, w którym 
powinien pracować dla ludzkości, poświęcając kilka chwil z czasu, który poświęca światu, na duchowe 
ćwiczenie miłosierdzia. W ten sposób będziesz miłował swego Pana i służył swemu bratu. 
38 Nie bądźcie z tych, którzy widząc wszystko, co się dzieje na świecie, wołają: "To jest czas sądu i 
śmierci, po którym może nas czekać piekło!". 
39 Mówię wam, że jest to czas pojednania i zmartwychwstania, a po nim pokój Mojego Nieba czeka 
na wszystkich, którzy uwierzą i wyruszą w drogę za Moim Słowem. 
40 Raduje się duch Mój, gdy widzę Siebie w otoczeniu tych, których w tym czasie nazwałem Moimi 
uczniami. Jesteście tymi, którzy zostali przeznaczeni do wypełnienia duchowej misji w tej Trzeciej 
Erze. 
41 Droga, którą musiałeś przebyć, aby w końcu otrzymać to objawienie, była długa. Ale ty nie 
odczuwasz zmęczenia, bo duch, który potrafi wznieść się ponad materię i ponad namiętności świata, 
nigdy nie męczy się szukaniem Mnie ani naśladowaniem Mnie. W tym czasie wylałem Mojego Ducha 
Miłości na każdego ducha i każdy umysł, abyście mogli otworzyć wasze duchowe oczy i ujrzeć 



prawdziwe życie w całej jego pełni. "Każde oko Mnie ujrzy" powiedziałem wam w odniesieniu do tego 
czasu, i w prawdzie każde oko zaczyna mnie teraz widzieć. 
42 Mężczyźni teraz budzą się i podejrzewają prawdę. Wiele nauk zostanie objawionych bezpośrednio 
ich duchowi, bo to nie ludzie będą ich uczyć. Gdy dzisiejsi ludzie usłyszą Mój głos w głębi swego serca, 
nie oddalą się już ode Mnie, bo odczują Moją miłość i ujrzą światło Mojej prawdy. Jesteście dziećmi 
światłości, spirytualistami trynitarno-maryjnymi, ponieważ to wy doświadczyliście przyjścia Ducha 
Świętego i usłyszeliście Jego objawienie. Czy byłoby słuszne, aby dzieci Światłości tworzyły ciemność 
wśród ludzi? Nie, moje dzieci. 
43 Twoje serce jest niespokojne i mówi do Mnie: "Mistrzu, dlaczego nie masz w nas ufności?". Na to 
odpowiadam: Daję wam te wskazówki, ponieważ ten czas światła jest również czasem kłamstwa, 
oszustwa i niebezpieczeństw, ponieważ wokół was siły zła prowadzą swoją grę, która doprowadza 
ludzi do upadku i która może przyćmić wasze światło, jeśli nie będziecie czuwać. Nie dlatego jest to 
czas światła, bo człowiek je rozpalił, ale dlatego, że przyniosłem wam Moje objawienia, które są 
wypełnieniem obietnic. Jest to czas kłamstwa - ale nie z powodu Mojego przyjścia do człowieka, lecz z 
powodu niegodziwości tychże, która osiągnęła swoje apogeum. 
44 Zbliża się ostateczna bitwa, ale nie mówię o waszych bratobójczych wojnach, lecz o bitwie Światła 
przeciwko wszystkiemu, co fałszywe, nieczyste i niedoskonałe. Rozpoznajcie czas, w którym żyjecie, 
abyście mogli pośpieszyć się z gromadzeniem zapasów broni miłości i siły duchowej. Zrozumcie już, że 
w tej walce walczycie nie tylko o własną wiarę i zbawienie, ale że zapominając o sobie, musicie 
zwrócić się do tych, którzy są w niebezpieczeństwie zginięcia. 
45 Ten czas jest czasem światła, ponieważ duch ludzki zgromadził światło z powodu swojego rozwoju 
i doświadczenia w swoim życiu. Nie płaczcie już nad swoją przeszłością, lecz nadal korzystajcie ze 
wszystkich jej nauk, abyście mogli widzieć swoją drogę coraz bardziej oświetloną i abyście już nie 
potykali się i nie byli niepewni na rozstajach dróg. 
46 Wasza duchowa przeszłość nie jest znana waszemu ciału. Pozwalam, aby odcisnęło się ono w 
waszym duchu, aby było jak otwarta księga, objawiona wam przez sumienie i intuicję. Taka jest Moja 
sprawiedliwość, która zamiast potępiać, daje wam możliwość naprawienia przewinienia lub 
skorygowania błędu. Gdyby przeszłość została wymazana z waszych umysłów, musielibyście na nowo 
przechodzić przez próby, które już przeszliście; ale jeśli usłyszycie głos waszego doświadczenia i 
pozwolicie, by to światło was oświeciło, zobaczycie swoją drogę wyraźniej, a horyzont jaśniej. 
47 Świat daje wam wiele radości, z których jedne są przeze mnie dane, a inne stworzone przez 
człowieka. Teraz doświadczyliście, że nie byliście w stanie ich uzyskać, powodując bunt u niektórych i 
smutek u innych. Muszę wam powiedzieć, że wielu w tym czasie nie jest dane zasnąć lub zginąć w 
przyjemnościach i satysfakcjach ciała, ponieważ ich misja jest zupełnie inna. Zaprawdę, powiadam 
wam, że nie ma ani jednego ducha w ludzkości, który by nie zaznał wszystkich rozkoszy i nie zjadł 
wszystkich owoców. Dziś duch twój przyszedł (na ziemię), aby cieszyć się wolnością miłowania Mnie, 
a nie być nowym niewolnikiem świata, złota, pożądania czy bałwochwalstwa. 
48 Drabina ze snu Jakuba jest przedstawiona przed waszymi oczami*, abyście mogli na nią wejść w 
pragnieniu waszej większej wartości i waszej doskonałości. Moje duchowe prawo nie zwalnia was z 
waszych ziemskich obowiązków. Powinniście szukać drogi do zharmonizowania obu praw, żeby wasze 
spełnienie było doskonałe przed Moją Boskością i przed światem. 
Odnosi się to do symbolicznego przedstawienia drabiny Jakuba w tej i innych salach zgromadzeń. 
49 Dobry żołnierz nie może uciekać od bitwy, nie może tracić serca z powodu pogłosek o wojnie. W 
tej światowej walce, która nadchodzi na waszą drogę, będziecie żołnierzami. Waszą sprawą powinna 
być sprawiedliwość, a waszą bronią miłość, dobra wola i czynne miłosierdzie. Nie zdając sobie z tego 
w pełni sprawy, od dawna walczycie z wrogiem, którym jest zło, które wywołuje wojny i nienawiść. 
Wasza broń walczy nie tylko z widzialnymi elementami, ale również z niewidzialnymi istotami. Aby 
pomóc wam w tej walce, dałem wam dary duchowego widzenia i objawienia, abyście mogli wykryć 
wilka, gdy czyha na was. 
50 Chcę, aby Moi uczniowie nauczyli się żyć w harmonii z całym stworzeniem, aby żyli zgodnie z 
czasem, aby dotarli do celu o właściwej godzinie, w godzinie wyznaczonej przeze Mnie, abyście byli 
już obecni i mogli Mi odpowiedzieć, kiedy was do Mnie zawołam. 



51 W tym momencie twój duch wzniesie się do mnie, aby prosić o moją pomoc. Wie, że dałem mu 
zdolności, które są wieczne i wrodzone. Ale ciało, jako słabe stworzenie, również podnosi swe oczy ku 
Stwórcy, aby Go prosić, a to, o co prosi, to tylko zadowolenia dotyczące świata, a wiele z nich to 
drobiazgi. 
52 Niech przybysz zwraca się do Mnie z prośbą, ale ty - o co możesz Mnie prosić, czego nie masz? Czy 
chcesz prosić mnie o to, co już nosisz w swoim jestestwie? Kiedy odmawiasz modlitwę Modlitwy 
Pańskiej, której cię nauczyłem, poczuj i zrozum jej duchową treść, a następnie zakończ ją poddaniem 
się, aby Wola Ojca spełniała się na ziemi tak, jak w niebie. Wniknijcie w Moją Naukę, a odkryjecie w 
sobie skarby i zdolności, o których dziś nie sądzicie, że je posiadacie. 
Trzeba, abyście nauczyli się prosić, czekać i otrzymywać, i abyście nigdy nie zapominali przekazywać 
dalej tego, co wam daję, co jest największą zasługą. Módlcie się za tych, którzy dzień po dniu giną na 
wojnie. Udzielę tym, którzy modlą się czystym sercem, aby przed rokiem 1950 wszyscy, którzy polegli 
na wojnie, podnieśli się duchowo do światła. 
54 Już duch Eliasza przychodzi i prowadzi zagubioną owcę do pokoju owczarni. Gdy będziecie silni 
duchem, nie będziecie się już bać wilka, który grozi wam swymi krwiożerczymi szczękami. Będziesz 
mógł zejść do otchłani, aby uratować zagubionych, nie bojąc się tam pozostać. Będziecie w stanie 
pokonać jeziora błota bez poplamienia się, będziecie w stanie pokonać wzburzone morze nawet na 
pozornie kruchej łodzi bez obawy, że się wywróci. Wasza wiara i cnota dadzą wam tę siłę. Czy nie 
uważacie, że jesteście zdolni do wielkich czynów w przyszłości? Czy nie sądzicie, że nowe pokolenia 
dadzą Mojej nauce lepszą interpretację i realizację? Zrozumieć: Gdyby tak nie było, nie 
rozmawiałbym z wami, nie doradzałbym wam i nie pouczałbym was. 
55 Oto lud, ludy, narody, gdy oddają swe życie za ideał. Spożywają się na stosie swoich zmagań, 
marząc o chwale świata, o posiadaniu, o władzy. Umierają za ulotne chwały ziemi. Ale wy, którzy 
zaczynacie rozpalać w swoim duchu boski ideał, którego celem jest osiągnięcie wiecznej chwały, czyż 
nie oddacie, jeśli nie swojego życia, to przynajmniej jego części, aby wypełnić swoje obowiązki jako 
bracia? 
56 Nad tobą toczy się niewidzialna bitwa, o której mogą się dowiedzieć tylko przygotowani. Całe zło, 
które emanuje od ludzi w myślach, w słowach i w dziełach, cały grzech wieków, wszyscy ludzie i dusze 
z innych światów, które są zdezorientowane, wszystkie aberracje, niesprawiedliwości, fanatyzm 
religijny i bałwochwalstwo ludzi, głupie, ambitne dążenia i fałsz zjednoczyły się w siłę, która burzy, 
porywa i przenika wszystko, aby obrócić to przeciwko mnie. To jest moc, która sprzeciwia się 
Chrystusowi. Wielkie są ich zastępy, mocna ich broń, lecz nie są mocni wobec Mnie, lecz wobec ludzi. 
Będę walczył z tymi zastępami mieczem mojej sprawiedliwości, a ja będę w bitwie z moimi wojskami, 
których częścią będziecie według mojej woli. Podczas gdy ta walka niepokoi ludzi, którzy gonią za 
przyjemnościami, wy, którym powierzyłem dar wyczuwania tego, co dzieje się w zaświatach, 
czuwajcie i módlcie się za waszych braci, bo w ten sposób będziecie czuwać nad sobą. 
57 Chrystus, Książę Bojownik, już wyciągnął swój miecz; konieczne jest, aby ten sam wyrwać zło jak 
sierp z korzeniem, a z jego promieniami stworzyć światło we wszechświecie. Biada światu i tobie, jeśli 
twoje usta milczą! Jesteś duchowym nasieniem Jakuba, a do niego obiecałem, że przez ciebie narody 
ziemi będą zapisywane i błogosławione. Zjednoczę was jako jedną rodzinę, abyście byli silni. 
58 Jakże piękny przykład harmonii oferuje wam kosmos! Promieniste ciała niebieskie, pełne życia, 
wibrujące w przestrzeni, wokół których krążą inne ciała niebieskie. Ja jestem promiennym, boskim 
ciałem niebieskim, które daje życie i ciepło duszom; a jednak jakże mało porusza się po wyznaczonych 
orbitach i jakże liczne są te, które krążą daleko od swoich orbit! - Możecie mi powiedzieć, że 
materialne ciała niebieskie nie mają wolności woli, a z drugiej strony właśnie ta wolność 
spowodowała, że ludzie zboczyli ze ścieżki. Dlatego powiadam wam: Jakże zasłużona będzie walka 
każdego ducha, skoro mimo daru wolnej woli umiał on podporządkować się prawu harmonii ze 
swoim Stwórcą. 
59 Walka, którą wam zwiastuję, nie potrwa długo; pokój nadejdzie wkrótce, ponieważ Światło Mojej 
Sprawiedliwości zajaśnieje wszystkim Moim dzieciom; zwiastuję wam, że nie pozwolę wam odejść na 
długo; zwiastuję wam, że nie pozwolę wam odejść na długo 
60 Wraz z ludem, który wychowuję, którego wyrywam z ciemności i niewiedzy, wypełnię proroctwa 
dane w minionych czasach, a wobec Moich dowodów i cudów świat zadrży, a teologowie i 



interpretatorzy proroctw spalą swoje książki i przygotują się wewnętrznie do studiowania tego 
objawienia. Mężowie tytularni, mężowie nauki, mężowie berła i korony zatrzymają się, aby usłyszeć 
Moją naukę, a wielu powie: Chrystus Zbawiciel powrócił! 
61 Uczniowie, troszczcie się o swoje przygotowanie, bo jeszcze wam nie powiedziałem, jak wiele 
rzeczy mam wam do powiedzenia, a już zbliża się rok 1950. 
62 Módlcie się z prawdziwą szczerością i zjednoczcie wasze myśli z myślami aniołów, aby złożyć waszą 
ofiarę przed Moją Boskością. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 85  
 
1 Dobre dla tych, którzy praktykują modlitwę myślną, ponieważ odczuwają Moją Obecność; ale 
zaprawdę, powiadam wam, przyjmuję wszystkie modlitwy, niezależnie od formy, w jakiej je do Mnie 
zanosicie. Zwracam uwagę na każde wezwanie i na każdą prośbę, nie oceniając formy, a jedynie 
zwracam uwagę na potrzebę, z jaką mnie szukacie. 
2 Dlaczego nie miałbym wysłuchać tych, którzy modlą się w sposób bardziej niedoskonały, skoro 
wiem, że w końcu wszyscy będą praktykować prawdziwą modlitwę? Na razie słyszę was w różnych 
formach, w jakich zanosicie do mnie wasze prośby, bo najważniejsze jest to, że mnie szukacie. Ale 
zaprawdę, powiadam wam, nie ma takiej modlitwy, która nie byłaby przeze mnie wysłuchana. Dla 
Mnie liczy się tylko dobra wola Moich dzieci. 
3 Pokazuję wam Prawdę poprzez doskonałą Naukę. Spróbujcie to praktykować, a poczujecie podczas 
modlitwy, że widzicie Moje światło i słyszycie Moje łagodne rady. 
4 Jesteście jeszcze daleko od osiągnięcia doskonałości, ale dążcie do niej bez ustanku, marząc o 
wielkości waszego posłannictwa i czyniąc prawdę waszym ideałem. 
5 Ludzie, waszą misją jest wyłom w świetle i prowadzenie do niego rzesz ludzi, którzy zbliżają się 
dzisiaj, a także przyszłych pokoleń. 
6 Na tej drodze kierujcie się sumieniem, abyście nigdy nie pozwolili, by wasze serce służyło za tron dla 
próżności, bo wtedy pracowalibyście na próżno. 
7 Nie pozwól, aby twój wzrok błądził od promiennego celu, do którego dążysz. Nie zważajcie na 
trudności, przeszkody i ciernie na drodze; te przeciwności sprawią, że gorliwiej będziecie pragnąć 
szczęścia osiągnięcia Królestwa Pokoju. - Pytacie Mnie: Mistrzu, czy konieczne jest wypicie kielicha 
goryczy w tym życiu, aby zapragnąć i zasłużyć na rozkosze, które Twoje Miłosierdzie obiecuje nam w 
życiu duchowym? Nie, moje dzieci. Gdy ta ludzkość, w swej ciągłej duchowej ewolucji, zrozumie 
prawdziwą wartość ludzkich dóbr, gdy zrozumie, że przyjemności i dobra ziemskie są tylko bladym 
odbiciem tego, czym jest błogość w Życiu Duchowym, nie będzie już musiała cierpieć na tej planecie, 
aby otrzymać duchowe rozkosze i radości; Wtedy bowiem ludzie nauczą się żyć ze swoimi losami i 
zwycięstwami, nie przywiązując się do tego, co przemijające, i będą walczyć o to, by przez duchowe 
zasługi osiągnąć wyższe życie, które czeka ich nieubłaganie, życie prawdziwe. 
8 Ludzie, w tym wieku macie zebrać z powrotem wielkie bogactwo wiary i nadziei, które wyrzuciliście 
z waszych serc, abyście mogli wejść z nim na górę, tak jakbyście nosili w sobie płonącą pochodnię, 
która oświetli waszą drogę. 
9 Kto tak żyje i tą drogą idzie, będzie dzieckiem ludu Bożego; nie jest ważne miejsce na ziemi, które 
zamieszkuje, krew, która w nim płynie, ani język, którym mówi. On będzie Moim uczniem, bo będzie 
świadczył o Mojej prawdzie. 
10 Nie będziesz już wierzył, że naród izraelski jest ludem Bożym. Spowodowałem rozproszenie się tej 
rasy po całym świecie, bo rzeczywiście Izrael nie jest rasą, jest to lud duchowy, do którego wszyscy 
jesteście powołani. 
11 Gdyby mój lud Izrael był z tego świata, czy wierzysz, że pozwoliłbym na ich wygnanie z Judei, że 
pozwoliłbym, aby ich plemiona rozproszyły się wśród narodów? Czy wierzysz, że gdyby to była 
prawda, pozwoliłbym, aby świątynia Salomona została zburzona i sprofanowana, a miasto Jerozolima 
zrównane z ziemią i podpalone, nie pozostawiając ani jednego kamienia na drugim? 
12 Yastanówcie się nad tym wszystkim, abyście zrozumieli, że Królestwo Duchowe nie może mieć 
swoich podstaw w tym świecie. Dlatego powiedziałem wam przez Jezusa: "Królestwo moje nie jest z 
tego świata". 
13 Dzieci ludu Bożego, prawdziwe dzieci Izraela, to ci, którzy miłują prawdę, którzy zachowują prawo, 
którzy miłują Boga w swoim bliźnim. 
14 Badajcie Moje Słowo, sprawdzajcie je, jeśli chcecie. Usunąć ziarno z kłosów i rozważyć nasiona. 
15 Czy sądzisz, że z powodu Moich pierwszych słów w tej nauce, kiedy powiedziałem ci, że jest wielu, 
którzy modlą się w sposób niedoskonały, twoi bliźni mogą czuć się urażeni? 
16 Yaprawdę, powiadam wam, konieczne jest, abyście wszyscy poznali prawdę, a prawda ta jest taka, 
że kultowe akty człowieka wobec Boga przeszły długą ewolucję i ulegały nieustannym zmianom. 



Modlitwa, która jest istotą aktów kultowych, również uległa przeobrażeniom. Zawsze dawałem wam 
odczuć Moją obecność, Moje miłosierdzie i Moje światło przez cały czas waszej ewolucji. 
17 Kiedy uklękliście przed bożkiem, aby prosić go o chleb powszedni, on nic wam nie dał, bo nie było 
w nim życia, ale Ja was wysłuchałem i dałem wam chleb. Po tym poznaliście istnienie prawdziwego 
Boga, a wiara ta umocniła się dzięki Słowu, które Chrystus pozostawił ludzkości; ale pomimo wiary w 
istnienie Boga jako Ducha, wasza tradycyjna skłonność do materialnego przedstawiania tego, co 
Boskie, aby móc to poczuć i zobaczyć z bliska, doprowadziła was do uformowania własnymi rękami 
obrazu Boga, przedstawionego w cielesnej postaci ukrzyżowanego Chrystusa. Przed tą figurą 
uczynioną rękami ludzkimi klęczałeś, aby się modlić, i wpatrywałeś się w ten krwawy wizerunek, aby 
twoje serce zostało nim poruszone i abyś czuł, że oddajesz mi cześć. 
18 Macie teraz przed sobą czas uduchowienia, który możecie nazwać "Czasem Doskonałej Modlitwy", 
ponieważ przyszedłem nauczyć was komunikować się ze Mną od ducha do ducha. Aby wasz duch 
nauczył się mówić swoim własnym językiem, "językiem", który jeszcze dziś jest nieznany ludziom, lecz 
który Bóg i duchy znają i dobrze rozumieją, chcę, żebyście zrozumieli, że musicie porzucić wszelkie 
zewnętrzne działania kultowe i wszelkie ofiary materialne. Jesteście na to wystarczająco dojrzali w 
tym czasie, ponieważ umiecie słuchać mnie z pokorą i nie jesteście już tacy, jacy byliście, gdy 
przyszliście tu po raz pierwszy i potępiliście to słowo jako bluźnierstwo, choć uważaliście się za 
chrześcijan. 
19 Dziś rozumiecie i potwierdzacie Moje nauki, przekonani, że dopiero teraz uczycie się być 
prawdziwymi chrześcijanami, ponieważ jesteście w trakcie rozeznawania sposobu zastosowania tych 
nauk w waszym życiu, a ponadto przeżywacie nową erę, która przynosi wam iskrę tego samego 
światła, przesłanie uduchowienia 
20 W tym czasie nauczyłem cię największej cnoty, jaką jest miłość; natchnąłem twoje serce i 
uwrażliwiłem twoje uczucia. Teraz objawiam wam dary, którymi obdarzony jest wasz duch, abyście 
mogli je rozwijać i używać do czynienia dobra wśród waszych bliźnich. 
21 Wiedza o życiu duchowym pozwoli wam dokonywać dzieł podobnych do tych, których dokonał 
wasz Mistrz. Pamiętajcie, że mówiłem wam, że jeśli rozwiniecie swoje zdolności, będziecie czynić 
prawdziwe cuda. 
22 Wszystko, co słyszeliście, będzie zapisane, aby można było to zgłębić w przyszłych czasach. 
Zostawię wam książkę, która będzie zawierała esencję wszystkich Moich nauk. Księga ta będzie 
skompilowana z kartek napisanych pod Moje dyktando przez Moich wybranych do tego, których 
nazywam "złotymi piórami". 
23 To pióro jest piórem Sumienia i Prawdy, to pióro, które włożyłem w prawą rękę Mojżesza, aby 
spisać księgi Pierwszych Czasów - to samo, które włożyłem w ręce Marka, Łukasza, Mateusza i Jana, 
aby spisać Życie i Słowo Boskiego Mistrza, księgę, którą nazwaliście "Nowym Testamentem". 
24 Wy, nowi uczniowie, którzy usłyszeliście Moje Słowo w tym czasie, do was mówię: nie musicie się 
trudzić, aby połączyć ten (obecnie powstający) Testament lub Księgę z poprzednimi, bo to Ja w tej 
Księdze połączyłem objawienia i nauki trzech wieków, czerpiąc z nich istotę, aby utworzyć jedno 
przesłanie 
25 Widzę jak ci, którzy chcą się uchronić przed zapowiedzianymi cierpieniami bliskiej przyszłości, 
zaczynają się przygotowywać. Mówię do tego, kto chce być zbawiony: weź Mnie za wzór, a jeśli 
naprawdę chcesz być na Mój obraz, weź swój krzyż i chodź za Mną. 
26 Jeśli nie wiesz, co to jest krzyż, mówię ci: jest to cnota pokory, posłuszeństwa, miłości; kto 
przyjmuje swój krzyż, wie, że Ojciec go tego nauczył i że dlatego żyje zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem. 
27 Podnieś ducha, napraw swoje życie, a będziesz w stanie głosić Moją naukę z dziełami. Nie myśl 
tylko o własnym zbawieniu, lepiej jest, jeśli rozważyć, jak można przynieść zbawienie dla swoich 
braci. Czuwajcie i módlcie się, i zarzućcie sieci w morze, którym jest ta ludzkość, a zaprawdę, 
powiadam wam, wielki będzie wasz połów. 
28 Nie martwcie się zbytnio, jeśli Moje zdania nie pozostaną w waszej pamięci, bo ten, kto czuje 
miłość do bliźniego, będzie posiadał niewyczerpany język: język miłości, który będzie zrozumiały dla 
wszystkich jego braci. 



29 Czasami, gdy tak mówię do słuchaczy, jest jakieś serce, które po cichu mówi do Mnie: "Ojcze, jeśli 
te dary, które nam powierzyłeś, są prawdziwymi klejnotami Twojego Królestwa, dlaczego oddałeś je 
w grzeszne ręce, wiedząc, że możemy je zbezcześcić?". Na to odpowiadam wam, że Boskie dary, 
które dałem ludziom, nie zmienią się w swojej istocie; światło zawsze będzie światłem, prawda nigdy 
nie przestanie być prawdą, to, co jest wieczne, nie będzie mogło umrzeć. Wiem, umiłowany ludu, że 
mnie rozumiesz, dlatego tak do ciebie mówię. 
30 Przed ludzkością otworzyła się otchłań i z niej chcę was wybawić w tym czasie; do tego było 
konieczne, abyście czuli Mnie blisko waszego serca. 
31 Czytam wszystkie wasze myśli i wiem, że ktoś z was myśli w tej chwili: Jeśli naprawdę jesteś 
Bogiem - co robisz tutaj wśród grzeszników, Ty, który zawsze powinien być wśród aniołów i 
sprawiedliwych? 
32. O serce nieczułe na miłość Bożą! Gdybyś wiedział, że czuję większą radość, gdy słyszę słowa 
skruchy grzesznika, niż gdy słyszę modlitwę sprawiedliwego! 
33 Pznajcie Mnie teraz, gdy zbliżyłem się do was. Zrozumcie Mnie, gdy wam mówię: Błogosławieni, 
którzy przychodzicie spragnieni Mojego Słowa, bo ono zamknie rany waszego serca i ugasi wasze 
pragnienie sprawiedliwości, prawdy i wiedzy. Przychodzicie do studni wypełnionej niewyczerpaną 
wodą miłości i mądrości. Pijcie i bierzcie ze sobą wodę na drogę, abyście mogli ugasić pragnienie 
waszych braci. 
34 Są to burzliwe czasy, nie pozwól, aby grzech zanieczyścił wodę, którą zaczerpnąłeś z tego źródła. 
Módlcie się, a znajdziecie zbawienie. 
35 Jtro wyjdziecie na prowincje i do wiosek i tam znajdziecie wielu spragnionych; wtedy zrozumiecie, 
że to Moje Miłosierdzie kierowało wami, abyście przynieśli im Moje Niebiańskie Orędzie; Ja jestem 
tym, który dawał wam orędzie Mojego Miłosierdzia; Ja jestem tym, który dawał wam orędzie Mojego 
Miłosierdzia 
36 Moja droga nie jest widoczna jak drogi ziemskie, wyznacza ją Moja miłość w waszych sercach. Jeśli 
wiesz, jak wejść do swojego sanktuarium, znajdziesz tam światło, które będzie cię prowadzić 
wiecznie. 
37 Cociaż do dziś ludzie reprezentowali Boskość poprzez przedmioty materialne, jutro będą szukać 
Mojej Obecności w Nieskończonym, w swoim duchu. 
38 Ludzkość podlega przygotowaniu i oczyszczeniu; nie ma dnia, w którym nie wydarzyłoby się jakieś 
wydarzenie, które by tego dowodziło. Konieczne jest, że wszystkie ciemności znikają z życia ludzi, tak, 
że mogą one zobaczyć światło Ducha Świętego. 
39 Y szczytu góry zapraszam cię do wejścia na nią, abyś mógł dotrzeć do Mojego łona. Ten lud, który 
od dawna słyszał głos Pana brzmiący z wysoka, przychodzi z niepewnym i potykającym się chodem, 
ale z wiarą celową. Niektórzy zostali zaskoczeni przez godzinę śmierci, gdy ledwo poczynili pierwsze 
przygotowania do rozpoczęcia wspinaczki, inni, gdy dopiero co pokonali kilka stopni na zboczu góry. 
Mówię do tych, którzy mnie słyszą jeszcze na ziemi, aby zwiększyli swoją gorliwość, aby podwoili 
swoje wysiłki, aby ten moment sądu zaskoczył ich jak najbliżej szczytu. 
40 Pamiętaj, że twój przykład ma być jak droga, po której przyszłe pokolenia mają kroczyć pewnym i 
szybkim krokiem ku doskonałości. 
41 Zaprawdę powiadam wam, w czasach, które nadejdą, ludzie będą chodzić duchowo bardzo blisko 
szczytu góry nawet na ziemi. 
42 Nie ma nic w Moim stworzeniu, co tak jak śmierć fizyczna, byłoby w stanie pokazać każdemu 
duchowi szczyt jego ewolucji, jaki osiągnął za życia, i nic tak nie pomaga jak Moje Słowo, aby wznieść 
się do doskonałości. To jest powód, dla którego Moje Prawo i Moja Nauka starają się zawsze i 
nieugięcie przeniknąć do serc, i dla którego ból i cierpienie radzą ludziom porzucić te drogi, które 
zamiast podnosić duszę, prowadzą ją do przepaści. 
43  Przyjmijcie Mnie wy, którzy przychodzicie bez lęku przed sądami ludzkimi, pragnąc Mojego Słowa. 
Błogosławieni "pierwsi", bo oni przygotowują łzami i krwią drogę dla tych, którzy powstaną duchowo 
w zaświatach. 
44  Dźwięk Boskiego dzwonu dotarł do wszystkich serc i wszystkich duchów. Ale podobnie mówię 
wam, że tylko nieliczni wiedzieli, skąd ten dźwięk pochodził. 



45  Kiedy Ojciec zobaczył, że dzieci nie mogą zrozumieć wezwanie Jego Ducha, szukał formy bardziej 
odpowiedniej dla człowieka, aby uczynić siebie znanym, i zrobił to przez samego człowieka. Gdy w 
sercach pojawiły się wątpliwości, czy to Mistrz objawia się w tej postaci, czy nie, obsypałem drogę 
ludzi cudami, aby ożywić ich wiarę i zaświadczyć, że jestem wśród was; bo dowody, które wam daję, 
tylko ja mogę dać. 
46 W ten sposób sprawię, że wielu, którzy kiedyś nie mogli słuchać Jezusa, teraz będą mieli 
możliwość odświeżenia swego ducha przez słuchanie Ducha Prawdy. 
47 Dałem wam do zrozumienia, że nie wszyscy usłyszą Mnie w tej postaci, bo nie jest ona 
najdoskonalsza, ale zbliża się dzień, kiedy głos Mój usłyszą wszyscy ludzie przez Moje duchowe 
objawienie się; będzie to czas przepowiedziany przez proroków, kiedy ujrzy Mnie każde oko i usłyszy 
Mnie każde ucho. 
48 Jeśli twoja modlitwa, która jest głosem grzesznika, dociera do mnie, dlaczego nie powinien czysty i 
wszechmocny Głos Ojca waszego dotrzeć do dna ludzkich serc? 
49  Nie zapominajcie, że Ja jestem Pasterzem, który szuka zagubionej owcy nawet w najgłębszych 
otchłaniach. O ludu umiłowany! Idźcie za Mną zawsze z tą samą odwagą i wiarą, z jaką idziecie za 
Mną dzisiaj, aby wasz przykład zachęcił te rzesze, które jeszcze przyjdą do was, aby powiększyć lud 
Boży. 
50 W pierwszych dniach Izrael potrzebował tej odwagi i wiary, aby przetrwać trudne przejście przez 
pustynię. Mężczyźni, którzy poczuli w swych sercach wezwanie Jehowy, stracili strach przed 
faraonem i wraz z rodzinami podjęli marsz ku materialnemu i duchowemu wyzwoleniu. 
51  Zastanów się nad historią tego narodu. Czy nie mówiłem wam, że jego życie jest księgą boskich 
objawień, ludzkich doświadczeń i przykładów? 
52 W łonie tych tłumów, które teraz gromadzą się, aby słuchać Moich nowych nauk, są również te 
duchy, które szły za Mną przez pustynię; zostały one przeze Mnie posłane, aby nauczyć was, jak być 
silnym w zmienności życia i jak być wiernym waszemu Ojcu; zostały one przeze Mnie posłane, aby 
nauczyć was, jak być silnym w zmienności życia i jak być wiernym waszemu Ojcu; zostały one posłane, 
aby nauczyć was, jak być silnym w zmienności życia i jak być wiernym waszemu Ojcu 
53 Zapiszcie również swoją historię; chcę, aby była ona niezatarta przez dobre przykłady, które 
pozostawicie przyszłym pokoleniom. 
54  Dobrze interpretujcie Moją naukę, abyście wiedzieli, jak we właściwy sposób wprowadzać ją w 
życie. Nie chcę, aby ci, którzy stopniowo pojmują Moją Naukę, stali się próżni i czuli się lepsi od tych, 
którzy zbyt wolno pojmują to, co istotne. Nie chcę, aby ci, którzy źle zrozumieli Moje Słowo, 
prowadzili wielkie słowo, ponieważ myślą, że je zrozumieli. To nie jest ludzki pan, który mówi do 
ciebie, ani sędzia na ziemi, który cię osądza, ani nie jest to lekarz tego świata, który cię uzdrowił. 
55  Zrozumcie, że Moje Słowo nie wypełnia waszych umysłów próżnymi filozofiami, ono jest istotą 
życia. Nie jestem bogatym człowiekiem, który oferuje wam światowe bogactwo. Ja jestem Bogiem 
Soli, który obiecuje wam królestwo prawdziwego życia. Jestem pokornym Bogiem, który podchodzi 
do swoich dzieci bez ostentacji, aby podnieść je na drodze zadośćuczynienia swoją pieszczotą i swoim 
cudownym Słowem. 
56  Podczas gdy w świecie niektórzy biegają za fałszywą wielkością, inni mówią, że człowiek jest nic 
nieznaczącym stworzeniem przed Bogiem, a są nawet tacy, którzy porównują się do robaka ziemi. 
Oczywiście, wasze materialne ciało może wydawać się wam małe pośród Mojego stworzenia, lecz dla 
Mnie nie jest, z powodu mądrości i mocy, z jaką je stworzyłem. Ale jak można ocenić wielkość 
swojego istnienia na podstawie wymiarów swojego ciała? Czy nie czujesz w nim obecności duszy? 
Jest większy od waszego ciała, jego istnienie jest wieczne, jego droga nieskończona, nie jesteście w 
stanie poznać końca jego ewolucji, tak samo jak jego początku. Nie chcę widzieć cię małym, 
stworzyłem cię, abyś osiągnął wielkość. Wiesz, kiedy uważam człowieka za małego? Kiedy zatracił się 
w grzechu, bo wtedy stracił swoją szlachetność i swoją godność. 
57 Przez długi czas nie trzymaliście się mnie, nie wiedzieliście już, czym jesteście w rzeczywistości, 
ponieważ pozwoliliście, by wiele cech, zdolności i darów, które wasz Stwórca w was złożył, leżało 
bezczynnie w waszej istocie. Śpicie o duchu i sumieniu, a to właśnie w ich duchowych cechach leży 
prawdziwa wielkość człowieka. Żyjecie jak istoty, które są z tego świata, ponieważ one powstają i 
umierają w nim. 



58  Kazałem wam iść wszystkimi drogami, abyście mogli zakosztować różnych owoców. Ale w końcu 
wezwałem cię, więc ci mówię: Nikt nie jest nowy na tej drodze życia, nikt nie został zaskoczony 
Moimi objawieniami bez przygotowania. 
59  Jedliście już chleb duchowy, ofiarowany przez różne wspólnoty religijne; doświadczyliście już, 
czym jest nauka; usłyszeliście już dość ludzkich teorii, teraz posłuchajcie Mnie: jeśli po wysłuchaniu 
Mojego ostatniego słowa Moja nauka nie zadowala was, idźcie i szukajcie prawdy w inny sposób. 
Tutaj światło, miłość i podnosząca na duchu moc Mojej nauki przekona was, bo ja nie chcę 
niewolników ducha! 
60 W tym czasie to Chrystus w Duchu daje wam swoją naukę, nie jest to Eliasz; jako zwiastun 
przygotował Moje przyjście w tym czasie, pomaga wam zrozumieć Moje Słowo, które wam daję. 
61 Pytasz Mnie, jak możesz postępować zgodnie z Moją Wolą, a Ja ci mówię: najpierw osiągnij swoją 
wewnętrzną harmonię, a potem żyj w harmonii z całym Moim Dziełem; mówię ci to, bo jeśli nie 
będziesz żył w harmonii, nie będziesz mógł żyć w harmonii z Moim Dziełem. Mówię wam to, 
ponieważ gdybyście szczerze osądzili samych siebie, odkrylibyście, że wasze serce nie jest w harmonii 
z waszym umysłem, że wasze ciało nie jest w harmonii z waszą duszą, a nawet dusza nie zawsze jest 
w harmonii z sumieniem. Lecz jeśli jesteście podzieleni wewnątrz siebie, to z konieczności jesteście 
podzieleni z innymi i nie jesteście w harmonii z prawami naturalnymi i boskimi. To właśnie to ziarno 
rozłamu rozmnożyło się na ziemi i dlatego ludzkość żyje obecnie w chaosie. Ale Moje Miłosierdzie 
pomaga wam w oczyszczeniu się i prosi was o to: Kiedy wszyscy rozpoznacie się we Mnie? 
62  Badajcie wszystko, czego was nauczam, abyście nie czuli potrzeby szukania Mojej prawdy w 
książkach, bo więcej wam przyniesie pożytku ufność w sumieniu niż w książkach napisanych przez 
ludzi. W sumieniu jest zawsze Moje światło, ale żeby zrozumieć Jego pouczenia, musicie żyć jako 
ludzie dobrej woli. 
63  Jakże szczęśliwy będzie twój duch w zaświatach, gdy jego sumienie powie mu, że zasiał ziarno 
miłości na ziemi! Cała przeszłość pojawi się przed waszymi oczami, a każdy widok tego, co wasze 
dzieła były, da wam nieskończoną rozkosz. 
64  Przykazania Moich Praw, które twoja pamięć nie zawsze była w stanie zachować, przejdą również 
przez twojego ducha pełne jasności i światła. Zdobądź zasługi, które pozwolą ci przeniknąć w 
nieznane z oczami otwartymi na prawdę. 
65  Jest wiele tajemnic, które człowiek na próżno próbował rozwikłać; ani ludzka intuicja, ani nauka 
nie zdołały odpowiedzieć na wiele pytań, które ludzie sobie zadawali, a to dlatego, że istnieją 
uświadomienia, które są przeznaczone tylko dla ducha, kiedy wszedł on w dolinę duchową. Te 
niespodzianki, które na niego czekają, te cuda, te objawienia, będą częścią jego nagrody. Ale 
naprawdę, mówię wam, jeśli duch wchodzi do świata duchowego z bandażem na oczach, on nic nie 
zobaczy, ale nadal będzie widział tylko tajemnice wokół niego, gdzie wszystko powinno być jasne. 
66 Ta Niebiańska Nauka, którą wam dziś przedstawiam, ujawnia wam wiele piękna i przygotowuje 
was tak, że pewnego dnia, gdy staniecie w duchu przed Sprawiedliwością Wiekuistego, będziecie w 
stanie wytrzymać cudowną rzeczywistość, która będzie was otaczać od tego momentu. 
67 Bądźcie prawdziwymi uczniami tego dzieła, a nie potkniecie się i będziecie mieli pełne poznanie 
prawdy w najbardziej wzniosłych chwilach waszego życia. 
68  Czy możesz sobie wyobrazić zamieszanie tych, którzy odłączają się od materii, nie wiedząc, gdzie 
się zwrócić? Czy możesz sobie wyobrazić ból i rozpacz tych, którzy przychodzą do świata duchów 
obciążonych grzechów, krwi i błędów? Czy będą oni w stanie otworzyć drzwi do Tajemnicy i wpaść w 
zachwyt, gdy ujrzą chwałę Moich dzieł? Ci, którzy w ten sposób przychodzą do Mnie, poznają tylko 
Moją sprawiedliwość, która panuje w ich sumieniu, która jest jak ogień, który pali, pochłania i 
oczyszcza. 
69 Korzystajcie z Moich lekcji, zrozumcie, że mówię do was, uczniowie, do was, którzy słyszycie Moje 
Słowo przez ludzkie usta Moich głosicieli, a Ja słucham waszego głosu, który mówi do Mnie z 
najskrytszej części waszych serc. 
70 Kiedy i ty będziesz mogła usłyszeć Mój duchowy głos w głębi twego jestestwa...? Kiedy raz 
zaistnieje doskonały dialog między Ojcem i Jego dziećmi - prawdziwa komunia ducha z duchem. 
71 Uświadomcie sobie, że Boskie pouczenia nie ustają, od czasu do czasu udzielam wam nowych 
lekcji, które wyjaśniają i rozszerzają poprzednie. Gdy mnie usłyszycie w tym czasie, nie zachowujcie 



się jak faryzeusze, którzy oburzali się na dzieła miłości Jezusa, gdy uzdrawiał opętanych, i publicznie 
wykrzykiwali, że człowiek, który nazwał siebie Synem Bożym, był fałszywym prorokiem głoszącym 
nauki sprzeczne z Prawem Mojżesza. - Nie mówcie, że nauczanie, które teraz jest udzielane, jest 
sprzeczne z tym, co Jezus zostawił wam w swoim czasie. 
72 Jeśli chcesz dokonać prawidłowego osądu tej nauki, najpierw oczyść swoje serce z uprzedzeń, z 
niecnych namiętności, z fanatyzmu, a potem weź jedną z Moich nauk, jakakolwiek by ona nie była, 
zbadaj ją, a zobaczysz, jakie zawiera światło i jak bardzo pomaga ci przyjść do Mnie. 
73  Wybranych do Moich objawień poruszam przez ich sumienie, aby ani na chwilę nie zapomnieli o 
odpowiedzialności za misję, którą im powierzyłem. Blask, jaki otrzymuje Moje objawienie, zależy od 
ich przygotowania i od tego zależy również wrażenie, jakie dana osoba otrzymuje w swoim sercu. 
74  Kiedyś, gdy byłem ukrzyżowany, tłumy wołały do Mnie: "Jeśli naprawdę jesteś Synem Bożym, 
zejdź z krzyża, a uwierzymy w Ciebie". Dziś do ciebie, która wygłaszasz Moje Słowo, powiedzą: "Jeśli 
twoje usta naprawdę mówią Słowo Boże, daj nam dowody, o które prosimy". 
75 Wybaczcie tym, którzy was sprawdzają i tym, którzy wątpią w waszą misję lub wyśmiewają się z 
was. Zdejmę z twego ramienia ten ciężki krzyż, który mi przekażesz z całą łagodnością; wtedy 
poprosisz Ojca z głębi serca: "odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią". 
76  Miłosierdzie moje mówi wam: Duchy, które przyszły tutaj zjednoczone z ciałem ludzkim i wiele 
zmagały się i doświadczyły, odpoczywają tutaj z Mistrzem. Dla jednych życie było ciężarem, dla 
innych jarzmem. Jakże niewielu jest tych, którzy wiedzą, że życie jest głęboką lekcją! 
77  Nie rozpaczaj, wniknij w Moje Słowo, a pokój i spokój nastąpi po twoich burzach. Nazywacie Mnie 
najlepszym Lekarzem i rzeczywiście wylewam Mój balsam na waszą boleść. Lecz nie tylko chcę wam 
to przynieść, lecz także chcę wam powiedzieć, że wybrałem was, abyście pomogli mi w Boskiej misji 
pocieszania i uzdrawiania wszystkich chorych, których znajdziecie na waszej drodze. 
78  Czy uważacie się za niezdolnych do wykonywania tych dzieł? Weźmy przykład z Moich apostołów 
drugiej ery; znalazłem ich również smutnych i chorych, ale ich smutek był w ich duchu, byli chorzy z 
tęsknoty, ponieważ oni i ich naród długo oczekiwali na przyjście obiecanego Mesjasza, który 
przyniesie swoje Królestwo miłości i którego chleb zaspokoi tak wielki głód sprawiedliwości. 
79 Kiedy po raz pierwszy ujrzeli Mistrza i usłyszeli Jego głos, poczuli, że nie są już z tego świata, lecz z 
tego, który powołał ich swoim boskim słowem; uzbroili się w nadprzyrodzoną moc i poszli za Nim do 
końca. 
80  Wam, którzy w tym czasie zasiadaliście do Mojego stołu, mówię: nie zwlekajcie dłużej z 
wypełnieniem zadania mówienia światu o tej uczcie niebieskiej. Już teraz podejmijcie wysiłek, aby 
otrzymać dary Ducha Świętego, które będą jedyną rzeczą, jaką zabierzecie ze sobą z tego świata. Nie 
mówię wam, żebyście zaniedbywali swoje obowiązki materialne, ale nie martwcie się o to, jak 
zdobędziecie to, co jest wam potrzebne do życia i przetrwania. Mówiłem wam w innym czasie, że 
ptaki ani nie sieją, ani nie żną, a jednak nie brakuje im ani pożywienia, ani schronienia. Jest rzeczą 
niemożliwą, abyście wy, którzy macie w sobie cząstkę Boga, a ponadto gorliwie zabiegacie o to, czego 
wymagają wasze potrzeby, mieli być pozbawieni tego, na co pracujecie swoim wysiłkiem, swoją 
nauką, a czasem swoim bólem. 
81 Brakuje wam tylko wiary w życie, ale w to wyższe życie, które Ojciec wasz niebieski oferuje wam w 
tym słowie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 86  
 
1 Czy naprawdę Mnie kochacie, ludzie? czy wierzysz, że naprawdę jesteś w Mojej Obecności? to okaż 
mi swoją skruchę poprzez szczere postanowienie poprawy. Chcę mieszkać w waszych sercach, 
abyście później mogli obcować ze Mną z ducha na ducha. 
2 Gdy napotykacie na coraz większe trudności na waszej drodze życiowej, bierzecie je za przeszkodę 
w waszym postępie duchowym i mówicie mi o tym, nie zdając sobie sprawy, że droga bez prób 
byłaby drogą, na której nie mielibyście możliwości zdobycia zasług dla odkupienia waszych win. 
3 Gdy promienie słońca cię spalą, przyjdź odpocząć pod cieniem tego boskiego drzewa, abyś odzyskał 
siły i nabrał odwagi. Tutaj objawię wam moc miłości, która odkupuje, oczyszcza i daje pokój. Miłość 
zbliża was do siebie i zbliża was do Stwórcy, abyście mogli stać się jednością z uniwersalną harmonią. 
4 Pomyślcie o błogości, jakiej doświadczy wasz duch, gdy usłyszy w sobie Głos swego Ojca, w 
jakimkolwiek miejscu by to nie było. W ten sposób udowadniam wam, że tylko czekam, aby ukazać 
Moją chwałę każdemu, kto z pokorą zrodzoną z miłości zbliży się, aby Mnie zapytać lub zadać Mi 
pytanie. Ten będzie żył we Mnie, a Ja będę żył w nim. 
5 Czasami zastanawiasz się, czy jest to w ogóle możliwe, aby Duch Boży zamieszkał w tobie. Na to 
powiem wam, że wystarczy obserwować, jak waszemu ciału ani na chwilę nie brakuje powietrza, 
którym oddycha, by móc żyć. Podobnie w ten sam sposób Duch Mój przenika waszą istotę, abyście 
mogli posiąść światło i moc Ojca, które są życiem wiecznym. 
6 Ja jestem tutaj, dając się poznać i mówiąc przez twoje usta. Jest to kolejny dowód na to, że Ja 
jestem w was, a także lekcja dla tych, którzy wątpią, że to Mój Duch daje o sobie znać w ten sposób. 
7 W Drugiej Erze powiedziałem faryzeuszom, którzy oburzali się, że uzdrawiałem chorych w szabat: 
"Pan jest władcą czasu, a nie czas Jego; dlatego może używać czasu, jak Mu się podoba." Stosownie 
do tego, w obecnym czasie, mówię do tych, którzy nie wierzą w Moje objawienie się za pomocą 
ludzkiego organu rozumienia: "Ja jestem Panem człowieka, a nie on Panem Pana; dlatego posługuję 
się nim, jak jest Moją wolą." 
8 Czasami jest konieczne, abyś stracił to, co posiadasz, abyś mógł poznać jego wartość. Mówię wam 
to, ponieważ wielu będzie wątpić, gdy Ja daję wam Moją proklamację przez usta ludzi. Lecz gdy ten 
głos zostanie uciszony, a serca zaczną odczuwać głód tej Boskiej istoty, zrozumieją, że te nauki nie 
pochodzą od ludzi, lecz że światło Ojca was oświeciło. 
9 Już teraz ostrzegam was, abyście byli przygotowani; dla tych nauk wielu popełni oszustwo, 
nazywając siebie nosicielami Mojego głosu, podczas gdy Ja już przestanę dawać wam znać o sobie 
przez ludzki organ intelektu. 
10 W czasie Mojego objawienia się nikt nie milczał, ani nie będzie milczał Mój Głos; lecz po tym 
czasie, jeśli ktoś twierdzi, że otrzymuje Boski Promień Mojego Światła, wiedząc, że za jego pomocą 
nie jest posłuszny Ojcu i oszukuje swojego brata, zawsze będzie musiał obawiać się, że Moja 
Sprawiedliwość go ogarnie, lub będzie musiał być świadomy w każdej chwili, że ludzka 
sprawiedliwość go pochwyci 
11 Chcę od was posłuszeństwa, chcę, abyście tworzyli lud silny swoją wiarą i duchowością, bo tak jak 
sprawiłem, że pokolenia wywodzące się od Jakuba rozmnożyły się, mimo wielkich trudności, które 
dotknęły ten lud, tak sprawię, że wy, którzy nosicie to ziarno w waszym duchu, wytrwacie w waszych 
zmaganiach, aby wasz lud rozmnożył się znowu jak gwiazdy na niebie i jak piasek na morzu. 
12  Dałem wam poznać, że duchowo jesteście częścią tego ludu Izraela, abyście mieli pełniejszą 
wiedzę o waszym przeznaczeniu. Lecz jednocześnie poleciłem wam, abyście nie ogłaszali publicznie 
proroctw na ten temat, dopóki ludzkość nie odkryje ich z własnej woli. Skoro bowiem istnieje jeszcze 
na ziemi naród Izraelitów, Żydów według ciała, to odmówią ci tego imienia i nie nadadzą ci go, choć 
nie jest to ważny powód do sporu. Oni jeszcze nic o tobie nie wiedzą, podczas gdy ty wiesz wiele o 
nich. Objawiłem wam, że ten lud, błąkający się po ziemi i pozbawiony spokoju ducha, krok po kroku i 
nie wiedząc o tym, zmierza ku Ukrzyżowanemu, którego uzna za swego Pana i którego będzie prosił o 
przebaczenie za swoją tak wielką niewdzięczność i zatwardziałość wobec Jego miłości. 



13 Ciało moje zostało zdjęte z krzyża, ale dla tych, którzy od wieków się mnie zaparli, pozostaję 
przybity i nadal czekam na moment ich przebudzenia i skruchy, aby dać im to wszystko, co im 
ofiarowałem, a czego nie chcieli przyjąć. 
14 Jest to czas sądu, czas płacenia długów. Nie szukałem sprawiedliwych na świecie, bo to szukanie 
byłoby daremne. Szukam tych, którzy zbłądzili, i oświecam ich drogę, aby mogli powrócić na drogę 
dobra. 
15 Mówię długo do waszego ducha, ale ludzie mówią mi: "Panie, nie tylko nasz duch Cię potrzebuje, 
spójrz, nasze życie jest ciężkim krzyżem". A jednak mówię wam: cieszcie się, że żyjecie na tym 
skrawku ziemi, gdzie nie dotarło zniszczenie, wojna, głód i śmierć. Nie doceniacie miłosierdzia 
Mojego, a zamiast codziennie dziękować Mi za dobrodziejstwa Moje, uważacie się za potrzebujących 
i ciągle mi się skarżycie. 
16 Zrozumcie waszą misję na ziemi i uchwyćcie cud, że byliście świadkami źródła duchowości, które 
wytrysnęło w łonie tego ludu. 
17 Ja, Chrystus, jestem Słowem Ojca i światłem waszych sumień, bo światło Boga, przepełnione 
miłością w Jezusie, jest w waszych sercach. 
18  Wejdźcie pod skrzydła Boskiego Skowronka, gdzie jest ciepło, które daje życie wieczne tym, którzy 
czują, że umierają z zimna. Zaprawdę powiadam wam, zimne są serca ludzkie, bo miłość od nich 
odeszła. Podobnie jest w tych domach, gdzie gaśnie święty płomień uczuć, czy to między 
małżonkami, między rodzicami i dziećmi, czy między braćmi i siostrami. Ich ciała są blisko siebie, ale 
ich dusze są daleko od siebie. Jak wielka jest ich pustka, jak głęboka ich samotność i jaki chłód panuje 
w tych domach! 
19 Jeśli czasem mówię wam, że widzę, jak przychodzicie do Mnie drżąc z zimna, to dlatego, że widzę, 
iż doświadczyliście od świata tylko obojętności na wasz ból, bo doświadczyliście tylko egoizmu i 
niewdzięczności 
20 Jakże samotny jest ten, kto cierpi na ziemi, jakże opuszczony chory! Jakże gniewni są ludzie z tym, 
który upada, i jak gorzki jest chleb pozostawiony dla biednych! Poczujcie, jak ciepło blasku, który 
kieruję do was, przenika nawet najbardziej skryte wasze serca. Zanieś to ludowi, strapionym i 
chorym. Ubodzy wzniosą wtedy swe myśli do Stwórcy życia, aby Mu powiedzieć: "Panie, nie jesteśmy 
już opuszczeni w tej dolinie; jest wielu takich, którzy wylewają łzy z naszego powodu, którzy nas 
szukają, pocieszają i wyciągają do nas rękę". 
21 Nawet w tym czasie mówię wam: "Proście, a będzie wam dane", ale teraz dodaję: "nauczcie się 
dawać, bo będziecie proszeni". 
22 W najskrytszej istocie każdego stworzenia jest akord miłości, który dotknięty wibruje. Trzeba do 
niego dotrzeć poprzez czułość i miłość, aby obudzić i sprawić, by serce poczuło coś z tego, co Bóg 
czuje do każdego ze swoich dzieci: miłość. 
23 Kto będzie mistrzem, który wie, jak odkryć w każdym człowieku drogę, która prowadzi do tej 
struny, którą dziś ludzie tak głęboko ukrywają? 
24  Uczcie się ode Mnie, uczniowie, rozpoznajcie, jak Moje proste i zwykłe Słowo poruszyło waszą 
istotę. Powodem tego jest to, że jego istota zawiera Boską miłość, która jest ciepłem i życiem dla 
serca i dla ducha. 
25 Dziś, skoro Mistrz jest z wami, zobaczcie w Nim Ojca wszystkich istot. Nie nazywajcie Mnie więcej 
Jezusem z Nazaretu, ani Rabbim z Galilei, ani Królem Żydowskim, bo nie jestem z żadnego narodu ani 
miejsca na ziemi, nie przychodzę jako człowiek, przychodzę w duchu, a natura moja jest boska. 
26  Jak wiele zostało powiedziane i napisane o Moim istnieniu na ziemi, ale jak rzadko ludzie wyszli 
poza to, co materialne. Ludzie klękali tylko po to, by czcić miejsca i przedmioty, które wskazują na 
Moje ślady w świecie, zamiast szukać Boskiej istoty Moich słów i Moich dzieł. Ale jak jasny świt, dla 
ludzkości nastał nowy czas, w którym wasz duch rozpozna w blasku południa to, co wcześniej było dla 
niego tajemnicą spowitą nieprzeniknioną ciemnością. 
27  W tym dniu mężczyźni wyciszają swoje umysły na kilka chwil i wznoszą swoje duchy do mnie na 
pamiątkę błogosławionej nocy, w której Zbawiciel przyszedł na świat. Niektórzy odczuwają pokój 
Mojego Ducha, ponieważ w ich sercach jest pokój, inni odczuwają smutek, ponieważ myślą o swoim 
dzieciństwie i o ukochanych istotach, które zniknęły z tego świata. Niektórzy zanurzają się w 



duchowej kontemplacji i modlitwie, tak jak są inni, którzy profanują prawdziwą radość ducha poprzez 
światowe przyjemności i świętowanie. 
28  Ale pytam ubogich, potrzebujących ziemi: Dlaczego płaczecie? Czy nie pamiętacie, że prości 
pasterze z Betlejem byli pierwszymi, którzy ujrzeli oblicze swego Pana w wizji tego Dziecka? 
29 Osuszcie wasze łzy, podnieście wasze twarze i ujrzyjcie Światło Mojej Obecności w tym 
błogosławionym słowie, które słyszeli także zwykli ludzie, gdy usłyszeli je po raz pierwszy w tym 
czasie; Ja jestem tym, który mówił wam wszystko o Mojej Obecności; Ja jestem tym, który mówił 
wam wszystko o Mojej Obecności Świętuj tę noc z radością i pamiętaj o tej, w której przyszedłem do 
ciebie, aby przynieść ci Moje światło na całą wieczność. 
30 Ja błogosławię twój dom i twój chleb i mówię ci: Będę przy waszym stole, a obok mnie Maryja, 
wasza czuła Matka Duchowa. 
31  Dopilnuj, aby twoja dusza przyodziała się w białą szatę cnoty, nawet jeśli skromnie okrywasz 
swoje ciało. To, co jest naprawdę ważne w człowieku, a co zostało przez niego zdegradowane do 
najniższego miejsca, zostanie wskrzeszone w tym wieku, który ludzie będą nazywać "czasem ducha". 
32 Zobaczcie, jak zbłąkane owce gromadzą się na wezwanie pasterza, aby żyć w owczarni pokoju. 
33 Plemiona tego ludu, które słuchały przykazań Jehowy w pierwszej erze, według wszelkiego pozoru 
zniknęły z powierzchni ziemi. Któż z tych duchów rozproszonych obecnie po całej kuli ziemskiej i 
reinkarnujących się w mężczyznach i kobietach różnych ras byłby w stanie rozpoznać lub odkryć tych, 
którzy w poprzednich wcieleniach byli z nim połączeni więzami krwi? Tylko Moje dalekowzroczne, 
przenikliwe i miłujące sprawiedliwość oko jest w stanie odkryć to, co dzisiaj jest zaprzeczane ludziom. 
34. Oto jestem, przemawiam przez organ umysłu ludzi, którzy nie znają nawet swojego 
przeznaczenia, a tym bardziej przeznaczenia innych. Wiem, że wielu wyśmiewa się z tych słów, 
przypisując je wyobraźni lub fantazji Moich nosicieli głosu, przez których przemawiam. Ale zaprawdę, 
powiadam wam, ta zmaterializowana ludzkość odda sprawiedliwość temu prostemu słowu 
wypowiedzianemu ustami ludzi. 
35  Pierwsze bruzdy zostały zrobione wcześniej, nasienie wpadło w ich łono. Dziś tylko nieliczni 
wiedzą, że byłem z wami; ale jutro świat się dowie, a gdy zgłębi, co się działo w czasie mego przyjścia, 
mego przebywania i mego odejścia w tym czasie, wyzna, że nie przyszedłem w ukryciu ani w 
milczeniu i że od Wschodu do Zachodu dałem światu dowody i znaki, którymi zaświadczyłem o moim 
Nowym Objawieniu, wypełniając w ten sposób obietnicę daną ludzkości w starożytności 
36. W tym dniu łaski twoje serce jest pełne radości, ponieważ Moja obecność jest znowu wśród 
ciebie. Gdy zaczynacie słuchać Mojego Boskiego słowa nauki, czujecie się splamieni i niegodni, by 
słuchać Mojego słowa, lecz gdy nauka się kończy, czujecie się czyści. Dzieje się tak dlatego, że Moje 
Słowo, które jest rzeką łaski, oczyszcza i oczyszcza każdego, kto zanurza się w jego wodach. 
Wy jesteście tym ludem, który słuchając mnie wciąż na nowo, dojdzie do odnowy, a potem do 
uduchowienia. To właśnie w tym czasie, i w żadnym innym, macie dokonać tego oczyszczenia, 
ponieważ bez tego nie moglibyście być godnymi nosicielami Mojego Prawa lub wysłannikami tego 
Słowa. 
38 Uświadomcie sobie, że nie wystarczy powiedzieć: "Jestem jednym z tych, których Pan naznaczył", 
ale trzeba wykorzystać powierzone wam dary duchowe, świadcząc swoimi uczynkami miłości o 
prawdzie Mojej nauki. 
39  Wśród tego ludu są ci, którzy uznają, że Moja Obecność wśród was była Łaską Niebios, kolejnym 
dowodem Boskiej Miłości do tych, którzy grzeszą i cierpią. Z głębi serc tych, którzy tak odczuwają tę 
łaskę, wypływają w sposób duchowy psalmy, które wznoszą się w nieskończoność, aby Mi dziękować 
za to, że przyszedłem do was. 
40  Lud Boży jest rozproszony wśród różnych ludów i narodów. Starałem się ich zjednoczyć, ale 
znalazłem ich oddających się przyjemnościom tego świata, głuchych na Mój głos, nieczułych na Moją 
obecność, nie pamiętających o Mojej obietnicy powrotu. Znalazłem część tego ludu w tym zakątku 
ziemi tutaj, a widząc, że ich duch czekał na Mnie, że ich serce było zatwardziałe w cierpieniu i zdolne 
do odczuwania Mojej Obecności, posłałem im Eliasza, aby przygotował ich do stania się Moimi 
nowymi uczniami. 



41 Kiedy ten lud wzrośnie w liczbę i stanie się wielki i silny przez swoje uduchowienie, wejdzie do 
Nowego Jeruzalem, oślepiająco białego Miasta Duchowego, niewidzialnego dla materialnych oczu, 
którego bramy miłości zostaną otwarte, aby przyjąć długie pielgrzymki, które przyjdą go pragnąć. 
42 Olśniewająco biały blask tego domu wypływa z duchowej harmonii tych, którzy wypełniają Moje 
Prawo, a każdy, kto wejdzie tą drogą na łono tego braterstwa, stanie się w ten sposób dzieckiem ludu 
Bożego. 
43 Nie wszyscy słuchają mnie tutaj, którzy otrzymali dary duchowe w tym czasie. Zobaczcie, ile jest 
pustych miejsc przy stole, bo wiele Moich małych dzieci po otrzymaniu korzyści odeszło i unikało 
obowiązków i nakazów. O, gdyby jeszcze tu na ziemi znali śluby, które każdy duch złożył Mi przed 
przyjściem na ziemię! 
44  Zanim cierpienie sprawi, że znów się załamią, a nędza uczyni ich znów wyrzutkami - odszukaj ich, 
powiedz im, że Moja Miłość wciąż na nich czeka, ale aby nie cierpieć, muszą powrócić do Ojca, zanim 
roztrwonią ostatki tego, co pozostało im z dziedzictwa. 
45 Przyjdźcie, przyjdźcie, mówi Mistrz do was, na mojej drodze jest prawdziwy pokój, Ja jestem 
zbawieniem i życiem. 
46 Kochajcie i chwalcie Ojca, który zstępuje, by was zaskoczyć w waszym ziemskim życiu, i umie wejść 
do waszego serca. 
47  Po tym, jak usłyszeliście Moje słowo jako Ojciec i jako Mistrz, otrzymacie je również od Sędziego 
w owym dniu. Będę od was wymagał zdania relacji z tego wszystkiego, co wam dałem do wypełnienia 
waszego zadania. 
48  Masz światło, które cię prowadzi, cnoty i zdolności. Czuwałem nad wami i postawiłem was na 
drodze, którą możecie mnie dosięgnąć. Teraz, po czasie, w którym was sprawdziłem, pytam was: Jaki 
jest twój hołd i jaka jest twoja realizacja? Czy zrozumiałeś, co dla mnie znaczysz? Przygotujcie się 
więc, posłuchajcie głosu waszego sumienia i odpowiedzcie na Moje pytania. 
49 Czy chcesz, abym na Moich ramionach dźwigał krzyż niedoskonałości świata i przejął twoje 
obowiązki, abyś dokonał tego, co należy tylko do ciebie? Przekazuję wam w tym czasie Trzeci 
Testament, a wy nie zrozumieliście nawet dwóch pierwszych. Gdybyście byli przygotowani w tym 
czasie, nie byłoby konieczne, aby Moje słowo było słyszane materialnie, bo wtedy mówiłbym 
duchowo, a wy odpowiadalibyście Mi swoją miłością. 
50  Kiedy Mój głos osądu daje się w was odczuć, szukacie schronienia i pociechy u waszej Matki. 
Wtedy miły i kochający głos Maryi wstawia się za wami i staje przy was w próbie. Ona, u której wasze 
prace, modlitwy i prośby nie pozostają bez echa, radzi wam i prosi Ojca o nową możliwość, aby 
dziecko mogło powrócić na dobrą drogę, odnowić się i być całe. Jej dobroć okrywa cię jak płaszcz. 
51  Pojawia się przede mną także Eliasz, jak latarnia, której światło prowadzi ludzkość. Jego głos, 
pełen sprawiedliwości, wstrząsa sercami i sprawia, że odczuwają one skruchę. Ślubuje mi czuwać nad 
czystością źródła, którym jest Moje Dzieło, aby wszyscy, którzy się do niego zbliżają, mogli w nim 
ugasić pragnienie sprawiedliwości i miłości. Laską, o którą oparłem człowieka, jest Eliasz, 
niestrudzony Pasterz, który prowadzi i prowadzi was do Mnie i sprawi, że dotrzecie na Moje łono, gdy 
się udoskonalicie. 
52 Każdy okres czasu, który wam daję, każda reinkarnacja, jest kolejnym etapem, który duch osiąga, 
zdobywając za każdym razem więcej światła. 
53 rozważcie, z jaką miłością obsypałem was darami i z jaką mądrością pouczyłem was i natchnąłem, 
abyście osiągnęli stworzenie wysokiego i godnego bytu na ziemi, abyście zebrali ziarno, gdy wasza 
praca zostanie zakończona, a Ojciec zaniesie je do swego spichlerza 
54  Umiłowany ludu, czy mógłbyś zlekceważyć Moje pouczenie i cofnąć się po tym, jak przemówiłem 
do ciebie w tym czasie i ujawniłem ci Moją wolę? nie pozwólcie, aby Moje słowo stało się dla was 
zwyczajne, i tylko dlatego, że wam przebaczam, nie grzeszcie więcej, ani nie czuwajcie i nie módlcie 
się 
55  Wyrywam teraz chwasty z korzeniami. Jeśli pośród tego ogólnoświatowego oczyszczenia chcecie 
mieć pokój umysłu dla siebie i dla tych, którzy są wokół was, pracujcie dla pokoju przez miłość do 
waszych bliźnich. 
56  Plagi i rozpętane siły natury będą nadal oczyszczać ludzkość, a wszyscy będą mieli wielkie dowody 
i świadectwa Mojego nowego objawienia się w tym czasie. Ci, którzy stawiają pierwsze kroki z 



gorliwością i miłością, osiągną wielkie cuda i będą pierwszymi, a ci, którzy są pierwszymi dzisiaj i stają 
się duchowo ociężali, będą ostatnimi. 
57 Nie obwiniaj czasu za twoje nieszczęście lub twój ból; zważ, że kiedy ludzkość nie kierowała się 
Moim Prawem, ani nie wypracowała swojego pokoju, jest rzeczą naturalną, że zbiera gorzkie owoce, 
które wyhodowała. 
58  Daję wam nową siłę, bo widzę, że jesteście zmęczeni. Każdy, kto wejdzie pod cień tego drzewa 
życia, będzie wzmocniony. 
59 Ojciec pomaga ci, bo chce znaleźć uczniów wśród was, a nie słabe dzieci, które pozostają 
niemowlętami przez wieki. Pracujcie nad sobą i odnawiajcie się, abyście mogli zasłużyć na Moje 
miłosierdzie. W tym czasie Moja sprawiedliwość zmiecie nowe Sodomy i Gomory, aby ich grzech nie 
zaraził innych narodów. Zaprawdę powiadam wam, przez sumienie sprawiłem, że głos mój dotarł do 
wszystkich ludzi, dlatego możecie zrozumieć, że jeśli świat jest spowity w ciemności, to nie dlatego, 
że odmówiłem mu mego światła. 
60  Gdy twoje oczy ujrzą zniszczenie narodów i poznasz ich nieszczęścia, twoje serce będzie 
przygnębione bólem i smutkiem; lecz gdy ci, którzy zwątpili w Moje słowo, zobaczą dziś spełnienie 
Moich proroctw, oni także zapłaczą, bo nie uwierzyli. Zobaczysz wtedy, jak "ostatni" da ci przykład 
wiary, zaufania i posłuszeństwa. 
61 Przygotujcie się na ten rok, który przyniesie nawiedzenia i cudowne wydarzenia na całym świecie - 
cuda, których wiele dokonam wśród was. 
62  Nieść dobrą naukę do domów, wraz z przykładem waszej odnowy, waszej cnoty i waszego pokoju, 
tak że gdy rzesze cudzoziemców szukają waszego narodu, mogą zobaczyć lud przygotowany w sercu i 
duchu. Pamiętaj, że jeśli tak się nie stanie, będziesz musiał lamentować, że zaskoczyli cię we śnie. 
63 Nie bójcie się zapukać do drzwi waszego brata, gdy staracie się go uratować od 
niebezpieczeństwa, pocieszyć go w ucisku, lub doradzić mu w trudnej sytuacji. Zachowuj się jak Jezus, 
pielgrzym, który puka raz, drugi i trzeci do drzwi serc. Umieściłem światło w twoim spojrzeniu i 
obiecałem włożyć słowa prawdy na twoje usta, kiedy będziesz musiał mówić. Starajcie się zachować 
pokój i światło, zarówno w sobie, jak i w waszych domach, abyście nie dawali dostępu złym 
wpływom, które emanują z dusz ciemności, które otaczają ludzkość. Idźcie zawsze drogami Mojego 
Prawa, abyście widzieli swoją drogę oświeconą i abyście mogli pokonać trudności i choroby, które 
napotykacie na swojej drodze, jak przeszkody, które zatrzymują was w waszej podróży przez życie. 
64  Poprawiajcie wasze życie, podnoście waszego ducha, nie czekajcie, aż przyjdzie ostatni, który 
zrozumie wielkość Mojej Nauki i Mojego Objawienia i powie wam: "Co robiliście przez te wszystkie 
lata Boskich pouczeń? i będziecie musieli milczeć. Zaprawdę powiadam wam, nawet jeśli w to 
wątpicie, zostaliście przeze mnie wybrani w Trzech Czasach. Wśród was są ci, których mogę nazwać 
pierworodnymi w prawdzie. 
65  Dziś, widząc cię smutnym, pytam cię: Dlaczego nie widzę radości w waszych sercach? Czy jesteś 
zmęczony od prób i zmienności życia? Czy znudziło cię zamieszanie spowodowane wojną między 
narodami? Czy ty też zmęczony oglądania i modlitwy? Ludzie, nie jesteście skazani na śmierć. 
Powiedziałem wam, że będziecie żyć, dałem wam dary duchowe i dałem wam czas na wypełnienie 
waszej misji. Widzieliście, że księga, w której wasze sumienie zapisuje wszystkie wasze uczynki, nie 
jest czysta, i to was smuci, ponieważ uważacie się za niewdzięcznych. Przeżywasz na nowo w swojej 
pamięci dni i miesiące, które minęły, przypominając sobie kolejno Moje korzyści. Boicie się 
przyszłości, boicie się stracić wiarę w siebie, boicie się dalej być nieposłusznymi i nie móc wypełnić 
swojej misji. Chcę jednak napełnić waszą drogę światłem, aby ożywić waszą wiarę i nadzieję, abyście 
mogli uczynić decydujący krok na drodze duchowego postępu. Zjednoczcie wasze serca w jedno, 
umiłowani ludzie. 
66  Sprawię, że flagi narodów zniszczonych w wojnie zostaną zjednoczone, aż utworzą jeden sztandar 
pokoju. Mówię w ten sposób, ponieważ jestem Bogiem pokoju, Ojcem, który pragnie radości w 
sercach swoich dzieci. 
67  Chcę was widzieć jako Moich uczniów, którym mogę objawić Moją mądrość, dając wam poznać 
przyszłość; ale widzę was skruszonych w tym dniu, bo doświadczyliście prawdy Mojego słowa i 
wypełnienia Moich proroctw przekazanych przez tych głosicieli. Dziś usłyszeliście Moją Boską naukę i 
jesteście wstrząśnięci, ponieważ wiecie, że każda Moja nauka jest proroctwem i prawem. Mówię 



wam to wszystko, ponieważ powinniście być o wiele bardziej pełni zachwytu, ponieważ nie ma takiej 
wspólnoty religijnej lub sekty, która mogłaby powiedzieć, tak jak wy to robicie, że ma Moje Boskie, 
żywe i bezpośrednie Słowo, lub która mogłaby powiedzieć, że Pan daje się im poznać. Wy, którzy jako 
jedyni możecie zapewnić, aby Chrystus dał się poznać i objawił się temu ludowi, ukażcie mi jednak 
wasze serca ugięte bólem i wyrzutami sumienia z powodu niewypełnienia Moich przykazań. To 
powstrzymuje was przed podniesieniem głosu, aby zaświadczyć o Mojej obecności wśród ludzkości, a 
to dlatego, że wasze sumienie każe wam odczuwać Mój sąd, ten sąd, który obejmuje cały 
wszechświat i dosięga każdego stworzenia w tym czasie. 
68  moim słowem miłości udowadniam ci, jaką wartość ma dla mnie twój duch. Nie ma nic w 
materialnym stworzeniu większego niż wasz duch - ani królewska gwiazda ze swoim światłem, ani 
ziemia ze wszystkimi swoimi cudami, ani żadne inne stworzenie nie jest większe niż duch, którego 
wam dałem, ponieważ jest to Boska iskra, jest to płomień, który wyszedł z Boskiego Ducha. Poza 
Bogiem, tylko duchy posiadają duchową inteligencję, sumienie, wolę i wolność woli. Ponad 
instynktem i skłonnościami ciała wznosi się światło, którym jest twoja dusza, a ponad tym światłem 
przewodnik, księga i sędzia, którym jest sumienie. 
69  Wszystkie stworzenia oddają Mi hołd, ale nie z wiary ani z miłości, lecz z powodu Prawa; twój 
duch natomiast składa Mi hołd z miłości. Kiedy klęka i oddaje mi cześć, to przez wiarę i przez światło 
sumienia. Czas, przestrzeń, siły natury, gwiazdy, istoty natury, rośliny, wszystkie wiernie podążają za 
przeznaczeniem ustanowionym przeze mnie. Lecz gdybym was zapytał, co uczyniliście z Moimi 
duchowymi i materialnymi prawami - wy, którzy rządzicie narodami ziemi, wy, którzy prowadzicie 
ludzkość drogą ducha - musielibyście mi pokazać, w większości, krew waszych ofiar i wiele ciemnych 
czynów. 
70 Wy, władcy: Co uczyniliście narodom? Widzę tylko ból i nieszczęście. Wy, którzy jesteście bogaci: 
Jak twój chleb może smakować dobrze do Ciebie, i jak można cieszyć się bogactwem, wiedząc, że 
wielu głoduje? Staniecie się niewolnikami swojej władzy, wasz chleb będzie gorzki i nie będziecie 
mieli spokoju. To jest twoje dzieło, to jest ziarno, które zasiałeś. 
71 Aby ten świat mógł powrócić do rozumu, konieczne jest, aby ból był bardzo duży. Posyłam wam 
Moje światło, abyście się wzajemnie rozpoznawali i mieli szacunek dla życia waszych bliźnich. 
Zostawcie za sobą bratobójczą broń i wróćcie do Ojca waszego ducha, którego od dawna nie 
odwiedzaliście w Jego sanktuarium. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 87  
 
1 Podoba mi się, że zaskakuję cię w najbardziej nieoczekiwany sposób, aby sprawdzić wiarę twojego 
serca. Lubię sprawdzać waszą siłę ducha, abyście mogli być przykładem dla waszych braci. W twoim 
duchu żyje potomstwo Jakuba, którego nazwałem Izraelem, co znaczy "mocny". Ten patriarcha został 
poddany przeze mnie ciężkim próbom, aby dać wspaniałe przykłady siły duszy. Wysłałem mu anioła, 
aby z nim walczył, ale silne ramię tego człowieka nie pozwoliło się pokonać. Od tego czasu nazwałem 
go Izraelem i tym imieniem stał się znany potomnym. Ale jeśli miałbym cię zapytać: Co uczyniliście z 
tym duchowym nasieniem, które wam przekazał Jakub? Czy zrozumiałbyś Moje pytanie i czy 
wiedziałbyś, jak na nie odpowiedzieć? Na waszej drodze pojawili się moi aniołowie, aby walczyć z 
waszymi błędami, lecz wy ich nie przyjęliście. Istoty ciemności znalazły was nieprzygotowanych i 
byliście przed nimi słabi. 
2 Pytam was ponownie, gdzie jest miecz Jakuba, jego gorliwość i jego siła? 
3 Udzieliłem wam obecności istot światła w waszym ziemskim życiu, aby mogły was chronić, pomagać 
wam i inspirować was. Oni, którzy są bardziej rozwinięci od was, zstępują, aby wypełnić misję miłości, 
misję siania dobrodziejstw i uzdrawiającego balsamu wśród swoich braci. Istoty ciemności, czyli 
zagubione dusze, mimowolnie spełniają zadanie testowania ludzi pod kątem ich wiary, cnoty i 
wytrwałości w dążeniu do dobra. A kiedy w końcu zostają pokonani dzięki sile duszy i wytrwałości w 
dobru tego, którego kusili, otrzymują oświecenie i odradzają się do życia i miłości. 
4 Uczniowie, dałem wam wrażliwość, abyście mogli dostrzec obecność waszych duchowych braci. 
Ten, kto nie ma daru duchowego widzenia, ma dar objawienia, albo jego mózg jest zdolny do 
odbierania świata duchowego, albo przynajmniej ma dar przeczuwania; ale zabrakło wam miłości, 
aby rozwinąć wasze dary. Dlatego radzę wam, abyście żyli czujnie, abyście mogli usłyszeć głos 
Pasterza i opiekunów, którzy was chronią, lament owiec lub skradanie się wilka, który czai się w 
zaroślach. 
5 Nie śpijcie w tym czasie zasadzek i niebezpieczeństw, otchłani i pokus. zrozumcie, że każdy, kto ma 
duchowy dar lub misję dawania duchowego światła, będzie nieustannie oblegany i prześladowany. 
Nie przychodzę, aby budzić uprzedzenia lub przesądy wśród Mojego ludu. Przychodzę, aby wzmocnić 
waszą wiarę w istnienie tego, co duchowe i otworzyć wasze oczy na to, co wieczne. Wtedy będziecie 
mogli widzieć daleko poza materialnymi rzeczami i zrozumieć, że nie wszystko, co istnieje w 
zaświatach, jest spowite światłem; nawet w tym, co niewidzialne, jest ciemność, którą trzeba 
rozpuścić, i niedoskonałości, które trzeba przekształcić we wzniosłą duchowość. 
6 Nauka, którą wam dałem, abyście w waszym życiu zdołali przyciągnąć do siebie światło, które 
przemienia ciemności w jasność, uczy was modlić się i czuwać z wiarą i wytrwałością w czynieniu 
dobra 
7 Człowiek, który popadł w grzeszne życie, jest w stanie pociągnąć za sobą cały legion istot ciemności, 
które spowodują, że pozostawi on na swojej drodze ślad niezdrowych wpływów. 
8 Swiat ze swoją nauką tak zbłądził, że dziś sam z siebie nie może powrócić do początków swej drogi 
ewolucyjnej, bo nie umiałby odróżnić prawdy od fałszu z braku wiary, miłości i nie znałby sensu 
swego istnienia; dlatego przyszedłem znowu na świat, przyszedłem do was, a zrozumiecie Mnie i 
znajdziecie zbawienie Błogosławieni, którzy Mnie słuchają, albowiem oni Mnie zrozumieją, pójdą za 
Mną i znajdą zbawienie. Dam im siłę, aby odbudowali wszystko, co sprofanowali lub zniszczyli. 
9 Ludzie, trwajcie w Mojej nauce i zaprawdę powiadam wam, trzy pokolenia po waszym, dusza 
waszych potomków osiągnie wielkie uduchowienie. szukajcie prawdziwego wzniesienia, a po nim cała 
ludzkość; bo wasz świat nie jest skazany na wieczne bycie doliną łez, krainą grzechu, piekłem rozpusty 
i wojny. Dzień Pański" jest już z wami, Mój miecz sprawiedliwości uderzy w korupcję. Co się stanie, 
gdy zniszczę nasienie zła, wady i dumy, a zamiast tego dam schronienie nasieniu pokoju, zgody, 
odnowy i prawdziwej wiary we mnie? Świat będzie musiał się zmienić, człowiek się zmieni, gdy jego 
duchowe oddanie Bogu i jego życie będą lepsze. 
10  Nadejdzie czas, kiedy pojawią się ludzie, którzy naprawdę kochają Moje Prawo, którzy będą 
umieli zjednoczyć prawo duchowe z prawem świata, to znaczy moc wieczną z mocą doczesną. Nie 
będzie to miało na celu zniewolenia duchów, jak to miało miejsce w przeszłości, ale wskazanie im 



drogi do Światła, które jest prawdziwą wolnością ducha. Wtedy moralność wróci na łono rodziny, 
powstaną prawdziwe miejsca edukacji, a duchowość w waszych obyczajach. Będzie to czas, kiedy 
sumienie odezwie się i kiedy Moje dzieci będą komunikować się z Moją Boskością z ducha na ducha, 
kiedy rasy połączą się. Wszystko to zadecyduje o zniknięciu wielu różnic i sporów, ponieważ do tej 
pory, mimo że wasz świat jest tak mały, nie wiedzieliście jak żyć razem jako jedna rodzina, nie byliście 
w stanie zaoferować mi jednolitej formy kultu. Starożytna Babel skazała was na to rozdzielenie ludów 
i ras, ale wzniesienie Mojej duchowej świątyni w sercu człowieka uwolni was od tej pokuty i sprawi, 
że będziecie się naprawdę kochać. 
11  Nie myślcie, że wybrałem ten naród dopiero w ostatniej godzinie na Moje nowe objawienie. 
Wszystko było już przewidziane od wieczności. Ta ziemia, ta rasa, wasze dusze zostały przygotowane 
przeze Mnie, tak jak czas Mojej Obecności również został przewidziany przez Moją Wolę. 
12  Postanowiłem rozpocząć Moje manifestacje wśród najuboższych, wśród tych, którzy zachowali 
czystość umysłu i ducha. Potem pozwoliłem wszystkim przyjść do Mnie, bo przy Moim stole nie ma 
ani różnicy, ani uprzywilejowania. Moje Słowo zesłane na ten lud było proste i skromne w swej 
formie, przystępne dla was, ale jego znaczenie, pełne jasności, było głębokie dla waszego ducha, bo 
chociaż jestem skarbnicą wszelkiej wiedzy, to zawsze wyrażam i objawiam Siebie prosto i jasno. Nie 
jestem dla nikogo tajemnicą, tajemnica i sekret są dziećmi waszej ignorancji. 
13 Czy jest również w tym czasie Thomas z wątpliwości w jego sercu? Co jeszcze oczekujesz zobaczyć 
i usłyszeć, aby uwierzyć? Czy chcesz, aby Chrystus stał się człowiekiem ponownie, aby żyć wśród was? 
Oddaj mi ciało złożone w ofierze na krzyżu, które mi zabrałeś, a obiecuję ci, że powrócisz jako 
człowiek. Czy możesz to zrobić? Nie. Ja, z drugiej strony, znalazłem cię martwy do światła i wiary, i 
podniosłem cię duchowo. Straciłeś swoje ciało w ziemi, a ja dałem ci nowe. Tylko ja mogę dokonywać 
tych cudów, ale zaprawdę powiadam wam, życie, które wyrwaliście Jezusowi na Kalwarii, rozlało się 
jak rosa życia wiecznego na całą ludzkość. 
14 Dlatego mówię wam, że jesteście Moją świątynią, tym sanktuarium, które istnieje w waszym 
duchu i gdzie szukam waszej czci, gdzie chcę, aby Mój Głos znalazł swoje echo, gdzie wzniesie się Mój 
ołtarz i będę mógł zamieszkać na zawsze. 
15 Cała Moja nauka i Moje Prawo są tylko przygotowaniem do wejścia w życie duchowe. Ilu z tych, 
którzy mnie słuchali w tym czasie, żyje już w życiu pozagrobowym, pełni radości ducha, bo nie mieli 
trudności w przejściu do tego nieskończonego świata, podczas gdy wielu ludzi, sceptycznych w swoim 
materializmie, uśmiecha się ironicznie, gdy mówi się im o życiu duchowym. Ale nadejdzie godzina 
śmierci, kiedy nie będzie serca, które by się nie bało, ani ducha, który by nie drżał w obliczu 
zbliżającej się obecności wieczności. 
16 Czuwajcie i módlcie się zawsze, aby to życie, które wibruje nad wami i miesza się w głębi waszej 
istoty, znalazło was przygotowanych. 
17 Nikt, tylko ja mogę zachować duszę twoją, bo ja jestem boską manną życia 
18  Ludzkości, obudź się z głębokiego snu, w którym jesteś i spójrz prawdzie w twarz, jak wiele 
ludzkich marzeń zostanie zburzonych w tym czasie pod wpływem Mojej sprawiedliwości. Ale potem 
zaświeci dla ludzi jutrzenka nowego czasu, w którym objawię im nowe światła, które doprowadzą ich 
do poznania najwyższej Prawdy. 
19 Nowe pokolenia i nowe duchy przyjdą na ziemię, aby wypełnić wysoką misję, a gdy odkryją na 
swej drodze dobro i przykład pozostawiony im przez ich poprzedników, uda im się wykiełkować ze 
swych serc czyste ziarno, które będzie błogosławieństwem dla Moich uczniów czasu uduchowienia i 
światła 
20 Narodów dotknęła Moja sprawiedliwość, wasze też dotknie; ale zaprawdę powiadam wam, jeśli 
uczniowie Moi wytrwają w wierze i dobroci, nie zginą, bo przez swoje modlitwy i dzieła miłości 
uzyskają przebaczenie dla ludzkości; zaprawdę powiadam wam, jeśli uczniowie Moi wytrwają w 
wierze i dobroci, nie zginą, bo przez swoje modlitwy i dzieła miłości uzyskają przebaczenie dla 
ludzkości 
21  Swiat nie mógł ani nie chciał mnie odczuć, gdy był spokojny, więc musi mnie odczuć przez ból; bo 
tylko w próbach człowiek zwraca się do Stwórcy ze swoimi prośbami, pamięta o swoim Ojcu i umie 
docenić Jego dobrodziejstwa i uznać Jego cuda. 
22 Zrozumieć: Kiedy uderza w ciebie Moja sprawiedliwość, jednocześnie chroni cię Moja miłość. 



23 Trzeba było, aby na ludzkość spadł duchowy chaos, abyście w tej walce zobaczyli, jak ujawniają się 
dary, które przekazałem waszemu duchowi, i abyście mogli zgłębić i zrozumieć Moje boskie nauki; Ja 
jestem tym, który udzielił wam wszystkich darów, które przekazałem waszemu duchowi. 
24  Wam, którzy usłyszeliście Mój głos w tym czasie, nakazuję, abyście byli jak protektorzy, abyście 
czuwali, aby czystość tego boskiego natchnienia nie została sprofanowana przez kogoś, kto chciałby 
ją zniekształcić. Nie twórzcie wokół tych objawień obrzędów ani bałwochwalczych kultów, bo wtedy 
nie oddawalibyście mi duchowej czci, której od was oczekuję. 
25 Miłuj Mnie w bliźnim i módl się w duchu, tylko o to cię proszę, a jeśli będziesz przestrzegał tych 
nauk, oddasz Mi doskonałą cześć przez swoje czyny. 
26  Niech nikt, kto nazywa się uczniem tej duchowej nauki, nie skarży się Ojcu, że jest ubogi w życiu 
materialnym i nie ma wielu wygód, które inni mają w obfitości, albo że cierpi niedostatek i 
niedostatek. Te żale rodzą się z materialnej natury, która, jak wiecie, ma tylko jedno istnienie. Wasz 
duch nie ma prawa mówić w ten sposób do swojego Ojca, ani okazywać swojego niezadowolenia, ani 
smucić się swoim przeznaczeniem, ponieważ wszystkie dusze w swojej długiej podróży ewolucji po 
ziemi przeszły przez całą drabinę doświadczeń, przyjemności i ludzkich satysfakcji. 
27 Uduchowienie dusz już dawno się rozpoczęło; ten ból i to ubóstwo, które wasze serca nie chcą 
znosić i cierpieć, pomogą wam je osiągnąć. Każde dobro duchowe i materialne ma swoje znaczenie, 
które musicie rozpoznać, abyście nie zaprzeczali wartości jednego lub drugiego. 
28 Dobrym duchowcem będzie ten, kto przy całym swoim ubóstwie dóbr materialnych czuje się 
bogaty i szczęśliwy jako Pan, ponieważ wie, że Jego Ojciec go kocha, że ma braci do kochania i że 
skarby tego świata są drugorzędne wobec bogactw ducha. On również będzie dobrym spirytystą, 
który jako posiadacz dóbr materialnych wie, jak je wykorzystać do dobrych celów i używa ich jako 
środków danych mu przez Boga do wypełnienia ważnej misji na ziemi. 
29 Nie trzeba być ubogim, wzgardzonym lub nieszczęśliwym, aby być zaliczonym do tych, którzy idą 
za Mną, tak jak nie trzeba być wśród tych, którzy cierpią, aby być przeze Mnie kochanym. W prawdzie 
mówię wam, że zgodnie z Moją Wolą powinniście być zawsze silni, zdrowi i być właścicielami 
wszystkiego, co dla was stworzyłem. 
30 Kiedy będziesz wiedział, jak być właścicielami swojego dziedzictwa, aby docenić każdą łaskę i dać 
wszystko jego prawo miejsce w życiu? 
31  Yobacz, jak daleko ludzie zboczyli z drogi prawdy; mimo to w Mojej wszechmocy są do Mojej 
dyspozycji wszelkie środki, aby ich na nią przywrócić. Dokonam tego dzieła w jednym dniu, ale nie w 
takim dniu, jaki wyznacza słońce biegiem swego światła nad ziemią, lecz w Dniu Duchowym, który 
będzie przyćmiony światłem Mojego Boskiego Ducha i w którym Ja, Dobry Pasterz, będę nadal strzegł 
waszych kroków na długiej pielgrzymiej drodze. Czy nie sądzisz, że to boli Mojego Ducha jako Ojca, 
gdy zbaczasz z drogi, którą ci wyznaczyłem krwią jako dowód Mojej nieskończonej miłości? Wracajcie, 
wracajcie na drogę, umiłowane owce, bo na niej dojdziecie do przeszkody pokoju. 
32 Przyjdźcie do mnie, tłumy ludzi, ale przyjdźcie zjednoczeni! Wśród ludu Mojego nie będzie ani 
podziałów, ani rozłamów, bo musicie dawać światu przykład braterstwa i jedności. 
33  "Mam wam więcej do dania niż to, o co Mnie prosicie", często wam powtarzałem, i pytam was: 
Czy myślicie, że te duchy, które jako pierwsze zamieszkiwały ziemię, mogły sobie wyobrazić wszystkie 
cuda natury, które otaczały je w ich ziemskiej egzystencji? Te istoty pragnęły wiedzieć, tworzyć, 
poznawać, posiadać wolną wolę, ale nigdy nie wyobrażały sobie, że to życie kryje w sobie taką 
chwałę. 
34  Teraz, gdy żyliście (przez długi czas) na tym świecie, który z raju zamieniliście w dolinę łez, 
pragniecie powrócić do życia duchowego i prosicie Mnie, aby w zaświatach nie zabrakło światła i 
pokoju dla waszego ducha, nie zważając na to, że nie tylko wam to dam, ale objawię wam wiele 
tajemnic i wskażę źródło życia, skąd będziecie duchowo widzieć, rozumieć i kochać dzieła waszego 
Ojca. Wtedy zrozumiecie, że materialne stworzenie, ze wszystkimi swoimi doskonałościami, jest tylko 
odbiciem lub symbolem chwalebnego i wiecznego Życia Duchowego. 
35 Dziś prosicie Mnie tylko o odrobinę pokoju i iskierkę światła, ale gdy zobaczycie siebie otoczonych 
blaskiem życia duchowego, po opuszczeniu waszego ciała na łonie ziemi, przypomnicie sobie, że 
powiedziałem wam na ziemi: "Ojciec ma więcej do dania swoim dzieciom niż to, o co Go proszą. Ale 
nie zapominajcie, że musicie wspinać się po drabinie niebios, która prowadzi ducha na płaszczyznę 



doskonałości, i że to wasz wysiłek i wasza miłość doprowadzą was na szczyt, gdzie wasze zasługi 
uczynią was godnymi wysokiej nagrody, którą wam obiecuję. 
36  Moje światło świeci w organach umysłu głosiciela i staje się ludzkim słowem. Niesforna jest szyja 
tych narządów rozumu, przez które mówię do ludzi, twarde są ich serca i niezgrabne usta; lecz gdy 
dotknie ich Moje światło, gdy Mój promień światła dotrze do ich umysłów, zdania, które 
wypowiadają, są niebiańskim pokarmem dla tych, którzy łakną miłości i prawdy, są balsamem i 
pociechą dla tych, którzy przychodzą do nich przesiąknięci cierpieniem, są księgą Boskiego światła dla 
tych, którzy kochają mądrość. 
37 Jedzcie i pijcie, mówię do waszego ducha; w tej chwili chleb i wino są na stole: chlebem jest Moje 
Słowo, a winem jego duchowa treść. 
38  Jedzcie i pijcie, bo od końca roku 1950 nie usłyszycie już tego słowa. Korzystajcie z tych lat, w 
których jeszcze otrzymujecie Moje objawienia, bo gdy nadejdzie godzina, nie usłyszycie Mnie więcej 
w ten sposób i będziecie gorzko płakać, próbując nakłonić Mnie, abym wam udzielił jeszcze jednego 
okresu pouczenia; lecz Ja wam mówię z wyprzedzeniem: Jeśli słowo króla nie zostanie cofnięte - 
wyobraź sobie, o ileż bardziej dotyczy to słowa Boga! 
39 Moja wola niech się stanie, bo prędzej by gwiazda królewska przestała świecić, albo niebo i ziemia 
przeminęły, niżby moja wola przestała być wykonywana. 
40  Będziesz miał wiele do zrobienia, gdy wezmę od ciebie Moje słowo. Wszystko, czego nie 
zrobiliście teraz, lub nie byliście w stanie zrobić, będziecie musieli zrobić w tych dniach. 
41  Bracia wasi w potrzebie będą was szukać, a wy nie będziecie się ukrywać. Serce wasze będzie 
źródłem miłosierdzia i współczucia dla potrzebujących i będziecie mnie szukać w najwyższej sferze 
waszej myśli, gdzie będziecie otrzymywać boskie natchnienia. 
42 Nie będziecie wolni od prób, ale będą one służyć do hartowania waszego ducha i ukazywać 
ludziom małej wiary wasze poddanie się woli Bożej i wasze duchowe podniesienie. 
43 Błogosławieni, którzy słuchają Mojej woli z cichością i uległością, albowiem w nich będą dary 
pokoju, mądrości i duchowości. 
44 Dziś szukam tych, którzy nie zrozumieli sensu życia, tych, którzy nie wiedzą, co jest prawdą, 
słabych, którzy zawodzą w każdym przedsięwzięciu, w każdym projekcie, w każdym kroku. A ja im 
mówię: Przyjdźcie, aby usłyszeć to Słowo, a poczujecie się wzmocnieni jak nigdy dotąd. Wiara da 
wam niezwyciężoną siłę, a znajomość Mojej nauki da wam światło, które nigdy nie zgaśnie. 
45 Nikt z tych, którzy obudzą się w ten sposób, nie zapadnie z powrotem w letarg ani nie zatrzyma się 
na ścieżce ewolucji. Kto zobaczy to światło, będzie mógł powiedzieć, że Mój głos zawsze go wzywał i 
że Moja Obecność objawiała mu się na każdym kroku drogi życia, tak że już nigdy nie będzie mógł 
powiedzieć, nawet w krytycznej chwili, że zabrakło mu światła. 
46 Błogosławieni, którzy nie lękając się świata, starają się nieść to światło swoim braciom, aby szerzyć 
prawdę i siać pokój. Oni będą znali drogę, która prowadzi do Królestwa Niebieskiego. 
47 Wolność woli, której często używaliście, aby obrać złą drogę, będzie dotknięta Moją 
sprawiedliwością; ale nadejdzie czas, kiedy będziecie w pełni korzystać z tego daru i będzie on wam 
służył do spełniania uczynków godnych jedynie waszego Ojca. 
48  Rzesze ludzkie, miejcie wiarę we Mnie, a nie będzie burzy, która by was rozproszyła. Cnota 
bowiem chroni tych, którzy wznoszą swe myśli ku wyżynom nieba. 
49  W zaświatach mam dla ciebie dom; mieszkanie w nim będzie jak czytanie książki pełnej 
niewyczerpanych cudów dla ducha. Dopóki jesteście gośćmi na ziemi, żyjcie najlepiej jak potraficie i 
zawsze przestrzegajcie przykazań Mojego Prawa. Bądźcie czyści i dążcie do doskonałości, do piękna, 
do dobroci; bądźcie pożyteczni dla waszych bliźnich. W ten sposób zgromadzicie wartości, które, gdy 
oderwiecie się od materii, będą towarzyszyć waszej duszy w przejściu do wieczności. 
50 Uświadomcie sobie wasze dary, odkryjcie wasze moce, zrozumcie wasze posłannictwo, a potem 
podążajcie bez pośpiechu drogą, aż dotrzecie tam, gdzie czeka na was Moja miłość jako Ojciec, aby 
dać wam waszą nagrodę. 
51  Teraz, gdy rzesze ludzi pragną Mojego słowa, tak jak to było w Drugiej Erze, są wśród nich pewne 
dusze, które słyszały Moje słowo w obu erach. Może im się ona wydawać inna w swojej formie, w 
swoim brzmieniu, gdy porównują ją z tą, którą przekazałem przez usta Jezusa; ale zaprawdę 
powiadam wam, jej znaczenie jest takie samo i nigdy się nie zmieni. Moje Słowo pokazuje ci drogę, 



którą ci ofiarowałem w każdym czasie - drogę, którą chcę, aby twój duch jaśniał światłem, które twój 
Mistrz wysyła. 
52 Zwyczajny bieg waszego życia zostanie nagle wzburzony przez silne burze, ale potem, w 
nieskończoności, rozbłyśnie światło gwiazdy, której promienie dadzą pokój, światło i spokój, jakich 
potrzebuje duch wcielony do kontemplacji wieczności. 
53  Poczuj Moją Obecność, jestem blisko, bardzo blisko serca tej ludzkości. Mówię do niego, aby się 
przebudził z głębokiego snu, i wytrwale oświetlam drogę każdej istocie, aby wyruszyła w 
poszukiwaniu Mojego Miłosierdzia. 
54  Moje manifestacje i Moje dowody wśród ludzi będą w tym czasie tak jasne i promienne, że oni 
będą wołać: "To jest Pan!" Tak jak w owym czasie, gdy chodziłem po ziemi jako człowiek, ludzie w 
zdumieniu nad Moimi wielkimi dziełami wołali: "On jest Synem Bożym!". 
55  Ponownie, niemi będą mówić, niewidomi będą widzieć, chromi będą chodzić, a umarli 
zmartwychwstaną. Te cuda będą się działy dla jednych w sferze duchowej, a dla innych także w 
materialnej, zadziwię naukowców, a kiedy zapytają tych, którzy doświadczyli tak wielkich cudów, jak 
to osiągnęli, odpowiedzą im za każdym razem, że to przez modlitwę i wiarę. 
56  Pogłoski o tych wszystkich cudach, oraz namacalne świadectwa ich prawdy, staną się znane ze 
wszystkich części świata, zarówno w wielkich miastach, jak i w mniejszych wioskach. Wtedy 
zatwardziałe serca tych, którzy są niewrażliwi na duchowe manifestacje, zaczną odczuwać Moją 
obecność, aż nadejdzie moment, kiedy z ich serc wyrwie się okrzyk wiary i radości, ponieważ 
zrozumieją, że Chrystus powrócił do ludzi i jest obecny w każdym sercu. 
57  Ujawniłem się poprzez wasz organ pojmowania po to, by przekazać wam księgę Moich przesłań i 
Moich Boskich objawień, które wyślecie ludzkości we właściwym czasie. Bowiem w tym Niebiańskim 
Posłaniu, które wysyłam na świat za waszym pośrednictwem, ludzie będą mogli znaleźć wyjaśnienie 
wielu tajemnic, których do tej pory nie byli w stanie zrozumieć. 
58  Nie wyruszajcie jako ambasadorzy Mojej nauki, jeśli nie pojęliście jej jasno i jeśli nie potraficie 
swoimi uczynkami świadczyć o miłości do waszych bliźnich, bo wtedy nie przyniesiecie dobrego 
owocu. Bylibyście jak ci uczniowie, którzy modlą się o pokój dla narodów, ale nie są w stanie stworzyć 
pokoju w swoich własnych domach. 
59 Trudne jest posłannictwo rzesz, które usłyszały słowo Pana w Trzeciej Erze, ponieważ muszą one 
nieść to orędzie w swoich sercach z czystością, z jaką je przekazałem, ponieważ jego światło musi być 
dla ludzkości jak ta gwiazda ze Wschodu, która prowadziła astrologów i pasterzy do obecności ich 
Pana. 
60 Ugaś swoje pragnienie krystalicznie czystą wodą z tego niewyczerpanego źródła; jej świeżość 
pomoże ci nieść swój krzyż z cierpliwością i zrozumieniem. 
61 Ja jestem Życiem, które nieustannie objawia się twojemu duchowi; ale pamiętaj: tak jak ty nosisz 
w sobie życie, tak też śmierć, która kładzie kres drogom ludzi na ziemi, kroczy obok każdego ludzkiego 
stworzenia. 
62 Te rzeczy mówi wam Mistrz, abyście nie pozwolili, by godziny, dni i lata mijały bez tworzenia 
czegoś, co wasz duch może zebrać jutro, gdy nadejdzie godzina, by przedstawił swoje żniwo. 
63  Wielka wiara, odwaga i obecność umysłu są potrzebne przez ludzi w tym czasie sądu, tak aby nie 
poddać się w wielkich próbach. To jest to, co chcę szerzyć na ziemi Moją Nauką, aby karmić nadzieję 
ludzkości. Czas sądu jest tutaj, w którym, jeśli wiesz, jak obserwować, można zobaczyć światło 
wzrasta w środku bólu i grzechu. 
64 Siły materialne i duchowe napędzają ludzkość, wszystkie mówią o sądzie i wprawiają w drżenie 
człowieka tęgiego i niewykształconego, tak samo jak wprawiają w przerażenie uczonego. 
65 Legiony dusz, które błąkają się bez celu po świecie, pukając na różne sposoby do drzwi ludzkich 
serc, są często głosami, które chcą wam powiedzieć, abyście się przebudzili, abyście otworzyli oczy na 
rzeczywistość, abyście żałowali za swoje winy i odnowili się, abyście później, kiedy opuścicie swoje 
ciało na łonie ziemi, nie musieli płakać, tak jak oni, z powodu waszej samotności, waszej ignorancji i 
waszego materializmu. Rozpoznajcie w tym, jak światło wytryska nawet z ciemności, bo żaden liść z 
drzewa nie porusza się bez Mojej woli; podobnie te duchowe manifestacje, które wzrastają z dnia na 
dzień, w końcu zaleją ludzi w taki sposób, że w końcu pokonają sceptycyzm ludzkości. 



66 Chrystus, który sprawił, że ziemskie dusze wyszły z opętanych i który objawił swoją Boską moc 
poprzez ich posłuszeństwo wobec Niego, zawsze był w Ojcu i stamtąd rozkazuje i działa swoją Wolę w 
każdej z tych istot. On używa światła niektórych i czasami zamieszanie innych do przeprowadzenia 
Jego mądre rady w losie jego ukochanych dzieci. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 88  
 
1 Jakże miła Mi jest pieśń ptaków i woń kwiatów, lecz zaprawdę powiadam wam, słodsza dla Mojego 
Ducha jest wasza modlitwa, gdy przychodzi do Mnie owinięta w głośniejsze myśli i z mocnymi 
postanowieniami poprawy; jestem jedynym, który ma moc sprawić, byście czuli się dobrze; jestem 
jedynym, który ma moc sprawić, byście czuli się dobrze 
2 Wątpicie, czy osiągniecie niewinność ptaka lub piękno kwiatu, oceniając siebie jedynie na 
podstawie ubogiego ubrania lub jakiejkolwiek fizycznej skazy waszej cielesnej powłoki; ale nie 
widzicie Ducha, tej istoty obdarzonej pięknem i niebiańską łaską; Duch jest światłem, inteligencją, 
miłością, miłością, miłością, miłością, miłością, miłością, miłością, miłością, miłością, miłością, 
miłością, miłością, miłością, miłością, miłością, miłością, miłością Duch jest światłem, inteligencją, 
miłością, mądrością, harmonią, wiecznością, a tego wszystkiego brakuje ptakom i kwiatom. Szukajcie 
piękna ducha, to będzie w was jak lustro, które wiernie odbija twarz Stwórcy. nie starajcie się tak 
bardzo o waszą zewnętrzną piękność, chociaż mówię wam, abyście nie zaniedbywali niczego z waszej 
istoty; mówię wam, abyście nie zaniedbywali waszej zewnętrznej piękności, mówię wam, abyście nie 
zaniedbywali waszej zewnętrznej piękności 
3 Czystość ciała nie jest sprzeczna z duchowością, ale nie zapominajcie, że duch jest przed ciałem; 
pamiętajcie, że mówię wam, że duch jest przed ciałem Pamiętaj, że już ci to mówiłem: Utrzymuj 
naczynie w czystości na zewnątrz i wewnątrz. 
4 Gdyby ktoś uważał, że Moje Słowo jest zbyt proste, aby mogło pochodzić od Boga, mówię mu, że 
musi pamiętać, iż to właśnie ludzie prości i niewykształceni przyszli Mnie słuchać, a Ja muszę do nich 
mówić tak, aby Mnie rozumieli. Lecz jeśli chcecie głębszych idei i wyjaśnień, mówię wszystkim tym, 
którzy ocenili Moje przejawienie jako słabe, żeby przygotowali się wewnętrznie i połączyli się z Moją 
Boskością z ducha do ducha, czego oczekuję od ludzi. Wtedy do ich umysłów dotrze tak głębokie 
natchnienie, że będą musieli powiedzieć Mi, abym nie mówił do nich w takich słowach, które tylko 
Bóg może zrozumieć. I znowu mówię do was, jak w Drugiej Erze: "Dałem wam ziemskie nauki, a wy 
nie wierzycie. Jak byście uwierzyli, gdybym wam dał niebiańskie?". 
5 Kiedy serce ma dobrą wiarę, a umysł jest wolny od uprzedzeń i niejasnych idei, lepiej docenia się 
życie, a prawda jest znana z większą jasnością. Z drugiej strony, jeśli ktoś ukrywa wątpliwości lub 
próżność w sercu i błąd w umyśle, wszystko wydaje się niejasne i nawet światło jawi się jako 
ciemność. 
6 Szukajcie prawdy, ona jest życiem, ale szukajcie jej z miłością, z pokorą, z wytrwałością i z wiarą. 
7 Nie myślcie, że czuję się zraniony, jeśli ktoś nie wierzy w Moją Obecność w tym przejawie, bo przez 
nic nie zostanie naruszona Moja Prawda. ilu ludzi zwątpiło w istnienie Boskiej Istoty, która stworzyła 
wszystkie cuda Wszechświata, a mimo to Słońce nie przestało dawać im swego światła? 
8 Ileż wątpliwych dróg i ileż zbytecznych bogactw musiałeś porzucić, aby pójść tym szlakiem! Ale jak 
szybko poczuliście pokój i siłę jako rekompensatę za wasze wyrzeczenia. powodem jest to, że nie 
moglibyście należeć do Moich Posłańców, gdybyście wcześniej nie zmienili swojego życia; Ja jestem 
tym, który zmienił wasze życie; Ja jestem tym, który zmienił wasze życie; Ja jestem tym, który zmienił 
wasze życie 
9 To lampy wiary oświetlają świat i chcę, abyście byli nosicielami tego światła; chcę, abyście byli 
nosicielami mojego światła O, gdybyś tylko zrozumiał, że wiarą i dobrymi uczynkami możesz osiągnąć 
wszystko! 
10 Zaopatrzcie się w "broń", bo zbliżają się złe czasy. Zobacz, jak zło wydało owoce na świecie. ponad 
tak wielkim nieładem i zamieszaniem, Światło Mojego Ducha świeci jasno, przenikając wszystkie ludy 
ziemi; Moje Światło nie będzie mogło przyćmić światła świata, będzie Światłem świata Nic nie będzie 
w stanie przesłonić Mojego światła. patrzcie, jak na każdym kroku dręczę ducha ludzi i pokazuję im 
Prawdę jako pewną drogę; to ja jestem tym, który wskaże im drogę; to ja jestem tym, który wskażę 
im drogę 
11 Konieczne jest, abyście wiedzieli, że to życie zostało wam dane po to, aby wasz duch mógł zrobić 
krok naprzód na drabinie doskonałości i postępu. Duchowi nie wystarcza jednak znajomość tych 
nauk, jeżeli usiłując objawić je ciału, nie znajduje uszu. 



12 W tym czasie serca są polami jałowymi, gdzie duch nie mógł sprawić, by jego ziarno zakiełkowało, i 
dlatego, ponieważ już dawno wiedziałem, że ludzkość osiągnie ten stopień materializmu, dałem wam 
obietnicę powrotu - obietnicę, którą obecnie wypełniam wśród ludzi. 
13 Przyszedłem jako Boski Siewca, aby szukać waszej duszy zagubionej w cieniu grzechu, aby 
umieścić w niej na nowo ziarno miłości, każąc jej je siać i pielęgnować w powierzonym jej sercu. 
14 Zobacz, jak jesteś przerażony na wieści, które otrzymujesz od narodów w stanie wojny, która 
spowodowała cię do modlitwy. I powiadam wam, dobrze, że się modlicie, ale poza tym musicie starać 
się, aby pokój zagościł także w waszym sercu, aby wypływała z niego miłość i miłosierdzie, jeśli 
chcecie się z kimś podzielić tymi darami. 
15 Dziś macie zadanie zaprowadzania pokoju między ludźmi, doprowadzania ich do pojednania, 
zachęcania do wzajemnej miłości, gdyż w tle tej wzniosłej misji tkwi odwieczny dług, jaki macie 
wobec waszego Pana i wobec waszych braci z różnych narodów ziemi. Kto wie, co on zasiał w 
minionych wiekach? Kto zna jego prace z poprzednich wcieleń? 
16 Intuicyjna wiedza, którą twój duch wlał w twoje ciało, nie wystarczyła, abyś nabrał podejrzeń i tym 
samym zaakceptował swoje zadanie zadośćuczynienia; nie wystarczyłem, abyś wiedział, co robiłem w 
przeszłości; nie wystarczyłem, abyś zrozumiał, co robiłem w przeszłości Musiałem się uczłowieczyć i 
uczynić Mój Głos słyszalnym dla was przez ludzi, abyście jasno zobaczyli to wszystko, co uparcie 
uważaliście za tajemnicę, a co jest tak naturalne, jak to, że ciało rodzi się, rośnie i umiera. 
17 Jeśli wasza nauka stopniowo odsłania wam głębokie tajemnice ludzkiego życia, to dlaczego wyższa 
nauka, jaką jest Moja Boska Mądrość, nie miałaby was oświecić wiedzą o Życiu duchowym i 
wiecznym? 
18 Zrobiłem początek, dając wam znać, kim byliście i kim jesteście, abyście odtąd mieli pojęcie, kim 
będziecie. 
19 "Rośnijcie i rozmnażajcie się" powiedziałem do człowieka, gdy sprawiłem, że pojawił się na ziemi. 
Podobne słowa wypowiedziałem do twego ducha, gdy sprawiłem, że powstał do światła życia. 
20 Ponieważ jest to znane do Ciebie, kto może wiedzieć, aż gdzie dusza może osiągnąć w jego 
ewolucji w górę? Kto z was może sobie wyobrazić, dokąd doszli w swojej doskonałości ci, którzy 
bardzo się do mnie zbliżyli? 
21 Dusza jest jak ziarno, które umieściłem w każdym człowieku. kochajcie ją, pozwólcie jej wzrastać, 
dbajcie o nią; rozwinie się w was i będzie wzrastać w cnotach i doskonałościach, które będą służyć 
waszemu szczęściu i uwielbieniu Tego, który dał wam istnienie. 
22 Przyjmuję wasz hołd miłości i błogosławię was. Przychodzą również ci, którzy proszą Mnie o 
rozwiązanie ich problemów na ziemi, ci, którzy zmęczeni potrzebami materialnymi utracili pokój 
duszy. Wszyscy oni przychodzą niosąc w swoich sercach wiązkę kłopotów. Ale kiedy odczuwają Moją 
Obecność, zapominają o swoim smutku, ponieważ zdają sobie sprawę, że najlepszy balsam 
uzdrawiający jest zawarty w Boskim Słowie. Przyjmuję ofiarę każdego z nich, która w jednych jest 
wiarą, a w innych miłością. 
23 Tu masz Mnie za Ojca i za Mistrza. Przychodzę w duchu, ale nie wątpcie w moją obecność, bo 
wasze ludzkie oczy mnie nie widzą. 
24 Od doskonałości schodzę po drabinie rozwoju duchowego, która została ukazana Jakubowi w 
objawieniu, aby głos Mój był słyszany na wszystkich płaszczyznach istnienia. 
25 Aby ludzkość była pewna, że przemawiam do niej duchowo i że to Mój Niebiański Głos wylewa 
swoje nauki na waszego ducha, dałem się poznać przez organ umysłu nieświadomych i prostych ludzi, 
aby wam w ten sposób oznajmić Moją rozmowę z ducha na ducha. 
26 To orędzie jest przeznaczone dla całej ludzkości, ale teraz powierzam je temu ludowi, aby dotarło 
do narodów, ludów i prowincji jako posłaniec ich Mistrza; jest to Światło, które doprowadzi was do 
końca ziemi, do końca świata Jest to światło, które spowoduje, że ludzie nie będą ślepo podążać w 
kierunku czasów walki. 
27 Świat nie powinien oczekiwać nowego Mesjasza. Kiedy obiecałem, że przyjdę ponownie, dałem 
wam również do zrozumienia, że moje przyjście będzie duchowe, ale ludzie nigdy nie wiedzieli, jak się 
przygotować, aby mnie przyjąć. 
28 W tych dniach ludzie wątpili, że Bóg może ukryć się w Jezusie, którego uważali za człowieka, jak 
inni i tak nieszczęśliwy jak każdy. Niemniej jednak, w świetle potężnych dzieł Chrystusa, ludzie później 



doszli do przekonania, że w tym człowieku, który urodził się, dorastał i umarł na świecie, było Słowo 
Boże. Jednak w obecnym czasie wielu ludzi zaakceptowałoby Moje przyjście tylko wtedy, gdybym był 
człowiekiem, tak jak w Drugiej Erze. dowody, że przychodzę w Duchu Świętym i w ten sposób daję się 
poznać ludzkości, nie zostaną przyjęte przez wszystkich, mimo świadectw, bo materializm będzie dla 
niektórych jak ciemna przepaska na oczach. 
29 Jak wielu chciałoby zobaczyć Chrystusa cierpiącego jeszcze raz na świecie i otrzymać od Niego cud, 
uwierzyć w Jego Obecność lub w Jego Istnienie. Lecz zaprawdę powiadam wam: Nie będzie już na tej 
ziemi żłóbka, w którym bym się narodził jako człowiek, ani drugiej Golgoty, na której bym umarł. 
teraz wszyscy, którzy powstaną do prawdziwego życia, odczują, że rodzę się w ich sercach, tak samo 
jak wszyscy, którzy uparcie trwają w grzechu, odczują, że umieram w ich sercach; mówię wam, 
wszyscy, którzy trwają w grzechu, odczują, że umieram w ich sercach 
30 Przenieś wszystko, co Jezus uczynił w swoim czasie, od tego, co materialne, do tego, co duchowe i 
od tego, co ludzkie do tego, co boskie, a będziesz miał Jego Mękę obecną w swoim życiu. 
31 Niektórzy z tych, którzy gorliwie Mnie oczekiwali, nie odczuli Mojej Obecności w chwili, gdy do 
nich przyszedłem, ponieważ mieli z góry powzięte wyobrażenie o naturze Mojego przyjścia, a 
wyobrażenie to nie pokrywało się z rzeczywistością. Kiedy przedstawiłem się temu ludowi tutaj, 
oczekiwali mnie z przeczuciem, które było intuicyjnym odczuciem ich ducha, ale nigdy nie podjęli 
decyzji o konkretnej formie mojego przyjścia. Tak też się stało, że gdy Eliasz Poprzednik ogłosił im 
Moje Słowo - dając się poznać przez organ umysłu tego, który został wybrany spośród pierwszych 
powołanych tego czasu - i natchnął tych świadków pierwszych manifestacji do wewnętrznego 
przygotowania się, zostali oni napełnieni zachwytem i wiarą, ponieważ czuli, że Pan przychodzi do 
ludzi i że forma Jego pojawienia się jest zgodna z tym, co głosili prorocy pierwszych czasów i co 
później obiecał Mistrz. 
32 Umiłowani uczniowie, wy, którzy wielokrotnie słyszeliście Mój głos w czasie Mojego objawiania się 
przez ludzki organ rozumienia - odświeżcie sobie pouczenie, które wam daję, bo jutro będziecie 
musieli je wyjaśnić waszym bliźnim. 
33 Gdy od czasu do czasu powtarzam ci tę samą lekcję, zauważ, że zawsze daję ci ją w innej formie, 
abyś mógł ją lepiej zrozumieć. 
34 Rzeczywiście, wszyscy jesteście dziećmi światłości, narodziliście się ze Mnie; lecz podczas gdy 
niektórzy z was trwali w dobroci, uważając, by nie przyćmić swego światła, inni zbłądzili na fałszywe 
drogi, które prowadzą duszę do ciemności. Niższe namiętności, egoizm, arogancja, materializm, 
ignorancja i każda wada to ciemne siły, które zaciemniają rozum, duszą zmysły i prowadzą ludzi na 
manowce od ścieżki wskazanej przez głos ich sumienia. 
35 Ileż dusz zbłądziło z Moich dróg i zgasło ich wewnętrzne światło! lecz nadejdzie godzina, kiedy 
sami wyruszą na poszukiwanie jasności Mojego światła, bo zmęczyło ich błądzenie w ciemnościach 
36 Z Mojego Ducha wyjdą iskry światła w nieskończonej liczbie, iskry, które zamieszkają w każdym z 
Moich dzieci, jak manna, która żywiła lud na pustyni. 
37 Wszystko, co widzicie, że dzieje się w tym czasie, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej, 
zostało już zapowiedziane. 
38 W minionych czasach byli ludzie, którzy przepowiedzieli wszystko to, czego ludzkość doświadcza w 
obecnym czasie. Ci mężowie byli Moimi prorokami, dziećmi światłości, którzy napominali ludy, aby 
kierowały swoje kroki na drogi dobra. Prorocy ci przepowiedzieli ciemność ucisku i zniszczenia w 
wyniku obojętności ludzkości na wezwania swego Pana. 
39 Teraz wy, którzy czujecie się niegodni Mojej łaski, możecie zadać sobie pytanie: "Jak to jest, że byli 
ludzie, którym Bóg ukazał Swoje światło i którym sprawił, że usłyszeli Jego głos, gdy im oznajmił 
Swoje orędzia, a On, z drugiej strony, ukrył się przed wzrokiem większości Swoich dzieci?" Na to 
odpowiadam wam, że ci ludzie, którzy potrafili zjednoczyć się z Moim Duchem, nie cieszyli się 
żadnym przywilejem. Oni tylko dbali o to, aby utrzymać światło swego ducha w czystości, aby 
pozwolić, aby myśli i natchnienia Boże mogły być odzwierciedlone w ich umysłach. 
40 Czyż nie powiedziałem wam przez usta jednego z tych oświeconych, że nadejdzie czas, kiedy ujrzy 
mnie każde oko? Teraz mówię wam, że ten czas będzie tym, w którym ludzie przygotują swoje umysły 
na odczuwanie Mojej Obecności. gdzie jest przywilej niewielu, gdy są dary, które należą do każdego 
ducha? 



41 Tak jak byliście świadkami tego, że wasza ludzka nauka była w stanie przemienić życie ludzi, tak 
będziecie świadkami tego, jak Moja nauka w krótkim czasie przemieni wasze istnienie. 
42 Rozum, sprawiedliwość i miłość zajmą miejsce w sercach tych, którzy starali się żyć bez cnoty, 
chociaż jest ona najistotniejszą treścią i racją istnienia zarówno ducha, jak i ciała. 
43 Ale gdy ludzie żyją w prawdzie, zobaczysz nowe uwielbienie Boga wyrastają z serc ludzi, pełne 
prostoty i uduchowienia. Fanatyzm religijny, uprzedzenia i bałwochwalstwo upadną, unieważnione w 
obliczu światła prawdy, którym będzie promieniować każde sumienie. 
44 Ludzie będą wielcy w cnocie i pokorni przed Moją Wolą i Moim Prawem, a ci, którzy uważali się za 
bogów na ziemi, bo szukali tylko ziemskiej władzy, a gardzili skarbami ducha, będą musieli przejść 
przez ciężkie próby. 
45 Pracujcie ze Mną, bo sprawię, że wszyscy będą uczestniczyć w Moim dziele, a tak w końcu 
zobaczycie, że spełni się wszystko, co wam zapowiedziałem. 
46 Dajcie mi mieszkanie w waszym duchu. Zrozumcie, że Ja szukam nietrwałej świątyni, którą macie 
dla Mnie tutaj zbudować. Pragnę żyć w twoim sercu i sprawić, aby Moja Obecność była odczuwalna w 
każdym twoim dziele, i pragnę, aby w tym sanktuarium płonęła niegasnąca lampa twojej wiary. 
47 Uczniów Trzeciej Ery: zjednoczcie się wszyscy w Moim Słowie, aby moment wyruszenia, by szerzyć 
Moją Naukę, zastał was wyposażonych. 
48 Wasza odpowiedzialność wobec Mnie i wobec bliźniego jest niezmierna. Sprawcie, aby Prawda 
świeciła, żyjcie dla niej, a jeśli trzeba, umrzyjcie za nią. 
49 Uświadomcie sobie, że miłość waszego Ojca stała się człowiekiem w Jezusie, i że to życie było 
poświęcone głoszeniu i obronie prawdy. bierz przykład ze swojego Mistrza, ale jeśli czujesz się zbyt 
słaby, by podążać moimi śladami, pozwól Mi wejść do swojego serca i zamieszkać w nim, a 
zapewniam cię, że Moja Obecność wzmocni cię w walce 
50 Dlaczego obawiasz się, że nie będziesz przydatny? zwróćcie oczy ku przeszłości i rozważcie, że w 
Drugiej Erze, chociaż byli w Judei mężowie, którzy uchodzili za mądrych, i inni, którzy chlubili się tym, 
że są czystego serca, to jednak nie wybrałem ani jednych, ani drugich, aby utworzyli zespół Moich 
apostołów; było to dwunastu ubogich, niewykształconych mężów; oni właśnie zostali wybrani na 
Moich apostołów było dwunastu ubogich, niewykształconych, prostych i pokornych mężczyzn, którzy 
posłuchali Mojego wezwania, gdy powiedziałem im: "chodźcie i chodźcie za Mną". 
51 Teraz mówię wam, że nie używam uczonych lub sprawiedliwych, ale pokornych, tych, którzy łakną 
pokoju, miłości i światła. Idźcie więc drogami ziemi, nie obawiając się, że ludzie ukoronują was 
cierniem przez swoją niewdzięczność, przez swoje szyderstwo i surowość, ufając, że nadejdzie czas, 
kiedy zrozumieją przesłanie, które im przynieśliście. 
52 Przebaczcie zniewagi, które ludzie wam wyrządzają, mówiąc moimi słowami na krzyżu: "Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią", i pamiętajcie, że ludzie niosą krzyż tak ciężki i koronę tak 
bolesną, że nikt z was nie może sobie tego wyobrazić. 
53 Noś w swoim słowie, jak również w swoim spojrzeniu i w swoim sercu świt, który zapowiada tym, 
którzy cierpią, nadejście czasu sprawiedliwości. 
54 Dawniej twoje serce było grobem, w którym przechowywałeś Moje Imię jak coś bez życia. Dziś ten 
grób został przekształcony w ołtarz, na którym płonie pochodnia wiary. dlaczego ten ołtarz nie miałby 
jutro przemienić się w duchową drabinę, po której wspinasz się w górę, sprawiając, że wszyscy, 
których ocaliłeś, przychodzą do mnie? 
55 Zbliża się czas waszego głoszenia, a gdy wejdziecie w niego przygotowani, jak jest Moją Wolą, 
będziecie zaskoczeni słysząc siebie mówiących o wydarzeniach, których nigdy nie doświadczyliście, 
nie myśleliście ani nie słyszeliście. 
56 Wszystko to stanie się, gdy wasze kroki na drodze prawdziwego życia zaczną być pewne i przez 
chwile poczujecie się w Królestwie Bożym. 
57 Widzę, że tak wielu Moich uczniów jest ożywionych nadzieją i mocno wierzą, że moc Mojej Miłości 
i przekonywalność Prawdy muszą przemienić tę ludzkość. 
58 Inni jednak wykazują sceptycyzm, ponieważ nie rozumieją tego świata, który wam obecnie 
przedstawiam, z ludźmi i narodami, które się wzajemnie kochają, z ludzkością, która wie, jak 
ofiarować swemu Panu duchową adorację, wolną od wszelkich oszustw. 



59 Jeśli wierzysz we Mnie, możesz ufać, że moc Moja jest nieskończenie większa od mocy grzechu 
człowieka i że dlatego człowiek i jego życie muszą się zmienić, gdy tylko grzech ustąpi przed światłem 
prawdy i sprawiedliwości. 
60 Czy możesz sobie wyobrazić życie na tym świecie, gdy ludzie wykonują wolę Bożą? 
61 Myślcie, myślcie o tym wszystkim, aby stopniowo w waszych sercach zrodziło się pragnienie, aby 
ten czas nadszedł, nawet jeśli tymi, którzy go doświadczą, nie będziecie wy, ale dzieci przyszłych 
pokoleń. 
62 Powtarzam, że nie wolno unikać konfrontacji. Powiedz swoim bliźnim, a następnie, z największą 
naturalnością, że Pan przyszedł do Ciebie. 
63 Powiedz im, że Ten, który umarł na krzyżu, był Jezusem, Ciałem, w którym Chrystus ukrył się, Żywą 
Świątynią, w której mieszkało Słowo Boże; ale że Chrystus, Boska Miłość, żyje i przychodzi w Duchu 
do Swoich dzieci, aby nauczyć je drogi, która doprowadzi je do Jego duchowego Królestwa. 
64 Jeśli zapytają cię, gdzie byłem, dopóki nie nadeszła godzina mojego przyjścia, powiedz im, że 
byłem w każdym duchu, czekając, aż serca ludzkie zapragną mnie i aż ich głos mnie wezwie. 
65 Tak, ludzie, będziecie mówić; będziecie mówić tak, aby głusi usłyszeli, i powiecie wszystkim, że nie 
przyszedłem dzisiaj jako mężczyzna, dlatego też piękna Maryja nie przyszła na ziemię w tym czasie, 
aby służyć mi jako Matka; nie przyszła jako mężczyzna, nie przyszła jako kobieta, nie przyszła jako 
kobieta, nie przyszła jako mężczyzna Jeśli ktoś was o nią zapyta, powiedzcie, że jej Duch mieszka w 
Sanktuarium Wiecznych, skąd zsyła na wszystkie swoje dzieci promienie swojej nieskończonej 
matczynej miłości. 
66 Czytam w twoim sercu i podczas gdy jedni mówią, że nie jest możliwe, abym przyszedł do ciebie, 
uważając, że twoje grzechy czynią cię niegodnym tak wielkiej łaski, inni uważają, że właśnie te 
przewinienia są powodem Mojej obecności wśród ciebie. miłe Mi jest, gdy rozmyślasz i nie pozwalasz, 
by Moje Słowo przeszło obok ciebie beztrosko, bo od twego rozmyślania i od twego studiowania 
zależeć będzie twój postęp. 
67 Czy zauważyliście, jak czytałem w waszych sercach? Dlatego mówię wam, że rzęsy są dalej od 
waszych oczu niż Moja Obecność jest od was. Ktokolwiek więc wstydzi się grzechów swoich, niech 
wie, że Ja jestem przebaczeniem, i niech się oczyści przez Słowo Moje. 
68 Doceniajcie wartość każdej Mojej nauki, słuchajcie Mnie uważnie, obudźcie się. Pozostańcie 
świadomi, że wskazałem rok 1950 jako rok Mojego pożegnania. ale czy chcecie, abym zakończył Moje 
Słowo przed tym czasem z powodu waszego braku miłości i zainteresowania nim? Ten rok już się 
zbliża, a co mi wtedy zaproponujesz? Czy zaprzesz się Mnie ponownie i ukrzyżujesz Mnie? czuwajcie i 
módlcie się, a wtedy, gdy nadejdzie ta Godzina, będziecie silni; Ja jestem Tym, który da wam Moje 
Słowo 
69 Gdybym miał wycofać Moje Słowo przed czasem, który ustaliłem, miałabyś powód, by czuć się 
osierocona. Jeśli jednak zakończę go w 1950 roku, nie będziecie mogli usprawiedliwić żadnego 
niezadowolenia, ponieważ otrzymaliście wszystko w czasie Mojego objawienia. 
70 Biada tym, którzy zapomną Mojego Słowa, chociaż je słyszeli, bo będą ronić łzy z tęsknoty za 
swoim Panem i znajdą na swojej drodze tylko fałszywych Chrystusów, którzy będą zdawali się mówić 
do nich w ten sam sposób, w jaki Ja dałem się poznać, ale słowem bez istoty życia i bez prawdy, które 
wprowadzi ich w zamęt. Czy nie uważałbyś tego za bolesne, gdyby fałszywe światło sprawiło, że 
zgubiłbyś drogę, którą Moje Słowo utorowało ci z tak wielką miłością? dlatego często do was 
przemawiam, abyście pozostali pełni Mojego Słowa i abyście poznali jego istotę 
71 Wszyscy jesteście grzesznikami, ale Ja was przyjąłem za uczniów. Bo wszystko było Moim 
pouczeniem i wszystko, co słyszałem, lamenty ludzi dosięgają Mnie. z taką samą miłością przyjmuję i 
wysłuchuję w ich potrzebach bogatego skąpca, mocarza, monarchę, władcę, jak i bratobójcę czy 
niegodziwca, pokornego, jak i łaknącego sprawiedliwości. Wysłuchałem modlitw ich wszystkich, nie 
zatrzymując się nigdy, by ocenić ich religię czy wyznanie, ponieważ to także jest częścią wolności woli, 
którą każdy duch został obdarzony. 
72 Dlatego posyłam Moje światło do wszystkich, bo każdy, kto kocha swoją religię lub pielęgnuje 
ideał duchowy, szuka prawdy i wieczności. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 



Instrukcja 89  
 
1 Nosiłeś swój krzyż na plecach, problemy życia były jak ciężar na twojej duszy, ale duchowego 
krzyża, który istnieje w twoim przeznaczeniu, jeszcze nie wziąłeś, aby pójść za mną 
2 Nadeszła godzina, aby ludzie powstali, by coraz bardziej żyć swoją duchową pasją i przyjąć swój 
krzyż. 
3 To powiedzenie, którego was nauczyłem i które przypieczętowałem Moją Krwią na Kalwarii: 
"miłujcie się wzajemnie", zakwitnie wreszcie w sercu ludzkości 
4 Moja miłość do ciebie nie mogła pozwolić, abyś się zgubiła, dlatego w Jezusie dałem ci Słowo o 
wiecznej wartości, które miało ci zawsze służyć swoją pomocą, abyś mogła osiągnąć zbawienie. 
Boskie Słowo stało się człowiekiem, aby cię zbawić. Czy wiesz, czy twój duch nie wcielił się w tym 
czasie, aby uratować swoich braci i siostry? 
5 Jezus był "Słowem" Boga na tej ziemi; wszystko o Nim mówiło - nie tylko Jego słowa, ale także Jego 
dzieła, Jego wygląd, Jego myśli. Twój Mistrz mówi ci to, ponieważ możesz naśladować ten przykład. 
Nie brak wam zdolności do tego, wystarczy, że kochacie i że wasze serce jest wypełnione dobrą wolą, 
aby te zdolności drzemiące w waszej istocie obudziły się i wyraziły. 
6 Weź swój krzyż i idź za mną w pokorze. Ufajcie, że gdy będziecie mówić komuś pociechę, pokój 
sercu lub światło duchowi, Ja zatroszczę się o wszystko, co dotyczy waszego życia materialnego, i 
niczego nie zaniedbam. 
7 Wierzcie, że kiedy mówię do waszego ducha, rzucam również spojrzenie w wasze serce, aby odkryć 
w nim jego troski, potrzeby i pragnienia. 
8 Nowy świt oświeca ludzi, jego światło będzie rozpalać wiarę w sercach ludzi. 
9 Umiłowani uczniowie, nie przyzwyczajajcie się do Mojego Słowa, aby za każdym razem, gdy je 
usłyszycie, wasze serce czuło, że to boskie ziarno wpadło w jego najgłębszą wrażliwość; Ja jestem 
tym, który dał wam Moje Słowo, i Ja jestem tym, który dał wam Moje Słowo 
10 Wy dusze, które szukają światła, przyjdźcie do mnie i posłuchajcie tego słowa. wy, smutne serca, 
pozwólcie, aby Mój Głos przywrócił wam nadzieję. Wy, ciała pochylone trudną drogą życia, szukajcie 
we Mnie siły i wyprostujcie się. 
11 O dusze, które mnie słuchają, nie pozwólcie, aby problemy życia ziemskiego odcisnęły na was 
swoje piętno, a tym bardziej, aby was zgięły. Szukajcie światła, które zawiera każdą próbę, aby 
pomogło wam stać się silnymi i umiarkowanymi. 
12 Jeśli dusza nie zdoła podporządkować sobie ciała, to ono ją nagnie i zdominuje; dlatego dusze 
stają się słabe i myślą, że umierają wraz z ciałem. 
13 To, czego teraz szukam, to duchy, tak jak kiedyś szukałem serc, aby się wzajemnie miłować 
14 Dziś przychodzę, aby nauczyć was miłości, która jest ponad ludzka, miłości, która zjednoczy 
wszystkie światy; przychodzę, aby nauczyć was miłości, która jest ponad ludzka 
15 Moje Słowo objawia wam, że wasze przeznaczenie nie ogranicza się do życia ziemskiego, ale że 
musicie kontynuować swoją misję w tym, co duchowe. 
16 Tworzę lud, aby powstał jak wielkie wojsko, prowadzony przez sto czterdzieści cztery tysiące 
naznaczonych Moim światłem, jak przez pochodnie oświetlające drogę. 
17 Zołnierze pokoju będą tworzyć ten naród; prorocy i jasnowidze będą zapowiadać to, co nadchodzi; 
lekarze bez ludzkiej nauki będą uzdrawiać chorych balsamem miłosierdzia i miłości; doradcy 
natchnieni Moim Światłem będą mówić o boskich naukach, a ich ślad na świecie będzie świadczył o 
odbudowie, odnowie i duchowości 
18 Lud ten nie będzie się składał wyłącznie z ludzi; jego częścią będą również wielkie armie duchów 
światła, których niewidzialna broń będzie pomagać tym, którzy walczą na ziemi. 
19 Czy chcesz być częścią tego ludu? słuchajcie Mojego głosu, módlcie się, odłóżcie na bok słabość 
ciała i zacznijcie stosować Moje nauki wśród waszych bliźnich; Ja jestem tym, który was wszystkich 
nauczył. 
20 Jak ci, którzy czują się zmęczeni, mogliby przekazać siłę? Jak chorzy mogliby uzdrawiać swoich 
bliźnich, którzy stracili zdrowie? Umacniajcie się i karmcie się Mną, abyście mogli z radością nieść 
swój krzyż. 



21 Umiłowany ludu, rozpościeram Mój płaszcz miłości nad wszystkimi sercami; rozpościeram Mój 
płaszcz miłości nad wszystkimi sercami; rozpościeram Mój płaszcz miłości nad wszystkimi sercami 
22 Ja obecnie świecę Moim światłem z nieskończoności i przygotowuję cię, abyś jutro mogła 
zrozumieć Moje słowo; bo twoja wiara nie jest jeszcze prawdziwa. Jak często zadawaliście sobie 
pytanie, czy emanacja Jezusa na ten świat i na ten czas jest rzeczywistością. Budzicie w sobie walkę, 
w której, podczas gdy Duch mówi wam, że Moje objawienie jest prawdziwe, oporne ciało, ze swoim 
sercem i małym rozumkiem, wątpi, waha się i często zaprzecza Mojej obecności w tej postaci. 
23 Ne bójcie się, bo błogosławię was zarówno wtedy, gdy wierzycie i kochacie mnie, jak i wtedy, gdy 
wątpicie we mnie i zbaczacie z drogi. Nie faworyzuję ani nie wyróżniam nikogo, przychodzę tylko po 
to, by dać światło ludzkości, aby wszyscy mogli poznać prawdę. 
24 To przesłanie, które wam posłałem, gdy nastała Trzecia Era, przyniesie wam jasność i pewność co 
do tego, co zawiera Moja Boska Miłość i czego powinniście oczekiwać od Mojej doskonałej 
Sprawiedliwości; to jest przesłanie, które wam posłałem, przesłanie, które wam posłałem, gdy nastała 
Trzecia Era 
25 Ja jestem Siewcą Światła i znam dokładnie najlepszy czas na sianie i na żęcie. Po tym, jak wiatry 
wstrząsnęły drzewami i wysuszyły ziemię, nadszedł czas siewu, a dzisiaj jest właśnie ten czas, kiedy 
wiatry omiatają świat i wycinają drzewa. Jest to czas bólu, kiedy zaczynacie pić swój kielich cierpienia. 
Bitwa między materią a duchem jest bliska, bitwa dobra ze złem, światła z ciemnością, prawdy z 
kłamstwem. 
26 Już dawno zostało napisane, że kiedy ludzkość będzie u szczytu deprawacji, kiedy świat popadnie 
w grzech, wasz Bóg przyjdzie, aby dać wam swoje światło. 
27  Podczas gdy ludzie triumfują zabijając w tym czasie, ja triumfuję dając im życie. Moją Boską misją 
jest zbawienie dusz; nie potrafiliście jeszcze zrozumieć, co znaczy "Zbawiciel świata". 
28  Zycie bije w waszych sercach, nie czując Mnie tam, a jednak wciąż dziwicie się, że Mój Duch 
promieniuje światłem na wasze umysły. Co jest dla ciebie dziwne w poszukiwaniu przez Zbawiciela 
zagubionych dusz? Czy zastanawialiście się, kiedy pasterz wyrusza na poszukiwanie owcy, którą 
zgubił? 
29 Jeszcze przed twoim stworzeniem wiedziałem, że nie będziesz mi posłuszny i że uratuję cię przez 
miłość. Wiedziałam, że będę musiała wcielić Moją Boską miłość w Jezusie, któremu ludzie dadzą krzyż 
do tronu. 
30 Byłam w Jezusie, aby nauczyć was potęgi miłości, która nie ma granic, a którą nieustannie 
przelewam w słowach, uzdrowieniach, w Mojej Krwi i Moim przebaczeniu. Ta miłość wskrzesiła 
Łazarza i przebaczyła Magdalenie. A jednak sądzicie, że to niemożliwe, abym powrócił na świat, bo w 
nim daliście mi śmierć. A jednak wróciłem na łono Ojca, a wy nie zrozumieliście, że nie powinniście 
mnie już odczuwać i wyobrażać sobie jako człowieka, lecz tylko jako miłość. 
31  Prawdą jest, że w tamtych czasach Boska Miłość przemawiała przez czyste usta, jak usta Jezusa, i 
że teraz objawia się przez usta grzeszników, przez których głoszę wam Moje Słowo, aby przekazać 
Moją Naukę. Ale muszę wam też powiedzieć, że istota jest ta sama w obu przypadkach i że w tym 
czasie Moja miłość objawia się w doskonalszej formie, ponieważ Ja sam czynię was Moimi 
rzecznikami, dając wam dowód, że wasze wady nie mogą sprawić, abym wami wzgardził. 
32 Choć niektórzy mówią, że ludzie, przez których Ja daję poznać siebie, są bluźniercami, Ja wam 
powiadam: są to skowronki zwiastujące swą pieśnią nadejście nowego dnia; są to skowronki 
zwiastujące swą pieśnią nadejście nowego dnia; są to skowronki zwiastujące swą pieśnią nadejście 
nowego dnia 
33  Już w wielu lekcjach oświecałem was o Moim duchowym blasku na ludziach, a jednak wasze 
zwątpienie trwa. Chcielibyście, abym dał wam dowody materialne podobne do tych, które dałem 
wam w Drugiej Erze, a których domagali się ludzie małej wiary, aby we mnie uwierzyli. 
34 Jeśli słońce promieniuje światłem życia na całą naturę i na wszystkie istoty, i jeśli gwiazdy również 
promieniują światłem na ziemię, to dlaczego Duch Boży nie miałby promieniować światłem na ducha 
człowieka? 
35  Teraz mówię wam: ludzie, idźcie w głąb siebie, niech światło sprawiedliwości, które ma swoje 
źródło w miłości, rozchodzi się po całym świecie. Niech Moja prawda przekona was, że bez 
prawdziwej miłości nie osiągniecie zbawienia waszych dusz. 



36  Wiesz, co przyszedłem uczynić na nowo. Dlatego trzymajcie się Mojej nauki, która przypomina 
wam o właściwej ścieżce. Dopóki świat nie osiągnie prawdziwej duchowości, nie przestanę zbliżać się 
do ludzi, używając wszelkich materialnych i ludzkich środków, aby się z nimi porozumieć. Czekam na 
waszą inspirację i waszą ewolucję w górę, jak również na wasze przybycie do wieczności. 
37 Już tutaj, na tym świecie, który wydaje się wam tak nieprzyjazny, a który w rzeczywistości jest 
odpowiednim i sprzyjającym miejscem dla tego, kto wie, jak korzystać z cnoty i miłości, możecie 
osiągnąć duchowe wzniesienie. 
38  Jest wiele dusz, które cierpią, wiele matek, które płaczą i wiele serc pełnych smutku. Świat jest 
pełen krwi, chorób i smutku. Pomagajcie ludzkości, uszlachetniajcie swoje uczucia, praktykujcie 
więcej miłosierdzia. Wyciągnijcie rękę, by pomóc bliźniemu, jakby był waszym dzieckiem, 
wysłuchajcie go, jakby był waszym bratem i siostrą, wtedy dacie światu miłość, a w głębi serca 
odczujecie odbicie miłości waszego Ojca, jak pieszczotę, która spływa na was, by zachęcić was do 
dalszej walki. 
39  Krok po kroku, chwila po chwili, zbliża się wyznaczony czas, kiedy przyjdę, aby zamieszkać w 
Moim sanktuarium, które do tej pory było zamknięte w sercach ludzi. 
40  Kto sądzi, że aby zbliżyć się do Mnie, musi poświęcić swoje życie tylko dawaniu, nie oczekując 
niczego w zamian, albo że musi poświęcić się bez natychmiastowej nagrody, jest w błędzie; ponieważ 
jesteś taki, jaki jesteś - niedoskonały i grzeszny - ten, kto cię szuka, aby cię o coś prosić, będzie tym, 
który wyświadcza ci przysługę. Potrzebując was, daje wam bowiem możliwość zbliżenia się do Ojca 
na drodze miłosierdzia. 
41  Tak więc, uczniowie, idźcie na cały świat, aby powiedzieć waszym bliźnim, że w tym czasie, jeśli 
oczekują Mojego przyjścia, nie zobaczą Mnie jako człowieka. Jeśli na ziemi oczekują na przyjście 
Mistrza, aby przyprowadzić do Niego, jak w Drugiej Erze, niewidomych, sparaliżowanych, 
nieuleczalnie chorych i opętanych, to nie zobaczą Mnie jako człowieka, gdyż Moja obecność wśród 
ludzi jest czysto duchowa. Mogą mi jednak powierzać swoich chorych i opowiadać mi o swoich 
smutkach i cierpieniach, bo jestem blisko i obecny dla wszystkich moich dzieci. 
42 To światło, to Słowo, przez które dałem wam Moją naukę w tym czasie, wskaże wam duchowy i 
prosty sposób, w jaki możecie się wzajemnie uzdrawiać, pocieszać i pomagać sobie na drodze życia. 
Będzie to wtedy, gdy chorzy osiągną swoje uzdrowienie poprzez miłość do siebie nawzajem. 
43  Tak, ludzkości, rozpaliliście ogień namiętności, a potem wołaliście do nieba, aby was nie karało, 
nie mogąc zrozumieć, z powodu waszej ślepoty, że Ojciec was nie karze. To wy nie zrozumieliście jak 
znaleźć drogę do ugaszenia ognia waszej nienawiści i waszych wojen krystaliczną wodą 
zadośćuczynienia i cnoty. Nie mieliście bowiem w sobie tej cnoty i musicie teraz zacząć gasić ogień 
swoimi łzami, a nawet krwią. 
44 Ja jestem Tym, który chciał, abyście nie płakali, nie czuli bólu. Ja jestem Tym, który chce, abyście 
powstali i zatriumfowali nad sobą. 
45  Uczyń pokorę jednym z twoich najlepszych sprzymierzeńców w osiągnięciu duchowego 
wzniesienia. Albowiem bramy nieba, które są Królestwem Ducha, są całkowicie zamknięte dla 
aroganckich. Nigdy przez nie nie przeszedł, ani nigdy mu się to nie uda, ale jeśli stanie się pokorny, 
będę pierwszym, który go pochwali, i to Moje miłosierdzie otworzy mu drzwi do wieczności. 
46 Przemawiając do ciebie w ten sposób przez organy intelektu niezdolne do inspirowania się, daję ci 
najlepszy dowód Mojej obecności i prawdy Mojego napromieniowania. Dlaczego więc z nieuczciwymi 
intencjami żądasz ode mnie dowodów? Widzisz, właśnie ci powiedziałem, że tylko pokorni wejdą do 
Mojego Królestwa. Bądźcie pokorni, a zrozumiecie miłość i miłosierdzie, które zawiera Moje Słowo. 
47 Nie wyzywaj mnie, bo wtedy zapytam cię, jakie miałeś prawo, gdy widziałem, jak odmawiałeś 
miłosierdzia komuś, kto cię o nie prosił; zapytam cię, jakie miałeś prawo, gdy widziałem, jak 
odmawiałeś miłosierdzia komuś, kto o nie prosił 
48  Niech Moje Słowo rozkwita w waszych sercach; jeszcze nie wiecie, ilu z was stanie się Moimi 
siewcami. Odłóżcie na bok strach, który odczuwacie przed uprzedzeniami ludzi, bo ci, którzy powinni 
odczuwać taki strach, nie będą mi służyć do zasiewania tego ziarna w sercach swoich braci. Strach 
jest tylko słabością materialnej natury, podczas gdy zaufanie i wiara są przymiotami ducha. 
49  Weź pod uwagę, że byłeś bardzo zimny wobec miłości Chrystusa, twojego Mistrza i Pana, ale 
proszę cię: Co było przyczyną tego chłodu uczuć? 



50 Powiedziałem wam w Drugiej Erze: "Lisy mają swoje nory, ptaki swoje gniazda, lecz Syn Boży nie 
ma miejsca, gdzie by głowę mógł złożyć"; i dziś, gdy pukam do drzwi waszych serc, nie chcecie mi 
otworzyć. Ale Ja uczynię z was wszystkich Moich uczniów, bo Moja miłość nigdy nie zostanie 
pokonana. 
51  Ta planeta, która została przygotowana przez Ojca jako obraz życia duchowego, aby istoty ludzkie 
mogły żyć pośród jej cudów, adorując i chwaląc swego Stwórcę, została później przekształcona przez 
ludzi w dolinę łez i krwi. Od tego czasu świat ten pozostaje doliną pokuty dla tych istot, które musiały 
przejść przez ognistą mękę prób i oczyszczeń. A jednak, jak wielu ludzi wciąż widzi w tej ziemi 
Królestwo Niebieskie i wieczność! 
52  Tutaj ludzka próżność wzniosła swoje pałace i swoje trony, tutaj człowiek ukoronował się na króla 
i w swoim zaślepieniu pozwolił, aby go czczono, myśląc, że jest Bogiem. Nie udaremniłem jego 
pragnień, ani nigdy nie pozbawiłem go daru wolnej woli. Chciałem, aby odkrył w sobie światło 
prawdy i poznał istotę życia. 
53 Moja moc nigdy nie stworzyła świata, domu ani miejsca pokuty, aby ukarać dzieci, które grzeszą. 
Jeśli ziemia jest tyglem bólu i goryczy, to jest to dzieło ludzi. 
54  Powtarzam wam, że ten świat, z jego pokojem, cudami i objawieniami, zachował na początku 
podobieństwo do duchowego Królestwa. 
55 Czy wiesz, co chciałem ci powiedzieć, kiedy mówiłem do ciebie o zadośćuczynieniu: oddać duszy i 
temu światu jego czystość, aby było dla Moich dzieci to, co przeznaczyłem dla was od wieczności: 
Świat braterstwa między ludźmi, gdzie praktykuje się kult harmonii ze wszystkimi stworzonymi 
rzeczami i duchowe uwielbienie dla Pana. 
56  Czy jestem twoim sędzią, czy nie? Tak, ludzkości, Mój sąd jest bezlitosny i surowy wobec was, ale 
rodzi się on z miłości Tego, który jest Autorem życia. Mógłbym zniszczyć wszystkich tych, którzy 
sprofanowali moje prawa, zgrzeszyli przeciwko nim lub byli im nieposłuszni; ale jaką wartość miałoby 
pokonanie cię przez śmierć? Czy prawda i miłość nie mają mocy? 
57 Nie chcę umarłych, nie chcę słyszeć na wieki lamentów tych, którzy płaczą z powodu 
zadośćuczynienia. 
58  W tych, którzy są obecni, przyjmuję tych, którzy są nieobecni; jutro, gdy to słowo nie będzie już 
słyszane, zostanie przekazane przez usta Moich świadków tym, którzy go nie słyszeli. miłujcie się 
wzajemnie, uczniowie, aby wasze serce było jak łódź ratunkowa dla waszych braci. 
59 Dobra Nowina tego czasu dotrze do każdego serca i każdego zakątka ziemi. Przesłanie, którego 
udzieliłem wam w Drugiej Erze poprzez Jezusa, stało się już ciałem wiedzy ludzkości. Na to 
błogosławione ziarno spadnie owocny deszcz spirytualizmu, aby rozświetlić i wyjaśnić przesłanie 
minionych czasów. 
60 Nie szukajcie tylko tych, którzy żyją szczęśliwie, którzy niewiele wiedzą o grzechu lub bólu; przyjdź 
do trędowatego, do zabójcy człowieka, do bluźniercy, i do tego, który jest w zamieszaniu w jego 
życiu. Nie wzdrygajcie się przed nędzą, jaką ta istota przedstawia wam na zewnątrz, pamiętajcie 
natychmiast, że w tym człowieku mieszka duch, że w tej istocie mieszka dziecko Pana, jeden z 
waszych braci i sióstr, połączony z wami wiecznymi i boskimi więzami. Zachowaj Moje Słowo zawsze 
żywe w sobie, abyś nie pozwoliła, by ból przeszedł obok ciebie bez odczucia go i złagodzenia. 
61 Kto odczuwa ból bliźniego, kto wewnętrznie przeżywa próby brata, temu będzie dane, że przez 
jego modlitwę i przez jego słowa zostanie zniesione ciężkie zadośćuczynienie, które ciąży na tych, dla 
których się trudzi lub z którymi cierpi. 
62 Dopilnujcie, aby potrzebujący nie zastali was nieprzygotowanych, gdy zapukają do waszych drzwi, 
bo wtedy wasz duch nie będzie mógł świadczyć o Tym, który go posłał na ziemię, aby wypełnił tę tak 
trudną misję. 
63  Twój duch musi stworzyć nową ludzkość, a żeby to zrobić, musi walczyć ze złem, które ogarnia 
świat. Czuwajcie nad dziećmi, umacniajcie dobro w młodzieży, bo to nowe pokolenia będą 
kontynuatorami waszych wspaniałomyślnych dzieł. 
64 Czy myślisz, że Mój wzrok nie odkrywa przepaści, w które wpadają ci, którzy zaczynają żyć, i 
niebezpieczeństw, które czyhają na tych, którzy nie mają broni, aby się bronić? 
65  Ludzie, nie przyzwyczajajcie się już do deprawacji, zwalczajcie ją bez chełpienia się czystością, ani 
nie oburzajcie się na występki waszych bliźnich. Bądźcie taktowni, dokładni i życzliwi w swojej mowie 



i w swoich działaniach, a świat będzie was słuchał i będzie zwracał uwagę na wasze słowa nauczania. 
Czy jest konieczne, abym powiedział wam jeszcze raz, że zanim przekażecie tę naukę, musicie nią żyć? 
66  Badajcie Moje Słowo, uczniowie, abyście mogli odkryć jego istotę. Czynię was pierwszymi 
strażnikami tego objawienia, które jutro ujawnicie światu. 
67 Na pozór to objawienie nie zawiera nic wielkiego, ale zobaczycie w przyszłości, jakie znaczenie 
będzie miało wśród ludzkości. 
68 Wśród tego ludu są uczniowie różnego rodzaju; niektórzy mają pojęcie o wielkości tego Dzieła i już 
odczuwają wstrząs, jaki jego pojawienie się spowoduje w świecie; inni zadowalają się wiarą, że jest to 
dobra droga, a są też tacy, którzy nie mogą odkryć wielkości tej Nauki i wątpią w jej zwycięstwo i 
wejście do serc ludzkich. Mówię wam, że jest to klejnot, który wam powierzyłem, a którego Boskich 
promieni światła nie chcieliście rozpoznać, ponieważ nie zgłębiliście Mojej nauki. 
69  Nie zapominajcie, że nawet w Jego czasach były wątpliwości co do słowa Chrystusa, bo ludzie 
osądzali Jezusa po Jego pochodzeniu i ubraniu, a kiedy dowiedzieli się, że był synem cieśli z Nazaretu i 
ubogiej kobiety - który później wyruszył w towarzystwie biednych galilejskich rybaków, nie mogli 
uwierzyć, że ten wędrowny kaznodzieja, który chodził od wioski do wioski, pokazując skromność 
swego odzienia, był Królem, którego Pan obiecał ludowi izraelskiemu. 
70 Podaję wam te wskazówki, ponieważ ludzie szukają zewnętrznego blasku, który oślepia zmysły, 
aby nie móc uwierzyć w wielkość tego, co można zobaczyć i odczuć tylko duchem. 
71 Musiałem przelać Moją krew, oddać Moje życie i zmartwychwstać, aby ludzie otworzyli oczy. Jaki 
kielich ma teraz pić Duch Mój, abyście wierzyli we Mnie? Ludzkość: Czego bym nie zrobił, aby 
zobaczyć cię zbawionym? 
72  Pozostał krótki okres czasu na rozmowę z panem. Wiem, że ci, którzy jeszcze nie przyjęli do 
wiadomości Mojego objawienia, później to zrozumieją i przyjmą swoją misję z niewzruszoną wiarą. 
73  Przychodzę uzbrojony w cierpliwość; jestem Nauczycielem dla tego, kto przychodzi ze względu na 
Moją naukę; jestem Lekarzem dla tego, kto szuka we Mnie tylko zdrowia; jestem łagodnym Sędzią dla 
tego, kto wiele zgrzeszył, a potem przychodzi przed Moje Oblicze z pokornie pochyloną głową, aby 
prosić Mnie o przebaczenie. Jutro, kiedy zobaczą, że ich pragnienie się spełniło, ich usta będą mówić, 
aby uczyć niewiedzących. Będą przychodzić do Boskiego Lekarza, ale tylko po to, aby prosić o balsam i 
pocieszenie w cierpieniach swoich bliźnich, a także będą zwracać się do Mojej sprawiedliwości, aby 
wstawiać się za tym, który ich obraził. 
74 Powiedziałem wam, że aby stać się mistrzami, musicie najpierw być czeladnikami i uczniami. 
75 Czuwajcież i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 90  
 
1 Ja jestem wędrowcem, który puka do drzwi waszych serc. Ja pukam, a wy nie wiecie, kto to jest; wy 
otwieracie, a nie poznajecie Mnie. Jestem jak wędrowiec, który przybywa do wioski i nie ma nikogo, 
kto by go znał, jak cudzoziemiec, który wchodzi do obcego kraju i nie jest rozumiany w jego języku. 
Tak właśnie czuję się wśród was! Kiedy poczujesz Moją obecność? O ludzie, kiedy mnie poznacie, jak 
w swoim czasie Józef był poznany przez swoich braci w Egipcie? 
2 Józef, syn Jakuba, został sprzedany przez swoich własnych braci kupcom, którzy byli w drodze do 
Egiptu. Józef był jeszcze mały, a już dawał dowody wielkiego daru prorokowania. Zazdrość opanowała 
jego braci, którzy pozbyli się go, myśląc, że już więcej go nie zobaczą. Ale Pan, który czuwał nad 
swoim sługą, chronił go i uczynił go wielkim wobec faraona Egiptu. Wiele lat później, gdy świat został 
dotknięty suszą i głodem, Egipt, kierowany radami i natchnieniami Józefa, zgromadził wystarczające 
zapasy, aby przetrwać nawiedzenie. Wtedy stało się, że synowie Jakuba przybyli do Egiptu w 
poszukiwaniu pożywienia. Wielkie było ich przerażenie, gdy spostrzegli, że ich brat Józef został 
ministrem i doradcą faraona. Gdy go zobaczyli, upadli na kolana u jego stóp w skrusze za swoje 
przewinienia i zrozumieli, że proroctwa ich brata się spełniły. Ten, o którym myśleli, że umarł, stał 
przed nimi pełen mocy, cnoty i mądrości. Prorok, którego sprzedali, dowiódł im prawdziwości 
proroctwa, które Pan włożył na jego usta, gdy był jeszcze dzieckiem. Brat, którego dręczyli i sprzedali, 
wybaczył im. Czy rozumiecie, ludzie? Teraz już wiecie, dlaczego opowiedziałem wam ten dzień: Kiedy 
mnie poznacie, tak jak Józef poznał swoich braci? 
3 Ja też kiedyś dałem wam proroctwa, ja też zostałem sprzedany i wydany na śmierć. ale pamiętajcie, 
że powiedziałem wam, iż przyjdę ponownie; dlaczego więc nie przyjmujecie Mnie teraz, gdy pukam 
do waszych drzwi? dlaczego więc nie przyjmujecie Mnie teraz, gdy pukam do waszych drzwi? Czy 
będzie to konieczne, aby susza i głód pojawiły się na ziemi, jak to miało miejsce przy tej okazji, 
abyście mogli mnie w końcu szukać? 
4 jak wiele mówiłem do ciebie i dałem ci od początku czasu, aby cię uratować od zła i doprowadzić do 
doskonałości! ale potrzebujecie jeszcze czasu, aby móc dotrzeć na szczyt góry, gdzie czekam na was, 
aby strzec was jak klejnotów, które wyrosły z Mojej Miłości i które do Mnie powracają; czekam na 
was, abyście do Mnie powrócili i czekam na was, abyście do Mnie powrócili 
5 Wszyscy wiedzą, że Ja jestem Ojcem wszystkich rzeczy stworzonych i że we Mnie jest przeznaczenie 
istot. Niemniej jednak nie otrzymałem od nich ani ich uwagi, ani szacunku. Oni też tworzą, oni też są 
panami i wierzą, że mają władzę nad losem swoich bliźnich - dlaczego więc kłaniać się przede mną? 
6 W ten sposób człowiek wystawił na próbę Moją cierpliwość i zakwestionował Moją sprawiedliwość. 
Dałem mu czas na poznanie prawdy, ale on nie chciał przyjąć niczego ode mnie. Przyszedłem jako 
Ojciec i nie byłem kochany; potem przyszedłem jako Mistrz i nie byłem rozumiany; ale ponieważ jest 
to konieczne dla zbawienia ludzkości, teraz przychodzę jako Sędzia. Wiem, że człowiek będzie się 
buntował przeciwko Mojej sprawiedliwości, bo nie zrozumie Mnie nawet jako Sędziego i powie, że 
Bóg się pomścił. 
7 Chciałbym, aby wszyscy zrozumieli, że Bóg nie może żywić uczucia zemsty, ponieważ Jego Miłość 
jest doskonała. Ani ja nie mogę zesłać bólu; to wy sami przyciągacie go przez swoje grzechy. Moja 
Boska Sprawiedliwość jest ponad waszym cierpieniem, a nawet śmiercią. Ból, przeszkody, porażki są 
próbami, które człowiek nieustannie sobie narzuca, a owoce jego zasiewu są tym, co zbiera 
stopniowo. Wystarczy, że w każdym z tych kryzysów życiowych pozwolę, aby Moje światło dotarło do 
twojego ducha, aby mógł on osiągnąć swoje zbawienie. 
8 Wielu ludzi mówi, że nie rozumieją nauki Chrystusa, że nie wiedzą, od czego się odwrócić i gdzie 
skierować swoje kroki. Ale pytam ich: Czy te nauki wydają się wam zbyt wysokie? Wysłuchajcie mnie 
więc teraz, a zrozumiecie je. 
9 Wiedziałem, że będę musiał wrócić, aby wyjaśnić wam te wszystkie nauki. Dlatego powiedziałem 
wam, że przyjdzie Duch Prawdy i wyjaśni wam wszystkie tajemnice, abyście zrozumieli to, czego nie 
rozumieliście. Jest to czas, kiedy Duch Prawdy unosi się nad wszelkim ciałem i nad każdym duchem. 
Wystarczy, że skoncentrujecie się na najbardziej wewnętrznej części waszego sumienia, aby usłyszeć 
Mój głos. Lecz chciałem wam dać, jako pierwsze owoce tego czasu, Moje objawienie poprzez ludzki 



organ rozumienia, żeby to przesłanie było ziarnem, które da wam pewność i wiarę na drodze waszej 
ewolucji. 
10 W tym czasie daję wam miłość, pokój i duchowe pouczenie, a wasze serce - biedne i potrzebujące 
tego wszystkiego - oczyszcza się, aby przyjąć boski dar; daję wam dar miłości, pokoju i duchowego 
pouczenia, a wasze serce - biedne i potrzebujące tego wszystkiego - oczyszcza się, aby przyjąć boski 
dar 
11 Co potężni ludzie i ci z wielkiej wiedzy mają odrzucone, pokorni otrzymują, a co było wzgardzone 
we wspaniałych pałacach przychodzi do biednych chat i jest odbierany z radością. 
12 Wy, którzy zmęczyliście się długim czekaniem i cierpieniem, przyjdźcie do mnie. Wszystko 
przygotowałem i wszystko jest gotowe na tę chwilę. Dostarczyłem wiatrowi wonności, abyście 
oddychali Moim ożywczym Tchnieniem, bo pragnę zbliżyć się do was z nieskończoną miłością. 
13 Dzieci możnych mówią Mi, gdy słyszą Moje wezwanie u drzwi swoich: "Przyjdźcie znowu jutro, bo 
dziś nie ma dla was miejsca", a ludzie prostego umysłu mówią Mi: "Przyjdź do nas, Mistrzu, przyjdź i 
uświetnij naszą chatę Swoją Obecnością". Nie patrz na nasze plamy wstydu. Ty, który nawiedziłeś 
dom grzesznicy Magdaleny, udziel nam szczęścia oglądania Ciebie". 
14 Gdy to naglące, lecz pokorne wołanie dotrze do mnie, zbliżę się i wejdę do tych serc 
przygotowanych na tę godzinę jak do sanktuarium; przyjdę do was i będziecie wiedzieli, że jestem tu, 
aby wam pomóc. 
15 Odkrywam wśród was tych namaszczonych łzami bólu, tych, którzy cierpieli prześladowania, 
którzy znosili upokorzenia. 
16 Przychodzę, bo wezwaliście Mnie w ciszy waszych zmagań i rozczarowań, ale docenicie to, że 
przyszedłem na wasze wezwanie bez zwłoki, jak pasterz spieszy się, gdy słyszy beczenie owcy, która 
zabłądziła lub jest w niebezpieczeństwie; Przychodzę, bo wezwaliście Mnie w ciszy waszych zmagań i 
rozczarowań, ale docenicie to, że przyszedłem na wasze wezwanie bez zwłoki, jak pasterz spieszy się, 
gdy słyszy beczenie owcy, która zabłądziła lub jest w niebezpieczeństwie; Przychodzę, bo wezwaliście 
Mnie w ciszy waszych zmagań i rozczarowań 
17 Wezwaliście mnie z wielką wiarą, szukaliście mnie niestrudzenie, i zaprawdę powiadam wam, 
wasza wiara nie mogła was zwieść. 
18 Uświadom sobie, że wylewam Moje błogosławieństwa jak potop miłości na tych wszystkich, którzy 
wiedzieli jak wierzyć i czekać; wylewam Moje błogosławieństwa jak potop miłości na tych wszystkich, 
którzy wiedzieli jak wierzyć i czekać; wylewam Moje błogosławieństwa na tych wszystkich, którzy 
wiedzieli jak wierzyć i czekać słuchaj Mojego głosu, który przychodzi do ciebie jak pieśń miłosna, 
która pozwala ci zapomnieć o cierpieniach i wybacza ci wszystko, co było tak gorzkie i co twoje serce 
zbierało stopniowo na drodze życia; Ja jestem tym, który daje ci Moje błogosławieństwa; Ja jestem 
tym, który daje ci Moje błogosławieństwa 
19 Uczycie się odczuwać Moją duchową obecność w waszych sercach, a to poznanie jest dla jednych 
jak wytchnienie, dla innych jak oaza; przyszedłem szukać wszystkich, ale najpierw przyszedłem z 
pośpiechem, aby dać się poznać wśród tych, którzy, gdy Mnie usłyszeli, nie zaparli się Mnie Szukam 
wszystkich, ale najpierw przyszedłem z pośpiechem, aby dać się poznać wśród tych, którzy, gdy Mnie 
usłyszeli, nie zaparli się Mnie, którzy umieli znosić szyderstwa swoich braci i sióstr, bo są ze Mną. 
20 Bądźcie cierpliwi w próbach, a będziecie świadczyć o Moim dziele; lecz Ja będę świadczył także o 
Moich wiernych uczniach, aby ludzkość zrozumiała, że stoją w prawdzie 
21 Nie tylko wy będziecie świadkami Mojego Dzieła, nie tylko mężczyźni i kobiety z Mojego ludu będą 
świadczyć o Moim przyjściu, ale wszystko będzie mówić o Moim przyjściu i świadczyć o Mojej 
Prawdzie, jak to się stało w owym Drugim Czasie, gdy w Godzinie Śmierci na Krzyżu nawet słońce było 
ukryte, ziemia się zatrzęsła i cała Jerozolima była spustoszona i smutna. 
22 Umiłowani uczniowie, nie płaczcie już po Mnie, wasze łzy zamienią się w błogość, bo będziecie 
jeszcze płakać z nieskończonej radości, gdy doświadczycie zwycięstwa Mojej Nauki na ziemi, a tej 
błogości nikt nie będzie mógł wam odebrać. Na razie nadal zajmujcie swoje miejsce na tej duchowej 
uczcie i jedzcie słodki chleb życia. 
23 Cieszcie się tą ucztą, która odbija się w waszym duchu, abyście w chwili, gdy dojdziecie do komunii 
ze Mną, zapomnieli o waszych utrapieniach. Twoje rany się zagoją, a ty odpoczniesz od swojej pracy. 
Twoje serce, gdy te chwile nadejdą, będzie lśniło jak dom, gdy jest przystrojony na ucztę, i nawet 



najbardziej królewskie pałace ziemi nie będą miały takiego blasku, jaki lśni w twoim duchu w tej 
godzinie. 
24 Błogosławieni cisi sercem, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
25 Błogosławieni, którzy głęboko cierpią, gdy Pasterz jest obrażany. Nie bójcie się jednak o mnie, 
bójcie się o siebie, których ból może przygnębić, a pokusa pokonać. 
26 Odświeżacie się słuchając Mnie, pytając Mnie: "Mistrzu, dlaczego wybrałeś nas, choć jesteśmy tak 
mali i tak słabi?". Ale ja ci odpowiadam: Twój Pan nigdy się nie myli. 
27 Uświadomcie sobie: jeszcze zanim przyszliście tu, aby mnie usłyszeć po raz pierwszy - kiedy nie 
wiedzieliście o moim przyjściu - wasze serce już wam wskazywało, że Mistrz ma zamiar posłać na 
świat swoje Światło, jak latarnię morską prowadzącą rozbitków pośród burzy; Ja, Mistrz, jestem tym, 
który poprowadzi rozbitków pośród burzy. 
28 Wezwałem was, abyście się stali Moimi robotnikami i posłałem was na drogę, abyście głosili tę 
Dobrą Nowinę. Ale zanim to nastąpi, oczekuję, że nauczycie się przebaczać swoim wrogom, 
wszystkim tym, którzy włożyli na was korony cierniowe, tym, którzy dali wam do picia żółć i ocet, 
abyście mogli powiedzieć, że jesteście teraz wystarczająco silni, aby wyjść i rozrzucić ziarno 
uduchowienia; powołałem was, abyście byli Moimi robotnikami i posyłam was w drogę, abyście 
głosili tę Dobrą Nowinę 
29 Gdy to jest prawdą, wyruszycie siać, i chociaż napotkacie cierpienia i gorycz na waszej wąskiej 
drodze duchowych misjonarzy, będziecie mieli również wielkie radości, które wam to wynagrodzą. 
Kiedy wyjeżdżacie, aby siać Moje ziarno miłości, módlcie się i miejcie wiarę. Czasami będziecie płakać, 
ale z drugiej strony, będzie wiele rzeczy, które przyniosą wam radość, jeśli będziecie wypełniać Moje 
Prawo. 
30 Napotkasz łzy i radości w swojej codziennej pracy, aż dojdziesz do końca swojej pokuty i dojdziesz 
do Ziemi Obiecanej, gdzie wszystko jest pokój, harmonia i doskonałe szczęście. 
31 Czasami twój kielich będzie pełen miodu, innym razem pełen goryczy, ale powtarzam ci, że ten, 
kto się modli, czuwa i ufa Mi, nie ulegnie słabości, bo jego serce będzie pełne wiary i nigdy nie będzie 
mógł się Mnie zaprzeć, bo jego usta będą bez wahania głosić Moją Prawdę na ziemi 
32 Bolesna i daleka jest droga, ale miłość Moja ugasi pragnienie twego serca. Pamiętaj, że zawsze 
przychodziłem do ludzi, gdy widziałem, że są bliscy śmierci z głodu lub pragnienia. 
33 Ten, który zawsze przychodził dla waszego zbawienia, mówi do was w tej chwili: Chrystus, Boska 
Obietnica, uczyniony człowiekiem w Jezusie w Drugiej Erze, Boskie Słowo uczynione Słowem 
człowieka; Duch Miłości, Światła, Mądrości, zamknięty w promieniu, który dotyka ducha i umysłu 
człowieka poprzez sumienie, aby nauczyć go przekazywać Moje myśli. 
34 Niektórzy mówią do Mnie w sercu: "Panie, jak mogłeś zstąpić w ten sposób do naszych serc?". - 
ach Moje dzieci! Czy nie widzieliście czasem matki idącej do brudnej części miasta, gdzie jedno z jej 
dzieci wzdycha i błaga ją, zgniłe w brudzie lub nędzy? 
35 Tylko te matki mogą wam opowiedzieć, jak czuły uderzenia serca zagubionego dziecka, które 
wołało do nich, błagało o ich obecność i matczyną miłość, ufając, że uzyska ich przebaczenie. 
36 A ja, który jestem Tym, który jest uosobieniem wszelkiej miłości, w którym jest miłość wszystkich 
ojców i wszystkich matek, czyż mógłbym pozostać nieczuły na wezwanie Twego ducha? Czy mam się 
powstrzymać od pospieszenia na miejsce - jakiekolwiek by ono nie było - gdzie jedno z Moich dzieci 
jest na łasce zniszczenia i woła do Mnie? Jakże mało o Mnie wiecie, choć objawiłem wam moją miłość 
w tak wielu i tak nieskończonych formach! 
37 Czy nie pamiętasz, ile razy okazywałem Moją miłość nie tylko tym, którzy we Mnie wierzyli, lecz 
także temu, który Mnie zdradził, i tym, którzy Mnie prześladowali i sądzili? Teraz możecie mnie 
zapytać, co było powodem, że pozwoliłem na te wszystkie szyderstwa. Ale ja ci odpowiadam: Trzeba 
było, abym pozostawił im zupełną swobodę myślenia i działania, aby były odpowiednie okazje do 
objawienia się i aby wszyscy mogli doświadczyć miłosierdzia i miłości, których nauczyłem świat. 
38 Nie poruszyłem serca Judasza, aby mnie zdradził; był on narzędziem złej myśli, gdy jego serce było 
wypełnione ciemnością. Jednak w obliczu niewierności tego ucznia objawiłem Moje przebaczenie. 
39 Nie byłoby konieczne, aby jeden z Moich mnie zdradził, aby dać wam ten przykład pokory. Mistrz 
pokazałby to przy każdej okazji, jaką ludzie Mu ofiarowali. Na tego ucznia spadł obowiązek bycia 
narzędziem, przez które Mistrz pokazał światu swoją Boską pokorę, a nawet jeśli myśleliście, że to 



słabość tego człowieka spowodowała śmierć Jezusa, to mówię wam, że jesteście w błędzie, ponieważ 
przyszedłem, aby oddać się wam całkowicie, a jeśli nie w ten sposób, to możecie być pewni, że w inny 
sposób. Dlatego nie masz prawa przeklinać ani osądzać tego, który jest twoim bratem, a któremu w 
chwili ciemności zabrakło miłości i wierności, jaką winien był swemu Mistrzowi. Jeśli obwiniasz go za 
Moją śmierć, dlaczego go nie błogosławisz, wiedząc, że Moja Krew została przelana dla zbawienia 
wszystkich ludzi? Byłoby lepiej dla Ciebie, aby modlić się i prosić, aby nikt z was nie wpadł w pokusę, 
bo obłuda uczonych w Piśmie i faryzeuszów nadal istnieje na tym świecie. 
40 Przychodzi do was, abyście się modlili i czuwali, abyście zawsze byli narzędziami światła, a nigdy 
nie służyli ciemnościom. Zawsze będę miał możliwość ukazania tej niedowierzającej i 
materialistycznej ludzkości prawdy o tym wszystkim, co jej objawiłem. 
41 Tak jak przedtem pozostawiam dziś człowiekowi wolność jego własnej decyzji woli, tak aby 
korzystał z daru swej woli i przychodził do mnie z własnej woli. 
42 Stworzyłem was wolnymi - nie dla zła, ale wolnymi jak bieg wody, jak wzrost roślin, jak śpiew 
ptaków. 
43 Nie kusiłem ludzi w tym czasie, aby mnie wzywali lub szukali mnie, ani nie opierałem się, gdy mnie 
odrzucali. Pozwoliłem im czynić swoją wolę, aby wypełnić Moją wolę nad wszystkimi stworzonymi 
rzeczami. W ten sposób chcę wam powiedzieć, że pozwolę wam przyjść do Mnie, wykorzystując 
waszą wolę. Jeśli bowiem spróbujecie zmusić tę cudowną siłę, która utrzymuje ludzkość w ruchu, w 
innym kierunku, nie osiągniecie doskonałości. Dlatego upewnijcie się, że wasza wola jest Moją, a 
osiągniecie ostateczny cel drogi, którym jest Serce Mojego Ojca. 
44 Będę cię wzywał tak, jak zawsze to robiłem, bez znużenia, a Mój Głos będzie z miłością powtarzał 
dzień po dniu: "przyjdź do Mnie". Abyś jednak mógł usłyszeć Moje wezwanie, musisz oczyścić swoje 
serce, aby siły szkodliwe przeciwne cnocie, czystości i dobru nie znalazły w tobie pokrewieństwa i 
choć cię kuszą, nie sprowadziły cię na ziemię. 
45 Bramy Mojego Królestwa są otwarte, przez nie wylewają się wielkie potoki światła, ich blask 
dociera do tego świata w poszukiwaniu serc, umysłów i duchów, aby na nich osiąść; Ja jestem Tym, 
który udzielał wam Moich błogosławieństw; Ja jestem Tym, który udzielał wam Moich 
błogosławieństw 
46 Uprzedzam was o wszystkim, bo już wam powiedziałem, że będą walki i że Moja Nauka będzie 
zwalczana na wiele sposobów. Wielu jest takich, którzy będą się starać, aby zniknęła ona z ziemi; lecz 
zanim Moja Nauka zniknie, najpierw musiałaby zniknąć ostatnia z dusz, to znaczy ostatni człowiek na 
tym świecie. 
47 Nie bójcie się, jeśli nazywają was bluźniercami, gdy mówicie, że Ten, który mówił do was w duchu 
był sam Chrystus. Nawet gdy Jezus w Drugiej Erze powiedział, że jest Synem Bożym, ludzie byli 
oburzeni. Wybaczę ich niewiarę i pozwolę im nazywać mnie tak, jak im się najbardziej podoba. 
48 Wielu zaprzeczy, że przemówiłem do was przez usta grzesznych ludzi. Lecz wtedy powiem im: Nie 
skupiajcie swojej uwagi na naczyniu, oceńcie jego zawartość, a wtedy wyleję czystość Mojej nauki na 
serce Moich zaprzeczających. Poznają Mnie, bo mam znak, którym wzywam moje owce, a one 
rozpoznają głos swego Pasterza. 
49 Przyjdą i będą mnie testować, bo chcą wam udowodnić, że jesteście w błędzie. Jeśli nie podam im 
Mojego Imienia, powiedzą, że nie jestem Ja, a jeśli odpowiem na ich pytania zadane w złych 
intencjach, z jeszcze większą gorliwością będą się Mnie wypierać. 
50 Wtedy im powiem: "Kto chce wejść do Królestwa Światłości, musi go szukać sercem. Kto zaś chce 
żyć bez uznania Mnie, ten zatai przed swoim duchem Boską wiedzę, a tym samym sprawi, że 
wszystko, co jest jasnym i świetlistym objawieniem, będzie dla niego tajemnicą i sekretem. 
51 Daję wam Mój pokój, nie ten, który obiecuje świat, bo to nieprawda, ale tylko ten, który Ja daję 
wam odczuć. Noście Mój Pokój z sobą, bo droga, którą kroczycie jest usłana cierniami, wiem o tym. 
Ludzkość płynie po oceanie cierpienia. Grzech został uwolniony, a ty nie masz dość siły, by walczyć z 
tymi wszystkimi trudnościami. Dlatego przybyłem, aby dać wam siłę i wyprowadzić was z tego 
chaosu. Ilekroć zbłądziliście i czujecie niepokój, w swoim głębokim zakłopotaniu pytacie siebie, czy to 
jest Moja droga, lecz Ja odpowiadam wam, że zawsze wskazuję wam właściwą drogę. 
52 Jakieś niewierzące serce pyta Mnie w tym dniu: "Czy to Ty, Mistrzu, mówisz do nas?". A Ja mu 
odpowiadam: To Ja, w duchu i w prawdzie, ukazuję się wam pokornie, w granicach waszego 



pojmowania, abyście Mnie poznali i zostali oświeceni tym światłem, aby was oczyściło i przygotowało 
wasze serce, ożywiając je i ukazując mu życie duchowe, które na nie czeka. 
53 Otwieram w tym czasie Księgę Moich Pouczeń. Chcę, aby pozostał on otwarty przed waszymi 
sercami, a wy niestrudzenie zapamiętywaliście jego nauki. Daję wam wskazówki, bo teraz jest 
godzina wskazana przez Moją miłość, kiedy uczynię was posiadaczami mądrości, która do was 
przychodzi. 
54 Wyszliście ode mnie czyści, lecz z czasem splamiliście swoją duszę i po oczyszczeniu i trudach 
przychodzicie do mnie, a ja zwracam wam wartość i łaskę, którą utraciliście. Oznaczam cię pieczęcią 
światła, abyś mógł być rozpoznany przez swoich bliźnich. Nazwałem was uczniami i chcę, abyście 
naśladowali tych z Drugiej Ery. Czy nie zgadzasz się, że cię wybrałem? - mówisz do Mnie w milczeniu: 
"niech się stanie wola Twoja". Nie mogę ci jeszcze pozwolić zająć Mojego miejsca, ani nie jesteś 
wystarczająco przygotowany do nauczania. Cóż mógłby przekazać nosiciel głosu, choćby miał dar 
słowa, gdyby Mój promień go nie oświecił? Są jeszcze nieudolni i przygotowani tylko do 
przyjmowania Moich natchnień i przekazywania ich; ale ich serce nie jest jeszcze źródłem 
miłosierdzia i miłości, bo są niedoświadczeni. Błogosławieni ci, którzy słysząc Moje Słowo, odczuli 
wiarę i którzy, choć nie dałem im wielkich dowodów, okazują Mi swoją wdzięczność. 
55 Nikt nie przyszedł przypadkiem, to ja was tu przyprowadziłem. Ale jeśli rozmawiałeś ze mną, jesteś 
mi winien, że mnie rozpoznajesz i kochasz. - Mężczyźni i kobiety, którzy do dziś mieszkają we 
wspaniałych mieszkaniach: czy chcecie pójść za Mną? Czy nie wiecie, że jesteście naznaczeni jako Moi 
wybrani i że Moją Wolą jest, abyście służyli w Moim Dziele? Nawet jeśli bardzo kochaliście świat, to 
dzisiaj powinniście kochać życie duchowe, służyć braciom i siostrom, i na tym opierać swoją radość 
życia. Lecz jeśli wasi krewni i przyjaciele źle was oceniają ze względu na to duchowe spełnienie, nie 
odczuwajcie bólu, bądźcie silni i weźcie mnie za przykład. 
56 Kiedy żyłem wśród was w Drugiej Erze, znalazłem Moje dzieci aroganckimi z powodu ich wiedzy i 
ich mocy. Chciałem, aby Moje słowo weszło do ich serc, a znalazłem w nich obojętność na dary 
ducha. Ale z tego powodu nie odwróciłem się od ich drogi. Aby pomóc im przemienić ich twarde 
serca, przygotowałem próby, które ich oświecą. 
57 Pewnego razu jeden z tych ludzi, którzy słyszeli Moje słowo, przyszedł, nie wierząc mu. Przyszedł 
pełen udręki, a rozpacz odbiła się na jego twarzy, ponieważ nie mógł znaleźć środków, aby przywrócić 
zdrowie swojej żony, która umierała. Pokonany przez ból, zwrócił się do Mnie, po zasięgnięciu 
bezskutecznie opinii swojej nauki, nie znajdując lekarstwa na chorobę, która miała zakończyć życie 
jego towarzysza, i powiedział: "Czy Ty jesteś Tym, który uzdrawia?". I odpowiedziałem mu: "Co jest 
drogie twemu sercu, dobry człowieku?". Następnie przemówił i błagał o uzdrowienie dla swojej żony. 
Rzekłem do niego: "Może Moja wiedza jest bezużyteczna, a moc, którą jestem obdarzony, 
nieskuteczna?". Ale podążyłem za nim, dotarłem do obozu nieuleczalnie chorej i dotknąłem jej czoła. 
Mąż patrzył z niedowierzaniem, a ona odzyskiwała zdrowie. Żona wstała i wyzdrowiała, i w pełni 
świadomości zapłakała z radości, rzuciła się na ziemię i rzekła do Mnie: "Mistrzu, Ty jesteś Boskim 
Lekarzem, naszym Bogiem. Dlaczego nie uznają Ciebie i nie idą za Tobą, choć czynisz takie cuda?" 
"Poczekaj, niewiasto" - odpowiedziałem jej - "trzeba, abym od ciebie odszedł, abyś została 
zrozumiana; ale ci, którzy już rozpoznają Moją prawdę, są wybrani". 
58 Podobnie będzie w Trzeciej Erze. Wielu, którzy byli bezpośrednimi świadkami Moich manifestacji i 
cudów, nie uwierzyło. Ale czas mija i wydarzenia, które nastąpią, przemówią i dadzą świadectwo 
wszystkim tym cudom, a nawet wtedy będą domagać się nowych dowodów. Inni poszli za Mną od 
pierwszej chwili i są ze Mną. Są to ci, którzy żyją bardziej dla swego ducha niż dla swego ciała i którzy 
nie czekali, aż przestanę mówić, aby zrozumieć, kto ich nauczył. 
59 Jeśli wy, uczniowie Moi, wyruszycie z odrobiną wiary i będziecie pracować dla ludzkości, będziecie 
czynić cuda, bo Ja posłużę się wami, aby dać dowody według Mojej woli tym, którzy o nie proszą. 
60 Gdy nadejdzie czas, w rękach Moich wybranych nie będzie żadnych książek, bo ich wiara i dobre 
uczynki doprowadzą ich do wypełnienia ich przeznaczenia. 
61 Niech nikt, kto chce iść za Mną, nie obawia się sądu swoich braci i sióstr. Wielu bojaźliwych mówi 
do mnie: "Jak mogę pójść za Tobą? Jeśli moi rodzice, moi krewni, moi przyjaciele dowiedzą się, że 
usłyszałem to słowo, nie będą mnie już znali, wypędzą mnie spośród siebie." Mistrz przemawia do 
tych serc i mówi im: Nie wszyscy, którzy są ze Mną, są spokojni o siebie samych; aby pójść za Mną, 



przeszli drogę cierpienia. Ale ja pytam tych, którzy ich dręczyli: Co złego uczyniły ci te istoty? Dlaczego 
doprowadziłeś ich do płaczu? 
62 Nadchodzi czas większej sprawiedliwości i surowości. Chcę, abyście do tego czasu zasiali dobroć i 
uczynki prawdy w swoich bliźnich, abyście mogli zbierać ich owoce. Nie oczekujcie, że świat zapłaci za 
wasze dzieła miłosierdzia. Pozwólcie mi wynagrodzić waszą miłość do ludzi moimi 
błogosławieństwami. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 91  
 
1 Wy, którzy przychodzicie tutaj, pragnąc duchowego pokarmu, podejdźcie bliżej, a jeśli jesteście 
zmęczeni, pozostańcie w cieniu tego drzewa, abyście mogli się wzmocnić. Jeśli jesteście smutni, 
posłuchajcie bicia słowika śpiewającego w altanie drzewa, a słuchając go, poczujecie słodką pociechę 
w waszych sercach. 
2 Jeśli kogo z was ogarnie niedowiarstwo, nie będę mu czynił wyrzutów, ani nie potępię 
światopoglądu czy wyznania, które mi ofiaruje na dnie swego serca; nie będę mu tego wypominał, 
lecz będę mu to wypominał i będę mu to wypominał 
3 Mój głos dociera do twego ducha, by powiedzieć ci, byś szedł dalej i szedł z wiarą przez rozległą 
pustynię życia, zawsze inspirowany Boską obietnicą, by dotrzeć do prawdziwej Ziemi Obiecanej, którą 
jest Królestwo Duchowe; Ja jestem tym, który powie ci, byś szedł dalej, byś szedł dalej, byś szedł dalej 
4 Słuchaj i odciśnij Moje Słowo w swoim sercu, aby pamięć o nim była niezatarta. Zapewniam was, że 
gdy nadejdzie wyznaczona przeze mnie godzina, w której Mój głos nie będzie już słyszany w tej 
formie, nadejdzie ostatnie pouczenie, którego udzielę wam poprzez głosiciela. Dlatego musisz go 
strzec jak najcenniejszego skarbu. Gdy wybije ta godzina - uroczysta dla Mistrza i dla uczniów - niech 
twój przygotowany duch pozostanie spokojny, pochłonięty kontemplacją i modlitwą, gdyż w tych 
właśnie chwilach pojmie sposób, w jaki później będzie odbierał duchowe natchnienia. 
5 Chcę, abyście przed zakończeniem tego przepowiadania w formie, w jakiej dałem się wam poznać 
w tym czasie, zrozumieli jego głębokie znaczenie i jego zewnętrzną formę, abyście jutro mogli je 
wyjaśnić tym, którzy mnie nie słyszeli. Twoje świadectwo zostanie uznane za prawdziwe, jeśli 
potwierdzisz je swoimi uczynkami miłości do braci. 
6 Przygotujcie się tak, że kiedy Moje manifestacje zostaną wyjaśnione, będziecie mogli powiedzieć, że 
nie było konieczne, aby Mój Duch zstąpił w całej swojej pełni na umysł głosiciela, ponieważ On jest 
nieskończony. Promień Mojego światła był wystarczający, aby przekazać natchnienia do jego umysłu. 
Nie powinnaś też zapomnieć powiedzieć, że w krótkim czasie Mojego objawiania się, Moi głosiciele 
mieli dar duchowego uniesienia, dar, który pozwalał im stać się narzędziami i przekaźnikami Mojego 
słowa. 
7 To był - wyrażony w krótkich i prostych słowach - sposób, w jaki moi nosiciele głosu przekazywali 
moje duchowe przesłanie ludzkości w tym czasie. 
8 Lecz abyście nie popadli w fanatyzm i nie myśleli uparcie, że przemawiałem do ludzi tego czasu 
tylko za pośrednictwem nosicieli głosu, chcę, abyście wiedzieli, że każde ludzkie stworzenie, które ma 
za zadanie przewodzić tłumom, ludom lub narodom, jest środkiem, którego używam, aby 
przemawiać do ludzkości; chcę, abyście wiedzieli, że każde ludzkie stworzenie, które ma za zadanie 
przewodzić tłumom, ludom lub narodom, jest środkiem, którego używam, aby przemawiać do 
ludzkości; chcę, abyście wiedzieli, że każde ludzkie stworzenie, które ma za zadanie przewodzić 
tłumom, ludom lub narodom, jest środkiem, którego używam, aby przemawiać do ludzkości 
9 Moja miłość jest ponad różnicami religii, doktryn, języków i kultur, ponieważ wystarczy mi, że 
znajdę duchowe przygotowanie w tym, który wyrusza, aby skierować orędzie do swoich bliźnich. 
Następnie Moja troskliwa miłość używa go jako pośrednika, aby przez niego uczynić znaną Moją 
prawdę. 
10 Gdy słyszysz z ust mówcy słowa, które mają głębokie znaczenie lub które sprawiają, że drżą ukryte 
struny serca jego słuchaczy, to masz dowód, że ze strony tego, który mówił, było duchowe 
przygotowanie i dobry talent. Ale przede wszystkim masz dowód, że był on natchniony przeze mnie. 
Jeżeli natomiast słyszycie mówców, którzy wypowiadają słowa zawierające nieprawdę, jakkolwiek 
błyskotliwe i eufoniczne w swej formie, bądźcie pewni, że nie było duchowego przygotowania, ani 
Mojego natchnienia. 
11 Teraz wkrótce przestanę udzielać wam tego przesłania, które, gdy nadejdzie jego czas, spowoduje 
duchowe przebudzenie narodów, ucząc ludzi odróżniać to, co duchowe, od tego, co tylko ludzkie, i 
oddzielać to, co głośniejsze, wyższe, czyste i świetliste od wszystkiego, co zawiera tylko 
niedoskonałość, nieuczciwość lub fałsz. 



12 W każdym czasie Moja miłość jako Mistrza uważała, aby dawać nauczanie, którego ludzie 
potrzebowali, a Ja zawsze przychodziłem do nich, aby mówić do nich zgodnie z ich duchową 
dojrzałością i ich rozwojem intelektualnym. 
13 Przyszedłem do was, ponieważ widziałem, że słowo ludzkie i nauki, które stworzyliście, nie gaszą 
palącego pragnienia waszego ducha - pragnienia światła, pragnienia prawdy, wieczności i miłości. 
Dlatego umieściłem Siebie z wami i służę Siebie pokornym, ignoranckim i niewykształconym ludziom, 
powodując, że wpadają oni w zachwyt umysłu i ducha, aby przesłanie Trzeciej Ery mogło płynąć z ich 
ust. Aby być godnymi przyjmowania i przekazywania Moich Boskich myśli, musieli oni walczyć z 
materializacją i pokusami świata. W ten sposób, odsuwając swoją osobowość i karcąc swoją 
próżność, osiągnęli zupełne poddanie się swojej istoty w tych krótkich okresach czasu, w których 
ofiarowali swoje organy zrozumienia Boskiemu natchnieniu, umożliwiając w ten sposób, że z ich ust 
wyszło słowo pełne mądrości, czułości, sprawiedliwości, balsamu i pokoju. 
14 Zawsze będą tacy, którzy nie będą mogli zrozumieć, jak to jest, że nosiciele głosu mogą wyrazić 
tyle wiedzy w słowach i przelać tyle esencji życia na umysły rzesz słuchaczy, bez tego, że Mój Duch 
zstępuje do tych mózgów i tylko promień Mojego Światła oświetla je. Na to mówię wam, że nawet 
królewska gwiazda - jak nazywacie słońce - nie ma potrzeby przychodzić na ziemię, by ją oświetlić, 
ponieważ światło, które wysyła na waszą planetę z daleka, wystarcza, by skąpać ją w świetle, cieple i 
życiu. 
15 Podobnie Duch Ojca, jak słońce o nieskończonym blasku, oświeca i ożywia wszystko światłem, 
które zsyła na wszystkie stworzenia, zarówno duchowe, jak i materialne. 
16 Zrozumcie więc, że gdzie jest Moje światło, tam jest i Mój Duch. 
17 Zachowaj te objaśnienia w pamięci, bo jutro to ty będziesz musiał posłużyć się tymi przykładami, 
aby twoi bliźni zrozumieli naturę Mojego głoszenia przez organ umysłu człowieka. 
18 W ten sposób z łatwością zrozumieją, jak Mój Duch, nie zstępując w pełni na żaden z tych organów 
umysłu, sprawia, że Jego Obecność jest odczuwalna poprzez duchową wibrację, którą zsyłam na 
Moich nosicieli głosu; w ten sposób zrozumieją, jak Mój Duch, nie zstępując w pełni na żaden z tych 
organów umysłu, sprawia, że Jego Obecność jest odczuwalna poprzez duchową wibrację, którą 
zsyłam na Moich nosicieli głosu 
19 To jest Moja Ojcowska Miłość, która przychodzi do was w tym czasie i zamienia się w ludzkie 
słowo, gdy dotyka umysłu głosiciela; to jest Moja Ojcowska Miłość, która przychodzi do was w tym 
czasie i zamienia się w ludzkie słowo, gdy dotyka umysłu głosiciela 
20 Otwórzcie bramy świątyni, którą posiadacie w głębi waszego jestestwa, i ujrzyjcie to, co 
niewidzialne. Radujcie się wiedzą, że przyniosłem w waszym zasięgu to, co duchowe, a co uważaliście 
za tak odległe. 
21 O ludzie, utworzony z rzeszy uczniów tej duchowej nauki, jak bardzo odświeżacie się na kartach 
Księgi Mojej Mądrości, nie dochodząc nigdy do końca! 
22 Mądrość wszystkich rzeczy jest darem i największym dziedzictwem Ducha, który jest podstawą 
jego wiecznej chwały i błogosławieństwa. 
23 Tak jak stworzyłem dla twego ludzkiego umysłu świat niewyczerpanych nauk, tak też stworzyłem 
dla twego ducha niebo wiecznej i nieskończonej Mądrości 
24 Przed waszymi oczami pojawia się nowy odcinek drogi, który musicie przebyć i zostawiam wam w 
obfitości Moje nauki, abyście pewnym krokiem weszli na tę drogę, która doprowadzi was do 
wieczności; Ja jestem tym, który poprowadzi was do wieczności; Ja jestem tym, który poprowadzi 
was do wieczności 
25 Wiem dobrze, że nie wszyscy ludzie poznają prawdę tego poselstwa w tym samym czasie; bo 
podczas gdy niektórzy uwierzą, że jest to właściwy czas dla nich, aby mnie przyjąć, inni zwątpią w 
moje poselstwo, gdy dowiedzą się, w jaki sposób zostało ono przyjęte. Powiedzą oni, że prawdę 
mówiąc, jest to zbyt zaskakujące, że Boski Duch mógł się ujawnić przez ludzki umysł. Następnie 
zapytasz ich, czy nie sądzą, że zdumiewające było również to, że Słowo Boże stało się człowiekiem w 
Jezusie - fakt, który zawsze uważali za najwyższą prawdę. 
26 Zobaczycie, że gdy tylko zastanowią się nad tym, zrozumieją, że dałem wam największy dowód 
Mojej miłości do was, gdy stałem się człowiekiem w Drugiej Erze i że gdy teraz dałem się poznać przez 
ludzki organ umysłu, uczyniłem to po to, aby doprowadzić was do dialogu ducha z duchem, który 



będzie doskonałą formą, w jakiej dzieci będą mogły komunikować się ze swoim Ojcem Niebieskim; 
dlatego dałem wam największy dowód Mojej miłości do was, gdy stałem się człowiekiem w Drugiej 
Erze; dlatego dałem wam największy dowód Mojej miłości do was, gdy stałem się człowiekiem w 
Drugiej Erze. 
27 Słowo mówi do was, to samo, które przemówiło w Jezusie w Drugiej Erze, bo Słowo Boże jest 
wieczne i wszechmocne. Mówiłem do was zarówno przez usta Jezusa, jak i przez usta proroków i 
apostołów, tak jak mówię do was teraz przez pośrednictwo tych nosicieli głosu, i tak jak będę to 
czynił bezpośrednio do waszego ducha, gdy wejdziecie w czas duchowego wywyższenia. 
28 To był Chrystus, Słowo Boże, który mówił przez usta Jezusa, człowieka czystego i prawego. 
29 Człowiek Jezus urodził się, żył i umarł, ale co do Chrystusa, On nie urodził się, ani nie dorastał w 
świecie, ani nie umarł, bo jest Głosem Miłości, Ducha Miłości, Boskie Słowo, wyrazem mądrości 
Stwórcy, który zawsze był w Ojcu. 
30 Kiedy Chrystus przemówił w Jezusie, Jego głos był słyszany wszędzie, bo to Słowo Przedwieczne 
mówiło, głos waszego Ojca. Wszystko to musicie zgłębić i rozważyć, abyście zawsze, gdy myślicie o 
Chrystusie lub nawet wspominacie Jego imię, czynili to myśląc o waszym Ojcu Niebieskim, ale nigdy 
tak, jakby to była inna istota, różna od Mojego Ducha. 
31 Moje Słowo objawione w tym czasie będzie jak miecz niszczący wszystkie fałsze, którymi ludzie 
próbowali ukryć Moją Prawdę, ale będzie też szalupą ratunkową dla wszystkich rozbitków, którzy 
bojaźliwie szukają Światła uduchowienia; będzie szalupą ratunkową dla wszystkich, którzy tego 
potrzebują; będzie szalupą ratunkową dla wszystkich, którzy bojaźliwie szukają Światła uduchowienia 
32 Uczniowie, Chrystus jest najwyższym przejawem Boskiej Miłości, jest Światłem, które jest życiem 
w regionach ducha, Światłem, które przebija ciemności i odsłania prawdę przed każdym duchowym 
spojrzeniem, rozwiązuje tajemnice, otwiera drzwi i wskazuje drogę do mądrości, wieczności i 
doskonałości dusz. 
33 W Drugiej Erze Chrystus - ten sam, który mówi do was w tej chwili - stał się człowiekiem i 
zamieszkał na ziemi. Ale teraz jest On z wami w duchu, wypełniając obietnicę, którą złożył ludzkości: 
obietnicę powrotu w nowej epoce, aby przynieść wam najwyższą pociechę i światło prawdy, 
oświetlające i wyjaśniające wszystko, co zostało objawione ludziom. 
34 Ujrzyjcie w Bogu jednego Ducha, który ukazał się wam w różnych fazach przejawiania się, ale który 
zawsze przejawiał swoją sprawiedliwość, moc i doskonałość. 
35 Nigdy nie próbujcie w granicach waszej ludzkiej inteligencji zawrzeć wiedzy, która jest 
zarezerwowana tylko dla ducha, bo wtedy zobaczylibyście przed sobą Boga pomniejszonego i 
pozbawionego doskonałości. 
36 Dobrze, że rozumiecie mnie jako Najwyższą Miłość, jako Absolut, jako Stwórcę, jako 
Wszechmogącego. Ale zrozumcie, że musicie szukać duchowej inspiracji, aby znaleźć głębsze 
wyrażenia, kiedy mówicie o swoim Panu. Zaprawdę powiadam wam, Moja moc, mądrość i miłość 
przewyższają wszystko, co umysł ludzki może sobie wyobrazić, bo to wszystko jest poza tym, co 
wiecie i poza tym, co poznacie. 
37 Przygotowuję obecnie przyszłość waszej duszy, dlatego plewy* są obecnie spalane w ogniu Boskiej 
Sprawiedliwości, ponieważ istnieją dla was tylko dwie drogi: jedna to droga uduchowienia, druga to 
droga oczyszczenia. 
* Przez to rozumie się pragnienia i wady, które jeszcze trzymają się duszy. 
38 W tym czasie ten, kto nie jest gotowy do odnowy, będzie musiał poznać największą gorycz i 
zostanie zabrany z ziemi, tracąc cenną możliwość zadośćuczynienia za swoje przewinienia i 
pojednania się z prawem, prawdą i życiem. 
39 Z drugiej strony ci, którzy przechodzą z tego materialnego życia do Domu Duchowego ze spokojem 
i zadowoleniem, jakie daje spełniony obowiązek, poczują się oświeceni przez Moje Światło, a jeśli są 
wśród tych, którzy muszą się reinkarnować, przygotuję ich, zanim powrócą do ludzkiego życia, aby 
mogli powstać do niego czyści, uduchowieni i z większą mądrością. 
40 Nie będziecie już tak nieostrożni, by zapomnieć o swoich ślubach, by pozostać na ścieżce dobra. 
Będziesz zawsze pamiętał o tym duchowym przymierzu, które zawarłeś ze Mną, nie zbaczając z drogi 
dobra, pomimo prób i pokus, które napotkasz na swojej drodze. 



41 Kto chce iść za Mną, niech weźmie krzyż swój i idzie za Mną. Jestem w oczekiwaniu na ludzi dobrej 
woli, którzy pragną pokoju, zbawienia i dobrobytu swoich sąsiadów. Wezmę pod Mój płaszcz miłości 
tych, którzy szukają Mnie w tym szlachetnym ideale, i poślę ich na wszystkie drogi świata, aby 
przemieniali Moje myśli w słowa, a Moje słowa w czyny, i w ten sposób przez nich uczynię znaną 
Moją Naukę. Niektórzy będą używać prostych słów, w innych Słowo zakwitnie, a z ich ust popłynie 
powódź duchowej wody, aby ugasić ludzkie pragnienie prawdy. 
42 Nie bójcie się mówić, gdy jesteście w szeregach Moich posłańców i apostołów, i nie myślcie, że to 
przesłanie nie jest zrozumiałe dla ludzi. 
43 Przychodzę by oświecić wasze umysły, uwolnić was od materializmu, pokazać wam drogę do 
prawdziwego szczęścia. To jest dobra nowina, którą trzeba wszędzie ze sobą nosić. 
44 Przygotujcie się do walki, wszyscy, którzy jesteście dobrej woli, abyście mogli przyjść do waszych 
braci we właściwym czasie. Podaję wam przykład tego właściwego czasu, kiedy przychodzę dokładnie 
w tym momencie, w którym mnie potrzebujecie. Czy byłoby to sprawiedliwe, gdyby Zbawiciel 
przyszedł za późno, mimo że widzi, jak ludzkość stacza się w przepaść? 
45 Posłuchajcie mnie, ludzie, i przejdźcie do sedna tego słowa, wiedząc, że zrobiliście z niego mały 
użytek, ponieważ mało wierzyliście i wiele razy zwątpiliście w swoje serce. Jednak nadejdzie czas, 
kiedy ci, którzy mają małą wiarę, zobaczą, jak dojrzewają owoce, które zasiałem, a na całym świecie 
pojawią się ci, którzy zostali wtajemniczeni w uduchowienie. 
46 Wtedy usłyszycie Mój głos, który im powie: Umiłowani uczniowie, siejmy miłość na całym świecie, 
sprawię, że Moje ziarno wejdzie do serc przez wasze dzieła. Siejcie przykładem, a wkrótce zobaczycie, 
że Moja nauka przynosi owoce. 
47 Tak jak Jan, poprzednik Mojego przyjścia w Drugiej Erze, powiedział do tłumów: "Jeruzalem, 
Jeruzalem, przygotuj się na rozpoznanie twego Króla", tak wy, Moi nowi poprzednicy, powinniście 
powiedzieć światu: "Przygotujcie się na przyjęcie w waszym duchu obecności Boskiego Ducha, który 
pragnie, abyście odczuli chwałę Jego Królestwa". - Czasami mówicie: "Trzeba by być teologiem, aby 
przeniknąć głębię tej mądrości, którą Pan nam objawia". Trzeba być naukowcem, aby zrozumieć 
cuda, jakie kryje w sobie życie". Na to Ja odpowiadam, że gdybyście studiowali te nauki, nie 
zrozumielibyście Mojego Objawienia. 
48 Przygotowałem twój umysł w taki sposób, aby mógł mnie zrozumieć w granicach swojego 
skromnego pojmowania. W taki bowiem sposób, nieobciążony i wolny od wszelkich wpływów obcych 
Mojej nauce, może łatwiej wniknąć w Moje nauki. Powierzę ci książkę, w której twój duch nauczy się 
czytać i poznawać mądrość duchową. Na próżno szukacie tej mądrości w księgach ziemskich, bo 
nasienie, które zawierają księgi ludzkie, już by w was nie wykiełkowało. Wasze zadanie różni się od 
zadania tych, którzy przybyli na ziemię, aby odkrywać tajemnice natury. Jesteście tymi ludźmi, 
których przeznaczeniem jest niesienie światu światła ducha. 
49 Czy nie słyszeliście o siedmiu pieczęciach? Abyś mógł zrozumieć, wyobraź sobie książkę składającą 
się z siedmiu rozdziałów, książkę, która zawiera wiedzę o życiu i mądrość duchową, i która została 
otwarta przed ludzkością. Sześć z tych siedmiu pieczęci zostało rozwiązanych, dlatego teraz 
dotarliście do szóstej pieczęci i otrzymujecie od niej światło i objawienia. 
50 Błogosławiony, kto z miłością, pokorą i szacunkiem zrozumie ten symbol Mojej Mądrości, bo w 
jego umyśle stanie się on światłem. Księga Siedmiu Pieczęci jest jak sanktuarium, w którym twój duch 
znajdzie drabinę, która prowadzi do domu pokoju i doskonałości. Jest to Księga Mojej Mądrości, która 
jest dana ludziom w siedmiu etapach. 
51 "Język", w którym napisana jest ta księga, jest boski, ponieważ to Duch waszego Ojca 
Przedwiecznego napisał ją dla swoich dzieci. "Moje Słowo" przełożyło je dla was na język ludzki, aby 
człowiek mógł je poznać i żyć od jego pierwszych stron. 
52 Obecnie wprowadzam was w studium tego objawienia. Jutro, gdy głos niosącego zamilknie, wasz 
duch zacznie przygotowywać się na przyjęcie kontynuacji Boskich nauk bezpośrednio od Ojca. 
53 Wolą Moją jest, aby po rozwiązaniu Siódmej Pieczęci ludzkość korzystała z rozmowy ducha z 
duchem, aby mogła być w łączności ze swym Panem. 
54 Zastanówcie się nad tymi naukami, uczniowie, a zrozumiecie wielkość tego objawienia. 
55 Witamy lud, który przychodzi, aby przyjąć swego Pana. Witamy ich, ponieważ zrozumieli, że żyją w 
czasie wypełniania się proroctw i obietnic, które dałem ludzkości w innym czasie. 



56 Moja nowa manifestacja znalazła świat bez pokoju. Dziś narody niszczą się same, nie chcąc 
zrozumieć, że wszyscy jesteście braćmi i siostrami. 
57 Kiedy gorliwi chrześcijanie najwcześniejszych czasów dowiedzieli się, że ich Pan powróci na świat 
w czasie wojen i nienawiści, nie mogli zrozumieć, jak ludzie nie mogą dojść do wzajemnej miłości po 
tym, jak ta wzniosła nauka (Jezusa) przeszła z ust do ust i z serca do serca. 
58 O, gdyby oni wiedzieli, że narody, które były chrześcijańskie, powstaną przeciwko sobie, aby się 
wzajemnie niszczyć, i że serce ludzkie zamieni się w ogromny grób, w którym zostaną pogrzebane 
wszystkie cnoty, o których nauczała ich Moja nauka! Ludzkość jest jak dusza zamknięta w ciemności, 
zgnilizny i samotności, jak martwy człowiek w jego komorze grobowej. Ale Mój głos obudził tego 
martwego człowieka w grobie do prawdy, do miłości, do światła. Mój głos, brzmiący w jego duchu, 
mówi mu: Nie śpij, to jest Trzeci Dzień, kiedy powstajesz, Trzeci Czas, przeznaczony dla ducha na jego 
zadośćuczynienie i wywyższenie, którym każdy dług jest spłacony na zawsze, a jego misja na ziemi 
jest zakończona. 
59 Widziałem, że wasze wspólnoty religijne nie mają niezbędnej mocy, aby powstrzymać tak wiele 
zła, ani wystarczającego światła, aby oświecić wasz rozum, a to dlatego, że oddaliły się od istoty 
Mojej Nauki, która jest przeznaczona przede wszystkim dla ducha; Widziałem, że wasze wspólnoty 
religijne nie mają niezbędnej mocy, aby powstrzymać tak wiele zła, ani wystarczającego światła, aby 
oświecić wasz rozum, a to dlatego, że oddaliły się od istoty Mojej Nauki, która jest przeznaczona 
przede wszystkim dla ducha 
60 Dla wielu ludzi Jezus jest postacią pięknej i starożytnej legendy, której przykładnych dzieł nie da się 
odtworzyć i wprowadzić w życie w dzisiejszych czasach materializmu. Na to mówię wam, że słowo i 
dzieła Jezusa nie są przeszłością, ani nigdy nie będą, bo nie należą do epoki, ani do narodu, ponieważ 
istotą Jego dzieł na świecie była miłość i pokora, a ludzkość potrzebuje Jego nauk dla swego 
duchowego postępu. 
61 Gdy umarli - w sensie miłości - zmartwychwstaną do prawdziwego życia, ujrzycie Moje imię i Moje 
Słowo pojawiające się na nowo na świecie i usłyszycie wiele ust mówiących: "Chrystus 
zmartwychwstał!" Ale wtedy powiem im, że zawsze byłem obecny, że nigdy nie byłem martwy, 
podczas gdy to duchowe odwrócenie się ludzkości ode Mnie nie pozwalało jej odczuwać Mnie. 
62 Uczniowie, dziś dostrzegam znużenie w waszych ciałach i niepokój w waszych duszach; powodem 
tego jest to, że wasi bliźni ranią was, ponieważ przyjęliście ten krzyż. Ale ty masz pragnienie Mojego 
Słowa, a w nim znajdujesz pokój i pocieszenie. 
63 W Pierwszej Erze, ludzie modlili się na pustyni, że manna może być wysłany do nich. Dziś podnieś 
ducha, aby usłyszeć głos Pana, który jest pokarmem i życiem wiecznym. 
64 Wiele razy pragnęliście, aby to słowo było słyszane na całym świecie. Na to Mistrz mówi wam: 
"Tylko mała garstka usłyszy mnie przez organy umysłu, lecz potem wszyscy otrzymają to przesłanie. 
Światło moje jest wylane na każdego ducha i wszelkie ciało, albo, co jest tym samym, ziemia jest 
przygotowana na to, aby ziarno przeniknęło do niej i wydało owoc. 
65 Tylko ci, którzy trwają w grzechu, nie będą odczuwać Mojej Obecności. Ale sprawię, że świat 
zrozumie, że przyszedłem dla wszystkich i że wszystkim się ukazałem. 
66 Na horyzoncie pojawiło się światło nowego dnia, a przed waszymi oczami otworzyła się księga. 
Moja duchowa Nauka będzie walczyć, aby rozproszyć cienie, a w końcu jej prawda zwycięży. 
67 Nie wolno wam chlubić się z darów duchowych, które wam powierzyłem, ani z łaski, którą 
otrzymaliście, abyście Mnie słuchali. To wasze uczynki muszą mówić i świadczyć o naukach miłości, 
które otrzymaliście. 
68 Ludzie wystawią was na próbę, ale wtedy macie się powierzyć z pełną wiarą mojej woli, a Ja wam 
pomogę. 
69 Przyprowadzą do ciebie nieuleczalnie chorego, abyś go uzdrowił; wezwą cię do umierającego, abyś 
mu przywrócił życie; i przyprowadzą przed ciebie tego, który stracił rozum, albo opętanego, abyś dał 
światło jego duchowi i wolność jego umysłowi. 
70 Nie bójcie się dowodu (waszego daru uzdrawiania), wierzcie w niego, bądźcie pokorni wobec 
waszych bliźnich, a Ja uczynię resztę. Pokażę ludziom, że rzeczywiście dałem ci władzę. Zostaną 
dotknięci, a wielu z nich się nawróci. Ale ci, którzy zamierzali cię skrzywdzić, poczują się pokonani 
przez twoją pomocną miłość. 



71 Nadszedł czas walki i prawdziwego uduchowienia. Ze świątyń, kościołów i synagog wyjdą ci, 
którzy, oddani zewnętrznym kultom, obudzą się ze swego snu i będą szukać pól Pańskich, gdzie jest 
praca, siew i walka. 
72 Odsuń nadmierną miłość do ciała i zmiłuj się nad swoją duszą i pomóż jej oczyścić się i podnieść 
się. Kiedy to osiągniesz, doświadczysz, jak silny będziesz w duszy i ciele. 
73 Pamiętaj, jeśli dusza jest chora - jak może być pokój w sercu? A jeśli w duszy są wyrzuty sumienia - 
czy może ona cieszyć się pokojem? 
74 Przygotujcie się, bo zaprawdę powiadam wam, wielu już jest takich, którzy oczekują Ducha 
Świętego. Ludzie szukają i badają Pisma i proroctwa, a w nich odkrywają, że wydarzenia tego czasu 
wskazują, iż znaki, które podałem odnośnie Mojego przyjścia, teraz się wypełniają. Jednak większość 
ludzkości nadal śpi. Gdyby wszystkie narody czekały na mnie, a proroctwa zostały prawidłowo 
zinterpretowane, ludzie już wyruszyliby w kierunku gwiazdy, która objawiłaby im dialog ducha z 
duchem. 
75 Wy, którzy słuchacie Mojego słowa, jesteście sędziami tych, przez których Ja daję się poznać. Ale 
tego, który był najbardziej surowy i niesprawiedliwy, powołałem i dałem mu ten sam dar duchowy, 
aby i on, gdy znajdzie się przed sędziami i niewierzącymi, był świadomy, jak trudne i ciężkie zadanie 
ciąży na głosicielu. 
76 Czyńcie postępy, uczniowie, nie czekajcie, aż przyjdą "ostatni", aby was nauczyć, czym jest wiara, 
posłuszeństwo i gorliwość w Moim Dziele, bo jesteście zobowiązani oczekiwać na nich z otwartymi 
drzwiami, przygotowanym domem i zastawionym stołem. 
77 Przyjmuję wszystkich, którzy przychodzą spragnieni Mojego słowa - zarówno tych, którzy wcześnie 
się przygotowują i odwracają swój umysł od tego, co bezużyteczne, jak i tych, którzy przychodzą 
słuchać Mnie tylko z przyzwyczajenia. Który z was uważa, że lepiej wykorzysta Moje pouczenie? Jak 
myślicie, którzy z nich będą silniejsi, gdy nadejdzie godzina Mojego odejścia, gdy przestanę się wam 
objawiać przez tego pośrednika? Są to, oczywiście, ci, którzy naprawdę przygotowują się do przyjęcia 
Moich nauk. Dlatego słuchaj Mnie duchem, uczyń swój umysł bezstronnym, a serce niech będzie 
poruszone; w ten sposób odczujesz, jak Moje Słowo przenika do głębi twego jestestwa i napełnia cię 
szlachetnymi doznaniami. 
78 Niektórzy, którzy nie są obecni przy tym słowie, są bliżej Mojej obecności niż wielu, którzy zajmują 
miejsce przy tej manifestacji, a to dlatego, że słowo nauczania Mistrza przychodzi do ducha, a nie do 
ciała. Ach, dusze zarażone namiętnościami świata, gdybyście wiedziały, że w chwilach, gdy słyszycie 
to słowo, ofiaruję wam wraz z nim łódź, która was ocali, i sieć, która ocali waszych braci i siostry, 
którzy są w niebezpieczeństwie! 
79 Nareszcie jestem z wami, jak wam obiecałem; nareszcie przybyłem i nie będzie dnia, abym wam 
nie dał na wiele sposobów dowodów mojej obecności i mojej sprawiedliwości. 
80 Czas, w którym ludzie używali wolnej woli, aby poświęcić ją przyjemnościom, niecnym 
namiętnościom, wrogości i zemście, dobiega końca. Moja sprawiedliwość blokuje drogi grzechu, a w 
zamian otwiera drogę pojednania i odnowy, aby ludzie mogli znaleźć drogę pokoju, której na próżno 
szukali innymi sposobami. 
81 Nazywacie siebie braćmi i siostrami między sobą, a jednak byliście nimi tylko w rzadkich 
przypadkach! Dlatego powiedziałem wam dzisiaj, żebyście się przygotowali na przyjęcie Mojego 
Słowa. W nim bowiem usłyszycie Mój czuły i kochający głos, który sprawi, że poczujecie się 
prawdziwymi braćmi i siostrami w Bogu. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 92  
 
1 Dla was ten dzień jest dniem święta, gdy usłyszycie Moje słowo. Wy, którzy macie wiarę, 
orzeźwiajcie się, a wy, którzy macie wątpliwości, dręczcie się, bo chcecie mnie widzieć jako człowieka, 
mieć absolutną pewność mojej obecności. 
2 Ale nie martwcie się, mówi wam Mistrz, bo nawet nie widząc Mnie i nie dotykając Mnie, w końcu 
uwierzycie. Podczas gdy Moje Słowo przekonuje was, jednocześnie uwrażliwia wszystkie duchowe 
włókna waszej istoty i w końcu odczujecie duchowe objawienia blisko was, gdy pokój zapuka do 
waszych drzwi lub miłość zbliży się do waszego serca, gdy śmierć czyha lub pokusa. Najlepszym 
dziedzictwem, jakie wam zostawię, będzie ta nauka, ponieważ ten, kto wie, jak ją interpretować i 
praktykować zgodnie z jej wymogami, osiągnie najwyższy pokój ducha. Lecz ci, którzy fałszują ją w 
interpretacji lub w zastosowaniu, będą musieli gorzko zapłakać. Ale ci nie będą mogli mnie winić, bo 
ich sumienie powie im, że ten ból jest dowodem, że byli poza prawem. 
3 Również na ziemi wasi rodzice pozostawiają wam dziedzictwo nauk i rad, a ci, którzy za nimi 
podążają i ich słuchają, stale zbierają dobre owoce w swojej podróży przez życie. Ale ci, którzy nie 
słuchają ich słów i zapominają o nich, i którzy przywiązują większą wagę do dóbr materialnych, które 
otrzymują jako część swojego dziedzictwa, niż do lekcji miłości, które otrzymali, są skazani na upadek 
i zmianę losu. Zadajcie sobie pytanie: Czy byłoby to sprawiedliwe dla tych dzieci, które zbłądziły, aby 
mówiły, że to ich Ojciec je karze, gdy odczuwają trudy i cierpienia, które są konsekwencją ich 
nieposłuszeństwa? Nie, moje dzieci, to wasze uczynki zawsze przynoszą wam nagrodę lub karę. 
4 Umiłowani uczniowie, obecnie udzielam wam Mojej Nauki o Miłości. Pośród tego niedostatku, w 
którym dokonują się Moje objawienia, jest Moje sanktuarium, ta duchowa świątynia, gdzie nie 
odprawia się żadnych obrzędów, ani nie oślepia cię fałszywy blask liturgii, gdzie słyszysz tylko głos, 
który jest czasem miłujący i pocieszający, czasem głęboko mądry, a czasem surowy i miłujący 
sprawiedliwość. 
5 To jest powód, dla którego nigdy nie męczysz się jej słuchaniem i zawsze czujesz się przez nią 
zdobyta; bo chociaż Moje nauki są zewnętrznie podobne do siebie, to jednak odkryłaś, że różnią się w 
swej treści, doprowadzając cię stopniowo do duchowego poznania Mojej Prawdy; to jest powód, dla 
którego zawsze jesteś zakochana w Moich naukach i dlaczego zawsze jesteś w zachwycie nad nimi 
6 Przychodzicie z różnych stron ziemi, aby mnie słuchać, a ja nazywam was przedstawicielami. Jeśli 
jesteś ojcem lub matką rodziny, przyjmuję cię jako przedstawiciela domu; jeśli jesteś dzieckiem, 
przyjmuję cię jako przedstawiciela rodziny. Jeśli pochodzicie z jakiegoś regionu, przyjmuję was jako 
przedstawicieli tego regionu, a jeśli pochodzicie z dalekiego kraju, nazywam was przedstawicielami 
waszego narodu. Dla Mnie wszyscy jesteście Moimi dziećmi, Moimi umiłowanymi uczniami, których 
uczę bez łaski. 
7 Tym, którzy wątpią w Moje Słowo, mówię, aby czekali, aby zachowali wątpliwości w swoich sercach 
i zamknęli swoje usta, ale aby otworzyli swoje uszy, swoje umysły i swoje serca, bo teraz jest czas 
niespodzianek i cudów, które tylko ci, którzy są wyposażeni, będą mogli dostrzec i potwierdzić. 
8 Już teraz toczy się ostateczna bitwa i konieczne jest, abyście mieli broń do walki i tarczę do obrony. 
Ale ponieważ ten wyrok nie jest taki, jakiego świat oczekiwał, nie uświadomił sobie, że już jest w tym 
samym. Niech każdy, kto się przebudził, jeśli lituje się nad swoimi bliźnimi, ostrzega ich i daje wśród 
nich świadectwo Dobrej Nowiny. Wśród tego ludu widzę wielu, którzy milczą, choć mogliby mówić, 
aby dać świadectwo; inni jednak, którzy nie zrozumieli Mojej nauki, mówią o niej bez przerwy, nie 
znając jej sensu i znaczenia, i przez to często popadają w nieodpowiedzialne fałsze. Tym mówię, aby 
się uczyli i wyposażyli przedtem, aby nie było powodu, aby ktoś był zmieszany lub źle oceniał Moje 
dzieło. 
9 Ywracam wam też uwagę, że ten, kto używa Mojego Słowa jako miecza, by ranić bliźniego, albo 
jako berła, by go poniżać, nie może się nazywać Moim uczniem. Ani ten, kto się podnieca, gdy mówi o 
tej nauce i traci zimną krew, nie będzie siał nasienia wiary. 
10 Wyposażony uczeń będzie ten, kto, gdy znajdzie się zaatakowany w swojej wierze, w 
najświętszych swoich przekonań, wie, jak zachować spokój, bo będzie jak latarnia morska w środku 
burzy. 



11 Słuchajcie Mnie niestrudzenie, aby wzrastała wasza wiara i abyście mogli zaspokoić pragnienie 
waszej duszy, by się podnieść. 
12 W tym czasie sprawię, że nauka, którą dałem wam w Drugiej Erze, a której wielu nie pojęło, a inni 
zapomnieli, będzie zrozumiana przez wszystkich, a co więcej, że będzie przestrzegana z powodu 
Moich nowych nauk 
13 Wy, którzy otrzymaliście te objawienia, zostaliście wybrani, aby głosić ludzkości Moje nowe 
objawienie poprzez ludzki organ rozumienia. Kto ma dać to świadectwo, jak nie ty? Jeśli oczekujecie, 
że dostojnicy lub duchowni wspólnot religijnych przyniosą tę Dobrą Nowinę ludzkości, to jesteście w 
błędzie. Zaprawdę powiadam wam: choćby Mnie widzieli, nie otworzyliby ust swoich, aby powiedzieć 
ludziom: "Oto jest Chrystus, idźcie do Niego!". Nie, uczniowie, to nie oni będą mnie głosić, ani nie oni 
będą przecierać nowe szlaki dla ludzi tego wieku. Wam zaś Słowo Moje przygotowuje nieustannie, 
abyście wiernie mówili o tym, co widzieliście i słyszeliście, a przede wszystkim, abyście potwierdzali 
to waszym uwielbieniem Boga i waszymi uczynkami miłości względem bliźnich. 
14 Niech Moje Słowo napełni was siłą, abyście nie byli słabi w próbach. Pamiętaj, że droga cnoty jest 
czasem usiana cierniami i pokusami. 
15 Zrozumcie, jak delikatna jest ta praca, umiłowani uczniowie, a także wszystko, co musicie zgłębić i 
rozważyć, abyście nie popadli w błąd, ani nie siali niezgody między waszymi braćmi. 
16 Zachowajcie Moje słowo, a będziecie mocni, bo zbuduję wam świątynie, które przetrwają 
najsilniejsze burze. 
17 Niech nikt mi nie mówi, że czuje się zbyt zmęczony, by podołać dzisiejszej pracy, bo nie duch tak 
mówi, lecz ciało. Mówię wam, że wystarczy trochę oderwać się od materialnego świata, w którym 
żyjecie, żeby poczuć się wolnym od uciążliwych ciężarów. Dojrzały duch nie odczuwa zmęczenia; to 
ciało męczy się w materialnej walce. To duchowe posłannictwo, niesione z miłością, nie obciąża cię i 
nie męczy, lecz łagodzi trudy życia i wzmacnia ciało i ducha. 
18 Muszę wam powiedzieć, uczniowie, że kto czuje miłość do bliźniego, nie zna znużenia. Czy 
myślicie, że gdybym nie kochał was tak, jak was kocham, przyjąłbym sąd i ofiarną śmierć, której mnie 
wtedy poddaliście? Ale Moja miłość do ludzkości dała siłę Jezusowi, a w Nim dokonałam Mojego 
Dzieła Odkupienia. Zrozumcie: Jak wasza miłość jest dla waszego bliźniego, tak będzie siła, z jaką 
będziecie mogli znosić jego obelgi i trudy, jakie może wam sprawić wasze zadanie. 
19 Módlcie się, stańcie się silni w dobru, abyście mogli usunąć swoje niedoskonałości i każdego dnia 
czuć się bardziej godni Mojej Miłości. 
20 W tej błogosławionej godzinie Mój Boski Promień dotknął umysłów Moich głosicieli w różnych 
miejscach spotkań poświęconych tej manifestacji, a to światło zostało przekształcone w słowa życia 
dla ducha Mojego ludu. Manifestacja ta jest podobna do tej, w której manna spadła na głodujących 
ludzi i żywiła ich w dniach niedoli na puszczy. Niech się nikt nie lęka opuszczenia, bo widzieliście, że 
daję wam dowody mojej obecności w każdym czasie. 
21 Czy nie odczuwasz, że Moja troskliwa miłość stopniowo odwraca cię od wszystkiego, co 
bezużyteczne i szkodliwe? to dlatego, że jest Mi przyjemnie, abyście się oczyszczali w źródle czystej 
wody, którą oferują wam Moje nauki, abyście oczyszczeni byli godni Moich objawień. 
22 Słuchajcie, uczniowie: przepowiedziany czas, kiedy Mój Duch wyleje się na każdego ducha i na 
wszelkie ciało, kiedy ludzkość będzie miała duchowe wizje oraz symboliczne i prorocze sny, jest teraz. 
Zwróć uwagę na to, jak dary duchowe dają się odczuć wśród ludzi z różnych wspólnot wyznaniowych. 
Ale wśród wszystkich jest jeden - nieznany i niepozorny - w którym duchowe manifestacje były jasne, 
dokładne i we właściwy sposób. W niej dałem się słyszeć jako Mistrz, ujawniłem ostateczny cel tych 
darów duchowych i wskazałem jej pewną drogę do wypełnienia jej misji. 
23 To jest Mój lud (duchowy Izrael), na który zstąpią Moje objawienia, następca tego starożytnego 
ludu zwanego Izraelem w Pierwszej Erze, a który teraz znowu powstaje na świecie, przynosząc ze 
sobą w swoim duchu zadanie czynienia Mojej Prawdy znaną ludzkości 
24 Ten lud słyszy Mój głos w tym czasie i karmi się Mną jako gałązka z wiecznego krzewu winnego. 
Wszystkie jego dzieci dadzą światu owoc z drzewa, z którego wzięły życie. Moje Słowo uczyni ich 
płodnymi jak nawadnianie najczystszą wodą i wyposaży ich tak, że nigdy nie będą nawadniani 
nieczystą wodą, bo wtedy smak i sok duchowego owocu tego ludu nie byłby już smakiem i sokiem 
Boskiego Drzewa. 



25 W tych czasach materializmu, Moje nauki o miłości zostały zapomniane z powodu ciemności, które 
ogarnęły ludzkość. Jednak mówię wam, abyście szukali ich w waszym duchu, z którego nie mogą być 
wymazane, bo tam wszystkie wasze dary pozostają w ukryciu jak niegasnąca lampa, która oświetla 
drogę, którą macie podążać, aż osiągniecie nagrodę, którą wam obiecałem. 
26 Teraz gromadzę Mój lud, aby dać mu Moją mądrość. Tylko Ja mogę odkryć tych, którzy mają mi 
służyć. W trzech wiekach szukałem uczniów, aby dać im Moje pouczenie i przygotować ich na Moich 
wysłanników. W każdym z tych wieków dawałem o sobie znać w różnych formach, a Moja obecność 
zaskakiwała ludzi, bo nie wiedzieli, jak się przygotować, aby Mnie oczekiwać, choć wiedzieli, że 
nadszedł czas, aby te wydarzenia miały miejsce. Kiedy stanąłem przed nimi, nie rozpoznali Mnie, 
chociaż Moje Słowo ofiarowało im zawsze tę samą istotę; bo cel Mojej nauki był zawsze ten sam. 
Mówię do was: Niezależnie od tego, w jakiej postaci się przed wami objawiam, możecie Mnie 
rozpoznać, bo zawsze okazuję wam moją miłość. Formy, którymi posługiwałem się, aby uobecnić się 
ludziom, nie były maską, aby ukryć się przed ich wzrokiem, ale środkiem, aby się ograniczyć, aby 
zostać zrozumianym, aby sprawdzić ich wiarę i wzbudzić w nich zaufanie do Mnie. 
27 Wy, którzy nie jesteście pewni tej zapowiedzi - milczcie, dopóki nie przekonacie się po pewnym 
czasie. 
28 Wiele waszych wątpliwości wynika z tego, że widzicie w tych głosicielach niedoskonałe istoty, a to 
skłania was do myślenia: Czy jest możliwe, że Duch Boży przemawia do nas w ten sposób? Ale pytam 
się ciebie: Gdzie są ci, którzy są czystego serca i sprawiedliwi, abym w nich dał się poznać? Nie 
znajduję ich na ziemi, ani wśród starców, ani wśród dziewic, ani nawet wśród dzieci, a tym bardziej 
wśród filozofów czy naukowców, ani wśród duchowieństwa różnych wspólnot religijnych. Dlatego 
szukałem wśród prostych ludzi tych, którzy oprócz nieskazitelnego intelektu posiadają wystarczający 
rozwój duchowy, i służyli mi z prawdziwą miłością. 
29 Jeśli przynoszę wam Moje Słowo przez usta ludzkie, nie czyniąc Siebie widzialnym, to po to, aby 
dać wam możliwość zdobycia zasługi i powtórzenia tego słowa, które dałem wam w Drugiej Erze, 
kiedy powiedziałem wam: "błogosławieni, którzy nie widzą, a jednak wierzą"; Ja jestem tym, który 
powiedział wam: "błogosławieni, którzy nie widzą, a jednak wierzą"; Ja jestem tym, który powiedział 
wam: "błogosławieni, którzy nie widzą, a jednak wierzą"; Ja jestem tym, który powiedział wam: 
"błogosławieni, którzy nie wierzą"; Ja jestem tym, który powiedział wam: "błogosławieni, którzy nie 
wierzą 
30 Gdy miną te czasy Mojego objawiania się, zrozumiecie, że wybrałem was jako najbardziej godne 
środki - ponieważ jesteście Moimi dziećmi - aby wyrazić przez wasze organy zrozumienia Moją Miłość 
i Moje Pragnienie, aby podnieść was do Mnie. 
31 Nie wątpcie w wartość, jaką przedstawiacie dla Mnie. Udowodniłem Moją miłość do ciebie od 
chwili, kiedy posłałem cię do raju Mojego stworzenia. Tam dałem wam wszystko, czego potrzebujecie 
dla waszego odświeżenia i utrzymania, ale także dla waszego duchowego rozwoju. W tym pięknym 
ogrodzie możesz poznać i pokochać swojego Stwórcę, odkrywając we własnym duchu zdolności i 
atrybuty Tego, który dał ci istnienie. 
32 Człowiek na ziemi jest księciem, któremu Moja miłość i Moja sprawiedliwość nadały ten tytuł, a 
misją, jaką otrzymał od początku, było panowanie nad ziemią. 
33 Ponad boskim darem jego wolności woli umieściłem jaśniejącą latarnię, która oświetla jego drogę 
życia: sumienie. 
34 Wolność działania i światło sumienia, by odróżniać dobro od zła, to dwa największe dary, jakie 
miłość Ojca mego zapisała duchowi waszemu. Są one w człowieku jeszcze przed jego urodzeniem, a 
nawet po jego śmierci. Sumienie prowadzi go i nie oddziela się od niego w rozpaczy, ani w utracie 
rozumu, ani w agonii śmierci, ponieważ jest głęboko zjednoczone z duchem. 
35 Kiedy zrozumiesz wszystko, czego cię uczę, czy nadal uważasz, że to niegodne, aby Mój Duch dał 
się poznać ludzkości przez Moje własne dzieci? Jak słabo znacie waszego Ojca, a jak mało znacie 
samych siebie! 
36 Jest to czas niespodzianek, znaków i cudów, a wy musicie być czujni, aby Moje objawienia nie 
przeszły przez was niezauważone. Obserwuj, czuj i myśl. Nie tylko Boskie Słowo mówi do was, lecz 
całe Stworzenie również nieustannie mówi do was w swoim języku i wskazuje wam drogę waszych 
obowiązków. 



37 Uważam, że w tym czasie możecie zrozumieć Księgę Mądrości Duchowej i poczynić wielkie 
postępy, jeśli umiecie skoncentrować się w najgłębszym wnętrzu waszej istoty i pozwolić waszemu 
duchowi rozpalić światło swojej wiary i w ten sposób oświetlić swoją drogę rozwoju. 
38 Jeśli kiedyś powiedziałem wam, abyście słuchali Moich nauk i milczeli o nich, to dlatego, że 
wczoraj ludzkość zabiła Moich proroków, a nawet Jezusa, waszego Mistrza. Ale nie minęło wiele 
czasu, zanim ludzie odkryli, że wszystkie te objawienia i proroctwa, które im przekazali, spełniły się. 
Wy, którzy już macie to doświadczenie - czy odważycie się jeszcze raz odrzucić Moje prorocze słowo i 
w ten sposób spowodować duchową śmierć Moim nowym ustnikom? 
39 Szukajcie w świadectwie Moich proroków minionych czasów zapowiedzi tego głoszenia poprzez 
ludzki organ rozumu, a zaprawdę powiadam wam, znajdziecie je tam. Jeśli ludzie do tej pory nie 
znaleźli tych proroctw, to dlatego, że czytali je bez zrozumienia i interpretacji Boskiego Słowa. 
40 Przyjmuję wszystkich, którzy chcą słuchać Mojej nauki, zarówno tych, którzy ukrywają zwątpienie, 
a nawet szyderstwo, jak i tych, którzy oddaliby swoje życie, aby potwierdzić, że to głoszenie jest 
prawdą. Nie żądałem jednak tej ofiary od Moich uczniów, lecz tylko ich wytrwałości, jeśli fakt 
miłowania i wytrwania w dobrym nazywasz ofiarą. 
41 Już zbliża się dzień Mojego odejścia, a wy musicie się przygotować. Pamiętaj, że nie zostawię ci 
dóbr materialnych; Moim dziedzictwem jest mądrość, miłość i siła. Zostawiam wam Księgę Mojego 
Słowa, która zawiera wszystkie nauki, których potrzebujecie, aby być właściwie prowadzeni w 
waszym życiu. 
42 Niech wiara towarzyszy ci, gdziekolwiek idziesz. Jeśli w przeszłości zapominaliście o mnie w 
godzinach radości, to teraz, gdy w waszych sercach panuje radość i pokój, pamiętajcie o mnie i 
dziękujcie mi. Nawet w godzinach bólu szukacie mnie w samotności, w intymnym zwróceniu się do 
mnie, aby powierzyć mi wszystkie swoje skargi i pragnąć siły, której potrzebujecie. 
43 Powinniście zawsze szanować wiarę lub przekonania religijne waszych bliźnich i pamiętać, że serce 
człowieka jest Moją świątynią. Jeśli chcesz przeniknąć do jego wnętrza, należy zrobić to z miłością i 
modlić się przed podniesieniem zasłony tego sanktuarium. 
44 Nie postępujcie jak ci, którzy bez czci i bez szacunku przekraczają progi tego sanktuarium, którym 
jest dusza, gaszą jego lampę, pustoszą ofiary i niszczą ołtarz, bo wtedy staniecie się 
bezczeszczycielami i profanatorami Mojej świątyni 
45 W wielu sercach znajdziesz ołtarze fanatyzmu, gdzie wznosi się bożek. Nie będzie wam to 
przeszkadzać, zrozumiecie, że ofiara jest dobra, że jest szczera i pochodzi ze szczerego serca, które 
zwraca się ku mnie. - W ten sposób uczę was szacunku i miłosierdzia, jedynego klucza, dzięki któremu 
możecie otworzyć serca. 
46 Pamiętajcie, że objawiłem wam teraz i w każdym czasie formę, w jakiej powinniście oddawać 
cześć waszemu Ojcu. Wielu z was było tego nauczanych, ale jeśli weźmiecie pod uwagę, jak różne 
wspólnoty religijne i sekty skomplikowały oddawanie czci Bogu, pomyślcie o walce, która musi 
powstać w ludzkości, jeśli ideał duchowości ma wyjść na pierwszy plan w świecie i walczyć o prostotę 
i czystość. 
47 Zaiste, fanatyzm tradycji, fałszywa religijność i bałwochwalstwo zapuściły głębokie korzenie w 
sercu narodów, ale nie smućcie się na myśl o walce, która was czeka, bo wasza wiara pozostanie 
niezachwiana. Pamiętaj o Moim Słowie, że zapraszam każde serce, aby powstało i zbliżyło się do 
Mnie, a Moi uczniowie będą chronieni i umacniani Moją miłością w tej walce, która czeka ich na 
całym świecie. Nikt nie będzie czuł się zależny od własnej siły, a jego wiara poprowadzi go do 
zwycięstwa. 
48 Zrozumcie, dlaczego z wytrwałą gorliwością daję wam poznać Siebie. Nie chcę, abyście spali lub 
byli przepełnieni strachem przed wyimaginowanymi niebezpieczeństwami. Szukajcie duchowego 
postępu na tym świecie i nie miejcie innego pojęcia niż to, że szukacie braci i sióstr, a nie wrogów - 
braci i sióstr, którym powinniście przynieść przesłanie braterstwa i uduchowienia. - O uczniowie 
bojaźliwi i słabi w wierze, mówię wam, że musicie zrozumieć Moją naukę i czerpać z niej siłę, abyście 
czuli się mocni i nie bali się nadchodzącej walki. 
49 Aby ci pomóc w twoim zadaniu, przygotowuję twego ducha i twoje ciało, aby z odwagą, spokojem 
i wiarą znosiły zamęt, jaki napotkasz na swej drodze. 



50 Nie obawiajcie się odrzucenia przez waszych krewnych i przyjaciół, nie traćcie serca, gdy gardzą 
wami ze względu na tę Sprawę. Już teraz hartuj swoje serce w Mojej nauce, która jest najlepszym 
kowadłem. 
51 Bądźcie pokorni w tych próbach, zachowujcie się godnie i walczcie z pokorą, abyście umieli 
przebaczyć każdą zniewagę, jeśli chcecie, aby Moje ziarno zasiane w was wydało owoce miłości i 
zakiełkowało na nieprzyjaznej i jałowej glebie ludzkiego serca. Jeśli chcecie wziąć mnie w Jezusie za 
przykład, pamiętajcie, że jako człowiek byłem źle oceniany, prześladowany, odrzucany i wyśmiewany 
od narodzin aż do końca mojej drogi, którą był krzyż. Nawet w godzinie Mojej agonii, wielu radowało 
się z Mojego bólu i świętowało Moją śmierć. 
52 Ale niech ta pamięć was nie zniechęca, niech nie wydaje się wam trudnym wypełnianie Mojej 
nauki. Moim ówczesnym uczniom też wydawało się to trudne, a jednak wypełnili swoją misję. 
Widzieli swego Mistrza triumfującego nad światem, zwyciężającego śmierć, dokonującego dzieła 
odkupienia na swój sposób i dlatego, po Jego odejściu, byli w stanie iść Jego śladami, uczynili 
dobroczynność swoim prawem, a z miłości do bliźnich - swoim prawdziwym życiem. 
53 Są oni pięknym przykładem dla was, uczniów Trzeciej Ery, do których mówię: Przyjdźcie do Mnie, 
chorzy na ciele i duszy, bo nie odrzucę was z powodu waszej słabości. Słuchajcie Mojego Słowa, a 
będzie ono jak balsam, który leczy wasze rany. 
54 Ilu z was ze zdziwieniem odkrywa w swoich oczach łzy wzruszenia, gdy słyszy Moje Słowo, podczas 
gdy jeszcze kilka chwil wcześniej oddawaliście się próżnościom tego świata! 
55 Od dłuższego czasu daję wam to pouczenie i nie widzę jeszcze uczniów przemienionych w 
uczniów, ale będę wam nadal dawał słowo Moje, aż uczynię z was dobrych mistrzów. Spodobało mi 
się wybrać tych niewykwalifikowanych w wiedzy tego świata, ponieważ ich umysły mają prostotę i 
jasność niezbędną do zrozumienia duchowej mądrości. Wybrałem ubogich, bo gdy poczuli się 
przyobleczeni Moją łaską, ci w swej pokorze docenili wartość darów duchowych, którymi ich 
obdarzyłem. Ale bogaci, którzy zabiegają tylko o ziemską władzę - jakże mało znaczące wydają się im 
zdolności dane przez Boga, i jakże niewielu zwróciło się do mnie, pragnąc łaski i darów dla swego 
ducha. Ale zawsze jestem gotowa wylać moje tajemne skarby na każde z moich dzieci w momencie 
ich przygotowania. 
56 Tych ubogich, których przyozdobiłem, uczę, że nie mogą tego skarbu zatrzymywać tylko dla siebie, 
ale że muszą się nim dzielić z braćmi. 
57 Duch, wiedząc, że ma w sobie dary dane mu przez jego Pana, raduje się i stara się je zachować. Ma 
wiedzę na temat ich rozwoju i stara się, aby ten klejnot, który został mu powierzony, lśnił. 
58 Pamiętaj więc, że ten, kto odchodzi z Mojej drogi po otrzymaniu dziedzictwa, jest niewdzięczny 
nie tyle wobec swego Pana, ile wobec samego siebie, gdyż każdy etap rozwoju, jaki osiągnął, 
kosztował go wysiłek, cierpienie lub zadośćuczynienie. 
59 Czy nie wiecie, że ten, kto postępuje poza Prawem, pozbawia się cnót i darów duchowych? 
Dlatego w tym czasie pomogłem wam oddać waszemu duchowi wszystko to, co utracił i w czym czuł 
się słaby i potrzebował pomocy. Wszyscy otrzymają światło, nie będzie nikogo, kto nie odczuwałby 
przebudzenia swojego ducha i pragnienia, by wznieść się ponad to, co ludzkie. Rośliny", które były 
pasożytami, zamienią się w kwitnące i owocujące. Ponieważ was kocham, zawsze dam wam 
możliwość uratowania się. Musicie jednak pamiętać, że każda okazja, której nie wykorzystacie, 
sprawi, że wasz powrót na drogę zbawienia będzie bardziej bolesny. 
60 Dziś przychodzę, aby was oddzielić od panującego zepsucia, abyście mogli w pokoju słuchać 
Mojego Słowa, a jednocześnie rozważać je i zgłębiać. Bądźcie świadomi, że pragnienie duszy gasi 
tylko czysta woda miłości i miłosierdzia. 
61 Jeśli miałeś sługi w świecie i zostały podane honory, musisz wyrzec się tego wszystkiego i stać się 
użyteczne, pilne i pokorne sługi swoich bliźnich. Często służyliście światu, ale teraz macie służyć Bogu 
w posłuszeństwie Moim poleceniom. Świat dał wam radości, lecz teraz nadszedł czas, byście 
przygotowali swoją duszę do wejścia do świata duchowego, gdzie będziecie mieli pełne zadowolenie, 
jeśli żyliście zgodnie z Moim Prawem Miłości. 
62 Wykorzystaj swój pobyt na ziemi, aby kochać i dawać dobro, a nie gorycz. Zwróćcie uwagę na te 
istoty tutaj, przez które daję wam Moje słowo, a zobaczycie, jak pomimo przykrości, które zbierają w 
swoim życiu, mają dla was pełne miłości słowa w chwilach Mojego objawiania się. Czy możesz sobie 



wyobrazić życiodajną moc, jaką miały nauki Jezusa w tamtym czasie i zachwyt tłumów, które Go 
słuchały? To był głos królestwa niebieskiego, przed którym dusza uczniów upadła. Za każdym razem, 
gdy otwierały się usta Boskiego Mistrza, Jego słowa spływały jak balsam do chorych serc i leczyły 
wiele ran. Ale czy droga, którą przebył Jezus była usłana kwiatami? Nie, uczniowie, Jego męka na 
Kalwarię rozpoczęła się w żłóbku betlejemskim; dlatego to Słowo, które było głosem Tego, który 
cierpiał dla waszego zbawienia, wywołało w wielu sercach mocne postanowienia poprawy i w ten 
sposób przemieniło egzystencję wielu istot ludzkich, które żyły w ciemności, a potem poczuły się 
oświecone ogniem miłości Jego Słowa. 
63 Ci, którzy byli martwi dla życia łaski, powstali do nowego życia pełnego nadziei i wiary, a ci, którzy 
mieli samolubne, twarde i okrutne serca, płakali ze skruchy i czuli się przynagleni do czynienia dobra i 
kochania tych, na których patrzyli z obojętnością, a nawet pogardą. Wiele z tych cudów nawrócenia 
widziałem tylko ja sam, gdyż przez wielu Moich uczniów zostały one niezauważone. I teraz, w tym 
czasie, ten cud się powtarza, kiedy przyjmowana jest istota życia tego Słowa. Wśród tłumów, które 
mnie słuchają, odkrywam ludzi, którzy byli pogrążeni w wadach, a którzy zmieniają swoje życie i 
odbudowują się, praktykując cnotę, którą wcześniej lekceważyli. Widzę rodziny, które jednoczą się, 
aby iść Moim śladem, i małżeństwa, które umacniają swoje więzi w ideale uduchowienia, jaki dała im 
Moja Nauka. 
64 Widzę też wśród Moich pracowników tych, którzy kiedyś byli pariasami na ziemi i niewolnikami 
grzechu, a dziś się z niego wyzwolili; widzę tych, którzy nosili brzemię cierpienia, a teraz mają pokój w 
sercu i umieją się nim dzielić z braćmi. 
65 Powodem jest to, że Moje słowo przez umysł ludzki ma tę samą moc, istotę i siłę przekonywania, 
jak to, które dałem w Jezusie, chociaż pouczenie, które wam dziś daję, pochodzi z ust grzesznych i 
profanujących. jak będzie wyglądał Mój dialog z twoim duchem, gdy osiągniesz większą czystość? O 
uczniowie, podejmijcie wysiłek, rozwijajcie dary pokory i miłości, w ten sposób dacie waszej duszy 
możliwość oczyszczenia i wywyższenia się! Przylgnijcie do mnie, abyście mogli żyć wiecznie. 
66 Widziałem, jak wielu z was błąkało się ze śmiercią w sercu, nie znajdując ręki, która by was 
prowadziła drogą cnoty i pokoju, aż dotarło do was echo Mojego Słowa i jego Głos wzywał was, 
budząc was do nowego życia i sprawiając, że doświadczyliście radości powrotu do Mnie. 
67 Twoja dusza pozostała ślepa, niema i głucha na wszelką działalność duchową, a jednak w swej 
istocie pragnęła zdobyć tę wiedzę i miała na nią nadzieję. Twój intelekt nie rozumiał tej wewnętrznej 
walki i dlatego nie znalazłeś wyjaśnienia dla braku pokoju i radości, w którym żyłeś. 
68 Wtedy stało się, że Moja Obecność zabłysła jak latarnia w ciemnościach twojej duszy, a ty 
natychmiast rozpoznałaś Mnie i powiedziałaś do Mnie: "Panie, Ty jesteś Tym, na którego tak bardzo 
czekałam". I od tego czasu przyjąłem was za uczniów i nauczyłem was literować pierwsze sylaby tej 
księgi, która dzień po dniu odsłaniała wam zawartość swoich stron. 
69 Wybrałem was ze względu na pokorę waszych serc, abyście poświęceni Mi, zanieśli wszędzie Moją 
naukę i w tym czasie zepsucia i nędzy zasiali Moje ziarno miłości w sercach waszych bliźnich, które 
jest właściwym polem do przemiany serca i cnoty. 
70 Przyszedłem, aby przywrócić do życia wszystkie dusze, które umarły dla łaski, i aby nauczyć was 
tego, czego nie mogliście znaleźć w naukach ścisłych ani w filozofii: uduchowienia. 
71 Religie spały wielowiekowym snem rutyny i stagnacji, a prawda pozostawała w ukryciu. Lecz ci, 
którzy znają przykazania Jehowy i słowa Boskiego Mistrza, muszą rozpoznać w tym głosie, który 
obecnie do was przemawia, głos obiecanego na te czasy Ducha Prawdy. 
72 Ludzkość domaga się nadprzyrodzonych dowodów, aby uwierzyć w Moje istnienie i w 
nieśmiertelność duszy, i zaprawdę, powiadam wam, dam jej te dowody w tym czasie wielkich 
wydarzeń i spełnienia. 
73 Nowe pokolenia nie usłyszą Mojego Słowa w tej formie, ponieważ dla nich przewidziałem 
rozmowę z ducha na ducha 
74 Oczekuję od was wypełnienia Moich poleceń. Będę do was przemawiał przez głosicieli do roku 
1950, kiedy to uznam tę Erę za zakończoną. ale nie chcę, abyście byli słabi w tym Dniu 
Sprawiedliwości, bo wtedy będziecie podzieleni i popadniecie w błąd. Bądźcie wyposażeni tak, 
abyście mogli usłyszeć głos sumienia i poczuć się odpowiedzialni za wszystkie wasze misje. 



75 Dbaj o zdrowie swojego ciała, dbaj o jego zachowanie i witalność. Moja nauka radzi wam, abyście 
z miłością troszczyli się o waszą duszę i o wasze ciało, ponieważ obydwa uzupełniają się i potrzebują 
siebie nawzajem w trudnej misji duchowej, która została im powierzona. 
76 Droga moja jest wąska, ale pewna. Nie czyńcie dalej próżnych pokut i nie składajcie bezowocnych 
ofiar. Bierzcie z natury to, co jest niezbędne dla waszego materialnego życia i wznoście się do mnie w 
pragnieniu duchowego pokarmu. 
77 Umiłowani, noście pokój w sobie, abyście tak, jak zostaliście pocieszeni w tym czasie smutku, 
wiedzieli, jak pocieszać tych, którzy słabną pod ciężarem wielkich prób życiowych. 
78 Wy, którzy zostaliście uzdrowieni i otrzymaliście dary i łaski od Ojca, jutro będziecie nazwani przez 
ludzi bogatymi duchowo. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 93  
 
1 Witajcie, serca spragnione i spragnione światła. Trwajcie we Mnie, a nigdy nie zginiecie, bo Ja 
jestem Życiem. 
2 W przeszłości czułeś, że umierasz, ponieważ straciłeś nadzieję i wiarę. Nie było w waszych sercach 
światła, które by was prowadziło drogą prawdziwego życia, ani głosu, który by wam mówił z miłością: 
"zbliżcie się, to jest droga pokoju", dopóki nie usłyszeliście Mojego Słowa, zawsze pełnego miłości i 
pociechy, a jego światło nie przywróciło wam pokoju. 
3 wasza ślepota została oświetlona światłem sumienia, które zawsze przypomina wam, abyście się 
modlili, miłowali bliźniego i poprawiali swoje drogi. W ten sposób weszliście w Moją Obecność, a 
Moje Słowo było jak świecąca i zbawcza latarnia, która oświetliła waszą drogę. Od tego momentu 
zrozumiałaś, że to światło może pochodzić tylko ode Mnie i powiedziałaś do Mnie: "Panie, to Ty, na 
którego tak bardzo czekałam. Dziś wiem, że Cię kochałem i potrzebowałem, Mistrzu. 
4 Tak, uczniowie, oto jestem, pomagam wam stawiać pierwsze kroki na drodze ku górze, aż wyposażę 
was jako prawdziwych uczniów Mojej nauki i Moich objawień, aby później posłać was do prowincji i 
narodów, abyście szerzyli tę wiarę; jestem tu, aby pomóc wam stać się prawdziwym uczniem Mojej 
nauki i Moich objawień; jestem tu, aby pomóc wam stać się prawdziwym uczniem Mojej nauki i 
Moich objawień 
5 Konfrontacja będzie w czasie największego grzechu, trudności i bólu, i nie będziesz miał innych 
środków, ale twoja duchowość, ani innej broni niż prawda. Wybrałem cię jako ubogich, 
niewykształconych i pokornych, jak ugór, ale nadaje się do być wykonane owocne i otrzymać 
duchowe nasienie. 
6 Nie szukałem filozofów, teologów czy uczonych, ale zwykłych ludzi, którzy zawsze na Mnie czekali i 
którzy spieszą na Moje wezwanie, aby oddać swemu duchowi dziedzictwo, o którym zapomnieli lub 
źle wykorzystali. 
7 Ludzkość nie zdołała przeniknąć do sedna objawień dwóch pierwszych czasów. Ale w tym, Trzecim, 
Moje Słowo sprawi, że zrozumiesz, zinterpretujesz i będziesz praktykował Moje poprzednie nauki i 
zjednoczysz je z obecnymi. 
8 W tym czasie nie narodziłem się jako człowiek dla świata. Przyszedłem do was w świetle Mojego 
Ducha, który stał się słowem ludzi, i w tym daję wam Moją istotę życia, aby wzbudzić wiarę w 
waszych sercach. 
9 Ja daję wam nowe życie, budzę was i sprawiam, że wasze oczy, oślepione przez ciemności tego 
świata, widzą wieczną prawdę. 
10 Ujawniam wam to, czego uczony nie może was nauczyć, bo sam tego nie wie. On spał w swojej 
ziemskiej wielkości i nie podniósł się do mnie w pragnieniu mojej mądrości. 
11 Zamknęły się serca duchownych, którzy w różnych sektach i wspólnotach religijnych powinni 
nauczać wiedzy duchowej, która jest wielkością i bogactwem dla ducha. 
12 Widziałem, że Prawo i Nauki, które przekazałem ludzkości w minionych czasach, są ukryte i zostały 
zastąpione przez obrzędy, zewnętrzne kulty i tradycje; widziałem, że Prawo i Nauki, które 
przekazałem ludzkości w minionych czasach, są ukryte i zostały zastąpione przez obrzędy, zewnętrzne 
kulty i tradycje 
13 Lecz wy, którzy głęboko rozumiecie, że istota tego słowa jest taka sama, jak to, które Izrael 
otrzymał na górze Synaj, i które rzesze ludzi w Drugiej Erze usłyszały z ust Jezusa, niech wasza cześć 
Boga i wasze dzieła uczą, że nie należy zapominać o Boskim Prawie w imię podążania za głupimi 
tradycjami, które nie sprzyjają Duchowi. 
14 Uczcie się ode Mnie, uczniowie, nie pozostańcie dłużej w ukryciu, przygotujcie się w duchu i duszy, 
abyście wkrótce wyszli na światło i Moje orędzie stało się znane, a Ja objawię wam Moją wolę przez 
wasze dary natchnienia. Uduchawiajcie się, abym mógł wam objawić Moją wolę poprzez wasz dar 
natchnienia. 
15 Chcę, aby światło Mojego Ducha świeciło w twoim umyśle, a słowa, które wychodzą z twoich ust, 
były z Ducha. Nie próbujcie mówić o tej pracy, jeśli nie jesteście wystarczająco przygotowani, aby 



poczuć swoje słowa. Duch, serce i umysł muszą być zjednoczone w waszej istocie, jeśli macie służyć 
jako pośrednicy w przekazywaniu Mojego Słowa. 
16 Nowe pokolenia nie usłyszą Mnie już w takiej formie, jakiej teraz jesteście świadkami, gdyż zbliża 
się wyznaczona przeze Mnie data, od której nie będę się już w ten sposób objawiać; jest to rok 1950; 
do ostatniego dnia tego roku będę dawał wam Moje Słowo; będę mówił do was niestrudzenie, 
dodając wam otuchy, a Mój łaskawy Głos, pełen żywotności i światła, spłynie jak potok na Mój lud; 
będę dawał wam Moje Słowo aż do końca tego roku Będę do was nieustannie przemawiał, zachęcał 
was, a mój miły głos pełen ożywiającej mocy i światła zstąpi na mój lud jak błyskawica. 
17 Ci, którzy słuchają mnie do końca, muszą być silni i na zawsze będą uważani za przykłady 
posłusznych uczniów. Oni nie osłabną w próbach, nie staną w miejscu, ani nie podzielą się. 
18 Co by się stało z tego ludu, jeśli niektóre były walczyć o duchowości, podczas gdy inni mieli iść 
kulawy w starych i zacofanych obrzędów i tradycji bezużytecznych? Walczcie razem, abyście nie 
znużyli się w waszej codziennej pracy, i czuwajcie, abyście mogli wyraźnie usłyszeć głos sumienia. 
19 Żyjcie czujnie, abyście nie byli słabymi istotami, ale mocnymi duchem. Skieruj swoje kroki na drogę 
miłosierdzia, miłości i sprawiedliwości. Nie pozbawiajcie się tego, co przygotowałem dla waszego 
zdrowego, fizycznego odświeżenia. Mówię ci też, żebyś nie dręczyła swojej duszy, odmawiając jej 
tego, co jej się należy, aby ciało i dusza tworzyły jedną wolę, a nad nią czuwało sumienie, które jest 
Moim Boskim Światłem. 
20 Nie chcę, aby świat uwikłał was w swój materializm i pozbawił was łaski, którą wam powierzyłem, 
bo wtedy wpadlibyście z powrotem w wasze życie pełne nędzy i bólu, z którego was wyratowałem; 
nie chcę, abyście wpadli z powrotem w wasze życie pełne nędzy i bólu, z którego was wyratowałem. 
21 Nie zapominajcie, że przyszedłem dla waszego zbawienia i pomogłem wam przezwyciężyć wasze 
słabości i zerwać łańcuchy, które was krępują, abyście mogli wreszcie doznać zadowolenia, że 
uwolniliście się od słabości, chorób i trudności 
22 Każdy, kto wyrusza i idzie Moim szlakiem, znajdzie we Mnie siłę i pomocnika, który będzie mu 
towarzyszył aż do końca drogi życiowej. Kto łaknie i pragnie światła i zbawienia, znajdzie w Moim 
dziele chleb i wodę życia wiecznego. 
23 Wzmocnij twego ducha na trudne czasy kryzysu do tego stopnia, że jeśli zostaniesz wtrącony do 
więzienia za podążanie Moją drogą, będziesz czuł się wzmocniony pamięcią o cierpieniach twego 
Mistrza, wiedząc, że będę z tobą w tym czasie próby. Kiedy widzisz ukochaną osobę rzuconą na łoże 
boleści i bliską ostatniego oddechu, zwróć swoje myśli ku Mnie i dobrowolnie pozwól, by spełniła się 
Moja Wola. Wtedy zobaczycie cud jako nagrodę za wasze poddanie się i wiarę w Moje rady. Ci, którzy 
pozostają samotni w swojej podróży życia, powinni pamiętać Jezusa, jak szedł na Kalwarię, z dala od 
swojej Matki i uczniów, a za nim tłum, ale samotny w swoim sercu. 
24 Ilekroć uświadomisz sobie ten obraz pamięciowy, doznasz uczucia słodkiej pociechy na myśl, że 
obiecałem ci, iż będę stał przy tobie w twych utrapieniach i uchylę twój kielich cierpienia. 
25 Ból was oczyści, a potem, gdy czas waszych ucisków się skończy, będziecie uważać się za 
szczęśliwców, że mieliście możliwość żyć po swoim Mistrzu, i będziecie czuć, że jesteście 
właścicielami duchowego dziedzictwa. 
26 Studiujcie uważnie Moją naukę, a przekonacie się, jak jedna Moja nauka potwierdza poprzednią, 
tak samo jak Moje Słowo z tego czasu potwierdza wszystko, co wam powiedziałem w przeszłości. 
27 Niewielu jest takich, którzy rozpoznają znaki, że nastała nowa era i że Ja obecnie objawiam się 
duchowo ludzkości. Większość z nich poświęca swoje życie i wysiłki dla postępu materialnego, a w tej 
bezwzględnej i nieraz krwawej walce o osiągnięcie swoich celów żyją jak ślepcy, tracą kierunek, nie 
wiedzą już, do czego dążą, nie widzą jasnego blasku nowego świtu, nie dostrzegają znaków i dalecy są 
od zdobycia wiedzy o Moich objawieniach. 
28 Ta ludzkość bardziej wierzyła w nauki i słowa ludzi niż w objawienia, których jej udzieliłem na 
przestrzeni wieków. Czy czekacie na to, aby Ojciec w swojej sprawiedliwości zesłał wam większe znaki 
niż te, które widzicie na każdym kroku, abyście mogli odczuć i uwierzyć, że jest to czas 
przepowiedziany dla Mojego objawienia się jako Ducha Prawdy? Ach wy, małej wiary! Teraz 
zrozumiecie, uczniowie, dlaczego niekiedy mówię wam, że głos mój woła na pustyni, bo nie ma 
nikogo, kto by go usłyszał i prawdziwie wysłuchał. 



29 Obudźcie się, ludzie, abyście poczuli drżenie na ten głos sprawiedliwości, abyście poczuli się 
przynagleni do głoszenia waszym bliźnim, że prawo, światło, sąd, a wraz z nim zbawienie ludzkości, 
przyszły na świat. 
30 Nie uważajcie wypełnienia waszego zadania w tej walce za coś niemożliwego. Już teraz 
przepowiadam wam, że nie tylko wy odkupicie tę ludzkość lub przemienicie życie narodów; tych dzieł 
dokonam, ponieważ są one nadludzkie. Chcę tylko, abyście wypełnili zadanie, które wam zostało 
powierzone i abyście pozwolili nowym pokoleniom nieść Moje ziarno dalej niż tam, gdzie mogliście 
dotrzeć. 
31 Czy możecie sobie wyobrazić błogość tego, kto powrócił do życia duchowego i wypełnił na ziemi 
przeznaczenie, które wyznaczył mu jego Ojciec? Jego zadowolenie i pokój są nieskończenie większe 
niż wszystkie satysfakcje, jakie dusza może czerpać w ludzkim życiu. 
32 I tę możliwość oferuję wam tak, że może być wśród tych, którzy cieszą się, gdy wracają do swojego 
królestwa, a nie wśród tych, którzy cierpią i płaczą w ich głębokiej konsternacji lub pokuty. 
33 Spieszę, gdy słyszę wasze wołanie o pomoc, gdy jesteście rozbitkami, walczącymi z falami tego 
morza namiętności, po którym pływa ludzkość tego czasu. Twoje błaganie dociera do Mnie, a Moje 
Miłosierdzie rozprzestrzenia się jak płaszcz pokoju, tak jak to miało miejsce w innym czasie, gdy w 
towarzystwie Moich uczniów płynąłem po Jeziorze Galilejskim, a wzbierające fale groziły zatopieniem 
łodzi. Bojaźliwi uczniowie, pełni lęku, prosili Mnie o ratunek, bo czuli, że zginą, a Ja im udowodniłem, 
że kto jest ze Mną i ufa Mi, nigdy nie zginie. 
34 W tym czasie łódź jest Moją pracą, morze jest życiem, burza jest namiętnościami, nawiedzeniami, 
próbami. 
35 Błogosławiony ten, kto jest w tej łodzi, gdy nadejdą burze, bo będzie uratowany! 
36 Przepraw się przez to morze i płyń z absolutną wiarą ku drugiemu brzegowi, wiedząc, że na jego 
brzegu jest doskonały pokój. Kto mógłby zbłądzić w tej przeprawie, gdyby kierował się kompasem 
swego sumienia? 
37 Jeśli ktoś czuje się wyczerpany, niech mnie wzywa. Jeśli ktoś inny czuje, że jego wiara chwieje się, 
modli się, a ja natychmiast będę przy nim, aby mu pomóc. Ale nie staraj się powrócić do punktu 
wyjścia, lub pogodzić się z ginięciem w falach burzy. 
38 Doskonalić swoją modlitwę, bo trzeba wiedzieć, duchową moc, która przekazuje. Jest to drabina 
nieba, po której wejdziecie do mnie w prawdziwej komunii duchów. 
39 Jakże zaciemnia drogę ten, kto gasi swoją wiarę lub traci zaufanie do Mnie! Wy, którzy czuwacie - 
módlcie się za świat, który śpi. 
40 Czy wydaje ci się dziwne, że troszczę się o ciebie z tak wielką gorliwością? Dzieje się tak tylko 
dlatego, że nie macie prawdziwej wiedzy o tym, czym jest Moja miłość do was, ani o tym, co wy dla 
Mnie znaczycie, ponieważ macie bardzo ubogie pojęcie o waszym Ojcu, ponieważ niektórzy z was 
uważają się za bogów na ziemi, podczas gdy inni spośród was, przeciwnie, nie czują się godni Mojej 
miłości. Mówię wam, że jeśli materialna natura była zadziwiająca i cudowna dla ludzi, to życie 
duchowe jest jeszcze bardziej wspaniałe i cudowne, i dla waszej błogości i rozkoszy powinniście 
wiedzieć, że należycie do obu płaszczyzn bytu. - W ten sposób Moje Słowo uczy was wszystkiego, co 
powinniście wiedzieć o Mnie i o sobie dla waszego rozwoju w górę. 
41 W tym dniu jest Moją Wolą objawić wam, że do roku 1950 sto czterdzieści cztery tysiące duchów 
naznaczonych i przeznaczonych przeze Mnie będzie kompletnych, aby przynieść światu Moje 
Nasienie Miłości. Niektórzy będą wcieleni, a inni w Domu Duchowym. Wszyscy oni pozostaną 
przebudzeni pod światłem Mojego natchnienia i każdy z nich będzie pochodnią, która oświetla drogę 
wielkich rzesz i prowadzi je do Królestwa Duchowego. 
42 W czasie, gdy Izrael przemierzał pustynię w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej, to właśnie plemię 
Lewiego nauczało ludzi kultu Bożego, przypominając im o Boskim Prawie i pomagając je zrozumieć. 
Potem, gdy plemiona osiedliły się w ziemi, którą zdobyły dzięki swojej wierze i wytrwałości, plemię 
Lewiego nadal było tym, które pilnowało Prawa. Lecz czasy minęły, dusza człowieka rozwinęła się i 
Boskie nasienie, które powierzyłem Izraelowi, dotarło do wielu ludów, a teraz jest rozproszone po 
całej ludzkości. 
43 Ten lud Boży zmartwychwstał na ziemi pełen światła, aby przyjąć w swoim duchu nowe 
objawienia, które ma zanieść narodom. Uznaj, że nie tylko plemię Lewiego jest teraz zobowiązane do 



pilnowania Prawa, ale wielka liczba dusz, do których dołączą wszyscy ci, którzy obudzą się z 
pragnieniem bycia częścią ludu Bożego. 
44 Oto wielu z tych, którzy w owych dniach upadli ze strachu, gdy usłyszeli wszechmocny głos Jehowy 
na Synaju, wielu z tych, którzy pozostawili za sobą niewolę, łzy i upokorzenia, by wyruszyć na 
poszukiwanie ziemi błogosławieństwa i pokoju. Ich oczy otworzyły się teraz na nowe światło, dzięki 
czemu widzą dość wyraźnie drogę przebytą przez ich dusze od tamtego czasu. 
45 Ten lud będzie również walczył o uwolnienie się od nowego faraona, reprezentowanego przez 
świat, który karmi jego bałwochwalstwo, jego nędzę i jego pokusy. Przejdzie też przez pustynię, na 
której będzie się czuł opuszczony i odrzucony przez innych ludzi, zwalczany przez wielu swoich 
bliźnich, którzy będą próbowali uniemożliwić mu postęp. Gdy jednak osiągnie niezbędną duchowość, 
usłyszy w głębi swego jestestwa boski głos, który przemawia do niego o prawie sprawiedliwości i 
miłości. Ale to nie na serce zstępuje to światło, lecz dociera ono bezpośrednio do ducha. 
46 Jeśli ludzie wprowadzą tę naukę w życie, każde ich dzieło będzie służyło ustanowieniu duchowej 
świątyni w człowieku. 
47 Wy wszyscy, którzy pragniecie być częścią tego ludu - rozważcie siebie wewnętrznie, napełnijcie 
się wiarą, abyście byli mocni w walce i stali się godni tego, abym nazwał was Izraelem, tak jak w 
Pierwszej Erze nazwałem Jakuba "mocnym" w dobroci, miłości, przebaczeniu; mocnym w 
przestrzeganiu prawa i cnocie, mocnym w obliczu grzechu, bólu, oszczerstwa lub nieszczęścia... 
48 Po udzieleniu wam tej nauki spojrzenie Moje będzie śledzić wasze kroki, aby zobaczyć, w jaki 
sposób wprowadzacie w życie Moją naukę, i aby osądzić wasze dzieła prawdziwej miłości. 
49 Dam wam możliwość pracy, przyprowadzając wam sierotę, wdowę, pokonanego w walce życia, 
pokonanego przez wady, głodnego światła, spragnionego prawdy. Nie przypisujcie przypadkowi 
zdarzeń, które ciągle do was przychodzą, pamiętajcie, że to wasz Mistrz puka do drzwi waszych serc. 
Zaprawdę powiadam wam, znajdujecie się w czasie, gdy wasz duch powinien uzasadnić swoje 
istnienie na ziemi poprzez miłosne działanie. 
50 Mój głos będzie stale docierał do twojego ducha i pytał cię, co robisz, do czego używasz swojego 
życia i czy wypełniasz swoją misję. 
51 Zrozumcie, że macie do wykonania wielką pracę; jest to praca, która nagromadziła się przez długi 
czas zaniedbania. Nie myślcie, że to ja nakładam na was ciężkie brzemię. Chcę tylko, abyście spłacili 
swój dług i wypełnili swoją misję na ziemi - misję, która nie ogranicza się do wypełniania obowiązków 
wobec waszych rodzin. Oprócz tych obowiązków macie jeszcze obowiązek miłowania siebie 
nawzajem bez faworyzowania i służenia sobie, nie pozwalając, by różnice wyznania, języka czy klasy 
przeszkodziły wam w tym. 
52 Moja nauka zniszczy ziarno egoizmu i w ten sposób da waszemu duchowi pole do działania bez 
końca, gdzie będziecie mogli wypełnić swoje zadanie kochania. 
53 Dzień po dniu będę dawał znaki ludziom, aby się przebudzili: niektórym będę mówił w ich 
modlitwach, innym dam intuicję, aby dostrzegli Mój głos. Tym, którzy żyją z dala od uduchowienia, 
dam objawione, prorocze sny, a zmaterializowanym będę mówił za pomocą sił natury, ponieważ 
wierzą oni tylko w to, co widzą, lub w to, co mogą udowodnić swoją nauką. 
54 Lecz jeśli mimo tych ostrzegawczych okrzyków pozostaną uśpieni lub głusi, sprawię, że odczują 
Moją Moc i Moją Sprawiedliwość, którą tak bardzo podważali 
55 Mówię do was o sprawiedliwości, bo nadszedł czas, kiedy Mój sierp zetnie dojrzałe ziarno. Będę 
zbierał owoce, które wydała dobroć, złotą pszenicę, którą wydała Miłość. Cała reszta zostanie 
zniszczona: Owoce grzechu i chwasty samolubstwa, nienawiści i pychy padną pod nieubłaganym 
ostrzem sierpa Mojej sprawiedliwości. 
56 Przychodzę o odpowiedniej porze na koszenie. Pamiętajcie, że kiedyś powiedziałem wam, że 
ziarno nie może być ścięte przedwcześnie, ale że pszenica i chwasty powinny być dopuszczone do 
wzrostu i dojrzewania razem, a dopiero potem ścięte. 
57 Czy to nie jest właśnie to, co robię w tej chwili? Oto, jak Moje dzieła dnia dzisiejszego potwierdzają 
Moją naukę o Drugiej Erze! 
58 Przemawiam do was za pośrednictwem umysłu nosiciela głosu, którego organy umysłu 
oświeciłem, i włożyłem na jego usta słowa mądrości, aby lud mógł przyjąć to orędzie jako pokarm dla 
swego ducha. 



59 Widzę, że jesteście zdumieni tym objawieniem, dlatego chcę wam od razu powiedzieć, że choć jest 
ono godne podziwu, nie jest to ostatnia nauka, jaką mam wam do przekazania, ani nie jest to 
najwyższy wyraz Mojego zjednoczenia z ludźmi. Traktujcie to objawienie tylko jako stronę Księgi 
Mądrości Duchowej, która jest obietnicą nowego objawienia, którego wam udzielę. Księga ta leży 
otwarta przed twoim duchem, jest to moja mądrość, a z tej księgi wypływają strumienie światła, 
które zalewają twoją istotę. 
60 Nie będziecie mogli wyruszyć do walki z prawdziwą siłą ducha, dopóki nie będziecie przekonani o 
istocie i znaczeniu tego Dzieła. Dlatego przy każdym Moim objawieniu obsypuję was Moimi 
dowodami miłości, aby w Moim ludzie było przekonanie, że podążają pewną drogą. 
61 Przyjmijcie z miłością tę księgę, w której zapisane jest wasze posłannictwo, ale nie kładźcie się 
spać w tym czasie światła. Jaką nagrodę mógłbyś otrzymać jutro, jeśli nie masz zasług? Nie 
zapominajcie, że celem wszystkich waszych wysiłków jest osiągnięcie światła, pokoju i duchowej 
doskonałości. Niech wszyscy wiedzą, że do osiągnięcia tej doskonałości została wam wskazana 
właściwa droga, którą wasze sumienie wskazywało wam od chwili waszego przyjścia na świat. Ale 
żebyście nie zboczyli z tej drogi, gdy wcielacie się na ziemi, zostawiłem na niej Mój ślad. 
62 Szukaj tego śladu w każdej minionej i obecnej chwili, a wkrótce go znajdziesz. 
63 Zawsze was szukałem, ponieważ wasza dusza, po wcieleniu, weszła na wiele ścieżek, z których 
większość sprowadziła ją na manowce. Ach wy, słabe stworzenia, które upadłyście z powodu waszych 
własnych decyzji woli, a potem obwiniałyście mnie, mówiąc, że droga dzieci Bożych jest pełna pokus! 
Mówię wam, że tam, gdzie wydawało się wam, że widzicie wiele dróg, powinniście iść tylko jedną: tą, 
która prowadzi do Mnie; że tam, gdzie widzieliście pokusy, były one tylko owocami, które należy 
przyjąć z wiedzą i szacunkiem. Czy możesz sobie wyobrazić, że twój ojciec stworzył coś, co miało na 
celu kuszenie cię do grzechu? 
64 Jutro, kiedy człowiek uwolni się od ciężaru ignorancji i materializmu, odkryje, że to, co uważał za 
przeszkodę, było tylko stopniem, po którym jego dusza może się wspiąć i zdobyć doświadczenie, a to, 
co uważał za przepaść, było tylko próbą, która go wzmocni. Wówczas odkryje, że to, co człowiek 
uważał za przyczynę swoich upadków i swoich błędów, jest pomocą, która pomaga mu w jego 
doskonałości. W obliczu tej wiedzy znikną z serca człowieka wszystkie zabobonne idee, jakie 
wytworzył on w odniesieniu do zła. 
65 Jaką moc i jakie piękno odkryje człowiek, gdy tylko otworzy oczy na światło tego życia! Wszystko, 
że jego ignorancja uczynił go źle interpretować, tak, że wpadł w błąd i obwiniał Go, który stworzył 
wszystkie istoty, zniknie z umysłu człowieka. 
66 Tak długo jak ludzie nie rozumieją prawdziwego prawa duchowego lub nie są przyciągani na tę 
ścieżkę, popadają w fanatyzm religijny, muszą stawić czoła życiu pełnemu pułapek, niepewności i 
cieni. 
67 Kiedy przystąpisz do studiowania Mojej nauki, która jest jak boskie słońce, które oświeca duszę i 
nigdy się nie ukrywa? Według was jest to niemożliwe, lecz ja wam mówię, że to światło wkrótce 
oświeci wszystkie istoty ludzkie. 
68 Głos Tego, którego nazywaliście "Rabbi z Galilei", jest tym samym, który słyszycie w tych chwilach. 
A jeśli w tamtym czasie powiedziałem wam: "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem 
Bożym", to teraz zwracam się do was, aby wam powiedzieć, że człowiek nie powinien karmić się tylko 
nauką czy ludzką wiedzą, ale Boskim źródłem, bo w nim żyje Duch, który karmi się tylko miłością, 
mądrością i pokojem. Odżywiajcie się i umacniajcie, o moi uczniowie, abyście mieli w sobie 
prawdziwe życie. 
69 Nadchodzą na was czasy walki i goryczy i musicie być przygotowani, abyście świadczyli o Mojej 
nauce przez waszą wiarę i wytrwałość w przestrzeganiu Moich wskazówek. 
70 Czasami Moi niewierzący uczniowie chcą, abym im pokazał ciało, które miałem w Drugiej Erze, 
przebite i zakrwawione ręce, aby uwierzyli, że znowu jestem wśród Mojego ludu. I w swoich sercach 
mówią do Mnie: "Jakże będziemy świadczyć o Tobie, skoro Cię nie widzieliśmy?". Ale pytam was, czy 
znacie dawne słowa Moje, przez które zapowiedziałem wam, że przyjdę ponownie? Kiedy 
zapowiedziałem wam, że przyjdę jako człowiek? Musicie zobaczyć, aby uwierzyć, ponieważ się 
zmaterializowaliście. W przeciwieństwie do nich są tacy, którzy nie znając proroctw, czują Moją 
Obecność i rozumieją prawdę. To są ci, których umysły i serca są czyste. 



71 Duch jest obdarzony wzrokiem wyższym niż ludzki, tak że to on odkrywa prawdę i widzi w niej 
oblicze swego Ojca. Jak odkryjesz Boskość swoimi zmysłami, jeśli twój duch najpierw jej nie 
dostrzegł? Te słowa nie są wyrzutem z powodu twojej małej wiary, ani nie odrzucam cię, bo wątpisz. 
Przeciwnie, szukam właśnie tych lamp, które zgasły, aby zapalić je ogniem miłości Mojego Ducha. 
72 Niektórzy drżą z rozkoszy, gdy słyszą to słowo; są to ci, którzy czują Moją Obecność. Jutro, gdy już 
nie będę się objawiał w tej postaci, ci, którzy nie mogli mnie pojąć lub wątpili, gdy mnie słyszeli, będą 
ubolewać nad sobą w trakcie swojego uduchowienia, gdy przypomną sobie, że byli obecni przy moim 
objawieniu i nie wierzyli. Skąpię ich w Moim świetle i usłyszą Mój głos w sobie, mówiący: Nie bój się, 
szukaj Mnie w głębi swego serca, tam znajdziesz wiele Moich słów, zachowanych na czas, gdy 
będziesz ich potrzebował. 
73 Przyjdźcie do mnie, ludy i narody świata. Przyjdźcie, ludzie wszystkich ras, Moje Prawo czeka na 
was w Królestwie Pokoju, abyście stanowili jeden lud - lud Boży. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 94  
 
1 Moje Słowo rozgościło się wśród was z miłością. było balsamem pociechy, gdy przychodziliście do 
mnie płacząc, a ja z ojcowską radą musiałem was poprawiać. Kiedy nadejdzie dzień, w którym uciszę 
to słowo na ustach Moich głosicieli, odczujecie, że pochodzi ono od sędziego, choć zawsze będzie 
takie samo w swej miłości i w swej czułości. Ale będzie on zawierał tyle światła, że odkryjecie nawet 
najbardziej sekretne wady i najbardziej ukryte plamy, które macie w sobie. 
2 Nigdy nie będziecie mogli powiedzieć o Mnie, że nie wytknąłem wam waszych niedoskonałości lub 
że dałem wam zwodnicze nauki w Mojej nauce. Jutro, kiedy odkryjecie swoje błędy i docenicie 
wielkość tego objawienia, będziecie mogli wymierzyć sprawiedliwość waszemu Ojcu; nie będziecie 
mogli powiedzieć, że was nie uczyłem. 
3 Jeszcze nie pojmujecie tej prawdy. Najpierw ciemność nałożyła ciemny opatrunek na wasze oczy, 
potem przyszło światło Mojego słowa, ale wy zostaliście przez nie zaślepieni. Nieuniknione jest, że 
przez kilka chwil będziecie w ciemności, aż przyzwyczaicie się do tego światła i będziecie mogli 
zobaczyć wszystko, co was otacza. Do tego czasu powinniście być ostrożni z waszą krytyką, z waszymi 
słowami i waszymi czynami, ponieważ nie możecie jeszcze stawiać pewnych kroków na ścieżce, ani 
mówić o prawdzie tak, jak powinniście. 
4 Prawda jest jedna i wieczna, a jednak - spójrzcie na ludzi trąbiących o różnych prawdach! Jak bardzo 
podeptano Moją naukę na ziemi! 
5 Odkąd Chrystus powiedział wam o prawdzie - jak wielu próbowało o niej mówić! Ale pytam się 
ciebie: Czy i oni przyjęli Mnie za wzór w miłości, w posłuszeństwie i w miłującej dobroci? Tylko Ja 
wiem, kto był Moim prawdziwym uczniem i apostołem w każdym czasie. 
6 Jeśli jutro, oceniając to głoszenie, ludzie zwątpią w jego prawdziwość, ponieważ zostało przekazane 
przez grzesznych rzeczników, uświadomię im, że grzech mnie nie odpycha, lecz przeciwnie, przybliżył 
mnie do tego, kto zbłądził. 
7 Innym dowodem Mojej mocy, który ludzie uznają, jest to, że tylko Ja mogłem sprawić, aby usta 
grzeszników mówiły z czystością, usta bluźnierców wypowiadały boskie nauki, a niewykształcony 
umysł przekazywał nauki i objawienia pełne Mądrości. 
8 Którzy będą ci, którzy w tym czasie, jako prawdziwi apostołowie. 
Mojego Słowa dla społeczeństwa? Który z was przedstawi przed swoimi bliźnimi piękno Mojej nauki? 
9 Konieczne są wasze dzieła; nieodzowne jest żywe świadectwo tego ludu, który usłyszał Moje Słowo; 
Ja jestem tym, który dał wam Moje Słowo; Ja jestem tym, który dał wam Moje Słowo 
10 Nauka, którą wam przyniosłem, jest jak ogromna pochodnia, wokół której muszą się zgromadzić 
tłumy ludzi - ludzi, którzy łakną prawdy i pragną sprawiedliwości, a także błądzących dusz, pytających, 
którzy są pochłonięci pragnieniem światła. 
11 Przygotujcie się na czas, kiedy wielkie rzesze waszych bliźnich wyruszy w poszukiwaniu Oazy 
Pokoju, ale zróbcie to w pokorze. Gromadź w swojej duszy cnoty, które ci przybliżyłem w Moim 
Słowie. Nie staraj się imponować swoim bliźnim próżnościami lub bezsensownymi naukami. 
Przychodzą do ciebie w ucieczce przed tym właśnie. 
12 Nie tylko ci, którzy usłyszeli Moje Słowo przez ludzki organ rozumienia, będą nazwani dziećmi tego 
ludu. Każdy, kto bierze swój krzyż, każdy, kto kocha to prawo i rozsiewa to ziarno, będzie nazwany 
robotnikiem w winnicy Mojej, apostołem dzieła Mojego i dzieckiem tego ludu, choćby nie słyszał 
Mnie przez to głoszenie. 
13 Znowu mówię wam, abyście nie szukali zewnętrznych form dla rozsławiania Mojego dzieła, bo 
wtedy przedstawialibyście wiele słabych punktów, które mogłyby was przeciwstawić sektom i 
wspólnotom religijnym; mówię wam, abyście nie szukali zewnętrznych form dla rozsławiania Mojego 
dzieła, bo wtedy przedstawialibyście wiele słabych punktów, które mogłyby was przeciwstawić 
sektom i wspólnotom religijnym 
14 Jeśli szukasz moralnej poprawy, czystość w swoim życiu, duchowość w swoim kulcie Boga, nie 
będzie broni, pomysłów lub doktryn, które mogą cię pokonać. Budujcie na duchu, a wszystko zostanie 
zachowane i przetrwa nawiedzenia i bitwy, ponieważ duch jest niezniszczalny. Jeśli budujecie na 



materialnych fundamentach, postępujecie jak głupiec, który wznosi budynek na piasku, który musi się 
zawalić przy najmniejszym wstrząsie. 
15 Uczyńcie z waszych serc skarbiec, aby przechowywać w nim Moje nauki jako najcenniejszy skarb, 
jaki duch wasz otrzymał do tej pory. 
16 W tym czasie walki duchowej daję wam poznać Siebie, ponieważ zostaliście posłani do świata, aby 
mówić o tym Prawie. Już zostaliście wyzwoleni, już odwróciliście się od tego, co bezużyteczne; teraz 
idźcie naprzód drogą jako prawdziwi robotnicy umiłowani przez Jezusa. 
17 Posłałem was na świat w tym czasie, abyście mówili o Mnie i aby wasz duch dawał swoje 
doświadczenie innym. 
18 Kiedy objawiłem wam, że jesteście Izraelem, to po to, abyście wiedzieli, że już od dawna na ziemi 
idziecie Moją Drogą, a także po to, abyście zastanowili się nad swoimi obowiązkami. Czy nie uważacie 
za słuszne, że czasem wypominam wam brak wiary, gorliwości lub miłości? 
19 Jeden Bóg przemawia do was od początku czasów; jednego Boga powinniście uznawać i kochać. 
Ponadto chcę, abyście ofiarowali mi jeden rodzaj czci. 
20 To ludzie stworzyli wiele rodzajów bogów; każdy z nich czuje, czci i wyobraża go sobie w inny 
sposób. - Trzymam ten lud z dala od wszelkich wpływów religijnych, aby tu, w swej samotności, w 
swym odosobnieniu, mógł Mnie usłyszeć i zrozumieć, aby w końcu mógł Mi oddać cześć godną swego 
Stwórcy. To samo uczyniłem w czasach, gdy Izrael przez wieki był więźniem pod jarzmem i plagą 
faraonów egipskich. Moją wolą było użycie Mojżesza jako posłańca i wyrwanie z niewoli tego ludu, 
który miał otrzymać Prawo i światło, które miało oświecić ludzkość. Porównajcie wydarzenia tamtego 
czasu z dzisiejszymi, a zrozumiecie intencję, z jaką Mistrz mówił do was o tamtych wydarzeniach. 
21 Duch twój mówi mi, że i w tej epoce ludzkość doświadczyła niewoli materialnej, ucisków i plag, i że 
przeszła przez niewolę ducha. 
22 Dlatego przychodzę do was ponownie, aby wam powiedzieć: kochajcie się wzajemnie, jak was 
uczyłem w Drugiej Erze, aby wasza droga była znośna. Miejcie duchowość, porządek, posłuszeństwo, 
wiarę i miłość, a poczujecie się silni w walce i będziecie przykładem dla wszystkich narodów ziemi. 
23 Wielu zapyta cię, co jest drogą, którą podążasz i dokąd zmierzasz, a gdy zobaczą, że twój chód jest 
pokorny, ale pełen pewności i wytrwałości, pójdą za tobą z sercem pełnym ufności i wiary. 
24 Dziś twój duch przychodzi spragniony pokarmu, serce pragnie pokoju, umysł pragnie światła. Ale 
Mistrz mówi do ciebie: We wczesnym okresie waszej ewolucji posiadaliście to wszystko, nawet bez 
nabycia zasług do uzyskania tego. Teraz jednak musicie osiągnąć wszystko swoimi uczynkami w 
ramach Prawa, które uczy was, abyście się wzajemnie miłowali. 
25 Nic cię nie kosztowało w tych czasach mieć zdrowie, siłę, pokój i obfitość, dlatego łatwo straciłeś 
wszystko. Teraz mówię wam, że gdy z wysiłkiem, z trudem i poświęceniem odzyskacie rozwinięcie 
tych darów, których nie doceniliście w całej ich wartości, nie stracicie ich już, ponieważ wtedy 
będziecie używać tego, co macie i nigdy nie zapomnicie, ile kosztowało was zdobycie tego. Czy masz 
pojęcie, jak bardzo ta ludzkość musi ewoluować, aby obudzić się ze swojego głębokiego snu i 
wyruszyć w celu odzyskania (tych darów) i ewolucji? Ale wy pójdziecie przed nim i będziecie go uczyć 
drogi do jego duchowego rozwoju. Teraz, kiedy słyszycie to słowo i już tworzycie wspólnotę, mówię 
wam, abyście mieli czystość w waszej duszy i wytrwali w przygotowaniach, abyście mogli przejawić 
Moje dzieło w pełnej jasności. Chcę, abyście szczerze wypełnili zadanie, które wam powierzyłem. - 
Uspokójcie się, bo nie wszystko zdołacie uczynić; Moja troskliwa miłość będzie wam pomagać. 
26 Z wielu miejsc na ziemi pojawią się jednostki, grupy i tłumy, które będą mówić ludzkości o nowych 
czasach, o uduchowieniu i będą pracować na rzecz wyzwolenia i braterstwa ludzi. Dla tego mówię 
wam, że ja zrobię resztę. 
27 Są dzieła, które tylko ja mogę wykonać. Jednym z nich jest uratowanie tej ludzkości z otchłani, 
którą sama stworzyła. Ale Ojciec jest nieskończenie zadowolony, gdy widzi siebie wspieranego w 
swoich Boskich zadaniach i obowiązkach przez swoje bardzo kochane dzieci. Dlatego pozwalam, aby 
wezwanie dotarło do wszystkich ludzi. Wyjaśniam im cel Mojego objawienia się, a następnie 
wybieram serca dobrej woli, by przygotować je na żołnierzy i posłańców Mojej Boskiej Sprawy. 
28 Chcę widzieć ten lud wkrótce rozproszony jak zastępy na drogach, wśród ludów i narodów, 
niosący Dobrą Nowinę i świadectwo Mojego Słowa oraz światło Moich obietnic. Jeśli naprawdę się 



zjednoczycie, zobaczycie, że z waszych umysłów wypływają wielkie inspiracje, które będą kluczem 
otwierającym drzwi, które dziś są jeszcze zamknięte na wasze pukanie. 
29 Wtedy rzekłem do ciebie: Czy wpływ świata doszedł w tobie do takiego stopnia, że zatarłeś wszelki 
ślad moich dawnych słów nauczania? To jest powód, dla którego przyszedłem. Któż z mieszkańców 
ziemi mógłby sprawić, że zrozumiesz wszystkie bogactwa doświadczenia i światła, które posiada twój 
duch, mimo że ich nie przejawia, ponieważ wpływy świata mu w tym przeszkadzają? 
30 Wśród ludzkości są ci, którzy w innym czasie, podążając za boską obietnicą, przeszli przez pustynię 
i usłyszeli głos Pana na górze. Odkrywam też innych, którzy żyli w czasach Jezusa, którzy widzieli Jego 
dzieła i słyszeli Jego słowo, którzy poszli za Mną na pustynię i jedli z chlebów i ryb, które dałem 
tłumom, gdy weszli na górę, aby usłyszeć ten głos; i widzę też tych, którzy w dniu Mojego 
ukrzyżowania biegli z krzykiem z tłumami. Nawet tutaj, wśród tłumów, które przychodzą, aby 
usłyszeć ten sam Niebiański Koncert (jak za czasów Jezusa), który teraz jest dla nich nowy, odkrywam 
te dusze. 
31 Ci, którzy płaczą, ci, którzy drżą, gdy Mnie słyszą, i którzy rozpoznają Głos, który do nich mówi, to 
są ci, których duch zachowuje jeszcze echo Moich słów. 
32 Czy zauważasz, jak wielu z tych, którzy przychodzą na to objawienie, pozostaje na tej drodze na 
zawsze, poświęcając się tym zadaniom tutaj, bez żadnej ludzkiej mocy, która mogłaby im przeszkodzić 
w przychodzeniu tutaj, aby usłyszeć Moje Słowo? Są to ci, którzy mają jeszcze wobec Boga dług 
miłości z innego czasu i którzy nie mieli okazji oddać się Mu, ale obiecali sobie czekać na Mnie, aby 
pójść za Mną i służyć Mi aż do końca. 
33 Dziś przypominam im wydarzenia, które już przeżyli. 
34 W owym czasie uczniowie Moi, dowiedziawszy się, że mam zamiar od nich odejść, pytali Mnie: 
"Panie, kiedyż znowu Cię zobaczymy?" Potem powiedziałem im, w jakim czasie powrócę i jakie znaki 
mojego powrotu dam. 
35 Teraz mówię do nowych uczniów: to jest czas przepowiedziany, znaki są spełnione, bez jednego 
braku. 
36 Wiesz, że to objawianie się za pomocą ludzkiego organu rozumienia również dobiegnie końca, i 
tak jak tamci pytasz: "Panie, kiedy Twoje słowo nie będzie już słyszane - czy nie będziemy już mieli 
szczęścia odczuwać w jakiś sposób Twojego objawiania się?". Na to odpowiadam: Po tym czasie 
nadejdzie czas waszego uduchowienia, bezpośredniego obcowania z waszym Panem, w którym 
będziecie odczuwać moją wieczną obecność. Gdy osiągniecie ten stopień wywyższenia, nigdy już nie 
będziecie mówić, że Ojciec przychodzi lub że odszedł, bo wtedy zrozumiecie, że Ja jestem zawsze z 
wami. Wtedy przypomnicie sobie, że powiedziałem wam przez Jezusa: "Królestwo Boże jest w was". 
37 Zanieś Dobrą Nowinę narodom. Rozpowszechniajcie tę wiadomość wszędzie. Zważcie, że wielu z 
tych, którzy Mnie oczekują, wierzy, że pojawię się na ziemi jako człowiek. Jednak nigdy tego nie 
powiedziałem, ale dałem wam do zrozumienia, że Moje przyjście będzie duchowe, że przyjdę "na 
obłoku". 
38 Powiedziałem wam już, że odwiedzę kościoły i sekty, aby obudzić je z letargu. Zobaczą oni wtedy 
światło tego czasu i będą pielęgnować ideał uduchowienia. Ale konieczne jest, abyś wykonał część, 
którą ci powierzam. To ziarno czeka tylko na to, by wpaść w glebę, by wykiełkować i wydać owoce 
mądrości i duchowego postępu wśród ludzkości. 
39 Przykład tego prostego ludu tutaj, idącego swoją drogą bez duchownych przewodników i 
oddającego Mi cześć bez ceremonii i symboli, będzie wezwaniem do przebudzenia tych, którzy 
jeszcze śpią w swojej wielowiekowej nocy i będzie bodźcem do odnowy i oczyszczenia wielu Moich 
dzieci 
40 Nie próbuj ignorować swojej odpowiedzialności w tej pracy. Nie zapominajcie, że wysłałem was na 
ziemię jako pionierów i proroków Trzeciej Ery. 
41 Zaprawdę powiadam wam, gdybym się ukazał w tej Godzinie w tym samym ciele, w którym 
widzieliście Mnie wtedy, zobaczylibyście świeże rany Moje, a Oblicze Moje jeszcze naznaczone 
piętnem śmierci ofiarnej. Byłby to jednak nieustanny wyrzut dla ludzkości, a Ja wolę ukrywać przed 
wami Moje rany i ukazywać wam tylko Moje światło. Dlaczego wielu chce mnie widzieć jako 
człowieka w postaci Jezusa? Czy nie rozumiecie, że jestem czymś więcej niż tylko formą? To prawda, 
że pozwoliłem, aby widziano mnie w postaci Jezusa, zarówno w tym, jak i w tamtym czasie. Ale ta 



łaska nie jest dla wszystkich; nie jest konieczne, aby wszyscy tak Mnie oglądali. I znowu powiadam 
wam: "Błogosławieni, którzy uwierzyli nie widząc". 
42 Gdy ludzie odrzucą zewnętrzne zwyczaje religijne i zamiast szukać Mnie w obrazach, które są 
dziełem człowieka, uduchowią się, zrozumieją Mnie jako tak wielkiego i wszechmocnego, że nie 
zgodzą się widzieć Mnie ograniczonego i nie będą mieli pragnienia widzieć Mnie w postaci Jezusa - 
nawet duchowo. 
43 Jak trudne do spełnienia jest zadanie jasnowidza w obecnym czasie. Nie wystarczy, że ma dar 
duchowego widzenia, jeśli nie ma wewnętrznego oświecenia. Kto może prowadzić go, ale jego 
sumienie, a kto może dostarczyć mu od błędu, jeśli nie modlitwa i duchowa czujność? 
44 Izrael miał siedmiu wielkich proroków w Pierwszej Erze. Oni mówili i pisali o przyszłości ludzkości, 
o nawiedzeniach, które miały przyjść na narody, a także ogłaszali Boskie objawienia, którymi Pan miał 
obdarzyć ludzi. Oni nie byli wielcy dlatego, że dużo mówili, ale dlatego, że wzrastali duchowo w 
pragnieniu Mojego światła. 
45 Tego samego chce Ojciec od nowych proroków, a mianowicie, aby ofiarowali ludzkości jeden 
obraz duchowy, ale pełen prawdy, o którym powiedziałem do moich pracowników: Ofiarujcie Mi jako 
plon waszego nasienia przynajmniej trzy ziarna, ale mają być zdolne do kiełkowania, a nie buszel, w 
którym przeważa słoma i plewy. Nie zapominajcie, że to wasze dzieła przygotowują wam drogę do 
wieczności. 
46 Teraz, gdy Mój Boski Duch daje się wam poznać, zsyłam na was promień światła, który dotyka 
umysłu nosiciela głosu i przekazuje wam Moje Światło, które stało się Słowem 
47 Oto jest wśród was "Słowo", to samo, które przemawiało do was w Drugiej Erze. Jest to ta sama 
nauka i ta sama istota, a jednak dzisiaj nie jestem przyobleczony w ludzkie ciało. Wtedy stopy Moje 
dotykały prochu świata, dziś tylko Moje Światło objawia się twojemu duchowi. Przygotujcie wasze 
serca, abyście mogli Mnie odczuć i karmcie się Moim Słowem, wiedząc w prawdzie, że nie samym 
chlebem żyje człowiek. Dam wam Moje Ciało i Moją Krew, które niegdyś ofiarowałem pod postacią 
chleba i wina. Teraz, w sposób duchowy, to Moje Słowo zastąpi chleb, który jest Moim ciałem, a 
duchowa istota Mojego Słowa będzie winem, które będziecie pić jako Moją krew. 
48 Dusza ludu drży z rozkoszy przed Moją obecnością. Również Mistrz jest błogosławiony przez 
obecność nowych uczniów. Posłuchajcie teraz, jak Mistrz przemawia* do swoich apostołów drugiej 
ery: 
* Są to osoby psychicznie obecne na zlocie. 
49 Umiłowany Janie, który postawiłeś swoją świątynię przy Moim Sercu, Ty chcesz, aby wszyscy, 
którzy Mnie słuchają, stali się godni oparcia się na Mnie, aby odczuwali Mój Pokój, aby byli blisko 
Źródła Życia. Wasza walka jeszcze się nie skończyła, wasz Duch modli się niestrudzenie, wysyłając 
swoje światło wśród ludzkości Trzeciej Ery, której przepowiedzieliście wiele cudownych rzeczy. W tym 
wieku, drogi Janie, doświadczasz teraz spełnienia się manifestacji, które widziałeś w swoich wizjach i 
uniesieniach, a których znaczenia nie znałeś, ani nie wiedziałeś, kiedy się spełnią. Czuwajcie z 
modlitwą za świat". 
50 "Judaszu Iskariocie, apostole mój, dziś jest pokora w twojej duszy, bo zadośćuczynienie było 
gorzkie, bardzo gorzkie. Dziś jednak wasz wpływ dobroczynnie rozlewa się na ludzkość. Niewidzialnie 
oferujesz się jako doradca dla mężczyzn. Dałem ci Mój Pokój, uczniu - dlaczego nie odczuwasz go w 
pełni w swojej duszy? wiele płakałaś, choć nigdy nie odmówiłem ci Mojej pociechy i Mojego 
przebaczenia. Powodem jest to, że czekasz na zbawienie ostatniego z Moich dzieci, abyś mógł wtedy 
powiedzieć do Mnie: 'Panie, zejdź z Twego krzyża, teraz jestem spokojny, teraz jestem godny 
otrzymać Twoje przebaczenie'". 
51 "Dopóki widzisz, jak ludzkość z każdym dniem coraz bardziej pogrąża się w grzechu, bluźniąc, 
zdradzając i krzyżując Mnie przez niego, dusza twoja cierpi udrękę, jakiej świat nie jest w stanie sobie 
wyobrazić, a każdy grzech, który Mnie rani, odczuwasz tak, jakbyś to ty Mnie zranił". 
52 Synu, uczniu, weź z Mojego stołu chleb i wino, które zostawiłeś tamtej nocy, a które były ostatnim, 
co przeżyłem z tobą jako człowiek. Mówię do was: Jedzcie i pijcie, dziś ofiaruję wam to, czego nie 
otrzymaliście przy tym posiłku i co otrzymali wszyscy inni. Usuwam twoją potrzebę i twoją nędzę, a 
przez wzgląd na pokorę, która jest dziś twoją jako owoc wielkiej pokuty - przyjmij Mój Pokój w sobie i 
znajdź w nim Moje Ciało i Moją Krew." 



53 Oto ludzie, to są Moje nowe lekcje miłości. Czyń bliźniemu twemu to, co widzisz, że Ja czynię 
tobie. Co zrobisz z Moim dziełem w tym czasie? Widzę przed sobą nową Kalwarię i krzyż. Męka Moja 
nie skończyła się, Męka Moja nie skończyła się na Kalwarii, Ślady Moje wciąż zostawiają swój krwawy 
ślad. 
54 Mój lud, ludzkość, wejdź na Moją Drogę, a Ja przemienię twoją ofiarę w życie wieczne, twój ból w 
radość, a kiedy dojdziesz na szczyt góry, zobaczysz Moją Miłość, która na ciebie czeka. Świat również 
czeka na Mnie, łaknie i pragnie Mojej miłości. Ale ja przyjdę do wszystkich, bo taka była Moja 
obietnica. Pewnego dnia, kiedy narody będą w pokoju, a grzech zostanie wykorzeniony, a ludzie będą 
się kochać jak bracia, pokażę wam miecz, którym was pokonałem: miłość. 
55 Jakże pokorne jest to objawienie dla tego, który widzi je oczyma ciała! Ale jakże głębokie i wielkie 
dla tego, kto je ogląda sercem i duchem! 
56 Tak jak teraz jesteście wokół mnie, tak samo było tego ostatniego wieczoru w Drugiej Erze. Słońce 
właśnie zachodziło, gdy Jezus, w tym pokoju, rozmawiał ze swoimi uczniami po raz ostatni. Były to 
słowa umierającego ojca do swoich ukochanych dzieci. Smutek był w Jezusie, a także w uczniach, 
którzy jeszcze nie wiedzieli, co czeka kilka godzin później Tego, który tak bardzo ich uczył i kochał. Ich 
Pan miał odejść, ale oni jeszcze nie wiedzieli jak. Piotr płakał, przyciskając kielich do serca; łzy Jana 
zwilżyły pierś Mistrza; Mateusz i Bartłomiej byli przejęci moimi dalekowzrocznymi słowami. Filip i 
Tomasz ukrywali swoje rozgoryczenie, gdy jedli. Jakub młodszy i starszy, Tadeusz, Andrzej i Szymon 
byli niemi z bólu, a jednak wiele mówili do mnie sercem. Judasz Iskariota również nosił ból w swoim 
sercu, ale także strach i wyrzuty sumienia. Ale nie mógł się cofnąć, bo opanowała go ciemność. 
57 Zbliżało się męczeństwo na krzyżu, od którego Chrystus odszedł od swojej Matki, niejako jak 
skowronek, który dawał ciepło tym małym dzieciom, a światło Ducha Świętego zstępowało, aby 
oświecić tych ludzi. Wkrótce, po chwilach słabości, poczują się wystarczająco silni, by rozproszyć się 
po całym świecie, głosząc Dobrą Nowinę i zapowiadając Królestwo Niebieskie narodom pogańskim i 
bałwochwalczym. 
58 Kiedy Jezus wypowiedział swoje ostatnie słowa i napomnienia, uczniowie byli we łzach. Ale 
jednego z nich już tam nie było, jego dusza nie mogła przyjąć tyle miłości, ani zobaczyć tyle światła, 
więc odszedł, bo to słowo wypaliło mu serce. 
59 Wierni tego czasu, nowi uczniowie: dopuściłem do zdrady ucznia w Moim apostolstwie Drugiej 
Ery, aby dać wam w nim wielką lekcję. Nie stańcie się sędziami tego, którego Ja osądziłem z miłością i 
któremu przebaczyłem. Traktujmy go raczej jako otwartą księgę i jako symbol. Ilu z was, którzy teraz 
go potępiają, nosi w swoich sercach Judasza? 
60 W tych chwilach, w których mówię do was, przypominając wam o tamtych wydarzeniach, ukrywa 
się również Gwiazda Królewska. Jest to to samo słońce, które świeciło nad ludzkością tamtych 
czasów. Ale teraz, gdy tak do was mówię, krzyki narodów i ryk waszych wojen wznoszą się na wyżyny 
nieba. 
61 Jak wielką nędzę widzę w waszym świecie i jak głęboki smutek jest w Moim Duchu! 
62 Błogosławieni, którzy wspominają ze smutkiem w sercu dzień, w którym Jezus stanął przed sądem, 
z którego wyszedł na Kalwarię, a za nim tłumy. 
63 Dzisiaj Duch Mój czuje się wśród was w nowym więzieniu, ale jest ono z miłości, jest to więzienie 
waszego serca, w którym chcecie Mnie uwięzić, bo zaczynacie Mnie kochać. Widzę też nowy krzyż, na 
którym będziecie mnie wywyższać. Ale to nie jest ta, na której zostawiliście Mnie na śmierć; dzisiaj 
jest to ta wasza duchowość, która tęskni za Moimi otwartymi ramionami i która pragnie przepływu 
Mojej Boskiej Krwi, która jest Życiem. Dziś nie oskarżacie Mnie, przeciwnie, jesteście Moimi 
obrońcami, bo teraz wiecie o Mojej niewinności. 
64 Nie mogę powiedzieć tego samego o wszystkich, bo ludzie nagromadzili na świecie tyle 
niedoskonałości i tyle grzechów, że są one dla mnie także jak nowy krzyż bólu, który przygotowali dla 
mnie na ten czas. 
65 Wszyscy zostaliście wyzwoleni przez Mój przykład i nie będziecie mogli zginąć. Jednak konieczne 
jest, abym uratował was od ciemności, która was ogarnia i nie pozwala wam rozpoznać prawdziwego 
życia. 



66 Jak wiele sprzecznych emocji porusza twoje serce, gdy słyszysz Moje Słowo, umiłowany ludu! Ten 
smutny ton, w którym mówię do was o tych godzinach goryczy, porusza najbardziej tych, którzy wiele 
wycierpieli; bo to życie jest cierpieniem i jest Kalwarią. 
67 W owym czasie sądzili mnie trzej sędziowie: Annasz, Piłat i Herod, a lud wykonał na mnie wyrok. 
Teraz mówię wam, że wielu jest Moich sędziów, a jeszcze większa jest liczba tych, którzy w tym czasie 
zadadzą Mi ból. Ale im bardziej ludzie brzydzą się Moim Prawem i Moją Nauką - kiedy jest ono 
najbardziej prześladowane i odrzucane - tym bardziej rozbrzmiewać będzie głos ludu wiary, bo nie 
stanie się to samo, co w Drugiej Erze; teraz nie będę sam. 
68 Niewidomy", któremu Jezus przywrócił wzrok, będzie krzyczał na cały głos, że ujrzał światło. 
Umarli" powstaną i będą świadczyć o Mojej prawdzie. Wrażliwe serce kobiety będzie Mi wierne, a 
mężczyźni o mocnych duszach będą Moimi nowymi pomocnikami w niesieniu krzyża. 
69 Maryja nie będzie nieobecna, ani oddalona od żadnego z moich kroków, a Jej Duch Niebieski 
pójdzie za mną wszędzie, gdyż Chrystus i Maryja już przed przyjściem na ziemię byli jedno z Ojcem. 
70 Ludzkości, ludzkości, dzisiaj nie mógłbym powiedzieć tak, jak wtedy: "Ojcze, przebacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią", bo nie ma nikogo, kto nie piłby Krwi Baranka, tego, co jest Światłem, Prawdą i 
Życiem. 
71 Jedna chwila wystarczyła, aby Dimas znalazł zbawienie i była to ostatnia chwila w jego życiu. 
Mówił do mnie z krzyża i choć widział, że Jezus, zwany Synem Bożym, jest w agonii śmierci, czuł, że 
jest Mesjaszem, Zbawicielem, i oddał się Mu z całą skruchą serca i pokorą duszy. Dlatego właśnie 
tego samego dnia obiecałem mu raj. 
72 Mówię ci, że sprawię, iż każdy, kto grzeszy nieświadomie, ale pod koniec swego życia zwróci się do 
Mnie z sercem pełnym pokory i wiary, odczuje czułość Mojej miłosiernej Miłości podnoszącej go z 
trudów ziemskich, aby poznał rozkosz szlachetnego i wywyższonego życia 
73 Pozostawiłem cię Maryjo u stóp krzyża, na tej górze, która przyjęła Moją Krew i łzy Matki. Tam 
pozostała w oczekiwaniu na swoje dzieci, bo to ona zdejmie z ich ramion krzyż i wskaże im drogę do 
nieba. 
74 "Pragnę" - powiedziałem do tego tłumu, który nie rozumiał Moich słów i ucztował na Mojej 
śmierci. Co mógłbym powiedzieć dzisiaj, kiedy widzę, że nie tylko tłum, ale cały świat gwałci Mojego 
Ducha, nie zdając sobie sprawy z Mojego bólu? 
75 Moje pragnienie jest nieskończone, niewyobrażalnie wielkie i tylko Twoja miłość będzie w stanie 
je ugasić. Dlaczego zamiast miłości oferujesz mi zewnętrzny kult? Czy nie wiecie, że gdy ja proszę was 
o wodę, wy dajecie mi żółć i ocet? 
76 Choćby Mój kielich był tak gorzki w tym czasie, Mój krzyż tak krwawy, a Moja samotność tak 
wielka, nie usłyszycie Mnie wołającego: "Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?". Bo tego 
dowodu, który dał wam Jezus, pokazując otwarcie, że Jego ból był ludzki i prawdziwy, nie dam wam 
dzisiaj, bo przychodzę w Duchu. 
77 Chrystus jest Mistrzem, a On nauczał was do ostatniej chwili. Kiedy nadszedł ten czas, a On 
zobaczył, że Jego dzieło jest skończone, pokornie przekazał je Ojcu, mówiąc: "Wszystko skończone". 
78 Kiedy Jezus, który był Drogą, Prawdą i Życiem, zakończył swoją misję modlitwą składającą się z 
siedmiu słów, mówiąc na koniec do Ojca: "w ręce Twoje polecam ducha mego", zastanów się, czy ty, 
który jesteś uczniem tego Mistrza, możesz opuścić to życie, nie ofiarowując go Ojcu jako hołdu 
posłuszeństwa i pokory, i czy możesz zamknąć oczy na ten świat, nie prosząc Pana o Jego opiekę, 
ponieważ otworzysz je ponownie dopiero w innych regionach. 
79 Całe życie Jezusa było ofiarą miłości do Ojca. Godziny Jego agonii na krzyżu były modlitwą miłości, 
wstawiennictwa i przebaczenia. 
80 To jest droga, którą wam pokazałem, ludzkości. Żyjcie naśladując waszego Mistrza, a Ja obiecuję 
doprowadzić was na Moje łono, które jest źródłem wszelkiej błogości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 



Instrukcja 95  
 
1 Czego możesz żądać od Tego, który cię stworzył, czego On ci nie dał, jeśli to, o co prosisz, jest dla 
dobra twego ciała lub duszy? Ale musicie nauczyć się zgadzać z Moją Wolą. Żyjecie w czasie 
zadośćuczynienia, kiedy nie wolno wam się buntować przeciwko waszym próbom. 
2 Kochaj, bo twoja miłość pomoże ci naprawić krzywdy. Zniszczcie wszelki egoizm swoją działalnością 
miłości. 
3 Ziemia, po której chodzicie, jest przemijająca, wasze wędrówki tutaj są krótkie, potem wejdziecie 
do życia wiecznego. A jednak chcę, abyś z tej doliny łez poznała drogę wytyczoną przez przykazania 
Mojego Prawa. 
4 Nie stańcie się słabi w wierze, ani w nadziei. Zawsze miejcie na uwadze, że koniec tej podróży życia 
nadejdzie. Nie zapominajcie, że wasz początek był we Mnie, i że ostateczne przeznaczenie również 
będzie we Mnie, a tym przeznaczeniem jest wieczność, bo nie ma śmierci duszy. 
5 Mieć wieczność jako ideał swojego dążenia i nie tracić serca w wzlotach i upadkach życia. Czy wiesz, 
czy jest to twoje ostatnie wcielenie na ziemi? Kto wam powie, że w tym ciele, które macie dzisiaj, 
spłacicie wszystkie długi, które zaciągnęliście wobec Mojej Sprawiedliwości? Dlatego mówię do was: 
Wykorzystaj czas, ale nie spiesz się. Jeśli przyjmiecie swoje cierpienia z wiarą i poddaniem, a kielich 
opróżnicie z cierpliwością, zaprawdę powiadam wam, wasze zasługi nie będą bezowocne. 
6 Dbajcie o to, aby duch zawsze postępował naprzód, abyście nigdy, przenigdy nie przestali się 
doskonalić. 
7 To Ja stawiam na waszej drodze próby, aby zatrzymać waszą duszę, gdy zbacza z drogi Mojego 
Prawa i chce żyć sama według własnego upodobania. Zbadaj powód prób, pozwalam ci na to, abyś 
mógł potwierdzić, że każda z nich jest jak dłuto, które obrabia twoje serce. Jest to jeden z powodów, 
dla których ból przybliża was do mnie. 
8 Ale człowiek zawsze szukał przyjemności, szukał władzy i splendoru, aby wywyższyć się jako pan na 
ziemi i być władcą nad swoimi braćmi. Skoro stworzyłem was wszystkich tą samą miłością - dlaczego 
więc zawsze byli tacy, którzy udawali, że są kimś wyższym? Dlaczego byli tacy, którzy rządzą 
mężczyznami z biczem pod upokorzeniem? Dlaczego jest ten, kto odrzuca pokornego i którego serce 
pozostaje niewzruszony, gdy powoduje ból bliźniego? Ponieważ są to dusze, które jeszcze nie uznały 
mnie za ojca, który kocha wszystkie swoje stworzenia, a także nie uznały mnie za jedynego pana 
wszystkich żywych istot. Dlatego są ludzie, którzy zagarniają władzę i lekceważą uświęcone prawa 
człowieka. Służą mi jako narzędzia mojej sprawiedliwości, a choć myślą, że są wielkimi panami i 
królami, są tylko sługami. Przebacz im! 
9 Po raz trzeci udzielam wam lekcji, która ma na celu duchowe zjednoczenie ludzkości. Jest bowiem 
Moją wolą, aby języki, rasy, różne ideologie nie były już przeszkodą w ich zjednoczeniu. Duchowa 
esencja, z której stworzyłem ducha, jest taka sama, jaką posiadają wszyscy, a substancje, które 
składają się na krew płynącą w żyłach człowieka, są takie same u wszystkich. Dlatego wszyscy są 
równi i godni Mnie, i dla wszystkich przyszedłem na nowo. 
10 Przyszedłem, bo widziałem wasze dusze ubogie w cnoty, i chcę uczynić je bogatymi. Ale nie 
proście Mnie o bogactwa ziemi, bo od początku dałem je wam jako dziedzictwo. Proście mnie i 
szukajcie oczyszczenia duszy, którego jeszcze nie posiadacie. Rozpoznajcie, że Moje Prawo wciąż nie 
jest przestrzegane. 
11 Minęły wieki i epoki, a mimo to ludzkość nie przebudziła się prawdziwie do życia w świetle i 
prawdzie. Dlatego za każdym razem, gdy zrzucacie cielesną powłokę, powracacie do świata duchów 
nadzy i potrzebujący, głodni i spragnieni. Z serca człowieka nie wypływa jednak tak wielka wiara i 
wola, aby chciał iść za Mną drogą wytyczoną przez waszego Ojca śladami krwi i miłości. 
12 Tak jest, że ból przygnębia ludzi z całą swoją gwałtownością i uświadamia im, że zeszli z właściwej 
drogi i wzywa ich do szukania Ojca, jak to uczynił syn marnotrawny w Mojej Boskiej Przypowieści. Cóż 
to za znaczenie, że przychodzicie do Moich bram nadzy lub w łachmanach, płacząc i pełni wstydu, 
skoro Moją wolą jest, abyście Mnie szukali, abyście pukali do Moich drzwi, abyście o Mnie pamiętali? 
Moje kochające ramiona otworzą się wtedy pełne przebaczenia i miłosierdzia, obejmą cię i oddadzą 



ci twoje utracone i roztrwonione dziedzictwo, posadzą cię przy Moim stole, abyś cieszył się 
pokarmem i owocami życia wiecznego. 
13 Pozwólcie Mojej Miłości przeniknąć wasze serca, niech was pocieszy i uzdrowi, niech was zbawi na 
nowo, niech was wyzwoli i zerwie łańcuchy, które was wiążą z namiętnościami, nędzą i ignorancją. 
Pragnę, aby Królestwo Niebieskie zagościło w sercu człowieka i aby wasze namiętności nie 
ustanawiały swego królestwa na tym świecie. 
14 Uczniowie, zrozumcie, że Ja was posłałem na świat, abyście miłowali waszych bliźnich, okazywali 
im miłosierdzie, modlili się za nich i żyli dla nich. Ale nie oczekujcie, że odwzajemnią wam miłość za 
miłość (otrzymaną), raczej uzbrójcie się, aby wytrzymać twardość ludzkiego serca, niewdzięczność, 
egoizm. Bądź przygotowany na oszczerstwa i zdrady, ale nie trać serca z tego powodu, i przebaczyć 
im z góry z całego serca. 
15 Kiedy czujesz się samotny, kiedy potrzebujesz miłości, kiedy nie ma głosu przyjaciela na ziemi, aby 
cię pocieszyć, ani nikogo, kto dzieli się swoim chlebem z tobą, szukaj mnie. Zwróćcie się do Tego, 
który kocha nawet wtedy, gdy nie jest kochany, do Tego, który w prawdzie przebacza wszystkim 
grzesznikom, uzdrawia i pociesza ich. 
16 Nie wszyscy będą niewdzięczni i nie reagują na waszą pracę; czasami będziecie pobudzani przez 
zrozumienie, miłość i życzliwość waszych bliźnich. 
17 Chcę, abyś była pobożna w swojej prostocie i odkryła Moje błogosławieństwa w swoim ubóstwie. 
Podczas gdy świat potrzebuje Mojego pokoju, potyka się i upada mimo całej swojej nauki i 
fałszywego blasku, wy, ubodzy, posiadacie skarb pokoju. Dlaczego nie szerzycie tego pokoju nad 
ludzkością swoimi modlitwami, dziełami i słowami, jak płaszcz miłości i miłosierdzia? 
18 Wszyscy posiadacie dary ducha, które zaczynają się rozwijać w tej Trzeciej Erze poprzez rozwój, 
który osiągnęły dusze. Intuicja, duchowe oblicze, objawienie, proroctwo, natchnienie, objawiają się w 
wyraźny sposób wśród ludzi, a jest to zapowiedź nowego czasu, jest to światło Księgi Siedmiu 
Pieczęci, otwartej w tym czasie na szóstym rozdziale. Lecz wy, którzy wiecie, do czego służą te 
przejawy i rozumiecie czasy, w których żyjecie, kierujcie swoje duchowe dary na drogę miłości. 
Bądźcie zawsze gotowi do ofiarowania waszej miłującej pomocy, a będziecie zgodni z Moim prawem i 
będziecie służyć jako przykład dla waszych bliźnich. Wtedy będziecie moimi uczniami i tak zostaniecie 
uznani. 
19 Jeśli umiesz korzystać z Mojego Dzieła z prawdziwym miłosierdziem, będzie ono jak szalupa 
ratunkowa w twoim życiu. Przywita Cię jak matka, gdy zagubisz się we łzach na ścieżkach życia. 
20 Prosicie Mnie, aby nie ustało głoszenie Mojego Słowa, proście Mnie, aby czas tego objawienia 
wśród was został przedłużony. Lecz powiadam wam: Prawa Moje są niezmienne, Wola Moja 
nieodwołalna. Nic człowiek nie będzie w stanie uczynić, aby zmienić Mój dekret. Ani łzy, ani przysięgi 
nie sprawią, że przedłużę ten czas. Jest powiedziane i napisane, że Moje Słowo nie będzie więcej 
słyszane od roku 1950. Kto wtedy jeszcze będzie ze Mną? Nie wiecie, co przygotowuję na trzy lata 
przed Moim odejściem, ale będziecie przebudzeni. 
21 W Królestwie Ojca jest istota pełna łaski, czułości i ciepła. To Maryja, wasza Matka, jest zawsze 
przy was. Nauczcie się przyjmować ją z godnością w waszych sercach, poczujcie jej delikatną 
pieszczotę. Zrozumcie, że dla niej zawsze jesteście jej dziećmi. Maryja pomoże ci dotrzeć do mnie. 
Wy, którzy jesteście chorzy na ciele i duszy, nie odrzucę was z powodu waszego ubóstwa. Słuchajcie 
Mojego słowa, bo ono będzie jak balsam na wasze rany. 
22 Ilu z was jest zdumionych, że w tych chwilach słuchacie Mnie ze łzami miłości, radości, skruchy w 
oczach, choć jeszcze kilka godzin temu oddawaliście się namiętnościom świata. 
23 Podaję wam Moje nauki, abyście je z zainteresowaniem studiowali i jutro z miłością praktykowali. 
24 Od dawna przekazuję wam Moją naukę, ale nie odkrywam wśród tak wielu uczniów tych, którzy 
będą jutro mistrzami. Lecz będę kontynuował udzielanie wam Moich lekcji, dopóki w waszym duchu 
nie obudzi się pragnienie rozwoju. 
25 Wybrałem tych, którzy nie nadają się do nauk ziemskich, bo nie są tacy do nauk Ducha. Wybrałem 
ubogiego, bo z atomem Mojej łaski, którą mu daję, czuje się on wywyższony i wyróżniony. Nie tak 
bogaty człowiek, który nigdy nie jest zadowolony, niezależnie od tego, ile mu daję. Ale biednego 
człowieka, który został ozdobiony znajomością darów duchowych, które posiada, uczę, że nie 



zachowuje swego skarbu dla siebie, ale że dzieli się nim ze swoimi braćmi i siostrami. Jeśli wiedza, że 
ma te dary duchowe zachwyca ducha, to dlatego, że uświadomił sobie ich wartość. 
26 Ten, kto usiłuje wytrwać na drodze Prawa, czyni to, ponieważ pamięta wszystko, co musiał 
wycierpieć, aby osiągnąć to, co teraz posiada. Zrozum, że ten, kto błądzi, jest niewdzięczny nie tyle 
wobec swego Pana, ile wobec samego siebie. 
27 Czy nie wiecie, że kto żyje wbrew Mojemu Prawu, pozbawia się cnót i darów duchowych? 
28 W tym właśnie czasie zwracam ludziom całe ich dziedzictwo, które roztrwonili. Nikt nie pozostanie 
bez światła Mojego Ducha. Jeszcze przed rokiem 1950, który, jak wam zapowiedziałem, będzie 
rokiem Mojego odejścia, nikt nie będzie czuł się potrzebującym, słabym czy nieświadomym. 
29 Pasożytnicze rośliny będą kwitły i wydawały owoce, ale ponieważ Ja jestem Mocą, zawsze będzie 
dla Mnie czas, aby zbawić wasze dusze. Ale dla ciebie każda możliwość, która przemija 
(niewykorzystana), i każdy krok, który robisz w dół, sprawi, że twój powrót na właściwą drogę będzie 
bardziej przykry. 
30 Dziś przyszedłem odwrócić was od wielkich wad, abyście mogli Mnie słuchać na drodze pokoju i 
abyście mogli rozważyć i pojąć naukę, którą wam daję. 
31 Nauczcie się, że pragnienie ducha gasi tylko woda krystalicznie czysta, abyście nigdy nie 
przyjmowali wody mętnej i zanieczyszczonej. 
32 Jeśli na świecie zawsze miałeś kogoś, kto ci służył i doznawałeś zaszczytów, na Mojej drodze nie 
będziesz miał ani sług, ani próżnej chwały. Wy będziecie Moimi sługami, którzy służą swoim bliźnim. 
33 Sprawiłem, że zdobyłeś szczyt, do którego tęskniłeś, a gdy byłeś na nim, usłyszałeś głos Pana, który 
ci powiedział: "Cesarzowi" od dawna składałeś hołd, teraz daj Mi to, co jest Moje. Cieszyliście się już 
wystarczającą ilością zadowolenia tego świata, a teraz nadszedł czas, abyście przygotowali swoją 
podróż do wieczności; nikt bowiem nie wie, czy musi powrócić na ten świat, czy nie. 
34 Mówię wam: bądźcie błogosławieni, ponieważ wysławialiście imię Maryi, która przygotowała was 
pełnych miłości do przyjęcia Mojego pouczenia, i ponieważ okazujecie Mi swoją radość i zapał, by iść 
naprzód. Moim pragnieniem jest zobaczyć was zbawionych, a w Moim duchu jest ból, ponieważ 
niewielu jest tych, którzy idą za Mną, a wielu tych, którzy nie słyszeli Mojego słowa i których duch 
nadal pozostaje obojętny i głuchy na Moje natchnienia. 
35 Daję życie i pożywienie wszystkim istotom i dbam o ich dobrobyt, podczas gdy wy jeszcze nie 
zrozumieliście, że waszym przeznaczeniem jest kochać i służyć. Dlatego mówiłem do was na wiele 
sposobów i Moje nauki będą powtarzane dopóki nie przekonacie się o swoich obowiązkach i nie 
będziecie przestrzegać praw, które zostały wam dane od początku czasu. 
36 Daję wam jeszcze jedną sposobność do pełnienia uczynków miłosierdzia, abyście pomnożyli swoje 
żniwo i zgromadzili je w Moim spichlerzu, gdzie wasze zasługi nie zaginą, lecz zostaną pomnożone. 
Pokażcie mi tych, których nawróciliście ze złego nasienia do dobrego, tych, którzy się smucą, których 
pocieszyliście, tych, których wyprowadziliście z ciemności podłości i których zabraliście do 
bezpiecznego miejsca. Oto, o co was proszę. Nie zapominajcie o swoich duchowych obowiązkach 
wobec tych, którzy są jeszcze zmaterializowani. Pamiętaj, powiedziałem ci, żebyś nie martwił się o 
jutro. Wszystko jest przewidziane i udzielone przeze mnie, wy powinniście tylko ufać w swoją pracę, 
która zawsze będzie błogosławiona przez Ojca. Macie żyć zgodnie z moją wolą nie tylko w sferze 
duchowej. Dałem wam do przestrzegania dwa prawa: jedno rządzi duchem i zaszczepia w was 
wysokie doznania i myśli; drugie utrzymuje was w harmonii z naturą materialną, a oba czynią was 
jednym ze mną w ich doskonałej harmonii. 
37 Zjednoczcie się w jednej myśli i zaufajcie Mi. Kochałem cię, zanim posłałem cię na świat, i 
gdziekolwiek byłeś, chroniłem cię. Byłem niezmordowany w Mojej gorliwości, aby was wyposażyć. 
Którzy z was zaangażują się w Moje dzieło i zobaczą początek odnowy tego świata? Zaprawdę 
powiadam wam, to dzieci waszych dzieci będą mówić o tym, czego doświadczyliście i co usłyszeliście 
ode Mnie. Ale kiedy osiągniecie wielką dojrzałość i będziecie mieli wielkie duchowe wizje, które 
wskażą przyszłość ludzkości, jakże będziecie szczęśliwi, ponieważ będziecie mogli ujawnić, jak wielkie 
są dary udzielone wam przez miłość Boga. 
38 Gdy wszystkie Moje dzieci będą wiedziały, że objawiłem się po raz kolejny, gdy Moje Słowo 
zostanie zgłębione i Moje instrukcje zostaną wypełnione, światło szóstej pieczęci oświeci każde 
stworzenie i wszyscy zostaniecie przebudzeni. W tym czasie ustanie zamęt i niegodziwość, skończą 



się wojny, a życie człowieka będzie otulone Moją miłością i Moją łaską. Tylko miłość, miłosierdzie i 
przebaczenie będą żywe w sercach. Intuicja będzie darem wszystkich, sumienie będzie przemawiać z 
pełną jasnością, a jego głos będzie słyszalny i posłuszny. 
39 Miejcie wiarę we Mnie, abyście mogli dokonywać dzieł duchowych, bo jeśli nie będziecie mieli 
wiary, nie będziecie mogli uzdrawiać i będziecie się czuli ubodzy i potrzebujący, chociaż macie Moją 
władzę. Ale powiem wam też to: Kiedy przychodzicie na pomoc waszym braciom i siostrom, nie 
poniżajcie ich, nie stawiajcie tronów, ani nie szukajcie wasali. Bądź pokorny, kochaj ich, i pracować z 
samozaparciem w kręgu ludzi przypisanych do Ciebie. To, co uczynisz swoim braciom, uczynisz sobie 
samemu. Pomyślcie, jak będziecie sądzeni, jeśli czynicie dzieła sprzeczne z Moim Prawem, mówiąc, że 
jesteście Moimi uczniami. 
40 Odbieram wasze żniwo na tym świecie, gdzie walczyliście i cierpieliście dla Mojej Sprawy. Serce 
mówi Mi: "Moje ziarno jest małe, ale Ja je rozmnożę, bo porusza mnie Twoja Miłość i Twoja Boska 
Cierpliwość." 
41 Twój wewnętrzny spokój zależy od twojego duchowego wzniesienia. Mam więcej do dania wam, 
niż możecie ode mnie żądać. Ilekroć poświęcacie się pracy duchowej, czyńcie to z całą mocą waszej 
istoty, a gdy zwracacie się do świata, by zdobyć chleb dla ciała, pracujcie z miłością, byście mogli 
wypełnić prawa, które wami rządzą. 
42 Jeśli byliście dobrymi dziećmi, a potem dobrymi rodzicami, nie bójcie się stanąć przede mną. Jeśli 
doświadczyliście nieposłuszeństwa i nie potraficie poprawić swojego dziecka, które popełniło 
wykroczenie, i dlatego macie głęboką ranę w sercu, przypomnijcie sobie, że tysiące i tysiące razy 
otrzymywałem niewdzięczność i brak szacunku od Moich dzieci, a potem bierzcie ze Mnie przykład. Ja 
sam osądzam uczynki wszystkich istot. Rodzice złożą przede mną rachunek za swoje dzieci, a te 
ostatnie za swoich rodziców. Wzbudziłem w was cnoty, abyście byli fundamentem zdrowego i silnego 
świata, a kiedy pytam was o istoty, które zesłałem na łono waszej rodziny, wyobrażacie je sobie jako 
pachnące róże i świeże lilie w ogrodzie, który pielęgnowaliście. 
43 Moje Słowo przynosi pokój tym, którzy go potrzebują, ale nie wszyscy są w stanie go przyjąć. 
Wielu nie jest poruszonych Moimi wysiłkami, ani nie odczuwa Mojego bólu z powodu braku miłości. 
44 Tęsknię, aby zobaczyć siłę wiary w was, na czas prześladowań przyjdzie, kiedy będziesz 
przesłuchiwany i sądzony. Gdy będziecie wyposażeni, będę mówił przez was i objawię się w waszych 
dziełach miłości do bliźnich. 
45 Bądźcie miłosierni, a otrzymacie miłosierdzie od waszych bliźnich. Bądźcie posłuszni Moim 
natchnieniom i odrzućcie od siebie niebezpieczeństwa i pokusy. Ci, którzy mnie dziś otaczają, nie są 
sprawiedliwi, ale są na drodze do stania się takimi i do osiągnięcia zbawienia. 
46 Wszystko, o co Mnie prosicie z pokorą i w dobrej intencji, Ja wam dam. Wszystko, o co prosicie w 
imię Maryi dla dobra waszego rozwoju duchowego, zostanie wam udzielone. Proście za wszystkich, 
bo jesteście jednym dzieckiem w Moich oczach, które kocham i które chcę zbawić. 
47 Przyszliście na ziemię zgodnie z Moją Wolą, dlatego dałem wam się poznać. Celowo wybrałem 
twarde serca, aby dać wam dowód mocy Mojego Słowa, gdy osiągam ich odnowienie. Wygładziło je 
dłuto Mojej miłości, podbiła je Moja dobroć. 
48 Dusze usłyszały Mój głos przez swoje sumienie, sprawiając, że człowiek poznaje swoje 
przewinienia. Serca wyznały swoje winy Ojcu z ducha na ducha i w Jego obecności odkryły wiele 
przewinień, które nie były im znane. 
49 Ilu z nich mówi do mnie w ciszy swego serca, gdy mnie słuchają: "Ojcze, Twoje spojrzenie przenika 
moje wnętrze - co mogę ukryć przed Tobą?". Wielu płacze, ponieważ uświadamiają sobie ból, który 
spowodował ich bliźnich, co było przyczyną ich powrotu do zaświatów przed czasem wyznaczonym 
dla niego. 
50 Duch mój rozkoszuje się widząc was, ludu mój, stadami, a Ja wam mówię: chodźcie, chodźcie, nie 
jest jeszcze za późno, abyście poszli na moje pola i stali się robotnikami, ani abyście podjęli 
postanowienie reformy. Potem, gdy poczujesz ciepło owczarni i odzyskałeś siły, nie bądź 
niewdzięczny Pasterzowi, który cię uratował, bo nie wiesz, ile by cię kosztowało, żeby cię znowu 
szukał. 
51 Czego szukacie w niepewnych drogach, skoro z nich pochodzicie? Po co narażać się na nowe 
oszustwa, choć wciąż pamiętacie swój ból w podstępnych drogach świata? Wychodźcie na drogi, tak, 



wracajcie na nie, mówi wam Mistrz, ale róbcie to tylko wtedy, gdy czujecie się silni, a wasz powrót ma 
na celu wyciągnięcie ręki do upadłego lub szukanie zagubionego. Konieczne jest, abyście w pełni 
uświadomili sobie miejsce, z którego przyszliście tutaj, abyście mogli pojąć piękno drogi, na której się 
teraz znajdujecie. 
52 Jeśli brak ci znajomości tej nauki, bo nie zwracałeś wystarczającej uwagi na Moje lekcje, albo za 
mało o niej myślałeś, zbłądzisz na ścieżce dobra, a nawet małe potknięcie sprawi, że zbłądzisz. 
53 Patrzcie i módlcie się, słuchajcie i myślcie, a wtedy będziecie mieli dość siły, aby wprowadzić w 
czyn moje boskie instrukcje. 
54 Jesteście w trakcie uczenia się prosić, kochać, a także cierpieć. To jest świat bólu, w którym 
musicie nauczyć się szanować Moją Wolę. Miłość, którą masz dla swojego Ojca, pomoże ci przetrwać 
próby z cierpliwością i poddaniem. 
55 Wolą Moją było, abyście już na tym świecie poznali drogę, która prowadzi do Królestwa Mojego 
przez przestrzeganie przykazań Prawa Mojego. Wykonaj swoje zadanie na ziemi, nie przegap tej 
okazji. Kto może ci powiedzieć z całą pewnością, że Ojciec da ci reinkarnację, w której będziesz mógł 
naprawić swoje błędy i odzyskać stracony czas? W słowie Moim powiedziałem wam: Bądźcie pilni, ale 
nie działajcie pochopnie. Oddaj sprawiedliwość temu, co duchowe i temu, co ludzkie. Zjednocz 
wszystkie swoje siły i zmysły w jedną wolę. 
56 Ból znoszony w cierpliwości nie jest bezowocny, ponieważ zwiększa wiarę, podnosi i oczyszcza. 
Nigdy nie będzie to przeszkodą, lecz bodźcem na drodze rozwoju i naprawy. 
57 Bądźcie pokornego ducha, wtedy będziecie mieli prawdziwą miłość do waszych bliźnich, wtedy 
będziecie wystarczająco silni, aby oprzeć się pokusom świata. Dlaczego niektórzy marzą o ziemskich 
przyjemności, inni są po bogactwa, a jeszcze inni uzyskać władzę poniżać słabych? Ponieważ są zbyt 
słabi, aby pozostać niezłomnymi w dobrym, i ulegają w obliczu pokusy. 
58 Dałem się poznać ziemi w tym miejscu i pozostawię Moje Słowo jako dar dla wszystkich ludzi. Ten 
dar wyeliminuje duchowe ubóstwo ludzkości. 
59 Napełniam was odwagą, abyście mogli zerwać łańcuchy, które was wiążą i być wolnymi, by pójść 
za Mną. Uwiedzenie ustanowiło swoje królestwo na ziemi i zniewoliło mężczyzn. Ci jednak otrzymają 
władzę, by podbijać grzech, wady i ciało. Wy, którzy idziecie za Mną - praktykujcie działanie miłości 
we wszystkich jej formach, wtedy prawdziwie kochacie. Ale nie oczekujcie wdzięczności od mężczyzn. 
Nie otrzymacie miłości za miłość, świat nie będzie was pocieszał, a czasami was zdradzi. Ale nie 
martw się: Jeśli potrzebujesz pocieszenia, miłości, pokoju, balsamu uzdrawiającego, zwróć się do 
Tego, który swoim słowem i swoją krwią dał ci dowody swojej miłości. Ale o co moglibyście Mnie 
prosić w tych krytycznych chwilach, czego nie mógłbym wam udzielić? 
60 Z absolutnego i doskonałego pokoju, którym dusza twoja będzie się cieszyć w zaświatach, daję ci 
już tutaj część; ale temu światu brak tego pokoju, brak wiary, błądzi w ciemnościach i wpada w 
głębokie otchłanie. W rzeczywistości nie wie, dokąd zmierza, ponieważ nie ma ręki, która by go 
prowadziła. 
61 Na to przygotowuję mężów, którzy ustami swymi będą przekazywać Słowo Moje, aby przyniosło 
światło umysłom ludzkim i pokój narodom ziemi. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 96  
 
1 Karmcie się Słowem Moim, które jest Chlebem Ducha. Ale aby ten chleb mógł naprawdę dotrzeć do 
waszych serc, konieczne jest, abyście uwolnili się, choćby na kilka chwil, od tego wszystkiego, co was 
wiąże z tym światem. wszyscy znacie drogę, by wznieść się do Mnie, a jednak często widzę was 
płaczących, bo czujecie się niegodni, nie wiedząc, że ten płacz oczyszcza was i przygotowuje do tego, 
byście mogli Mnie dosięgnąć. 
2 W Moim Słowie znajdziecie życie wieczne dla waszej duszy. Zgłębcie ją, a odkryjecie w niej boską 
istotę, miłość i moc, którą promieniuję na wszechświat. 
3 Uczniowie i uczennice, uświadomcie sobie, jak blisko was jestem. Ale jeśli to wiesz, dlaczego są 
okazje, kiedy wzywasz mnie z rozpaczą, wierząc, że nie słyszę cię? wasz brak zrozumienia jest 
powodem, dla którego muszę powtarzać wam Moje nauki. 
4 Chcę, abyście już teraz osiągnęli duchowość konieczną do odczuwania Mojej Obecności, a kiedy już 
nie usłyszycie Mnie w tym rozważaniu i znajdziecie te miejsca, w których się gromadzicie, pozornie 
puste i opustoszałe, niech modlitwa w ciszy, podniesienie waszego ducha wystarczą, abyście odczuli 
Moją Obecność i zostali napełnieni Moim Duchem. 
5 Błogosławieni ci, którzy nauczą się wznosić do Mnie, bo otrzymają z nieskończoności natchnienie, 
które poprowadzi ich drogą wyznaczoną przez Moje nauki z jaką radością otworzą się usta 
natchnionych, aby dać świadectwo o Mojej Obecności swoim braciom i siostrom. 
6 Kiedy Moje Słowo nie będzie już słyszane przez ludzki organ pojmowania, głos wyzwolonych sił 
natury przemówi do ludzi, świadcząc o wydarzeniu, które zwiastowało tę Boską Manifestację 
7 Również wtedy, gdy Mój promień światła miał zstąpić do ludzkiego organu rozumienia, natura 
została wstrząśnięta, a uwolnione żywioły wprawiły ludzi w drżenie, obudziły narody i zadziwiły 
uczonych. 
8 Nie zapominajcie o Moich wskazaniach, abyście w dniach waszego przygotowania nie lękali się 
prób, jakim będzie poddana ludzkość. waszym zadaniem jest modlić się, wgłębiać się w siebie i 
praktykować dobroć, jedyną zasługę, dzięki której ten naród ocali się od burzy, a przez jego dzieła 
miłości inne narody otrzymają pociechę 
9 Chociaż Moje Słowo pieści twojego ducha, nie usypia cię, przeciwnie, budzi cię do wyższego życia; 
to Ja jestem tym, który sprawi, że będziesz żył w Moje Imię zbliżajcie się do Mnie na drodze czystych 
myśli, nie pozwólcie, by ciało kusiło was do karmienia się zmysłowymi przyjemnościami lub 
rozrywkami, wtedy zrobicie mocny krok w kierunku uduchowienia; Ja jestem tym, który daje wam 
Moje Słowo, Ja jestem tym, który daje wam Moje Słowo 
10 Mówiłem wiele na pustyni serc waszych, a głos mój nie odbił się echem w duchu ludu mego; 
mówiłem do was na pustyni serc waszych; mówiłem do was na pustyni serc waszych, a głos mój nie 
odbił się echem w duchu ludu mego Teraz, gdy przemawiam do was przez tych głosicieli, powinniście 
zwracać uwagę na słowo, które wychodzi z ich ust, jeśli wierzycie we Mnie i chcecie osiągnąć pokój. 
11 Nie dziwcie się, że szukam go, gdy błądzi, ani że podążam jego śladami po ścieżkach świata, bo 
należycie do Mnie, jesteście dziełem mego natchnienia jako Ojca Czy nie wyobrażasz sobie już, jak 
pięknie będzie, gdy pewnego dnia dzieci będą szukać i kochać swego Ojca w taki sam sposób, w jaki 
On je kocha? jakże inne będzie wtedy twoje życie i jak blisko będziesz mnie czuł w swoim sercu! 
12 Słowo moje zawsze było miłosierne, niezmienne w przebaczeniu i w miłosierdziu, które wam 
okazałem; wiem, że jesteście we mnie zakochani i że będziecie odczuwać moją miłość w waszych 
sercach Wiem, że powstaniecie, by odnowić się z mocnym postanowieniem i że zwrócicie mi 
wszystko, co wam powierzyłem z taką czystością, z jaką to otrzymaliście. to dlatego każę wam słuchać 
Mojego Słowa Bożego i daję wam niezliczone znaki Mojej miłości do was; to dlatego daję wam Moje 
Słowo Miłości do was 
13 Czas sprawiedliwości, w którym żyjesz, odpowiada bólowi, który wskazuje na początek twojego 
oczyszczenia. 
14 Pamiętajcie, że przepowiedziałem wam wojnę religii i że zapowiedziałem wam bitwę doktryn. 
Zaprawdę, powiadam wam, bitwa już się rozpoczęła. Które z nich osiągną swój cel? Nikt nie wie, ale 
ja wam mówię, że to nie człowiek zwycięży, w tej bitwie zwycięży prawda. Chcę, abyście się 



przygotowali jak dobrzy żołnierze, abyście wiedzieli, jak bronić tej Mojej Sprawy; mówię wam, że to 
nie człowiek zwycięży; w tej bitwie zwycięży Prawda. 
15 Dzisiaj przychodzicie, aby szukać pokarmu dla waszego ducha i staracie się, aby zmusić ciało do 
poddania się i wyrzeczenia się bezużytecznych przyjemności. przychodzicie jako dobrzy i uważni 
uczniowie, dlatego wyciszacie swoje zmysły i pozwalacie duchowi wznosić się do Mnie w miłosnej i 
pełnej czci modlitwie. Przyjmuję cię, pocieszam cię i ożywiam. 
16 Oto wielu z tych, którzy w innych czasach byli nauczycielami Prawa lub naukowców. Teraz ich 
umysły są rozbudzone do duchowej wiedzy i są przekonani, że w ograniczonej ludzkiej wiedzy nie 
znajdą najwyższej prawdy. 
17 Oto ci, którzy w innych czasach byli potężni i bogaci na ziemi, a którzy teraz poznali ubóstwo i 
niskość. Błogosławię ich za ich poddanie się i pragnienie doskonałości. jest to dowód Mojej miłującej 
sprawiedliwości, skoro pozwoliłem im ponownie przyjść na ziemię, aby pokazać im kolejną stronę 
Księgi Mądrości Przedwiecznej; to Ja udzielam im Moich błogosławieństw; to Ja udzielam im Moich 
błogosławieństw 
18 Ludzkość żyje w chaosie, z którego nie może się wyrwać. Ona potrzebuje pomocy, a ja jestem 
zawsze w pogotowiu, aby jej udzielić. Oczekuję od niej tylko słowa, krótkiej modlitwy lub chwili 
skruchy, a wtedy oświecę jej drogę i przemienię ten świat ciemności w dolinę pokoju, gdzie człowiek 
będzie czuł się właścicielem życia, które mu dałem. 
19 Twoje zadanie nie jest ograniczone do ratowania duszy. Musisz pomóc tym, którzy zgubili drogę, 
odnaleźć ją na nowo. Przy każdej okazji przypominam wam o tym zadaniu. Kiedy zaczniecie się 
uduchawiać? Kiedy spełnisz moją wolę? jeśli wykorzystacie ten czas i będziecie nosić Moje Słowo w 
waszych sercach bez dodawania obcych idei do waszych przekonań, jeśli wzniesiecie się do Mnie z 
czystością, otrzymacie wyraźnie duchowe natchnienie, które was pokrzepi i sprawi, że wszyscy, którzy 
są wokół was, otrzymają łaskę i pokój w swoich sercach; to jest to, co będziecie musieli zrobić, jeśli 
chcecie żyć w pokoju i harmonii. 
20 Rok 1950 jest bardzo bliski, a zaprawdę powiadam wam, życie Moich uczniów będzie 
przemienione. Po tej dacie zobaczycie rozpętane siły natury i ludzi powstających w wojnach idei, 
nauk i doktryn. Kiedy to się stanie, zamieszanie i ból staną się tak wielkie, że zapragniecie, aby Moje 
słowo zostało ponownie usłyszane przez ludzki organ rozumu; ale już wam powiedziałem, że to 
objawienie nie będzie się powtarzać. Waszym zadaniem jest przygotowanie się na nadchodzące 
próby i zachęcanie swoich bliźnich. 
21 Bądźcie czujni, bo w tym czasie pojawią się fałszywi Chrystusowie, fałszywi Eliasze i prorocy, a 
łatwowierni będą w niebezpieczeństwie, ponieważ nie będą wiedzieli, jak odróżnić prawdę od 
oszustwa. Właśnie wtedy będziecie mówić bez skrępowania i potwierdzać Moje słowa, i 
udowodnicie, że jesteście dziećmi narodu nauczanego przeze Mnie w tej Trzeciej Erze. 
22 Do tego narodu przyjdą mężczyźni i kobiety ze wszystkich miejsc na ziemi, pragnąc świadectwa o 
Moim powtórnym przyjściu, a Moje Dzieło, wcielone w Moich uczniach, przyjmie ich jak kochająca 
Matka; Ja jestem tym, który was nauczy, i Ja jestem tym, który was nauczy, i Ja jestem tym, który was 
nauczy 
23 Uczcie się ode Mnie jak najwięcej, abyście jutro mogli stać się nauczycielami waszych bliźnich 
wasza dobroć i bezinteresowność będą najlepszym przypomnieniem Mnie i najlepszym świadectwem 
Mojego Słowa, jakie będziecie dawać. Wzmacniajcie waszego ducha w Moich naukach, a przekonacie 
się, że dopóki jest wiara, nie może być znużenia, strachu ani przygnębienia. Osiągnięcia i wysiłek będą 
Twoim wsparciem. 
24 W Drugiej Erze wybrałem dwunastu uczniów i nie pytając, kto ich wzywa do naśladowania, odczuli 
wezwanie w swoim duchu i zostawili wszystko, aby pójść Moim Śladem; wybrałem was, abyście szli 
Moim Śladem; wybrałem was, abyście szli Moim Śladem Tak samo wybrałem was, byście się 
przygotowali i byście przez wasze pośrednictwo wzywali innych. 
25 Patrzcie, aby wasze dzieła uczyniły was godnymi i abyście czuli się upoważnieni do przewodzenia 
waszym bliźnim. Nie zapominajmy, że jeden ślepiec nie może prowadzić drugiego ślepca. Jeśli ludzie 
potrzebują światła, dajcie im je i prowadźcie ich za rękę jak młodszych braci i siostry. Uzdrawiajcie się 
wzajemnie, abyście później mogli uzdrawiać swoich bliźnich. Bądźcie silni w waszej walce i 
przekazujcie siłę słabym. 



26 Daję wam czas niezbędny do wykonania pracy, którą wam powierzam. Mężczyźni i kobiety, 
pracujcie dla duchowego rozwoju ludzkości. każdą myśl twoją, każde twoje dzieło zapiszę, a sprawię, 
że każde ziarno miłości wyda owoc; Mnie pozostawisz spisanie twoich dzieł, a Ja sprawię, że wydadzą 
owoc. Pozostawcie Mi osądzanie waszych dzieł i nie rozgłaszajcie działalności miłości, którą 
praktykujecie, jeśli chcecie otrzymać nagrodę. Nie szukajcie zaszczytów, ani wasali, ani żadnej 
zapłaty. Bądź pokorny, miłosierny i bezinteresowny, a ja będę Cię chwalił. 
27 Jeśli Moją wolą jest uczynić was właścicielami dóbr ziemskich, to daję wam je po to, abyście się 
nimi dzielili z braćmi i siostrami w potrzebie, z tymi, którzy nie mają majątku ani oparcia, ze słabymi i 
chorymi. Wielu z tych, którzy nie mają nic na ziemi, może jednak pozwolić ci na udział w ich 
duchowych dobrach. 
28 Jeśli wy, którzy otrzymaliście Moje słowo, nie będziecie mówić o tej prawdzie, będą mówić 
prostacy i niewykształceni. Bądźcie świadomi, że ta nauka została wam powierzona, abyście mogli 
duchowo przynieść zbawienie wielu osobom, które poddały się ciężarowi przygnębienia i goryczy, 
jakie pozostawiła w nich wojna lub walka, którą każdy toczy wewnętrznie. 
29 Módlcie się prawdziwie, umiłowani ludzie, nie zadowalajcie się wychwalaniem Mojej Boskości 
pięknymi słowami. Kochaj bliźniego swego i stań w obronie pokoju narodów. 
30 Ten lud, którego nauczałem od początku czasów, nie może zrezygnować ze swego duchowego 
posłannictwa. Jest to bycie przywódcą, prorokiem i posłańcem wśród ludzi. Objawiłem jej doskonały 
kult Mnie, a dziś ma ona możliwość dokończenia wznoszenia świątyni, która była jej dana od 
początku. 
31 Odsunąłem ją od każdego niszczącego wpływu, aby mogła przyjąć Moje Boskie Objawienie w całej 
jego czystości. Tylko pouczenia Mistrza i słodki głos Maryi będą słyszane w sanktuarium, które Mój 
lud obecnie buduje w głębi swego ducha. 
32 W każdym czasie udzielałem objawień duchowych Moim dzieciom. W każdym wieku przejawiałem 
się w różnych formach i w każdym z tych okresów znajdowałem ludzi na różnym poziomie 
duchowym. Dziś zaskoczyłem ich, gdy byli uzależnieni od materialnej, egoistycznej i naukowej 
egzystencji, a ich dusze zmaterializowały się, nie zdając sobie sprawy z wartości darów duchowych. 
33 Człowiek naszych czasów toczy w sobie największą walkę duchową, jaką kiedykolwiek znali ludzie, 
ponieważ jego postęp naukowy i rozwój intelektualny stoją w sprzeczności z rozwojem, jaki osiągnął 
jego duch. Nie chcą słuchać głosu sumienia i próbują stłumić swoje impulsy do wyzwolenia, 
nieświadomi, że żyją w czasie pokuty i sądu. 
34 Otwórzcie oczy, umiłowani ludzie, i zrozumcie, że przeznaczyłem was na światłość świata i dlatego 
nie wolno wam dać się kierować namiętnościami, którymi inni są ujarzmiani, ani zagubić się wśród 
mas ludzi, którzy ślepo idą przez życie 
35 Mówicie mi, że trudno jest osiągnąć duchowość w takim czasie, w takim życiu jak obecne. Lecz 
mówię wam, że nie jest to niemożliwe i że wysiłek, który podejmujecie, by uwolnić się od zła i 
poświęcić się roztropnemu i podnoszącemu na duchu życiu, jest bardzo zasłużony. 
36 W tej walce ci, którzy wypierają z ich serc strach przed sądem i krytyką innych, będą zwyciężać, a 
ci, którzy zapominają o sobie, aby służyć swoim bliźnim, będą wzrastać duchowo. 
37 Ja, Mistrz, Ojciec, zstąpiłem przez to światło do waszego ducha i z tego powodu nazwaliście to 
objawienie spirytualizmem. Więc, jeśli zapytają was, co oznacza spirytualizm, powiedzcie, że jest to 
nauka objawiona w Trzeciej Erze poprzez Boskiego Mistrza: nauka o uduchowieniu. 
38 Jeśli jednak zapytają cię, czym jest uduchowienie, powiedz, że jest to wzniesienie myśli, czystość w 
uczynkach i słowach, wzniosłe i wyniosłe życie. 
39 Wy, jako studenci tej nauki, powinniście często zadawać sobie pytanie, czy podejmujecie wysiłek, 
by słusznie nazywać siebie spirytystami. Aby pomóc wam w tym dziele, dałem wam Moje światło, 
ponieważ jesteście tymi, którzy są przeznaczeni do budowania duchowej świątyni Mojej Boskości. 
Dzięki waszej współpracy stworzycie świątynię: Niektórzy, przez swoją niezłomność, będą 
fundamentami; ci, którzy osiągną większą dojrzałość, będą murami; inni, ze swoją aktywnością 
miłości, będą stopniami świątyni; a jeszcze inni, ze swoim darem słowa, będą jak dzwony, które 
swoim biciem przywołują ludzi. Niektórzy, przez swoje natchnienie, będą symbolizować wysokie 
wieże i kopulaste dachy miejsc zgromadzeń; są też tacy, którzy przez swoją miłość do ludzi, będą jak 
bramy zawsze otwarte dla potrzebujących, spragnionych, chorych, niezrozumianych. 



40 Ta Świątynia będzie ukończona, gdy zgoda między Moimi uczniami stanie się prawdą. Jego 
podstawa będzie na ziemi, a jego kopuły będą dotykać nieba. Kiedy jest już mocno ugruntowana, 
znajdziesz ją w całym wszechświecie. Miejcie wiarę w to dzieło i pracujcie bez ustanku. 
41 Niech nikt nie odstępuje od powierzonego mu zadania, aby jego sanktuarium nie zabrakło 
stanowczości. Wszyscy powinniście dążyć do osiągnięcia tego samego urzeczywistnienia, tak żeby ta 
świątynia mogła być budowana poprzez wasze uduchowienie. 
42 Czuwajcie i módlcie się. Miłujcie się wzajemnie w prawdzie, aby pycha nie zawładnęła waszymi 
sercami; jest to bowiem ziarno, które niszczy pokorę i miłosierdzie. Strzeżcie się, aby nie stało się z 
wami to samo, co stało się z budowniczymi Babilonu, których zniszczyła ich pycha. Pamiętajmy, że złe 
nasienie było przyczyną podziału tych ludzi. Wieża pozostała niedokończona, a zamieszanie wśród 
plemion było tak wielkie, że podzieliły się one na ludy, które do dziś żyją oddzielnie. 
43 Padło na was jedno światło: światło Mojego Ducha, które jest jak świecąca latarnia i pierwszy 
impuls dla waszego zjednoczenia i waszej harmonii. 
44 Bierzcie jako światło dla waszego postępowania doświadczenia pierwszych narodów. Zastanówcie 
się nad ich próbami i skorzystajcie z ich przykładu. Budujcie i pracujcie, dziś w ciele, a jutro w duchu, i 
trwajcie tak nieustannie, aż wszyscy wejdziecie przez bramy miłości do świątyni prawdy. 
45 Niech nikt nie chce zboczyć ani na krok z drogi wyznaczonej przez Moje Prawo, bo będziecie 
gorzko opłakiwać każdą straconą chwilę, każde potknięcie, każdy błąd. 
46 Mistrz oczekuje, że Jego uczniowie Trzeciej Ery pójdą Jego śladami, jak i ci, którzy dawali mi 
świadectwo w przeszłości. Wam, którzy Mnie słuchacie, mówię: nie czekajcie, aż będziecie w duchu, 
aby rozpocząć swoje zadanie. Ponieważ przemawiałem do was teraz, gdy mieszkacie na ziemi, jest to 
znak, że macie przeznaczenie do spełnienia na tej ziemi. W tym spełnieniu największą walkę 
będziecie toczyć z samymi sobą. Ale jeśli wykorzystasz swoje zdolności, pokonasz swoje słabości, a 
cała reszta będzie dla ciebie łatwa. 
47 Gdy ten lud będzie zjednoczony i wyposażony, Eliasz ogłosi ludzkości zmartwychwstanie ludu 
Pańskiego. Pomyślcie teraz, jak wielka będzie wasza walka o to, by wasze życie stało się instrukcją i 
lekcją dla ludzkości. Dlatego mówię wam, abyście badali swoje uczynki, abyście mieli wiedzę o tym, 
co czynicie. Jeśli jednak pojawiają się czyny lub myśli, w których nie jesteście w stanie rozróżnić, czy 
są one wewnątrz, czy na zewnątrz Prawa, podnieście waszego ducha w prawdziwym duchowym 
wyznaniu do Mnie, wtedy Mój głos ukaże wam prawdę, objawiając się przez oświecenie waszych 
myśli i w pokoju waszych serc. 
48 Ten sposób komunikacji nie będzie wam się wydawał niemożliwy, ponieważ jest on taki sam, jaki 
objawiłem wam od początku istnienia ludzkości. W obecnym czasie, gdy jak nigdy dotąd panuje 
materializm, pobudzam was do doskonałej modlitwy, właśnie teraz, gdy świat, podzielony na sekty i 
wspólnoty religijne, na próżno stara się karmić swego ducha obrzędami i tradycjami, zapominając o 
prawdziwej modlitwie, która wypływa z głębi waszej istoty, aby wznieść się do Mnie na drodze 
miłości. 
49 Wszystko w tym czasie przemawia do człowieka o wyroku, a jednak jego twarde serce pozostaje 
niewzruszone. Siły natury, plagi, dziwne choroby, codzienne wydarzenia w różnych miejscach na 
ziemi są znakami, które zapowiadają Boską sprawiedliwość. Nikt jednak naprawdę się nie modli, a 
bardzo niewielu studiuje słowa pozostawione przez Moich proroków. 
50 Od najdawniejszych czasów zostało przepowiedziane wszystko to, co dziś widzicie, że się spełnia, a 
nawet w obecnym czasie przez usta pierwszych głosicieli przepowiedziałem wydarzenia, które bardzo 
szybko się spełniły. 
51 Który z tych, którzy obecnie słuchają Mojego Słowa, odwróci się ode Mnie? Tylko ja wiem. 
52 Ci, którzy w owych dniach szukali Jezusa w nadziei otrzymania bogactw tego świata i dóbr 
doczesnych, poczuli się zawiedzeni, gdy zobaczyli, że Król, o którym ich przodkowie oznajmili im, że 
zbawi swój lud, jest bez korony, bez berła i bez tronu - z pustymi rękami i gołymi stopami. Oni nie 
mogli rozpoznać w Jezusie obiecanego Mesjasza. Rozważ teraz wszystkie drogi, jakie musiały przebyć 
te dusze, aby odzyskać pokój i dary łaski, z których nie korzystały. Dziś są oni wśród was. 
53 Zrozum, że twoja dusza nie narodziła się w tym samym czasie co twoje ciało, lecz żyła w różnych 
epokach, a dziś, wyczuwając Moją Obecność, przychodzi do Mnie z ochotą, prosząc Mnie, bym 



pozwolił jej słuchać Mojego Słowa aż do zakończenia Mojego objawienia. czuje, że w innym czasie nie 
chciała mnie słuchać, a nawet odrzuciła mnie, a teraz chce naprawić swój błąd 
54 Zrozumieliście, że żadna wina nie jest przede Mną ukryta, że każda wina musi być naprawiona i 
każdy dług musi być spłacony, ale rozumiecie też, że ta sprawiedliwość pochodzi od Boskiej Miłości, 
która pragnie, abyście byli doskonali, ponieważ jesteście Jej dziećmi. 
55 Nie niszczę żadnego z Moich dzieci, choćby Mnie obraziły; zachowuję je i daję im możliwość 
naprawienia ich przewinień i powrotu na drogę, z której zeszli. lecz chociaż im przebaczyłem, stają 
wobec owoców swoich uczynków, i to one ich osądzają i wskazują im właściwą drogę; Ja jestem tym, 
który ich osądzi i wskaże im właściwą drogę 
56 Wielkie narody tego świata chcą wojny, żądają krwi; a ci, którzy zostali obrażeni, wołają o pomstę, 
nie rozumiejąc, że wszyscy nieubłaganie spadają ku tej samej przepaści. Nie chcą zrozumieć, że 
władza, za którą z takim zapałem gonią, wkrótce zamieni się w kielich, którego zawartość stanowić 
będzie ból, rozpacz i śmierć. Ale wtedy, gdy ci, którzy pragną wielkości, ci, którzy łakną zemsty, znajdą 
się w tej otchłani, gdy będą w największym ucisku, będą mogli usłyszeć Mój głos mówiący do nich: 
"Mój pokój niech będzie z wami!". W tym momencie stanie się to światłem we wszystkich duszach, a 
ich sumienie przemówi czystym głosem i będzie słyszane przez wszystkich. W człowieku wybuchnie 
walka ducha przeciwko materializmowi, a w Mojej nauce znajdzie on światło konieczne do 
zwycięstwa. 
57 Zawiedliście się, ponieważ nie przynoszę materialnych skarbów i bogactw, aby wam schlebiać i w 
ten sposób nakłonić was do pójścia za mną. raczej niektórzy z was będą musieli opuścić swój wysoki 
poziom życia, aby zniżyć się do niskości tych tłumów, które mnie słuchają, a to dlatego, że oni mnie 
rozpoznali i przygotowują się do porzucenia swojego próżnego życia, aby poświęcić się zadaniu 
rozważania Mojej Nauki i późniejszego jej praktykowania. 
58 Gdyby pierwsi mieszkańcy tego świata, którzy żyli w cnocie, pojawili się wśród was, daliby wam 
świadectwo pokoju, niewinności i błogości, które otaczały ludzkość tamtych czasów. Mogliby też 
powiedzieć, że nie było bólu, że ziemia była jak łono i twarz matki, że wśród zamieszkujących ją 
stworzeń panowała tylko przyjaźń i braterstwo. Zaprawdę, ta planeta była ozdobiona jak niebiański 
dom. 
59 Chociaż posłałem dusze, aby żyły w tym tymczasowym miejscu, to jednak, aby dowieść Mojej 
miłości, chciałem otoczyć ich istnienie cudami, aby dziecko nie zapomniało o swoim Ojcu, aby Go 
rozpoznało i kochało w każdym swoim dziele. Ale z tego świata, z tego bogactwa, z tej czystości, z 
jaką dałem człowiekowi ziemię, nie pozostało nic. To sanktuarium zostało zbezczeszczone, powodując 
ból na niezliczone sposoby. rozpoznać, co uczyniliście z tego królestwa, które dał wam Pan, abyście 
byli w nim jak książęta, którzy mieliby Jego Mądrość i Jego Miłość jako swoje dziedzictwo, jako 
właściciele świata, którego mimo całej waszej nauki jeszcze nie znacie. 
60 Nie obwiniaj nikogo za utratę łaski i pokoju, które otaczały to życie na początku. nie obwiniajcie 
waszych przodków, gdyż w każdym wieku i w każdym pokoleniu byliście poddawani próbom i prawie 
zawsze upadaliście. Jednak Moja Miłość i Moje Miłosierdzie zawsze były obecne w waszym życiu. 
61 Ktoś mówi w swoim sercu: "Panie, skoro to nasi przodkowie zgrzeszyli - dlaczego my mamy 
ponosić tego konsekwencje?". A ja wam powiadam: Co wiesz o przestępstwach pierwszych 
mieszkańców ziemi? Kto wam mówi, że nie jesteście wśród tych, którzy tworzyli pierwsze pokolenia? 
Obudźcie się teraz, patrzcie i módlcie się, zrozumcie, że to nie wasza miłość, ale wasz ból oczyści 
ludzkość i przywróci jej godność. na przygotowanej ziemi rozrzucę ziarno Mojej Nauki, którą obecnie 
objawiam pokornemu ludowi, który był w stanie rozpoznać Mnie po istocie Mojego Słowa i który jest 
zdolny do przekazania Dobrej Nowiny ludzkości we właściwym czasie 
62 Chcę, aby pamięć o Moim Słowie była w tobie niezatarta, aby żyła, aby trwała, aby była zawsze 
obecna w twojej pamięci i abyś świadczył o niej wobec swoich bliźnich swoimi dziełami miłości. 
63 Zostaliście przeze Mnie przygotowani w czasie sprawiedliwości, abyście mieli dowód Mojej miłości 
i nie skarżyli się potem, mówiąc, że nie wiedzieliście nic o tym, co na was przychodzi. Mój sąd odczuje 
każda dusza, żadna z nich nie uniknie tego prawa, a Moja wieczna miłość pokona każdy błąd i upór w 
złu. Ciemność zostanie rozproszona, a tylko światło pozostanie w każdym stworzeniu. 
64 Przestudiujcie uważnie tę instrukcję, a w końcu zrozumiecie, że nikt nie jest ostatecznie stracony, 
że nikt nie pozostaje daleko ode Mnie, i że wszystkie wasze utrapienia dosięgną Mojego Ducha, a 



wszystkie wasze uczynki zostaną osądzone. Ale mówię ci: Gdy zobaczycie mnie z bliska jako Sędziego, 
poznacie mnie jako Ojca i będziecie mnie naprawdę kochać. 
65 W Drugiej Erze wyznaczyłem wam drogę Moją Krwią; teraz macie Boską Esencję Mojego Słowa i 
przez nią zbawicie się i przyjdziecie do Mnie. 
66 W Jego czasach ludzie o zatwardziałych sercach nie wierzyli we Mnie, choć byli bezpośrednimi 
świadkami Moich dzieł. Co stanie się z dzisiejszymi zatwardziałymi sercami, teraz, gdy Moje 
manifestacje są mniej znaczące? 
67 Oczyśćcie naczynie waszego serca, wewnątrz i na zewnątrz, aby z waszych ust wychodziły tylko 
esencje życia i prawdy, a jego zawartość wylewajcie bez końca waszym braciom i siostrom. Nie bądź 
skąpy i postępuj tak, jak ja, który jako właściciel wszystkiego, daję ci wszystko. Bądźcie Moimi 
pośrednikami wobec waszych bliźnich i pracujcie niestrudzenie w dziele światowej odbudowy 
duchowej. 
68 Czy jesteś zaskoczony, że twój Pan troszczy się tak bardzo o ciebie, który jest jeszcze 
niedoskonały? powodem jest to, że należysz do Mnie. Kocham cię i dlatego przyszedłem tutaj, 
pragnąc cię. 
69 Pytacie Mnie, dlaczego wasze ciało sprawia wam ból, a w waszych sercach jest smutek, gdy mówię 
wam, że was kocham. na to ci odpowiadam: Ponieważ w Drugiej Erze, choć niewinny, cierpiałem ze 
względu na ciebie, aby uczynić cię godną przebywania ze Mną, nie możesz w tej chwili wiedzieć, czy 
nie cierpisz ze względu na to, że pomagasz swoimi zasługami innym duszom, które nie mogły uwolnić 
się od grzechu. Bierzcie ze mnie przykład w waszych próbach, nie myśląc o nagrodzie lub nagrodzie, 
którą możecie otrzymać. Rozważ, że nie masz jeszcze wystarczających zasług, aby inni uzyskali 
przebaczenie dla ciebie. Dlatego daję wam nowe możliwości rozwoju w górę, abyście w końcu mogli 
posiąść 
posiądźcie to, co zostało wam obiecane od początku czasów: pokój duszy. 
70 Dlaczego boicie się świata i pracujecie w ukryciu, choć Moje Dzieło jest głośniejsze i tylko ono 
wzbudza miłość i uczy miłosierdzia? Powinniście czuć się szczęśliwi, ponieważ wybrałem was, aby dać 
wam tę duchową misję. Nie czekajcie na czas większych ucisków, aby potwierdzić Moje proroctwa, i 
nie poświęcajcie się wypełnianiu waszego posłannictwa tylko z obawy przed karą, bo gdybyście tak 
postępowali, nie bylibyście apostołami miłości i wiary. 
71 Zaprawdę powiadam wam: ci, którzy Mnie umiłowali i postępowali według moich wskazówek, są 
ze Mną. Oznacza to, że stali się oni godni zamieszkiwania w Mieszkaniu Pokoju. 
72 Wewnętrznie mówisz Mi, że treść Mojego Słowa jest ci znana, że jest to w istocie to samo Prawo, 
które dawałem ci przez cały czas, i zaprawdę, powiadam ci, to Słowo, które słyszysz przez Moich 
głosicieli, pochodzi z tego samego źródła, z którego pochodziło to Słowo, które kazałem ci usłyszeć 
przez usta Jezusa. 
73 Słuchajcie uważnie nauki rozpoczętej w minionych czasach. 
74 Słowo" jest księgą, która została otwarta na początku twojego rozwoju duchowego i która nigdy 
nie zostanie zamknięta. 
75 Idź za Mną w walce, zrozum Moje dzieło i wytrwaj do końca, ufając, że Moja troskliwa miłość 
będzie ci wszędzie towarzyszyć. Chcę widzieć was zjednoczonych i wyposażonych, bo wezmę na 
służbę każdego, kto stał się mocny, aby uczynić go ambasadorem Mojej nauki; uczynię go 
ambasadorem Mojej nauki; uczynię go ambasadorem Mojej nauki; uczynię go ambasadorem Mojej 
nauki; uczynię go ambasadorem Mojej nauki 
76 Każde słowo, które wyjdzie z ust tych nosicieli głosu, spełni się, a każde proroctwo Moich 
wybranych, którzy czuwali i modlili się, pozostanie spisane i spełni się w swoim czasie jako dowód 
duchowych darów, których udzieliłem temu ludowi, i jako świadectwo prawdy Mojego poselstwa do 
ludzkości. 
77 Otwórzcie księgę przeszłości, tam jest wasza historia. Czytajcie w nim, oświeceni światłem 
sumienia, a głęboko odczujecie prawdę Nowej Ery. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 



Instrukcja 97  
 
1 Moja, Mistrza, Miłość i matczyny balsam uzdrawiający Maryi zstępują na wasze rany. Matka jest 
zawsze ze Mną, aby łączyć swoje czułe pouczenia z nauką, którą wam daję, i rozciąga swój płaszcz 
ochronny nad tą ludzkością, która oddala się od drogi, którą wyznaczyłem Moim Wzorem na krzyżu; 
Ja, Matka, jestem tą, która do was powróci; Ja, Matka, jestem tą, która do was powróci 
2 Z jak wielką miłością powracam do was po ukrzyżowaniu i odrzuceniu w Drugiej Erze; powracam do 
was jako Ojciec, jako Brat; powracam do was jako Syn Przychodzę jako Ojciec, jako Brat, jako Mistrz, 
jako Przyjaciel. 
3 Teraz to ty płaczesz, bo na Moje słowa o przebaczeniu drży twój duch. ale ten płacz oczyszcza was i 
prowadzi was na drogę, którą jutro będziecie musieli przejść jako Moi uczniowie. 
4 Zaprawdę, powiadam wam, niewielu jest takich, którzy Mnie słyszeli w tym czasie, a nie poczuli 
poruszenia w sercu; nie jestem jedynym, który was słyszał, jestem jedynym, który was słyszał w tym 
czasie Dlatego też, podczas gdy jedni oddają się z pełnym oddaniem i bezinteresownością Mojej 
służbie, inni nadal słuchają Mnie w oczekiwaniu, że przydzielę im ich zadanie Niektórzy błogosławią 
Moje imię nawet w najcięższych próbach, inni zwracają się do Mnie tylko wtedy, gdy są w potrzebie. 
Ale traktuję ich wszystkich jak ukochanych uczniów. Niektórzy używają Moich nauk do ostatka, gdyż 
pojmują ważność tego poselstwa. Będą to ci silni, gdy Moje Słowo nie będzie już słyszane w tej 
formie. Są też tacy, dla których Moje przepowiadanie nie ma większego znaczenia, którzy zadowalają 
się słuchaniem Mnie i dlatego beztrosko przepuszczają znaczenie Moich pouczeń. ci będą wśród tych, 
którzy jutro będą tęsknić za Moimi darami łaski w tym czasie i wśród których pojawią się ci, którzy 
będą próbować ożywić Moje manifestacje, zapominając, że czas, który ustaliłem dla Moich objawień, 
zawsze miał granice czasowe; mówię wam, że nawet ci boscy nie będą mogli nadać Mi większego 
znaczenia, niż im nadałem; mówię wam, że nawet ci boscy nie będą mogli nadać Mi większego 
znaczenia, niż im nadałem 
5 Mówię wam, że nawet boskie nauki mają swój kres. Czy Mojżesz nie odszedł, jak tylko objawił Mój 
zakon swojemu ludowi? czy nie pamiętasz, że w Jezusie odszedłem do nieba pośród ludzi, gdy 
wypełniłem Moją misję Mistrza i Odkupiciela, po tym jak powiedziałem ci: "wszystko skończone"? 
Tak samo jest w obecnym czasie: gdy Moje Objawienie zostanie przekazane i przygotowane umysły 
przestaną głosić Moje przesłanie, i gdy ci, których nazwałem "złotymi piórami", utrwalą Moje słowo, 
a Mój świat duchowy przekaże swoje przesłanie, wtedy również powiem wam: "Wszystko się 
dokonało". wtedy ten głos ucichnie i przed uczniami ukaże się nowa era: dialogu ducha z duchem. 
6 Niech nikt nie uchyla dnia ustalonego według Mojej woli, aby tak się stało. bądźcie zatem świadomi, 
że ten czas się zbliża. Jedzcie i pijcie chleb i wino prawdziwego życia, abyście jutro nie cierpieli głodu i 
pragnienia w drodze. 
7 Jest to czas światła dla tego ludu, który powołuję z różnych miejsc ziemi. Wśród ludzi odkrywam 
tych, którzy pójdą za mną; jedni są mi dłużni, inni są mi dłużni Jedni są u mnie dłużnikami, innym 
obiecano ich dziedzictwo. są to dusze, które posłałem aby zamieszkały na ziemi, aby wcieliły się w 
ciało jako mężczyzna lub jako kobieta, a w tych chwilach znajduję je w wieku dziecięcym, dorosłym i 
starczym 
8 Szukam dusz, z których utworzę Mój lud, aby je zjednoczyć i dać im nowe nauki, które sprawią, że 
zrobią krok naprzód na swojej drodze ewolucyjnej; Szukam dusz, z których utworzę Mój lud, aby je 
zjednoczyć i dać im nowe nauki, które sprawią, że zrobią krok naprzód na swojej drodze ewolucyjnej 
9 Za każdym razem ukazywałem się Mojemu ludowi w inny sposób, aby sprawdzić jego duchową 
wrażliwość. Tak więc w tym czasie, w którym daję się poznać przez ludzki organ rozumu, sprawdzam 
jego wiarę i duchowość, gdy mówię mu: "Oto jestem z tobą w duchu, jak ci obiecałem". 
10 Także w Drugiej Erze sprawdziłem wiarę tych ludzi, gdy powiedziałem im przez Jezusa: "Ja 
pochodzę od Ojca, a kto zna Syna, zna Ojca". Wiele wieków wcześniej, na szczycie Synaju, 
powiedziałem ludowi: "Ja jestem Jehowa, twój Bóg". 
11 W każdym wieku czekaliście na mnie, a jednak - ilekroć byłem z wami, nie rozpoznaliście mnie z 
powodu braku wyposażenia i uduchowienia. Mówię ci: Jakąkolwiek formę przyoblecze Moja 
Obecność, zawsze będzie ona zawierała Prawdę i Boską Esencję Życia. 



12 Mówiłem wam, że używałem różnych form, aby dać się poznać światu. ale nie były one maską, aby 
ukryć przed wami Mojego Ducha, lecz aby Mnie uczłowieczyć, ograniczyć Mnie i uczynić Mnie 
słyszalnym i namacalnym dla ludzi. teraz mówię wam, że zanim wydacie wyrok, powinniście 
wcześniej usłyszeć ten głos, aż przyjdzie chwila waszego przekonania lub oświecenia, kiedy stanie się 
on światłem w duchu; mówię wam, że głos Mojego Ducha nie jest maską, jest maską, która ma mnie 
ukryć przed wami 
13 Wiem, że osądzacie nosicieli głosu, przez których przekazuję wam Moje Słowo, i że osądzacie ich 
jako nieczystych, grzesznych i niedoskonałych. lecz powiadam wam, że nie szukałem mężczyzn i 
kobiet, aby byli czyści, lecz przeciwnie, szukałem grzeszników, aby ich podnieść przez moje 
objawienie się; szukałem mężczyzn i kobiet, aby byli czyści, lecz przeciwnie, szukałem grzeszników, 
aby ich podnieść przez moje objawienie się Czy myślisz, że są ludzie czystego serca, ciała i ducha, 
przez których pośrednictwo powinienem był uczynić siebie znanym? Mówię wam, nie znalazłbym ich 
nawet wśród dzieci! 
14 Jeśli dałem się poznać ludziom przez organy umysłu niektórych z nich, to dlatego, że człowiek jest 
największym dziełem ze wszystkich, jakich dokonałem na ziemi, zważywszy, że obdarzyłem go 
duchem. Jakiegoż lepszego tłumacza niż on mógłby znaleźć Mój Duch, aby rozmawiać z ludzkością? 
To jest powód, dla którego przez cały czas 
człowiek był Moim najlepszym środkiem do przekazywania wam Moich Boskich myśli. 
15 W ten sposób opiekowałem się duchem ludzkim z nieskończoną miłością i troską, aby go wynieść 
do regionów Wiecznych i Doskonałych. 
16 Człowiek został umieszczony pośród raju Mojego stworzenia, aby mógł rozkoszować się dziełem 
swego Ojca, stać się pełnym mądrości i jako osoba duchowo dojrzała być uczestnikiem Mojego 
Boskiego Koncertu. Uczyniłem ukochane dziecko księciem na ziemi, dając mu władzę nad podległymi 
mu istotami. Cała jego droga była oświetlona światłem Mojego Ducha, światłem, które wy nazywacie 
sumieniem. 
17 W swojej ogromnej podróży ewolucji człowiek doświadczył cudów, ale nie jest jeszcze na jej 
początku, bo musi się jeszcze wiele nauczyć. Zrozumcie, że gdy mówię wam o cudach, nie mam na 
myśli tylko tych, które jeszcze odkryjecie na drodze nauki, lecz również objawienia duchowe. 
18 Ten czas, w którym żyjecie, jest pełen niespodzianek i oświeceń dla waszego ducha, czas, w 
którym w najgłębszym wnętrzu waszej istoty obudzą się wszystkie zdolności i odczucia waszego 
ducha. Słuchajcie, rozważajcie, wznoście się z dzieci-uczniów na uczniów przez uczenie się w księdze, 
którą Moje Słowo wam objawia. Badajcie przyrodę i kontemplujcie wszechświat, który również 
przemawia do was głosem Mistrza, gdyż jestem obecny we wszystkim. Obserwuj z miłością, lub 
przynajmniej z zainteresowaniem, a przekonasz się, że wszystko wskazuje drogę do prawdy. Nigdy 
nie byliście przygotowani tak jak dzisiaj, aby zrozumieć, że wszystko świadczy o Mnie i że we 
wszystkim jest Mój ślad jako niezniszczalna pieczęć Autora Życia. 
19 Materiałoznawstwo odkryło przed tobą wiele tajemnic. Nigdy jednak nie oczekuj, że nauka ujawni 
Ci wszystko, co musisz wiedzieć. Nauka ówczesnych ludzi miała też swoich proroków, z których ludzie 
się wyśmiewali i uważali za szalonych. Ale potem, kiedy to, co głosili, okazało się prawdą, byliście 
zdumieni. 
20 Jeśli w ten sposób spełniło się słowo proroków nauki - tych, którzy przepowiadali nietrwałe owoce 
ludzkiej nauki - to co wtedy będzie spełnieniem proroctw widzących Boga, gdy zapowiadają wam 
ustanowienie królestwa pokoju, które będzie nietrwałe w sercach ludzi? 
21 Teraz jasnowidze zapowiadają nowy świat. są oni prorokami posłanymi przeze mnie, abyście ich 
słuchali, i gdybyście byli przygotowani przez studiowanie Moich słów i obietnic z czasów minionych, 
nic z tego, co wam objawiłem w teraźniejszości, nie zdumiałoby was. Dlatego, zanim ujawniłem wam 
wielkie nauki mądrości, musiałem was uzdrowić, pocieszyć i zainspirować do poprawy i odnowy, 
abyście mogli podążać ścieżką pokoju, która była jedynym sposobem, byście mogli zastanowić się nad 
Życiem Duchowym. 
22 Pozostało mi tylko kilka lat, abym był z wami przez to głoszenie, a wy musicie korzystać z moich 
nauk. Czas nie przemija dla Mojego Ducha, ale dla człowieka tak. Dlatego wykorzystajcie te lata, które 
teraz wydają się wam tak długie, ale które są krótkie dla waszego ducha. Obiecuję wylać rzeki 



mądrości na wasze umysły, które będą jedyną rzeczą, jaką wam zostawię po Moim odejściu. Ani 
złota, ani imion, ani tytułów wam nie zostawię, lecz tylko Moją naukę. 
23 To ziarno już zaczyna wydawać swoje owoce wśród was, bo jeśli dawniej wyrażaliście swoją cześć 
dla Mnie w sposób materialny, to dziś staracie się uduchowić siebie, aby zbliżyć się do Prawdy. 
24 Przez tygiel bólu musiała przejść wasza dusza, abyście mogli zrobić krok naprzód na drodze 
uduchowienia i stać się mistrzami pokory i cierpliwości, siły i wiary. Oczekuję od waszego ducha 
zrozumienia i szacunku dla innych. 
25 Nie sądźcie waszych bliźnich za sposób, w jaki oddają im cześć. Zaprawdę, powiadam wam, tylko 
ja wiem, jak odkryć w sercach kwiaty wiary i miłości, których zapach przyjmuję jako najlepszą ofiarę 
ducha. Nie odrzucają też tych, którzy nie uznają w Maryi Boskiego macierzyństwa, która stała się 
kobietą, aby w Jej dziewiczym łonie Słowo mogło przybrać ludzką postać. Ona też was uczyła w tych 
czasach, bo nawet w sercu Matki nie ma tajemnic dla dzieci. Zaprawdę powiadam wam, jej głos jako 
Matki będzie słyszany przez całą ludzkość tego czasu. We Mnie możesz znaleźć wszystkie rodzaje 
miłości, bo z jednej strony pozwalam ci odczuwać Moją Obecność i Moją Moc jako Ojca, a z drugiej 
strony pozwalam, aby do twego jestestwa dotarło matczyne tchnienie, albo daję twemu duchowi 
rozkosz słuchania Mnie jako Mistrza. 
26 Niech to ziarno zakiełkuje w was, aby z wnętrza waszej istoty wytrysnęły wszystkie uczucia, jakie 
duch może i powinien przejawiać, zarówno wobec Ojca Niebieskiego, jak i wobec bliźnich, miłując się 
wzajemnie. 
27 Czy możesz sobie wyobrazić radość, że będzie w duchowym królestwie, kiedy w końcu wszyscy ci, 
którzy żyli do grzechu, kłótni i ravish kochać siebie nawzajem? Nie można sobie wyobrazić radość 
Ojca waszego, ani radość, która będzie wtedy w świecie duchów. Mój Duch stworzył was, abyście byli 
wokół Mnie, bo Ja byłem sam. Ale przeznaczyłem was, abyście się wzajemnie miłowali i napełniali 
mnie szczęściem przez waszą miłość. 
28 Ja jestem waszym Ojcem i łaknę i pragnę waszej miłości, bo zboczyliście z drogi, którą wskazuje 
sumienie; stworzyłem was, abyście byli wokół Mnie, bo byłem sam, ale przeznaczyłem was, abyście 
się wzajemnie miłowali i napełniali Mnie szczęściem przez waszą miłość Stworzyłem was, aby was 
kochać, ale jeszcze nie widzicie w pełni tego światła. jesteście zepsuci ziemską ambicją i nawet jeśli 
czasami kierujecie swoje myśli ku Mnie i jesteście wdzięczni za Moje dobrodziejstwa, to nie 
zrozumieliście, że najlepszym hołdem, jaki wasza wdzięczność może Mi ofiarować, jest miłość między 
braćmi i siostrami, o której Moja nauka tak wiele wam mówi; tylko Ja mogę wam dać tę miłość; tylko 
Ja mogę wam dać tę miłość 
29 Umiłowani uczniowie, gdy słyszycie Mnie mówiącego w ten sposób, wydaje się wam trudne lub 
niemożliwe, abyście byli Mi przyjemni; lecz to zwątpienie nie pochodzi z waszego ducha, lecz z ciała, 
ponieważ jest ono słabe; duch zaś został stworzony do wielkich dzieł Duch, z drugiej strony, został 
stworzony do wielkich dzieł, godnych Tego, który dał mu życie. 
30 Przynoszę wam tę naukę, aby was wywyższyć do prawdziwego życia. Bądźcie jednak świadomi, że 
zbawienie ludzi nie nastąpi w jednej chwili. Bo tak jak potrzebowali czasu, aby zatonąć duchowo, tak 
samo będą potrzebowali czasu, aby zmartwychwstać. Ten czas, który tylko Ja mogę im przydzielić, 
dam im, aby mogli dokonać odnowy, oczyszczenia i przywrócić to wszystko, co zniszczyli w sobie i w 
swoich bliźnich. 
31 Chociaż w tym czasie tylko niewielka część ludzkości usłyszała Moje Słowo, niech nikt nie myśli, że 
ci ludzie zostali wybrani jako sprawiedliwi; uznałem ich bowiem za grzesznych jak cały rodzaj ludzki. 
Lecz tak było postanowione w Moich radach. 
32 Jutro, gdy istota tego Słowa dotrze do wszystkich serc, dowiecie się, że Mój Testament został dany 
wszystkim Moim dzieciom i odkryjecie, że w każdej Mojej myśli i w każdej Mojej nauce była 
pieszczota dla tych, do których dotarło Moje Posłannictwo; Moje Posłannictwo zostało dane 
wszystkim, do których dotarło Moje Posłannictwo; Moje Posłannictwo zostało dane wszystkim, do 
których dotarło Moje Posłannictwo; Moje Posłannictwo zostało dane wszystkim, do których dotarło 
Moje Posłannictwo. 
33 Zagoiły się wasze rany, Mój balsam zagościł w waszych sercach; słuchajcie Mnie teraz, bo wkrótce 
Moje poselstwo dotrze do was. posłuchaj mnie teraz, bo wkrótce wyruszysz do tych, którzy także 



cierpią z powodu bólu duszy i ciała; któż lepiej od ciebie zrozumie ich cierpienia? Któż mógłby lepiej 
zrozumieć ich cierpienia niż ty, który je przeżyłeś? 
34 Życie jako nauczyciel czyni uczniów nauczycielami, tak że z ich światłem, ich wiedzy i ich 
doświadczenia, mogą być doradcami i przewodnikami dla swoich bliźnich. 
35 Moja nauka, wraz z naukami życia, sprawia, że dusza zostaje oświetlona przez promienną latarnię 
sumienia, a kroki człowieka stają się światłem. Tak długo, jak światło to nie może być 
odzwierciedlone na zewnątrz przez dobre uczynki, podnoszące na duchu myśli i słowa o duchowej 
treści, człowiek musi nosić w sobie uczucia słabości, strachu, samolubstwa i nieufności. Ale kiedy to 
światło zacznie pokonywać ciemności jego umysłu, zacznie odsłaniać jego istotę, wtedy w sercu 
zagości pokój, pojawi się wiara i ufność w życie, czyniąc duszę silną tak, że będzie ona mogła znieść z 
równowagą trudne godziny, wielkie próby, które zawiera każdy los. 
36 Moje Słowo jest Drogą, jest Boskim Prawem, które prowadzi cię do doskonałości, jest światłem, 
które podnosi duszę, ale które zostało przyćmione, gdy ciało upierało się przy swoim nieprzejednaniu 
i nie słuchało wewnętrznego wezwania sumienia. Biada więc duszy, która ugięła się pod impulsem 
ciała i pozwoliła się zdominować przez wpływy otaczającego ją świata, zamieniając swoje stanowisko 
przywódcy na stanowisko bezbronnej istoty, którą ludzkie namiętności i słabości miotają jak jałowe 
liście, gdy wiatr miota nimi bez kierunku. Człowiek, który najbardziej kocha wolność, boi się poddać 
Woli Bożej z obawy, że Jego Duch w końcu go ujarzmi i pozbawi wielu ludzkich satysfakcji, o których 
wie, że są dla niego szkodliwe, i dlatego porzuca drogę, która prowadzi go do prawdziwego życia. 
37 Ciało obawia się walki z duchem i szuka sposobu, aby je skusić przez przyjemności tego świata, aby 
zapobiec jego wolności lub przynajmniej ją opóźnić. Zobaczcie, jak człowiek ma w sobie własnego 
kusiciela! Dlatego też powiedziałem, że kiedy pokona samego siebie, to znaczy, że wygrał bitwę. 
38 Wiele z tego, co mówię wam w tej proklamacji, jest odbierane przez nieskończoną liczbę ludzi w 
sposób intuicyjny, ponieważ teraz jest czas, kiedy życie, ze swoimi lekcjami, rozjaśniło w wielu 
duszach, skłoniło do refleksji i nauczyło słuchać głosu sumienia. Są na drodze do Prawdy i rozumieją, 
że jest to droga, która prowadzi do pokoju, do prawdziwej wolności i do najwyższego 
błogosławieństwa, które daje życie w harmonii z Tym, który cię stworzył. 
39 Badajcie dokładnie Moje nauki, uczniowie, bo jak widzieliście, że spełniło się wszystko, co wam 
zapowiedzieli prorocy Pierwszej Ery, tak zobaczycie, że spełni się wszystko, co wam zapowiedziałem 
przez usta tych głosicieli. na każdym kroku i dzień po dniu, jedno z Moich słów spełnia się bez twojej 
wiedzy. 
40 Moje Słowo musi wyjść z waszego narodu, aby uwierzono w nie i aby było przestrzegane, jak to się 
stało z Jezusem, który musiał opuścić wioskę Nazaret, gdzie spędził dzieciństwo, aby znaleźć wiarę na 
innych ziemiach; Moje Słowo spełni się po 1950 roku, kiedy będziecie mogli zobaczyć Moje Słowo w 
waszych sercach i w waszych sercach 
41 Po roku 1950 nie będę już dawał wam Mojego Słowa przez tych głosicieli, ale zostanie ono 
zachowane w sercach, gdzie będzie karmić wiarę, a oni będą je nieść innym narodom. 
42 Skorzystam z pomocy ludzi dobrej woli i serc zatroskanych o czystość Mojej nauki, aby to orędzie 
miłości i przebaczenia dotarło do ludzkości. Ci, którzy wychodzą jako ambasadorzy, niech świadczą o 
dobroci w słowach i w uczynkach, ale nigdy nie przynoszą goryczy. Ich oczy będą ronić łzy przez 
wzgląd na cudzy ból, a ich skronie staną się białe, ponieważ cierpią przez wzgląd na swoich bliźnich. 
Będą żyć i umrzeć kochając, przebaczając i błogosławiąc, i dotrzeć do końca swojej podróży bez 
goryczy, znużenia lub rozczarowania. 
43 Uczeń Trzeciej Ery powinien być świadomy w swoim życiu, że owoc duchowego nasienia nie jest 
zbierany na ziemi. Dlaczego więc wielu z tych, którzy nazywają się Moimi uczniami, traci serce w 
obliczu niewdzięczności lub obojętności ludzi? 
44 Przyniosłem nieskończoną dobroć w Moim Słowie, aby ci towarzyszyła przez całe twoje życie, 
ponieważ Moje Słowo w twoim duchu jest siłą, odwagą, radością w kochaniu i służeniu. Dobry uczeń 
nie będzie miał się czego obawiać i będzie szedł radośnie przez trudne drogi i bolesne próby. Jego 
oko, zawsze czujne dzięki modlitwie, odkryje pułapki, które jego wrogowie zastawili przed jego 
stopami. 
45 Pozostawię te słowa spisane i dotrą one do Moich uczniów w przyszłości, a gdy będą je studiować, 
znajdą je świeże, żywe, a ich duch zadrży z rozkoszy, czując, że to ich Mistrz mówi do nich w tej chwili. 



46 Czy sądzicie, że wszystko, co wam powiedziałem, jest tylko dla tych, którzy mnie słuchali? Nie, 
umiłowany ludu, słowem Moim mówię za obecnych i za nieobecnych, na dziś, na jutro i po wszystkie 
czasy, za umarłych, za żyjących i za tych, którzy się dopiero narodzą. 
47 Mówicie, że Moje Słowo i Moje Dzieło są bardzo wielkie, nieskończone, ale wy postanowiliście je 
ograniczyć przez wasze dzieła. O, gdybyście tylko mogli wyposażyć się przezwyciężając swoją 
materializację i podnosząc swoją duszę przez dobre dążenie do wiedzy i sprawiedliwego życia, jakie 
cuda byście zobaczyli! 
48 Wydaje się wam śmieszne, że czasami udzielam wam przez usta Głosiciela nauk, które są 
skierowane do całej ludzkości, ponieważ uważacie wasz świat za nieskończony, a liczbę ludzi, którzy 
nie znają Mojego przepowiadania, za niezmierzoną. W odpowiedzi mówię wam, że kiedy 
przemawiam do ludzkości, czynię to nie tylko dla tych, którzy są obecni, ale także dla tych, którzy 
czekają na czas, kiedy wreszcie będą żyć na ziemi. Wiedzcie jednak, że w Moich Oczach wasz świat 
jest jak atom, a liczba ludzi, którzy go zamieszkują, jest nieznaczna w porównaniu z wszystkimi 
istotami duchowymi, które tworzą Moje Królestwo. 
49 Czy środki, które wybrałem, aby się ujawnić, nie wydają ci się czasem zbyt ubogie? nie jest to 
pierwsza okazja, w której Ja, jako Ojciec, posługuję się ludzkim umysłem, abyście mogli usłyszeć Moje 
słowo, Moje polecenia i Moje objawienia. jest to środek, którym zawsze posługiwałem się, aby 
przemówić do człowieka, i powinniście wiedzieć, że Słowo Boże zawsze przychodziło przez 
pokornych, prostych i pozornie niewykształconych przekazicieli 
50 Nauka i praca, uczniowie. pamiętajcie, że wytrwale pukałem do drzwi waszych serc, aż mi je 
otworzyliście. Mówię do was czasem w przenośni, ale zawsze z taką samą prostotą, z jaką wy 
mówicie. Dzieje się tak dlatego, że Moje Słowo wyjaśnia teraz to, co kiedyś przekazałem wam w 
przypowieściach i czego dlatego nie byliście w stanie zrozumieć w ich prawdziwym znaczeniu. po co 
chodzić po ciemnych ścieżkach, skoro wskazałem ci drogę świetlaną przez Moje Słowo? 
51 Tym, którzy mnie słuchają, mówię, aby otworzyli oczy na światło tej nauki, aby mogli podziwiać jej 
wielkość. 
52 Gdy to głoszenie rozpoczęło się w umyśle pierwszych głosicieli, a Ja mówiłem do pierwszych 
uczniów o postępie, jaki osiągną ci, którzy przyjdą po nich - mówiąc im, że Moje Słowo będzie 
udoskonalone na ustach nowych głosicieli - te tłumy wzdychały, zazdroszcząc tym, którzy przyjdą po 
nich, do stołu Mistrza, aby cieszyć się owocami, które wtedy będą dojrzałe. Zaprawdę powiadam 
wam, że ten dojrzały owoc, który przepowiedziałem, jest właśnie tym owocem, którym się teraz 
cieszycie. Poznacie bowiem, że Moje Słowo osiąga teraz swój punkt kulminacyjny w tym sposobie 
objawiania się wam. Do roku 1950 pozostało już tylko kilka lat, a na jego końcu Mistrz żegna się z 
Tobą. 
53 W przyszłości poślę Moje poselstwo do tych, którzy w swoim czasie nie słyszeli Mnie przez tę 
naukę. Niektórzy otrzymają ją poprzez świadectwo tych, którzy mnie słuchali, inni poprzez 
stenogramy, a jeszcze inni poprzez dary intuicji i natchnienia. W ten sposób spełni się proroctwo, że 
Mój Duch zostanie wylany na każdego ducha i na wszelkie ciało w tym czasie. 
54 Waszym zadaniem jest utorować drogę, usuwając przeszkody i trudności, pozostawiając ślad 
miłosierdzia i miłości dla tych, którzy później idą tą drogą w pragnieniu uduchowienia. 
55 Duchowe przebudzenie ludzkości jest już bliskie. Nie rozpaczaj, gdy widzisz, że lata mijają bez 
żadnych zmian na lepsze w moralności ludzi. Obserwuj, ucz się, pracuj i umiej czekać. Czy wierzysz w 
Moje Słowo? Nie zapominajcie, że powiedziałem wam, iż wszelkie oko Mnie ujrzy, wszelki umysł 
Mnie zrozumie, a wszelkie usta będą mówić o Moim Słowie. 
56 Zbliża się ten czas, ale trzeba, aby lud, który Mnie słuchał, był czysty od grzechu i mocny w wierze, 
aby mógł o Mnie świadczyć, tak jak Ja świadczyłem o was, gdy dałem się poznać przez wasz umysł. 
57 Słowa Moje są zapisane w Złotej Księdze, aby po 1950 roku nikt nie powiedział, że brakuje mu 
Mojego objawienia. W Moich naukach, przeznaczonych na wszystkie czasy, pozostawiam wam 
mądrość, nakazy, proroctwa, pokarm duchowy i balsam uzdrawiający. 
58 Powinniście nauczyć się czytać z Księgi Moich Nauk tak, że gdy czytacie dla waszych bliźnich, słowa 
te są nasycone boską istotą i ci, którzy słuchają, doświadczają i czują tak, jak wy doświadczaliście i 
czuliście, gdy słyszeliście Mnie przez nosiciela głosu. 



59 Uczniowie, usuńcie troski z waszych serc, gdy słuchacie Mojego nauczania. Odczujcie boskie 
namaszczenie i utrzymujcie Moją moc w waszej istocie. Chcę Cię widzieć zdrową, nigdy nie chorą, 
płaczącą czy słabą. 
60 Często myślicie, że was karzę, gdy ból was rani. Ale ja tylko was uczę, to wy sami sprowadzacie na 
siebie cierpienie. dawno temu zostaliście wezwani do wykonania wielkiego zadania i nie słuchaliście 
Mojego głosu; wezwałem was do jego wykonania, ale teraz daję wam do zrozumienia, że to wy 
cierpicie Lecz teraz daję wam poznać, że ten pokój, którego często szukaliście, nie znajdując go, 
będzie wam dany przez wypełnienie Moich Praw. zobaczyć, jak ci, którzy spełnili swój obowiązek, są 
cali, wolni od ciosów losu. 
61 Mówiłem wam, że nie przyszliście na ziemię tylko raz, lecz że wasza dusza przybierała powłoki 
cielesne tyle razy, ile było to konieczne dla jej rozwoju i doskonałości. Teraz muszę dodać, że to 
również od Ciebie zależy, czy czas osiągnięcia celu będzie krótszy czy dłuższy, zgodnie z Twoimi 
pragnieniami. 
62 Moje światło świeci we wszystkich miejscach, gdzie mieszkają moje dzieci. Tak więc ziemia jest 
również otoczona tą jasnością. Powtarzam wam, że to proroctwo teraz się wypełnia, że każde oko 
Mnie zobaczy, każdy umysł Mnie zrozumie i każde usta wypowiedzą Moje Boskie Słowo, gdy tylko 
dusza się przygotuje. Zapowiedziałem to wam, a teraz nadszedł czas, aby Moje słowa się wypełniły. 
63 Jak wielu uczniów i jak wiele dziecięcych dusz Drugiej Ery odczuwało tęsknotę za tym, by być 
obecnym przy wypełnianiu się Moich obietnic, by być świadkiem i bezpośrednio doświadczyć tego, co 
dzieje się dzisiaj. Ta tęsknota za tym, by tego doświadczyć, przynaglała ich do wewnętrznego 
przygotowania się i do osiągnięcia większego wywyższenia. Niemniej jednak, w tym czasie nie było im 
dane zobaczyć, jak niektóre proroctwa się wypełniają, ponieważ inna epoka była na to przeznaczona. 
64 Musiałem przyjść, gdy świat był u szczytu materializmu, aby objawić się w duchu i mówić do was 
poprzez mężczyzn, kobiety i dzieci, ucząc was doskonałego zjednoczenia z Moją Boskością. 
65 Chcę was uczynić siewcami prawdy, a to się objawi w waszych słowach i w waszych dziełach. 
Każdemu zostaną powierzone jakieś zadania, abyście wszyscy mieli udział w duchowej misji, którą 
Moje Dzieło musi wypełnić. 
66 Obiecałem temu narodowi, że nie będzie w nim wojny, jeśli Moi uczniowie będą postępować 
zgodnie z Moją nauką. Kiedy rozważają oni zniszczenia w innych narodach spowodowane niezgodą i 
nienawiścią, proszą mnie, aby nie przelewano krwi na tej ziemi tutaj. Ja wtedy tylko zachęcam ich do 
modlitwy i czuwania, aby mogli stać się godnymi, aby ta obietnica mogła się wypełnić. Nie chcę 
widzieć, jak płaczesz. Kiedy panuje nieprawość i cierpisz tyranię i surowość tych, którzy rządzą tobą, 
nie obwiniaj mnie. Dałem wam moc, abyście dokonywali wielkich dzieł, które przemienią waszą 
ojczyznę w dolinę pokoju. 
67 Jest proroczo zapowiedziane, że wiele narodów zniknie. Ta rodzina, która reprezentuje ludzkość, 
znajdzie się pod naporem silnych burz, a podczas tego nawiedzenia, dzięki żywej wierze we Mnie, 
przetrwają ci, którzy "czuwali" i przygotowali swoje dusze przez miłość. 
68 Wykorzystajcie ten czas, gdyż zbliża się godzina sądu, a rok 1950 jest bliski. W tym czasie wielu z 
was będzie już w duchu, a inni jeszcze w ciele, ale wszyscy będziecie sądzeni. 
69 Będzie to początkiem tego, że wszyscy ludzie będą podążać różnymi drogami w kierunku 
uduchowienia. Naukowcy rozpoznają mnie i staną się doradcami mężczyzn. Otworzy się przed nimi 
Księga Mądrości, z której otrzymają bardzo wielkie objawienia. Tylko wtedy Duch Święty otworzy 
umysłowi ludzkiemu drogę do prawdziwego poznania, a sumienie unormuje działania ludzi. 
70 Ziemia będzie czysta, a ci, którzy przeżyją, pójdą za Mną z taką samą gorliwością jak Moi uczniowie 
z Drugiej Ery. Ale będziecie tymi, w których pozostawię pierwsze ziarna uduchowienia. 
71 Jako uniwersalny Pasterz niestrudzenie szukam Moich owiec. Na ziemi wyprzedzą ludzkość ci, 
którzy przez miłość i pokorę osiągną największą dojrzałość duchową. Prawdziwym mędrcem jest ten, 
kto zna Moje prawa i wypełnia Moją wolę. Tak więc, z nieskończoną cierpliwością, będę szkolił Moich 
uczniów w Trzeciej Erze. Kocham was i dlatego chcę was wszystkich widzieć wspaniałych w duchu. 
72 Nie zapominajcie słów Moich; lecz jeśli nie będziecie w stanie zachować w pamięci wszystkiego, co 
wam powiedziałem, będą tam księgi, które zawierają Moje nauki, Moje objawienia tego czasu i czyny 
Moich uczniów. 



73 Odczuwajcie i bądźcie posłuszni natchnieniom, które wam posyłam; bo każdy, kto wznosi się do 
Mnie czystym sercem, otrzyma Moją Pociechę, będzie miał radość w sercu, a Moje Boskie Słowo 
zakwitnie na jego ustach; Pokój Mój niech będzie z wami! 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 98  
 
1 Daję wam owoc winnego krzewu, abyście karmili się Moją Miłością, zapominając o bólach i 
udrękach, czując, że gdy daję wam Moje Słowo, mieszkacie ze Mną w Domu Pokoju. odczujcie Moją 
Obecność, ludzie, wykorzystajcie ten czas, a jeśli w jego trakcie zechcecie naprawić swoje 
przewinienia, uczcie się ode Mnie, bo daję wam obecnie możliwość duchowego podniesienia się; daję 
wam możliwość uczenia się ode Mnie, bo daję wam możliwość duchowego podniesienia się 
2 Wy, ludzie w dojrzałym wieku i wy, starcy, nie żałujcie czasu, który przepuściliście, nie usłyszawszy 
Mnie; dziś jesteście ze Mną; jeśli Mnie miłujecie, będziecie się ode Mnie uczyć; jeśli Mnie miłujecie, 
będziecie się ode Mnie uczyć jeśli Mnie kochasz, w krótkim czasie poznasz Moją naukę i będziesz 
mógł z niej korzystać; jesteś już na drodze i będziesz mógł z niej korzystać Jesteście już na drodze i 
możecie rozpocząć swoje zadanie, a waszym przewodnikiem będzie głos waszego sumienia. Ja pójdę 
przed tobą i nie będzie próby, choćby najcięższej, która by cię ode mnie oddzieliła. jeśli mnie kochasz, 
nie odwracaj się, bo twoja wiara zajaśnieje jak nowy świt i poznasz drogę, którą masz iść, skąpaną w 
świetle 
3 Czy jesteś gotów pójść za mną, nawet jeśli będziesz musiał cierpieć? gdyby was zapytali was wasi 
bliźni, czy odpowiecie i powiecie, że jesteście Moimi uczniami i że idziecie za Mną z powodu waszej 
wiary? Czy miałbyś odwagę dać ten dowód (wiary)? przemyślcie to i pamiętajcie, że jeśli jesteście 
Moimi uczniami, musicie się doskonalić, aby dawać prawdziwe świadectwo Mojej Nauki. 
4 Sprawię, że Moje poselstwo dotrze do wszystkich narodów. wszystko jest przygotowane, aby Moje 
cele stały się rzeczywistością, ale największym dowodem, jaki dam ludziom o Mojej Mocy i Mojej 
Miłości, będzie przemiana ich egoizmu w szczerą miłość do siebie nawzajem.  
5 Przez miłość dokonają wielkich dzieł. bez różnicy ras czy rodowodów, wezwę wszystkich, aby dać 
wam zadanie w tej pracy. 
6 Tym, którzy pragną wiedzy i uduchowienia, mówię: słuchajcie Mojego Słowa i poznajcie jego istotę. 
Czytajcie w wielkiej Księdze Życia i uczcie się, bo tam jest lekcja dla każdego z Moich uczniów. 
7 Ale strzeżcie się czytania książek, w których Moje Słowo lub proroctwa zostały sfałszowane, a także 
tych, w których boskie objawienia zostały podane pokrętne interpretacje. Nie pozwólcie, aby 
fałszywe światło weszło do waszych umysłów. Jeśli chcecie poznać prawdę, przygotujcie się 
wewnętrznie, a wasza intuicja i wrażliwość waszego ducha, kierowana sumieniem, zawsze ujawni 
wam prawdę. 
8 Ta książka, którą piszę dla was w Trzeciej Erze, korzystajcie z niej i interpretujcie jej nauki 
poprawnie, a zobaczycie, jak jej światło rozproszy cienie i każda tajemnica zostanie wyjaśniona. 
Wtedy poczujecie Moją Obecność i odczujecie Mój Głos na dnie waszej duszy, który mówi do was i 
poucza was. 
9 Pamiętaj, że nie możesz ukryć żadnej pracy ani żadnej myśli, o której Ja nie wiem. lecz jeśli często 
kusi cię świat, który cię pociąga i zakuwa w kajdany, a czasem brak ci sił, by odrzucić zło, to schron się 
we Mnie, abyś nauczył się z Mojej nauki korzystać z tej władzy, którą ci dałem nad światem i nad 
ciałem, a gdy zwyciężysz i odzyskasz pokój serca, będziesz mógł kontynuować swoją pracę 
10 Jeśli brak ci przykładów, zwróć się do Mnie i szukaj u Mnie tego, czego potrzebujesz, a Ja dam ci 
siłę, abyś osiągnął cel, który ci wskazałem; dam ci siłę, abyś osiągnął cel, który ci wskazałem Z jaką 
Ojcowską radością będę patrzył na dziecko, które bierze Mnie za przykład i sławi Mnie swoimi 
czynami! Nieustannie pracujcie dla ludzi, a uczyniwszy wszystko dobro, do którego jesteście zdolni, 
nie myślcie o nagrodach i nie oczekujcie żadnej nagrody na świecie. Pamiętajcie, że tylko ja znam 
wasze prace i wiem, jak je ocenić, aby dać wam sprawiedliwą nagrodę. w ten sposób - przez wielki 
trud i prawdziwe zasługi - osiągniesz miejsce, które mam w planie dla twojego ducha. 
11 Mężczyźni i kobiety z odległych krain przyjdą do was i staną się moimi uczniami. lecz gdy poczują 
się napełnieni Moim światłem, wrócą do swoich ludów, do swoich narodów, aby zanieść Moją naukę 
swoim braciom; wrócą do swoich krajów, do swojej ziemi, do swojej ziemi; wrócą do swojego kraju, 
do swojej ziemi, do swojej ziemi to samo stało się w Drugiej Erze, gdy wielu cudzoziemców zbliżyło 
się do Mnie, przyciągniętych pogłoską o cudach Jezusa, a gdy usłyszeli Moje Słowo i byli świadkami 



Moich dzieł, przekonali się o Mojej Prawdzie i wracając do swoich krajów wyznali, że jestem 
Mesjaszem 
12 W dzisiejszych czasach większość ludzi przychodzi do Mnie, ponieważ ból zmusza ich do szukania 
lekarstwa, które mogą znaleźć tylko w Mojej Mocy; tylko Ja mogę dać im to lekarstwo Narzekają na 
ich ubóstwo, nie wiedząc wszystko, co posiadają w ich duchu. Ich jedyną biedą jest to, że nie zdają 
sobie sprawy z tego, co noszą ze sobą, a także ich niewiedza na temat darów duchowych, które w 
sobie posiadają. Niewielu jest tych, którzy proszą Mnie o światło dla swego ducha, w większości 
szukają Mnie, aby prosić Mnie o małe rzeczy, które należą do ludzkiego życia - te rzeczy, które zawsze 
daję na wierzchu, po napełnieniu ich ducha Miłością Ojca mego; Ja jestem Tym, który daje im 
wszystko, czego potrzebują, aby żyć. 
13 Jeden po drugim otrzymujecie teraz wiedzę, która odsłania wam światło, którego, choć jest w was, 
nie widzieliście. To światło jest twoim sumieniem. Ten, kto potrafi ją odkryć i kontemplować siebie w 
tym wewnętrznym zwierciadle, staje się pokorny i natychmiast odczuwa więź, która łączy go ze 
Stwórcą. 
14 Niektórzy myślą, że znają samych siebie, bo znając liczne dary, jakie człowiek posiada w swoim 
duchu, nadymają się przed niewiedzącymi, wyobrażają sobie coś z własnej wielkości, stają się 
dominujący, a w końcu giną z ciemności swojej arogancji. Nie rozumieją, że w sumieniu dusza posiada 
tajny skarbiec Boga, i że to musi być wprowadzane tylko z szacunkiem. 
15 Nawet tutaj, wśród Moich pracowników, jakże wielu jest takich, którzy nie zrozumiawszy Mojej 
nauki, uważali się za istoty wyższe, godne podziwu i hołdu, gdy wiedzieli, że są obdarzeni duchowym 
darem. Dlatego pytam was, czy możecie aprobować to, że duch wyższy wyobraża sobie coś o swoich 
darach, podczas gdy pokora i miłość są istotnymi cechami, które musi posiadać. 
16 W ciszy i w prostocie waszego życia wprowadźcie w życie każdą z Moich nauk, a zobaczycie, że w 
waszej duszy pojawi się to światło, którego jeszcze nie znacie, ponieważ zasłona materii i 
powierzchowność, która was otacza, nie pozwoliły mu wypełnić zadania, które należy do niego w 
życiu ludzkim. 
17 Badajcie Moją naukę i nie zbaczajcie na manowce, abyście szukając Prawdy nie padli ofiarą 
nowego fanatyzmu. 
18 Ja jestem Drogą, która zaprasza do kroczenia nią tego, który o niej zapomniał. na niego zostało 
wylane światło Mojego Słowa, abyście jutro mogli go nauczać i dawać o nim świadectwo. Minie czas i 
wielu przyjdzie w poszukiwaniu tych prostych domów, w których dałem się poznać, abyście mogli im 
wyjaśnić, w jakiej formie ukazałem się Moim nowym uczniom i jakie cuda uczyniłem wśród was. W 
waszych umysłach pozostanie tylko wspomnienie Mojego Słowa, a w waszych sercach tylko echo 
Moich Boskich rad; ale nawet pisma dla potomnych przetrwają. Już przygotowuję tych, którzy nie 
słyszeli Mojego Słowa, aby znaleźli drogi, które doprowadzą ich do Moich uczniów i świadków. Jak 
wielu będzie płakać, bo nie słyszeli mnie! Tak samo i ja wam mówię: Ilu z tych, którzy mnie słyszeli, 
będzie płakać, bo nie pracowali nad sobą! a kiedy zobaczą, że Moje Słowo już się nie objawia, skierują 
swój wzrok na miejsce, gdzie nosiciel głosu zajął swoje miejsce, aby wygłosić Boskie Słowo, i wtedy 
zobaczą tylko pustkę. 
19 Lata mijają szybko i wkrótce nie usłyszysz mnie więcej. dlatego mówię wam: pozwólcie Mi się 
leczyć, pieścić was, pocieszać was, pozwólcie Mi was uczyć; przyszedłem was wyposażyć, przyszedłem 
was uczyć, przyszedłem was uczyć Przyszedłem, aby zostawić cię wyposażoną. Jeśli jednak 
pozostaniecie słabi w wierze i w woli, będziecie zawsze chorzy, a kto was wtedy uzdrowi i nauczy tak 
jak Ja? 
20 Przez Moje Słowo zbliżam się coraz bardziej do ciebie, a jednocześnie prowadzę cię do doskonałej 
komunii z Moim Duchem; myśl o Moich Manifestacjach, Moich Manifestacjach, Moich 
Manifestacjach zastanówcie się nad Moimi manifestacjami w minionych czasach, a odkryjecie, że 
zawsze szukałem formy, aby uczynić siebie znanym waszemu duchowi i aby wysyłać mu Moje 
przesłania jako świadectwo boskiej miłości waszego Ojca do was. 
21 Nowa forma duchowej manifestacji, której doświadczasz w tym czasie, choć jest bardzo podobna 
do tej, której używałem w poprzednich epokach. Jesteście teraz w cudownym czasie światła, w 
którym człowiek może usłyszeć głos Mojego Ducha poprzez wiele duchowych darów i zdolności, 
które posiada. 



22 Zaprawdę powiadam wam, zarówno w czasie uniesienia, jak i przez modlitwę, a nawet przez sen 
fizyczny, możecie otrzymać objawienia i przesłania królestwa duchowego, jeśli wiecie, jak uczynić 
siebie podatnymi na nie. Brakowało wam jednak przygotowania i wiary, abyście mogli korzystać z 
tych darów, dlatego musiałem przygotować jasnowidzów i proroków, aby zwiastowali wam to, co ma 
nadejść, abyście czuwali i napominali, abyście czuwali i modlili się. 
23 Czy wierzycie, że ten człowiek, przez którego Ja daję się poznać, jest tym, który daje wam Słowo? 
Odkryjcie jego znaczenie i będziecie wiedzieli, że to wasz Mistrz mówi do was. Czy uważasz, że Duch 
Boży wchodzi w nosiciela głosu, gdy mówi? Ponownie, to nie jest prawda. Powiedziałem wam, że 
promień Mojego światła jest wystarczający, abym mógł oświetlić i natchnąć te umysły, a czyniąc to, 
aby na ich ustach pojawił się niewyczerpany strumień słów o głębokim znaczeniu, jako dowód Mojej 
obecności i Mojej prawdy, dla dobra niewierzących. słuchajcie Mnie uważnie w tym czasie, a 
będziecie umocnieni na czasy i próby, które nadejdą. 
24 Przygotuj swoje serce, zbierz swego ducha i uczyń swój umysł podatnym na słuchanie i 
zachowywanie Mojego Słowa. 
25 Zobaczcie, jak księga duchowej instrukcji otwiera swoje strony, aby pokazać wam nową naukę. 
Uświadom sobie najpierw proste lekcje, abyś jutro mógł zastosować w praktyce wielkie lekcje. 
Musicie zrozumieć, że aby stać się mistrzami, najpierw musicie być uczniami. 
26 Dziś studiujecie pierwsze słowa i dzięki nim, stopniowo, rozumiecie tę naukę, bo modląc się, 
prowadzicie ze Mną duchowy dialog, gdy mówicie do Mnie: "Mistrzu, idziemy Twoimi śladami i 
prosimy Cię, abyś nam towarzyszył w drodze, abyś nas chronił przed niebezpieczeństwami, gdyż na 
każdym kroku jesteśmy narażeni na pokusy świata". Ale ja wam mówię, uczniowie, bądźcie mocni, 
używajcie waszej władzy, aby panować nad ciałem. 
27 Chcę was ukształtować na silną i cnotliwą rodzinę, pełną posłuszeństwa, którą obsypię Moją łaską 
i moimi dobrodziejstwami. 
28 Nadejdzie godzina waszego świadectwa o moim objawieniu się i ludzie, z natury niewierzący, będą 
prosić o dowód ode mnie, aby uwierzyć lecz wtedy powiem im: Oto ci uczniowie Moi, których 
uczyniłem, aby weszli do nowego życia; oni są dowodem mocy Mojego Objawienia; oni są dowodem 
mocy Mojego Objawienia Są one dowodem mocy Mojego pouczenia. Moje Słowo ukształtowało ich 
umysły i dziś są oni przygotowani do niesienia Mojej nauki narodom ziemi. Czy chcesz być wśród tych, 
których mogę użyć jako świadków Mojej prawdy? Zatem przygotujcie się, umiłowani pracownicy. 
Ufam Tobie. Posłużę się waszą miłością, aby czynić cuda dla tych, o których mnie prosicie, a ze 
względu na iskrę wiary, którą w was widzę, będę dokonywał cudownych dzieł. 
29 Opróżniliście w tym czasie kielich cierpień, ale to nie było ze szkodą dla was, ten ból był jak 
dobroczynny deszcz, który uczynił Moje ziarno płodnym w waszych sercach i ujawnił wam jakieś 
ukryte struny w głębi waszej istoty 
30 Powiedziałem wam, że w tym czasie przechodzicie przez surową pokutę, ponieważ macie dług 
wobec Mnie i wobec waszych bliźnich, który teraz spłacacie. To dlatego milczycie i przyjmujecie wasz 
kielich z miłością, zadowalając się jedynie proszeniem Mnie o siłę do pełnienia Mojej Woli. 
31 Na świecie nie znajdziecie zrozumienia, którego potrzebujecie w waszych zmaganiach i we 
wzlotach i upadkach waszego życia, bo prawdziwa miłość i miłosierdzie nie są jeszcze w sercach. Ale 
wy, umocnieni we Mnie, przejdziecie przez ciernie z uśmiechem na ustach i pokojem w sercach. 
32 Dlaczego Mistrz tak wiele mówi o bólu do ciebie? Ponieważ czas, który przeżywacie, jest czasem 
sądu i wszystkie ludzkie stworzenia niosą ciężki krzyż. spójrzcie na narody biczowane wojną; nie ma w 
nich serca, które by uniknęło cierpienia, bo nawet dzieci potrzebujące miłości, w swej słabości, nie 
uniknęły Boskiej sprawiedliwości, która pomaga ludziom odpokutować grzechy i zmyć plamy; Ja 
jestem tym, który dał wam Moje potomstwo; Ja jestem tym, który dał wam Moje potomstwo; Ja 
jestem tym, który dał wam Moje potomstwo 
33 W każdym czasie zasiewałem Moje nasiona w sercach ludzi, pielęgnując je. Mój siew w tym 
Trzecim Czasie nie będzie daremny, bo ziarno zakwitnie w sercach. 
34 Przez wzgląd na niewielką liczbę serc, które są przygotowywane, wyleję obficie moją łaskę, aby 
położyć fundamenty nowego świata; podniosę was na duchu, abyście mogli ujrzeć światło nowego 
świata. Podniosę twego ducha, abyś zrozumiał, na czym polega twoje podobieństwo do Mojej 



Boskości; Podniosę twego ducha, abyś zrozumiał, na czym polega twoje podobieństwo do Mojej 
Boskości 
35 Ja, Pan światów i wszystkich duchowych domów, któremu wszystkie stworzone rzeczy są 
posłuszne, mówię wam w tych chwilach, że wy, ludzie, nie żyliście zgodnie z Moimi Prawami, przez co 
popadliście w duchową stagnację. Niemniej jednak Mój Duch z nieskończoną cierpliwością oczekuje 
waszego powrotu na prawdziwą drogę i waszej doskonałości. Nie pozwól mi sam walczyć o swoje 
zbawienie, ani niech świat duchowy trudzić bez ciebie współpracuje z nim. Nie czyńcie uczynków 
zasługujących tylko na pozór; wysilajcie się, aby wasze czyny zawierały prawdę i miłość. 
36 Skoro otrzymałeś miłość od chwili swego stworzenia, powinieneś również dawać miłość. Jeśli Mój 
przykład jest dla ciebie imponujący, naśladuj Mnie również! 
37 W obecnym wieku przemawia do was "Słowo" Boga, które jest wieczne, aby doprowadzić was do 
Światła. Znam duszę, która jest ukryta w każdym z was i dlatego tylko Ja mogę wam wyjawić, że w 
innych czasach byliście już świadkami Moich zapowiedzi dla ludzkości. 
38 Czyż nie jest tak, że już dawno powinniście przestać być początkującymi w nauce Mojej? czyż wasz 
Ojciec nie ma naprawdę rozumu, gdy powołuje was na swoich świadków i uczniów i przygotowuje 
was do niesienia tego orędzia ludzkości? 
39 Zobacz, jak wszystko przemija oprócz Mojego Słowa. Oto pokolenia ludzkie, które dziś zamieszkują 
ziemię, a jutro znikną. patrzcie na narody, które dziś powstają pełne splendoru, który zdaje się trwać 
wiecznie, a jednak wkrótce będziecie świadkami ich upadku i załamania. Wszystko, co ludzkie, 
przemija i przestaje być. tylko Moje niezmienne i wieczne Prawo nadal świeci w każdym sumieniu. 
40 Nazywacie ten czas Wiekiem Światła; ale to nie dlatego, że Moje Światło dopiero teraz oświeciło 
ducha lub umysł człowieka - ono zawsze świeciło w każdym duchu. Jestem Boską Gwiazdą, która 
nigdy się nie ukrywa. Lecz jeśli dziś widzicie, że duchowe światło świeci w ludziach jak nigdy dotąd, to 
dlatego, że dzięki swojej ewolucji mogą oni teraz postrzegać obecność Duchowego Życia z większą 
jasnością niż w przeszłości. 
41 Gdyby ludzie zawsze żyli zgodnie z Moimi Prawami, Moje nowe objawienia nigdy by ich nie 
zaskoczyły. Zauważ, że za każdym razem, gdy przychodziłem z nową duchową lekcją, była ona 
dyskutowana, przeciwstawiana lub odrzucana. 
42 Ale godzina przebudzenia zbliża się, a wtedy wszędzie pojawią się grupy ludzi, którzy będą mówić 
o nowym objawieniu. Będą oni poszukiwani i osądzani przez swoich sąsiadów, którzy w końcu 
powiedzą, że na świecie wybuchła plaga dziwnych i nieznanych sekt. Właśnie wtedy powinniście 
modlić się za wszystkich, a jednocześnie dziękować za wypełnienie się Mojego Słowa, ponieważ z 
powodu Nauki, którą wam objawiłem, będziecie wśród tych, którzy zrozumieją przyczynę tych 
wszystkich manifestacji. Ale będziecie również wśród tych, którzy ponoszą największą 
odpowiedzialność wobec ludzkości. 
43 Pomyślcie, umiłowani uczniowie, do jakiego stopnia będziecie musieli przygotować się duchowo, 
aby wasi wysłannicy, którzy mają przekazywać światło Moich objawień, mogli dotrzeć do tych 
wszystkich miejsc, gdzie pojawili się ludzie, którzy zadziwili swoich bliźnich swoimi duchowymi 
zdolnościami. 
44 Wielka to będzie dla was walka, bo nie będziecie się ograniczać do modlitwy, zanurzenia 
duchowego i dobrych życzeń, ale będziecie też pełnić uczynki miłosierdzia. 
45 Nie wystarczy wam powiedzieć: "Wierzę". To nie wystarczy. Podczas gdy wiara jest absolutnie 
konieczna, inne zdolności, które posiadacie, muszą być rozwijane i doskonalone, abyście nie 
przynosili Mojego słowa tylko waszymi ustami, ale w waszych dziełach. Aby Moja nauka zajaśniała w 
czynach waszego życia, musicie poświęcić część swojego czasu na studiowanie i rozwijanie swoich 
darów duchowych. W ten sposób będziecie znosić cierpliwie próby, które napotkacie na waszej 
drodze, a w każdej z nich będziecie wnosić Moją naukę. Kiedy będziecie gotowi, zbierzecie owoce 
waszego wysiłku i waszego pragnienia duchowej odnowy, a nagrodą tą będzie hart ducha, który 
zdobędziecie do walki, do panowania nad sobą i do miłości bliźniego. 
46 Nie śpijcie już, uczniowie, zrozumcie, że ludzkość ma się przebudzić duchowo, a nie znajdzie was 
niedostatecznie wyposażonych. Ani nie chcę, abyście wyruszyli bez uprzedniego zdobycia tego 
wszystkiego, co jest konieczne, aby być jednym z Moich prawdziwych żołnierzy. Korzystajcie z tych 
chwil pokoju, w których otrzymujecie Moje pouczenia i zawsze chodźcie pod osłoną tego, czego się w 



nich nauczyliście. Staraj się coraz bardziej wnikać w objawione nauki, ale nie staraj się rozgryźć tego, 
co do tej pory nie zostało ci powiedziane. 
47 Kiedy duch Eliasza natchnął umysł Roque Rojasa, pierwsi świadkowie tych manifestacji nie mieli 
pojęcia o łasce, jaka będzie dana następnym pokoleniom w słuchaniu Mojego słowa, ani nie 
rozumieli, że dla ludzkości nastał nowy duchowy wiek. To wasz Mistrz, w trakcie Swego nauczania, 
objawił tłumom wielkość tego Dzieła. To On pozwolił im zrozumieć, że rozpoczyna się nowa era, 
pełna światła i blasku. 
48 Duch człowieka, prowadzony w chaos przez namiętności, sądzi, że tylko cud boski może zbawić 
ludzi, z których serc uleciał pokój, ponieważ stracili nadzieję i wiarę w miłość, w sprawiedliwość i w 
rozum ludzki. 
49 Tę wewnętrzną pustkę, którą ludzie przedstawiają Mi w swoich duszach, chcę wypełnić światłem 
tej nauki, która jest nowa z pozoru, ale w rzeczywistości jest wiecznie istniejąca. Nauka ta przynosi 
światło duchom i sercom, ponieważ odsłania całą treść tego przykazania, którego nauczałem Moich 
apostołów: miłujcie się wzajemnie. Obecnie wyjaśniam wam znaczenie tej najwyższej zasady życia, 
której znaczenie nie zostało pojęte przez wasze umysły, a to dlatego, że słowo Chrystusa było dla 
wielu ludzi w tych czasach słowem martwym. Ale oni nie wiedzą, że to żyje w sumieniu wszystkich 
ludzi, i że w swoim czasie powstanie pełen blasku z głębi tych samych serc, które wcześniej były jak 
grób dla niego. 
50 Czy wierzysz, że wypełniasz Moje przykazanie miłości bliźniego, gdy egoistycznie ograniczasz swoją 
miłość do swojej rodziny? czy wspólnoty religijne wierzą, że wypełniają to najwyższe przykazanie, gdy 
uznają tylko swoich wiernych i odrzucają tych, którzy należą do innej sekty? Wielkie narody świata, 
które szczycą się cywilizacją i postępem, czy mogą twierdzić, że osiągnęły postęp duchowy i są 
posłuszne temu poleceniu Jezusa, skoro wszystkie ich wysiłki zmierzają do przygotowania 
bratobójczej wojny? 
51 O wy, mężczyźni, nigdy nie doceniliście wartości Mojego Słowa, ani nie chcieliście zasiąść przy 
stole Pana, bo wydawało się wam to zbyt skromne! Jednak Mój Stół nadal czeka na was z Chlebem i 
Winem Życia dla waszego ducha. 
52 Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że wezwałem cię do odpowiedzialności za moją śmierć. Nie 
zdążysz jeszcze uświadomić sobie, że nie żałujesz prawdziwie za swoje grzechy, a już Moja Ręka, ta 
sama, która przebiła cię na krzyżu, na nowo puka do twoich drzwi. zrozumcie, uczniowie, że to Moja 
Miłość wzywa waszego ducha. 
53 Moja Miłość musi cię pokonać, nie mam innej broni. Jeśli myślisz, że ja również używam bólu, aby 
cię zgiąć i pokonać, jesteś w błędzie. To wy tworzycie ból i przez niego osądzacie samych siebie. Ja 
jestem Tym, który wybawia was od cierpienia i od śmierci. 
54 Uczniowie, zostawiam was z inną Moją nauką. Ale ci, którzy umieją przygotować się wewnętrznie, 
będą tymi, którzy głębiej odczuwają Moją Obecność, chociaż Moja łaska wylewa się na wszystkich w 
ten sam sposób. Tych, którzy nie odczuli uduchowienia podczas słuchania Mojego Słowa, wzywam do 
przygotowania się, aby mogli cieszyć się Boską istotą i korzystać z tego przesłania, zanim zakończy się 
Moja manifestacja wśród was. pamiętaj: jeśli ta Godzina nadejdzie, a serce twoje nie będzie 
prawdziwie ucztować i karmić się, twoja wiara nie będzie wielka w walce, ani twoja miłość nie będzie 
mogła płonąć, gdy będziesz świadczyć o Mojej Prawdzie; mówię ci, mówię ci, mówię ci, mówię ci, 
mówię ci, mówię ci, mówię ci, mówię ci, mówię ci. 
55 Naprawdę, mówię wam, nie chcę bólu w waszych sercach, ani nie chcę musieć słuchać waszych 
słów pokuty. Moim pragnieniem jest, abyście, gdy dam wam Moje Słowo po raz ostatni przez ten 
ustnik, mogli powiedzieć do Mnie: "Mistrzu, oto jesteśmy, niech się nam stanie według Twojej woli". 
56 Nikomu nie brakuje Mojego światła. oprócz Mojej nauki przemawiam do was przez wasze sny, 
które nazywacie objawieniami, bo wiecie, że w nich objawiam wam głębokie nauki, których nie 
moglibyście poznać żadną inną drogą Ale zrozumcie, uczniowie, że wszelka wiedza, która przychodzi 
do was ode mnie, jest objawieniem. Nie przywiązujcie żadnej wagi do środków i form, których 
używam, by przekazać wam Moje przesłania. 
57 Słusznie nazwałem was dziećmi światłości, ale większość z was chce iść swoją drogą na oślep, nie 
dlatego, że droga jest ciemna, ale dlatego, że chcecie mieć oczy zamknięte na prawdę. Czy chcecie 



czekać, aż inni, którzy nawet nie słyszeli tego słowa, obudzą się przed tymi, którzy usłyszeli mój głos? 
Byłoby smutne, gdyby ci uwolnili Moich nowych uczniów od ich błędów. 
58 Teraz zaznajamiam proroków Trzeciej Ery z ich duchowymi darami, aby mogli głosić tę Dobrą 
Nowinę ludzkości. Ale niech wiedzą, że muszą osiągnąć duchowość, aby te dary mogły się w nich 
objawić. 
59 Słuchajcie moich pouczeń, uczniowie, noście je w waszych sercach, a gdy będziecie w domu, 
studiujcie je i zgłębiajcie, abyście nazajutrz, gdy znów podejmiecie walkę życiową, mogli wprowadzić 
w czyn moje pouczenia. 
60 Nie ma takiej chwili w waszym istnieniu, która nie dawałaby wam odpowiedniej okazji do 
wypełnienia Mojego Prawa. Nie czekajcie tylko na wielkie okazje, aby móc zastosować Moje nauki 
miłości. 
61 Pamiętaj, że jeśli twoja koncentracja w słuchaniu tego Słowa nie jest tak intensywna, jak ono tego 
wymaga, i jeśli twojemu umysłowi brakuje uwagi, którą musi poświęcić Mojej nauce, twoje serce nie 
będzie w stanie zebrać ziarna, które ma zasiać jutro i którego owoce zbierzesz w wieczności. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 99  
 
1 Bądźcie przyjęci, uczniowie, przy stole niebieskim. cieszcie się smacznym pokarmem, który 
przynoszę wam w Moim Słowie. Jak złodziej wchodzący do śpiącej komnaty, wszedłem do twojego 
serca i odkryłem, że jesteś głodny duchowej wiedzy. 
2 Nikt nie powinien być zaskoczony Moją Obecnością. już przez Jezusa wskazywałam wam 
wydarzenia, które zwiastowały moje objawienie się jako Ducha Prawdy Powiedziałem wam również, 
że Moje przyjście będzie w duchu, aby nikt nie oczekiwał materialnych przejawów, które nigdy nie 
nadejdą. Rozważmy naród żydowski, jak oni nadal oczekują Mesjasza bez Jego przyjścia w formie, 
której oczekują, ponieważ prawdziwy jeden był już z nimi, a oni go nie rozpoznali. ludzkości, czy nie 
chcecie uznać Mojego nowego objawienia, aby nadal oczekiwać Mnie według waszych przekonań, a 
nie według tego, co wam obiecałem? 
3 Obudźcie się ze snu i stańcie się dziećmi Światła, bo przynoszę wam boskie nasienie, które da wam 
Pokój i Życie i chcę, abyście zaczęli je siać; przynoszę wam boskie nasienie, które da wam Życie i Pokój 
4 Nie czekajcie dłużej, aby uwierzyć w Moje wezwanie. pamiętajcie, że w wielkiej bitwie, która jest 
wam zapowiedziana, sąd da o sobie znać. Chcę, abyście byli dobrze uzbrojonymi żołnierzami w tej 
bitwie, gotowymi zaszczepić wiarę w słabe serca waszymi dziełami miłości. 
5 Ludzi, wyzbądźcie się wszelkiej obawy przed opinią waszych bliźnich, bo to nie oni dadzą wam 
pokój, to nie oni doprowadzą was do Ziemi Obiecanej. Nie bójcie się ludzie, naśladujcie mnie 
wytrwale na tej drodze. Bo w godzinie sądu nad ludzkością, z głębi serca będziecie lamentować, że 
nie byliście wierni, nie zachęcaliście się Moimi pouczeniami, nie nauczyliście się rozwiązywać wielkich 
prób zgodnie z Moim Prawem. zwycięstwo będzie należeć do wytrwałych i wiernych. 
6 Moja łódź ratunkowa pojawiła się w najgłębszą burzliwą noc. Przyjdźcie do niego wszyscy, którzy 
boicie się zatopić w grzechu, jako rozbitkowie, którzy zgubili swój kurs. 
7 Zamglenie umysłu, brak wiary, nieznajomość prawdy są ciemnością dla ducha, i dlatego ludzkość 
dzisiaj jest na błędnym kursie. Jakże rozmnożyli się ci ludzie, którzy żyją nie wiedząc lub nie chcąc 
wiedzieć, dokąd zmierzają! 
8 Wiedziałem, że taki czas nadejdzie dla mężczyzn, pełen bólu, zamieszania, niepewności i nieufności. 
Obiecałem wam, że wybawię was z tej ciemności i oto jestem: jestem Duchem Prawdy. Dlaczego 
chcesz mnie znowu jako człowieka? Czy nie pamiętacie, że umarłem jako człowiek i powiedziałem 
wam, że będę czekał na was w Moim Królestwie? W ten sposób dałem wam do zrozumienia, że dusza 
jest wieczna, nieśmiertelna. 
9 To Duch Boży przemówił przez usta Jezusa i zapieczętował swoją krwią cenę waszego zbawienia; to 
Duch Boży powiedział do was: "Ja jestem waszym Zbawicielem". Jakie było twoje zdanie? żyć, aby 
zobaczyć mnie jako światło, które później pojawi się na drodze nad twoim sumieniem. Dałem wam 
dowody Mojej nieśmiertelności i owinąłem was Moim płaszczem przebaczenia, abyście zrozumieli, że 
ta Krew przelana na Kalwarii była najwznioślejszą lekcją wypełniania misji miłości, aby osiągnąć pokój 
w wieczności. Dlatego mówię wam, że musicie uzyskać swoje własne błogosławieństwo. 
10 "Izraelitami" nazwałem was, bo duch wasz pochodzi z tego nasienia, które powierzyłem 
założycielom ludu, który nazwałem "Ludem Bożym". 
11 "Izrael" było to imię, które nadałem Jakubowi i jego potomstwu. Dlaczego nazwa ta została 
później użyta do określenia rasy, chociaż odnosi się ona tylko do misji duchowych? Natchnąłem 
patriarchów i proroków, aby nazywali ten lud ludem Bożym. Czy wiesz dlaczego? Ponieważ, spośród 
wszystkich innych ludów ziemi, przyniósł on światu ze sobą misję duchową. Podczas gdy niektóre 
ludy dzierżyły w swych rękach naukę, inne sztukę, a jeszcze inne prawa człowieka, ten lud przyszedł z 
Prawem Duchowym, Nauką Serca, Światłem Wieczności. Podczas gdy inne narody dały światu 
filozofów i uczonych, ten dał mu proroków, którzy przekazywali ludziom Boskie poselstwa, 
patriarchów, którzy swoim życiem uczyli drogi do Boga, apostołów, którzy żyli i umierali jako 
świadkowie prawdy, a przede wszystkim Boskiego Mistrza, który stał się człowiekiem w łonie ludu 
izraelskiego i przyniósł ludziom najwznioślejsze poselstwo Nieba. 
12 Dlatego ten lud nazwano "ludem Bożym", chociaż powiadam wam, że wszystkie narody są Moje i 
wszystkie jednakowo miłuję, lecz każdy przynosi na ziemię swoje własne posłannictwo 



13 Powoduję, że to duchowe nasienie pojawia się na świecie w tym czasie. Ukaże się on rozproszony 
wśród ludzkości, nie jako rasa lub w formie plemion, ale we wszystkich rasach, ponieważ Izrael jest 
założony w duchu, a to, co duchowe, jest ponad ludzkie. 
14 Pojawi się na nowo Mój lud z misją niesienia światła duchowi. Jego duchowe zdolności wejdą w 
życie ludzkie, jak w każdym czasie. Moi prorocy, posłańcy i uczniowie (zawsze) przynosili ludziom 
światło i pokój. 
15 Wy, którzy mnie słuchacie, z pewnością rozumiecie te nauki. Ale nie zadowalajcie się ich 
zrozumieniem, musicie dalej wypełniać swoje wieczne przeznaczenie, jakim jest oświetlanie 
duchowej drogi waszych bliźnich. Wypełniajcie swoją misję, a znów zabłyśnie w was światło, które 
zawsze ma być obecne w ludzie Bożym. 
16 Zobacz, jak duch twój przewidział czas, w którym się teraz znajduje, i przyszedł z pośpiechem, 
pragnąc spełnienia Moich obietnic. twoje serce nic nie wiedziało o Moim przyjściu, gdyż w tych 
czasach ludzkość przywiązuje małą wagę lub nie przywiązuje żadnej wagi do Moich proroctw; lecz 
duch zachował to słowo w swoim najgłębszym wnętrzu; twoje serce spało, przewidując czas, w 
którym spełnią się Moje obietnice; twoje serce spało, przewidując czas, w którym spełnią się Moje 
obietnice 
17 Serce twoje było uśpione, ale odkąd usłyszałaś Moje pierwsze słowo lub Moją pierwszą naukę, 
obudziło się i zrozumiawszy prawdę, natychmiast pojęło, że dusze przyszły na ziemię, aby wypełnić 
Boskie posłannictwo, a nie po to, by każdy postępował według własnej woli. Ten, kto doświadczył 
tego przebudzenia, podąża za mną krok w krok i buduje w sobie sanktuarium. 
18 Moje Słowo Miłości jest dane wszystkim wybranym ludziom. odświeżcie się w niej, uczniowie. jeśli 
czasem was poprawiam, a nawet osądzam, rozważajcie te nauki, aby każdy wziął sobie do serca to, co 
go dotyczy; nie cieszcie się, gdy daję słowo Mojej Miłości wszystkim wybranym przeze Mnie ludziom 
Nie radujcie się, gdy wypominam wam występek, którego sami byście nie popełnili, chociaż znacie 
tych, którzy go popełnili. bo w tym momencie sumienie przypomni ci tę naukę, w której ci 
powiedziałem: "nie patrz na źdźbło w oku brata twego, nie rozpoznawszy wpierw belki, którą sam ze 
sobą ciągniesz". 
19 Pamiętajcie, że wszyscy tworzycie Mój zespół apostołów, których jutro wyślę, aby świadczyli o 
Moim Słowie, i że już teraz powinniście zacząć się wzajemnie miłować. Czy nie sądzisz, że Moje 
głoszenie przez twój umysł ma wielkie znaczenie? Czy też sądzisz, że jest to jedna z wielu sekt, które 
powstają dzisiaj, głosząc zbawienie świata, a następnie znikają nie pozostawiając żadnego śladu po 
Moim Pokoju? 
20 Obserwuj, jak to ziarno, choć źle się nim opiekowałeś, nie umiera, zobacz, jak pokonało ciemności 
i pułapki, przeszkody i próby, i nadal kiełkuje i rozwija się dzień po dniu; dlaczego to ziarno nie 
umiera? Dlaczego to ziarno nie umiera? Bo prawda jest nieśmiertelna, wieczna. Dlatego zobaczycie, 
że kiedy ta Nauka czasami wydaje się zanikać, to właśnie wtedy wyrastają nowe i bujne pędy, które 
pomagają ludziom zrobić kolejny krok naprzód na drodze do uduchowienia. 
21 Nie myślcie, że to się stało tylko w tej Trzeciej Erze, nie, nawet w Drugiej Erze, po tym jak Mistrz i 
Jego uczniowie podlali swoją krwią nasienie, które zasiali w sercach ludzi, były chwile, kiedy 
wydawało się, że nauka Chrystusa zniknęła ze świata. Jak wielu w dzisiejszych czasach zachwiało się w 
końcu w swojej wierze i zwątpiło w tę prawdę, która wcześniej była dla nich drogowskazem i 
prawem, uznając ofiarną śmierć Jezusa i tych, którzy za Nim podążali, za bezużyteczną. Musiałem 
tylko posłać na świat nowych sług, aby usunęli wszystkie fałsze, które ludzie dodali do Mojej Nauki i 
którymi ją zniekształcili, a nasienie zakiełkowało ponownie i wydało kwiaty i owoce. 
22 Uczę was tych powiązań, abyście nie należeli do tych, którzy ukrywają Moją Prawdę, wypaczają 
Moją Naukę lub profanują Moje Prawo, lecz do tych, którzy z całą miłością swego ducha pielęgnują 
ziarno, które wam powierzyłem, a które jest tym samym, które Moja Wola chciała, aby zakwitło w 
sercach ludzi w każdym czasie: jako miłość między ludźmi. 
23 Mistrza, który był z wami na świecie, możecie nazywać "Rabbi z Galilei", bo w tej ziemi stał się 
człowiekiem. Ale o Mistrzu, który dziś przychodzi do was w sposób niewidzialny, choć jest to ten sam, 
nie możecie powiedzieć, że jest z Galilei, bo przychodzę w Duchu. 
24 Moje nowe nauki są potwierdzeniem tych, których udzieliłem wam w Drugiej Erze, lecz są one 
jeszcze bardziej dalekosiężne. Pamiętaj: wtedy mówiłem do serca ludzi, ale teraz mówię do ducha. 



25 Nie zaprzeczam żadnemu z Moich słów, które dałem wam w przeszłości; przeciwnie, daję im 
należne wypełnienie i właściwą interpretację. W ten sam sposób powiedziałem wtedy faryzeuszom, 
którzy sądzili, że Jezus chce zniszczyć Prawo: "nie sądźcie, że przyszedłem rozwiązać Prawo lub 
Proroków, przeciwnie, przyszedłem je wypełnić". jakże mógłbym zaprzeczyć temu Prawu i Prorokom, 
skoro są one fundamentem Świątyni, która musiała być budowana w trzech wiekach w sercach 
ludzkich, i zapowiedzią Mojego przyjścia na świat? 
26 Tak długo, jak ludzie pozostają w swojej ślepocie i w swojej niewiedzy, będą powodem dla Boga, 
który jest Ojcem ponad wszystko, aby uczłowieczyć, ograniczyć i pomniejszyć siebie wobec swoich 
dzieci, aby być zrozumianym. kiedy pozwolicie mi pokazać się przed wami w chwale, w jakiej 
powinniście mnie oglądać? 
27 Musicie być wielcy, abyście mogli sobie wyobrazić Moją wielkość, i dlatego przychodzę wciąż na 
nowo, aby dać wam duchową wielkość, abyście mogli doświadczyć nieskończonej rozkoszy poznania 
waszego Ojca, odczuwania Jego miłości, słyszenia rozbrzmiewającego nad wami Boskiego koncertu. 
28 Jest to trzeci raz, umiłowani uczniowie, i dlatego musicie dodać jeszcze jedną lekcję do 
poprzednich. Wiele musicie się uczyć, ale nie bądźcie niespokojni, gdyż nauka tego czasu pozwoli 
wam lepiej zrozumieć naukę z czasów minionych. Tak samo było z tymi, którzy przestrzegali Prawa 
Mojżesza, studiowali proroków, a nie rozumieli istoty nauk, dopóki nie przyszedł Jezus. 
29 Zamiast psalmów, które używaliście do chwalenia Ojca waszego w Pierwszej Erze, dziś 
utrzymujecie duchową komunię za pomocą duchowej modlitwy. 
30 Jakże powoli ludzkość zmierza do doskonałości swego kultu! 
31 Za każdym razem, gdy przychodzę do ciebie z nową lekcją, wydaje mi się, że jest ona zbyt daleko 
przed twoim poziomem rozwoju. Zrozumcie jednak, że podaję wam wiek, abyście, póki on trwa, 
mogli go uchwycić i przyswoić do swojego życia. 
32 Kiedykolwiek śmierć kończy egzystencję waszej cielesnej powłoki, jest to jak odpoczynek dla 
duszy, która, gdy wciela się ponownie, powraca z nowymi mocami i większym światłem i kontynuuje 
studiowanie tej Boskiej lekcji, której nie ukończyła. W ten sposób, w ciągu wieków, dojrzewa 
pszenica, którą jest twoja dusza. Wiele wam objawiłem odnośnie Życia Duchowego, lecz mówię wam, 
że nie powinniście wiedzieć wszystkiego teraz, lecz tylko to, co jest niezbędne do waszego przyjścia 
do Wiecznego Domu. Tam powiem wam wszystko, co jest wam przeznaczone wiedzieć. 
33 Zeby ujawnić wam nowe lekcje w obecnym czasie, otworzyłem czas światła i ducha Swoim 
przejawem poprzez umysły niewykształconych i nieświadomych, lecz prostych ludzi. Jutro, gdy 
zrozumiecie i zastosujecie Moje pierwsze lekcje, będziecie mieli dialog ducha z duchem, który jest 
najwyższym celem, do którego możecie dążyć. Ale zanim ta forma komunikacji rozprzestrzeni się 
wśród ludzi, minie czas, i nie wiesz, ile wieków minie, zanim zostanie ona udoskonalona. 
34 Przez cały czas szukałem formy, by mówić do was, by uczynić siebie słyszalnym i zrozumiałym, lecz 
nie zawsze byliście skłonni lub chętni, by usłyszeć Boski głos. Ze względu na waszą ziemskość 
musiałem uczłowieczyć Siebie i uczynić Siebie odczuwalnym dla waszych zmysłów, by być 
odczuwanym, by udzielić wam Mojego przejawu poprzez ludzkiego nosiciela głosu, czego 
doświadczyliście w tym czasie. Lecz zapowiedziałem wam, że ta forma przejawiania się skończy się w 
1950 roku. 
35 Ludzie, nie zapominajcie, że w tym dniu wasz Ojciec powiedział wam, że zawsze szukał sposobu, 
aby się wam przekazać, abyście zdali sobie sprawę, że jutro, kiedy nie będziecie już otrzymywać 
Mojego Słowa poprzez Moje narzędzia, osiągniecie nowy okres czasu, w którym zaczniecie odczuwać 
prawdziwą łączność pomiędzy waszym duchem a Duchem Bożym; jest to czas, kiedy będziecie mogli 
odczuwać Moje Słowo poprzez ludzki głos; jest to czas, kiedy będziecie mogli odczuwać Moje Słowo 
poprzez ludzki głos 
36 W obecnym czasie dusze, które odczuwają obecność Ducha Świętego w tym świetle, które 
oświeca umysł i napełnia serca rozkoszą i natchnieniem, radują się. Ci, którzy nie rozbudzili swojej 
wrażliwości na tyle, by mnie dostrzegać, są spragnieni i brak im pokoju. Dlatego mówię do tych, 
którzy otrzymują Boskie natchnienie, aby wzywali swoich bliźnich i budzili ich dobrą nowiną o Moim 
duchowym przyjściu. 
37 Życie to jest nieustanną próbą dla człowieka, od chwili jego narodzin aż do ziemskiej śmierci. 



38 Życie ludzkie jest dla ducha tyglem, w którym się oczyszcza, i kowadłem, na którym się wykuwa. 
Istotne jest, aby człowiek miał ideał w swoim duchu, wiarę w swojego Stwórcę i miłość do swojego 
przeznaczenia, aby nosić swój krzyż z cierpliwością do szczytu jego Kalwarii. 
39 Bez wiary w życie wieczne człowiek popada w rozpacz przy wszystkich ciężkich próbach; bez 
wysokich ideałów pogrąża się w materializmie; a bez siły, by znieść rozczarowanie, ginie w 
przygnębieniu lub wady. 
40 Wszystko to ludzie wiedzą z własnego doświadczenia, bo trzeba było, aby poznali smutną stronę 
życia i ciemności, aby mogli dostrzec światło, gdy pojawi się przed ich oczami. Dlatego powiedziałem 
wam dziś, że jest radość w duszach, które otworzyły swoje oczy, by ujrzeć Boskie światło mądrości i 
miłości. 
41 Zaprawdę powiadam wam: Wielu będzie uciekać od Mojej nauki z obawy przed uduchowieniem; 
lecz nie będzie to rozum ani Duch, który w nich przemawia, lecz podłe namiętności ciała. 
42 Kiedy duch żyje przywiązany do prawdy, ucieka od materializmu jak ten, który usuwa się z 
zanieczyszczonego środowiska. Podniesiony duch znajduje szczęście w moralności, gdzie panuje 
pokój, gdzie mieszka miłość. 
43 Światło moje świeci we wszystkich ludziach, jest to głos nieubłagany, ale miły, który nieustannie 
przemawia do wszystkich ludzi. 
44 Nie troszczcie się o tych, którzy na pozór sztywnieją w postanowieniu nie słuchania Mnie, bo w 
swoim czasie mogą stać się najbardziej gorliwi i wytrwali w swoim nawróceniu i wierze. Czy nie 
pamiętasz nawrócenie Pawła? 
45 Nie podejmuję pochopnych kroków. Wiem, że pośród wieczności Moje dzieci będą mnie kiedyś 
szukać w swoim pragnieniu zbawienia. Tylko mężczyźni muszą się spieszyć, bo im dłużej zwlekają z 
odnowieniem, tym bardziej przedłużają czas pokuty. 
46 Światło Trzeciej Ery napełniło wasze serca najżywszym szczęściem, a nadzieja na pokój na świecie 
rodzi się w was na nowo. Codziennie zajmujecie się bardziej dziełami waszego Pana w rosnącym 
pragnieniu współpracy w tym dziele uduchowienia; mówię wam, jestem tym, który ma moc sprawić, 
że będziecie żyć w pokoju. Zaprawdę powiadam wam, wynagrodzę was za cały czas, który spędzicie w 
Moim Dziele. Lecz nie zaniedbujcie waszych ziemskich obowiązków, aby poświęcić się sprawom 
duchowym, dopóki nie będziecie pewni, że tak wam nakazałem. Wtedy musicie zostawić za sobą nie 
tylko swoją pracę, ale nawet swoich bliskich, aby wyruszyć do tego czy innego regionu, by nieść 
Dobrą Nowinę swoim bliźnim. 
47 Wśród tego ludu powstaną ci, którzy poświęcą się Mojej służbie. Przygotowują się, aby jutro nie 
zachwiać się w próbach. Nie wszyscy ludzie wiedzą, jak przygotować się do walki, bo widzisz, że wielu, 
którzy słyszeli Moje żywe Słowo, pozostało nim nieporuszonych, a ich serce nie jest gotowe do 
posłuszeństwa. 
48 Gdybyś tylko mógł zobaczyć Duchy Światłości czuwające nad tobą, cierpiące wobec 
zatwardziałości serca i nieposłuszeństwa ludu; gdybyś tylko mógł usłyszeć ich duchowy szloch! 
Dlaczego nie kierujecie sie wedlug nieomylnej rady, której udzielaja wam te istoty? Czy nie znalazłeś 
w nich swój kochający i współczujący brat, twój wierny i bezinteresowny przyjaciel? 
49 Pamiętajcie, że bardzo szybko znajdziecie się w świecie duchowym i że to, co zasialiście na tej 
ziemi, musicie również zebrać. Przejście z tego życia do drugiego nadal jest poważnym i surowym 
wyrokiem dla ducha. Nikt nie uniknie tego wyroku, nawet gdyby uważał się za najgodniejszego z 
Moich sług. 
50 Moją wolą jest, abyście od momentu wejścia do tego nieskończonego domu, nie doświadczali już 
trosk ziemi i zaczęli odczuwać szczęście i błogość, że weszliście na kolejny stopień. 
51 Nie zostawiaj niczego niedokończonego na świecie. Kochaj ludzi jak swoją własną rodzinę. Módlcie 
się za ludzi, jakkolwiek daleko mogą być od was, tak jak modlicie się, gdy jeden z waszych jest 
nieobecny i cierpi. Uzdrawiajcie chorych, a gdy to czynicie, pamiętajcie o wszystkich, którzy w tej 
godzinie piją kielich cierpienia. Przez całą waszą podróż po rozległym morzu, które przemierzacie, 
zostawcie ślad światła w waszym życiu. Nie śpijcie, gdy Moje światło oświeca sumienia. Pamiętaj, że 
ci, którzy są przebudzeni, otrzymują Moje natchnienie, aby przekazać Moje przesłanie swoim bliźnim. 
Oddzielcie się od wszystkiego, co nieużyteczne i złe, abyście zawsze byli godni posiąść moją łaskę; Ja 
jestem tym, który jest pośród tego wszystkiego, Ja jestem tym, który jest pośród tego wszystkiego 



52 Przyjmijcie pośród siebie duszę, która przychodzi na ziemię, aby wcielić się w dziecko, i podobnie 
wspomagajcie waszymi modlitwami duszę, która odłącza się od swego ciała i odchodzi od was. 
Poprowadź go swoją modlitwą aż do progów zaświatów. Kochajcie swoich bliźnich i służcie im w 
każdej godzinie i w każdej trudnej sytuacji, przez którą powinni przejść. 
53 Żyjcie zawsze czujni duchowo, abyście mogli z serca przebaczyć tym, którzy was zranili. Pomyślcie 
z góry, że kto krzywdzi swego brata, czyni to tylko dlatego, że brak mu duchowego światła, a ja wam 
mówię, że przebaczenie jest jedyną rzeczą, która może przynieść światło do tych serc. Uraza lub 
zemsta zwiększają ciemność i przynoszą cierpienie. 
54 Bądźcie mądrzy i odważni w próbach, abyście pozostawili to nasienie w sercach waszych dzieci, a 
one wspominały was z uczuciem i wdzięcznością, tak jak wspominacie patriarchów Pierwszych 
Czasów, którzy pozostawili wam swoje dziedzictwo wiary, męstwa, jak to było z Abrahamem, którego 
cały lud uznał i kochał jako ojca. 
55 Dziś daję wam radę, ale jest to rada niebiańska. Z radością bowiem mówię do was jak Ojciec, gdyż 
czuję w Moim Duchu waszą synowską miłość. 
56 Ludzie, w swoim czasie Jan, który jest również nazywany Chrzciciel, chrzcił wodą tych, którzy 
uwierzyli w jego proroctwo. Akt ten był symbolicznym oczyszczeniem z winy pierworodnej. 
Powiedział tłumy, którzy przyszli do Jordanii, aby usłyszeć słowa pioniera: "Oto Ja was chrzczę wodą, 
lecz już jest w drodze Ten, który was chrzcić będzie ogniem Ducha Świętego". 
57 Z tego Boskiego Ognia rodziły się wszystkie duchy, wychodziły z niego czyste i głośniejsze. Jeśli 
jednak na swej drodze splamili się grzechem, który przyniosło nieposłuszeństwo, ogień Mojego 
Ducha wylewa się na nich na nowo, aby zniszczyć ich grzech, wymazać ich plamy i przywrócić im 
pierwotną czystość. 
58 Jeśli zamiast rozumieć ten chrzest duchowy jako oczyszczenie, które człowiek otrzymuje przez akt 
szczerej skruchy wobec swego Stwórcy, zamienicie go w obrzęd i zadowolicie się symboliką aktu, 
zaprawdę powiadam wam, duch wasz nic nie osiągnie. 
59 Ci, którzy postępują w ten sposób, żyją jeszcze w czasach Chrzciciela i jest tak, jakby nie wierzyli w 
jego proroctwa i słowa, które mówiły o duchowym chrzcie, o Boskim ogniu, przez który Bóg oczyszcza 
swoje dzieci i czyni je nieśmiertelnymi w światłości. 
60 Jan wezwał ludzi do niego jako dorosłych, aby wylać tę wodę na nich jako symbol oczyszczenia. 
Przychodzili do Niego, gdy byli już świadomi swoich czynów i mogli już mieć stanowczą wolę 
pozostania na drodze dobra, prawości i sprawiedliwości. Zobacz, jak ludzkość wolała dokonać 
symbolicznego aktu oczyszczenia za pomocą wody, zamiast prawdziwej odnowy przez pokutę i 
zdecydowane postanowienie poprawy, które rodzą się z miłości do Boga. Akt rytualny nie wymaga 
żadnego wysiłku; jednak oczyszczanie serca i walka o zachowanie czystości wymaga wysiłku, 
wyrzeczenia, a nawet poświęcenia dla człowieka. Dlatego ludzie woleli przykrywać swoje grzechy 
zewnętrznymi pozorami, zadowalając się przestrzeganiem ceremonii, pewnych aktów i obrzędów, 
które nie poprawiają ich moralnego lub duchowego stanu w najmniejszym stopniu, jeśli sumienie nie 
jest z nimi. 
61 Uczniowie, oto powód, dla którego nie chcę, aby wśród was odbywały się obrzędy, abyście 
wykonując je, nie zapominali o tym, co rzeczywiście dotyczy duszy. 
62 Grzech pierworodny nie pochodzi ze związku mężczyzny i kobiety. Ja, Stwórca, zarządziłem to 
połączenie, kiedy powiedziałem do obojga: "Rośnijcie i rozmnażajcie się". To było pierwsze prawo. 
Grzech polegał na nadużyciu przez ludzi daru wolnej woli. 
63 Przygotujcie się, abyście nadal przyjmowali pośród siebie dzieci, które wam powierzam. Bądź w 
pełni świadomy swojego zadania i swojej odpowiedzialności. To światło znajdziesz w Mojej nauce. 
64 Wiedz, że kiedy dusza się wciela, przynosi ze sobą wszystkie swoje zdolności, że jej przeznaczenie 
jest już zapisane, i że dlatego nie potrzebuje otrzymywać niczego na świecie. Niesie ze sobą 
przesłanie lub zadanie zadośćuczynienia. Czasami zbiera (dobre) ziarno, a innym razem spłaca dług. 
Ale zawsze, w tym życiu, otrzymuje lekcję miłości, którą daje jej Ojciec. 
65 Wy, którzy prowadzicie swoje dzieci przez to życie, dopilnujcie, aby po zakończeniu czasu 
dziecięcej niewinności kroczyły one drogą Mojego Prawa. budzić ich uczucia, objawiać im ich 
zdolności i zawsze inspirować ich do dobra, a zaprawdę powiadam wam, kogo w ten sposób 



przyprowadzicie do Mnie, będzie przepełniony światłem, które promieniuje z tego Boskiego Ognia, 
którym jest Moja miłość 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 100  
 
1 Gdy przyjdę do was jako Sędzia, usłyszycie ponownie ten głos Jehowy, który w Pierwszej Erze 
wprawił wasze ciało i ducha w drżenie. W tym czasie ludzie zakryli swoje uszy, starając się nie musieć 
słyszeć wszechmocnego głosu swego Ojca. Dziś mówię do tego ludu: nie zakrywajcie uszu, nie 
zamykajcie serc przede Mną, rozpoznajcie, jak Moja nieskończona łaska rozlewa się po całym 
wszechświecie. nie bój się, chcę tylko ofiarę Twej miłości; chcę ofiarę Twej miłości; chcę ofiarę Twej 
miłości 
2 Ten, kto zgrzeszył, obraził Mnie. czy zgrzeszyłeś? jeśli tak, to uświadomcie sobie, że przyszedłem 
także jako Ojciec i jako Mistrz, aby wam przebaczyć i ponownie nauczyć was drogi do zbawienia; 
przyszedłem nauczyć was drogi do zbawienia; przyszedłem nauczyć was drogi do zbawienia 
3 Mój sąd jest zrodzony z miłości, a nie z zemsty. gdy trapię ludzi Moją sprawiedliwością, to dlatego, 
że chcę ich zbawić; nie chcę ich zbawić; nie chcę ich zbawić Jeśli odbieram berło królom, to dlatego, 
że chcę ich widzieć pokornymi. Kiedy pociągam do odpowiedzialności tych, którzy przewodzą 
ludzkości, to dlatego, że widziałem, iż nie zasiali oni w sercach swoich narodów miłości, pokoju ani 
sprawiedliwości. Widzę tylko, że pola zostały obsiane śmiercią, utrapieniem, niezgodą i 
nieszczęściem. 
4 Umarli milcząco wołają o sprawiedliwość, a ci, którzy łakną w ciele i w duszy, są pełni nienawiści w 
swoich sercach, aby dać jej upust, gdy nadejdzie chwila. 
5 Ludzkości, szukam waszego pojednania. nie żyjesz w Moim Prawie zniszczona jest harmonia między 
tobą a twoim Bogiem i wszystkim, co zostało stworzone. nie kochacie się wzajemnie jak bracia i 
siostry, a to jest tajemnica szczęścia, którą objawił wam Jezus. Ale jeśli utraciliście harmonię między 
sobą, czy myślicie, że możecie ją zachować z naturalnymi królestwami stworzenia? 
6 Ręka człowieka przyniósł wyrok na siebie. Burza szaleje w jego mózgu, burza szaleje w jego sercu, a 
wszystko to ujawnia się również w przyrodzie. Jej żywioły są uwolnione, pory roku stają się niemiłe, 
plagi powstają i mnożą się, a to dlatego, że wasze grzechy rosną i powodują choroby, a ponieważ 
głupia i zarozumiała nauka nie uznaje porządku ustalonego przez Stwórcę. 
7 Gdybym wam to powiedział, nie uwierzylibyście. Dlatego konieczne jest, abyś mógł uchwycić 
rękoma wynik swoich prac, abyś mógł się w nich rozczarować. Właśnie teraz dotarliście do tego 
momentu w swoim życiu, w którym doświadczacie rezultatu tego wszystkiego, co zasialiście. 
8 Wy, którzy usłyszeliście to słowo, zapytajcie mnie w waszych sercach, dlaczego nie zatrzymuję tej 
katastrofy, którą ludzie przygotowali z pomocą swojej nauki. Na to odpowiadam: Człowiek musi 
opróżnić kielich, który napełnił. Narody, ze swoimi rasowymi urojeniami i ambitnymi celami, już 
dawno przygotowały się do walki, aby zniszczyć się nawzajem. tylko Moja Miłość do ciebie 
powstrzymała to (jak dotąd); ale tego dowodu Miłosierdzia Bożego ludzkość nie chciała uznać ani 
zrozumieć 
9 Tylko na chwilę im na to pozwolę, ale ten krótki okres Boskiej sprawiedliwości wystarczy, aby 
przypomnieli sobie o Miłości swego Stwórcy, bo nikt nie może istnieć bez Mojego Prawa ani bez 
Mojego Pokoju. 
10 Ludzi, ponieważ i wy doświadczyliście Mnie jako Sędziego, powiedzcie, czy Moja Sprawiedliwość 
jest podobna do waszej. zadajcie sobie pytanie, czy zasługuję na to, by się mnie bać czy kochać? 
11 Zobacz, jak błogosławione nasienie tej nauki rozprzestrzeniło się w wypełnieniu Mojego Słowa. z 
wielkich miast przedostał się do biedniejszych części kraju, pokonując ogromne odległości. Nie 
przeminie, choć może przestanie istnieć w jednym sercu, w którym umarła wiara, ale do tego czasu 
zostanie zasiane w innych sercach. Moje Słowo pójdzie z tej ziemi na inne ziemie, szukając serc, w 
których może zakiełkować. Nikt nie będzie w stanie zapobiec rozprzestrzenianiu się tej nauki. 
12 Nawet teraz pszenica jest zmieszana z ludzkim ziarnem ze wszystkimi jego niedoskonałościami, 
ponieważ nie poznaliście istoty Mojej nauki. ale kiedy otworzycie oczy Ducha i obudzi się wasze 
poczucie Prawdy, ujrzycie Boską Czystość tego Objawienia i wtedy przyjmiecie je z całą miłością i 
żarliwością waszego serca, niosąc je czyste i głośne w sobie i czyniąc je znanym ludzkości, która jest 
podzielona i daleka od drogi Mojego Prawa. 



13 Jeśli myślicie, że Moje Słowo przemawia tylko do tych, którzy są obecni, jesteście w błędzie. Moje 
Słowo jest dla każdego, kto je przyjmuje, czy to dzisiaj, czy jutro, czy w dalekiej przyszłości. To samo 
dotyczy tego, czy otrzymuje je za pośrednictwem głosiciela, świadka, czy za pomocą transkrypcji. 
14 Do was, którzy jesteście teraz i do was, którzy macie przyjść, mówi wasz Ojciec: jeśli chcecie być 
siewcami prawdy, wychowawcami duchowymi, przyjaciółmi pokoju, poznajcie doskonałość Mojego 
nasienia i oczyśćcie wasze serca. Przygotuję jednego po drugim do walki (do głoszenia Słowa), wskażę 
im drogi i przygotuję ziemię do zasiewu. 
15 Pozornie to potrzeby materialne zaprowadzą was do innych miejsc, ale prawda będzie taka, że to 
wasze zadanie zaprowadziło was tam, aby pokazać wam wielkość nieuprawianych lub uprawianych w 
niewielkim stopniu pól, abyście umieścili na nich błogosławione ziarno, które Mój Duch dał wam w 
tym Trzecim Czasie. 
16 Módlcie się za wszystkich robotników, waszych braci i siostry, zjednoczcie się wszyscy w modlitwie 
o równość i braterstwo. Czuwajcie nad kościołami, dużymi czy małymi, bliskimi czy dalekimi. 
17 Niech soki z drzewa żywota płyną przez was, aby i owoc wasz był pełen życia. 
18 Moja nauka jest głęboka, uczniowie, ale dałem wam środki, abyście ją pojęli. przyjmijcie istoty z 
zaświatów, które wysłałem wam z przesłaniem światła, aby pomóc wam przejść z duchowego do 
Boskiego; słuchajcie ich, gdy wysyłają wam przesłanie światła, aby pomóc wam przejść z duchowego 
do Boskiego Słuchajcie ich, gdy radzą wam usunąć wszelkie materialne przywiązania z waszych serc, 
żebyście mogli wznieść się do Boskości. Kto lepiej niż oni może mówić do ciebie o duchowości? Kiedy 
wspominają o domu duchowym, mówią do was jako do wiedzących, ponieważ stamtąd przychodzą 
do was. 
19 Istoty te przeszły przez tygiel oczyszczenia. Ich walka, ich żal za popełnione przestępstwa, ich 
doświadczenie i duchowe podniesienie były zasługami, które w nich znalazłem, dlatego posłałem ich, 
aby dali się poznać wśród Mojego ludu. 
20 Są czyste i dlatego mogą mówić o czystości światu; kochają Mnie i kochają was, dlatego mają 
prawo mówić o miłości; są przeniknięte zdrowiem i dlatego mogą dawać zdrowie chorym 
21 Posłałem ich jako przykład dla ludzkości. Naśladujcie ich i stańcie się godni mówić o miłości, 
odnowie, pokoju i uduchowieniu. Zaprawdę, powiadam wam, jeśli to uczynicie, nie będzie wśród 
Mojego ludu obłudnych faryzeuszy tego rodzaju, którzy bardzo troszczyli się o wygląd zewnętrzny, a 
w sercu swoim ukrywali zgniliznę i brud. 
22 Ci, którzy przyjmują w swoich umysłach blask tych istot, i ci, którzy słyszą ich przesłania, powinni 
pozwolić im się w pełni objawić, tak aby pamięć o nich pozostała niezatarta w sercach rzeszy 
słuchaczy, a ich nasienie było nieśmiertelne w sercach ludzi. Weź pod uwagę, że ich (bezpośredni) 
związek z tym narodem zakończy się w 1950 roku. 
23 Inspiracje tego wyższego świata będą nadal prowadzić i inspirować uczniów Pana, chociaż 
zwracam wam uwagę, że w miarę jak wasze uduchowienie wzrasta, ich manifestacja będzie stawała 
się coraz subtelniejsza i bardziej świetlista w miarę upływu czasu. 
24 Na tej drodze będziecie postępować naprzód bez zatrzymywania się, ale muszę wam też 
powiedzieć, że ma być ona pokonywana krok po kroku, a nie w biegu z zapartym tchem. 
25 Nie pogrążaj się w rutynie, zrozum, kiedy nadszedł czas, aby zrobić kolejny krok na ścieżce światła. 
Nie spieszcie się z jej podjęciem, ale też nie wahajcie się jej podjąć. 
26 Właściwy sposób, aby nie popaść w stagnację 
jest ścisłe trzymanie się Mojego Słowa i powstrzymywanie się od wszelkich zewnętrznych działań, 
które mogłyby zastąpić prawdziwe przestrzeganie Moich instrukcji. 
27 Ja jestem z wami także jako Mistrz, jako Ojciec, jako Lekarz. otwórzcie wasze serca, o rzesze ludzi, 
którzy przychodzą tu z waszym ciężarem cierpień. Zamknij na chwilę oczy na to, co doczesne, a 
poczujesz obecność tego, co duchowe. Znużony wędrowiec poczuje cień niewidzialnego drzewa, 
które da mu cień i wzmocni go. Serce potrzebujące miłości poczuje, że weszło do boskiego domu, 
gdzie głos Ojca rozbrzmiewa jak koncert. Chory poczuje, że nad jego raną przeszła dobroczynna i 
miłosierna ręka, która napełniła ją balsamem uzdrawiającym i ukoiła jego ból. 
28 Nauczcie się zbliżać do Mnie, nauczcie się prosić Mnie, aby otrzymać i mieć nadzieję. Zobaczysz 
wtedy cuda ujawniające się w twoim życiu. 



29 Jest to czas dla człowieka, aby uczynił swoją część w uduchowieniu i wierze, aby nowe cuda stały 
się rzeczywistością. Świat chce jeszcze raz doświadczyć dzieł, których Jezus dokonał na oczach ludzi. 
Dlatego mówię wam, że nie powinniście uparcie pragnąć nadal żyć w wieku, który już przeminął. 
Weszliście w nową erę, a w niej udzielę wam nauk, które jeszcze nie były wam objawione i powtórzę 
Moje Dzieła, ale teraz w formie duchowej. 
30 Musicie być przebudzeni, uczniowie, bo nie tylko będę mówił do was przez ten ustnik, ale także 
dam się poznać waszemu duchowi w chwilach, gdy wasze ciało będzie spało; będę was uczył, będę 
was przygotowywał i będę was uczył, jak być mężczyzną; będę was uczył, jak być mężczyzną Nauczę 
was, abyście przygotowali się do snu i oderwali swoją duszę od tego, co ziemskie, aby mogła ona 
wznieść się do regionów światła, gdzie otrzyma proroctwo, którym oświetli swoją drogę, aby 
następnie przekazać swoje przesłanie do umysłu. 
31 Uczeń, który wie, jak przyjąć swego Mistrza w chwili, gdy ten go szuka, nie potyka się na drodze, 
nie uważa się za słabego ani za opuszczonego w walce. 
32 Nauczcie się rozumieć, na czym polega uduchowienie, którego od was oczekuję, abyście nie 
popadli w entuzjastyczny mistycyzm, który zamiast pomagać waszemu duchowi w zrozumieniu 
Boskich nauk, gromadzi przed nim nowe nieczystości. 
33 Uwewnętrznijcie się, uczniowie, niech wasz duch zacznie dostrzegać to życie, które go czeka, ten 
świat, który zawiera w swoim skarbcu nieskończone wspaniałości dla dzieci Mojej Boskości. 
34 Nie opóźniajcie godziny, w której wasz duch osiągnie tę błogość. 
35 Mój lud rośnie, rozmnaża się, nie tylko na ziemi, ale i w świecie duchowym. Wśród tych 
duchowych tłumów są ci, którzy mieli więzy krwi z tobą, czy byli to twoi rodzice, rodzeństwo, lub 
dzieci. 
36 Nie dziwcie się, gdy wam powiem, że lud Mój jest tak liczny, że ziemia nie pomieściłaby go, i że 
będzie on o wiele liczniejszy. Kiedy już je zjednoczę i nie zabraknie ani jednego z Moich dzieci, 
nieskończoność będzie im dana jako dom, ta sfera światła i łaski, która nie ma końca. 
37 Tu na ziemi Ja tylko przygotowuję was, daję wam niezbędne wskazówki poprzez Moją Naukę, 
abyście wiedzieli jak podejść do tego życia. Ta ludzkość jest tylko częścią ludu Bożego. Konieczne jest, 
aby wszyscy znali te wyjaśnienia, aby mogli skierować swoje życie ku ideałowi doskonałości. To 
Boskie orędzie, które jest Moim Słowem wypowiedzianym przez usta ludzkiego nosiciela głosu, 
dotrze do wszystkich ludzi zgodnie z Moją Wolą. Moje Słowo jest dzwonem, który wzywa świat; jego 
istota wzbudzi i przebudzi ludy do refleksji nad uduchowieniem, nad przeznaczeniem duszy po tym 
życiu. 
38 Tak długo, jak wspólnoty zakonne pozostają w głębokim uśpieniu i nie opuszczają swoich 
zwyczajnych dróg, nie będzie przebudzenia duchowego, ani poznania ideałów duchowych, a zatem 
nie będzie pokoju między ludźmi, ani miejsca na czynną miłość; nie będzie mogło zabłysnąć światło, 
które rozwiązuje poważne konflikty międzyludzkie. 
39 Was, którzy Mnie słuchacie, nazwałem "Moim ludem", ponieważ powierzyłem wam Moją naukę, 
abyście mogli zaprosić ludzi - nie w pierwszym rzędzie, aby się do was przyłączyli, bo jeszcze cierpicie 
z powodu wielu niedoskonałości - ale aby naprawdę szli drogą Mojego Prawa, które z pewnością jest 
doskonałe. 
40 Daleko od was, rozproszeni wśród narodów ziemi, ukryci wśród wielkich mas ludzkich, jest wielu 
ludzi, którzy są dziećmi Mojego ludu, ponieważ żyją w Moim Prawie i ich ideałem, inspirowanym 
przez Ojca, jest osiągnięcie uduchowienia poprzez miłość do bliźniego. Z drugiej strony, wśród tych 
obecnych, którzy słuchają Mojego słowa dzień po dniu, są tacy, których jeszcze nie mogę uznać za 
należących do Mojego ludu, chociaż słuchali Mnie rok po roku; bo zamiast miłości okazują złą wolę, 
zamiast uczynności - samolubstwo; zamiast ideału duchowej doskonałości panuje w nich 
samolubstwo i dążą do wszystkiego, co schlebia ich próżności. 
41 Powiedziałem Moim uczniom w Moim czasie: "czynię was dziedzicami Mojego Królestwa"; ale nie 
myślcie, że oni uczynili się godnymi tej łaski, ponieważ żyli ze swoim Mistrzem. Pamiętajmy, że był 
taki jeden, który choć wiele razy zasiadał do stołu ze swoim Mistrzem, nie był godzien otrzymać tego 
niebiańskiego testamentu, który Mistrz powierzył swoim uczniom, gdy po raz ostatni zasiadł z nimi do 
stołu. 



42 Królestwo Ojca jest dziedzictwem wszystkich dzieci; łaska ta może być uzyskana jedynie przez 
wielkie zasługi Ducha Świętego. Chcę, abyście nie uważali za niemożliwe uzyskanie łaski, która was do 
mnie przybliży. 
43 Nie smućcie się, gdy słyszycie w Moim Słowie, że tylko z wielkim wysiłkiem i trudem dojdziecie do 
Ziemi Obiecanej. Raduj się, bo kto kieruje swoje życie ku temu celowi, nie dozna rozczarowań, ani nie 
zobaczy się oszukanym. Nie stanie się to z nim tak, jak dzieje się z wieloma, którzy zabiegają o chwałę 
tego świata, a jednak nie osiągają jej po wielu trudach, lub którzy ją osiągają, ale wkrótce 
doświadczają cierpień widząc, jak się ona rozprasza, aż nic z niej nie pozostaje. 
44 Uczniowie, moja nauka pokazuje wam, że nie odstępując ani na krok od waszych ludzkich 
obowiązków i szlachetnych celów tego życia, powinniście zawsze mieć w sobie pragnienie, by 
podążać ku Bogu i stać się godnymi osiągnięcia obiecanej wam wysokiej nagrody. 
45 Ciało jest tak ściśle związane z duszą, że kiedy wie ona, że jej cielesna powłoka cierpi, dusza czuje 
się tak, jakby zło było w niej samej. skorzystajcie z Mojego balsamu uzdrawiającego, dusze, i 
uzdrówcie wasze ciało; niech będzie ponad bólem, zaszczepcie w nim wiarę i nadzieję. 
46 Przychodzicie zasmuceni i narzekacie do mnie na swoje cierpienia. Ale Mistrz mówi ci, że nawet 
jeśli ma wiele bólu do uleczenia wśród swoich dzieci, wyciąga swoją miłosierną rękę i dotyka cię, abyś 
mógł poczuć cud Jego pieszczoty i podnieść się w zdrowiu, dając świadectwo, aby inni mogli nadal 
przychodzić do Niego. 
47 Ci, którzy wiedzą, jak pokonać trudności życia, nigdy nie pozwalają, aby te utrapienia dotknęły ich 
dusze. Zobacz, jak tutaj przyjmują Moją Obecność z wielką radością w sercach swoich uczniów, 
podczas gdy ten, kto pozwolił się pokonać próbom, przychodzi smutny i odrzucony. Zamiast wysłać 
do mnie duchowy hymn pochwalny, pokazuje mi tylko swój ból i łzy. Przyjmuję tę ofiarę cierpienia, 
ale chcę, abyś przekształcił ją w ofiarę wiary, zaufania i pokoju. 
48 Pytasz mnie, czy nie mogę nic dla ciebie zrobić? ach, Moje małe dzieci, zanim jeszcze poprosicie 
Mnie, złożyłem w wasze ręce to, czego potrzebujecie! ale będąc w zmaganiach życiowych i idąc swoją 
drogą bez światła wiary, nie jesteś w stanie odczuć Mojej Obecności, ani rozpoznać tego, co daję 
twojemu duchowi, ani zobaczyć światła nowego dnia, które czeka tylko na twoje przebudzenie, abyś 
mógł zobaczyć jego pełny blask. 
49 Pytaj tych, którzy widzieli cud w swoim życiu, pytaj tych, którzy przychodzą tu z radością, która 
odbija się na ich twarzach. otworzą dla was książkę ze swoim świadectwem, w której przeczytacie 
historię, która będzie przykładem nauczania i bodźcem dla waszej wiary; otworzą dla was książkę, w 
której przeczytacie historię, która będzie przykładem nauczania i bodźcem dla waszej wiary 
50 Jak możesz wierzyć, że mniej kocham tego, który bardziej cierpi? Jak możesz uważać swój ból za 
znak, że cię nie kocham? gdybyś tylko zrozumiał, że przyszedłem do ciebie właśnie z miłości! Czy nie 
mówiłem ci, że sprawiedliwy jest już zapisane, i że zdrowy nie potrzebuje lekarza? Jeśli czujecie się źle 
i gdy w świetle sumienia rozpoznajecie siebie jako grzeszników, wiedzcie, że to was przyszedłem 
szukać. 51. 
51 Jeśli wierzysz, że Bóg czasami wylewa łzy, to z pewnością nie ze względu na tych, którzy cieszą się 
Jego Niebiańskim Królestwem, ale ze względu na tych, którzy są zdezorientowani lub płaczą. 
52 Zobaczcie tu drogę doskonałą, bo w Moim Słowie jest Światło, które prowadzi do doskonałości. 
53 Mój Duch wchodzi do Jego prawdziwej świątyni, którą jest twoje serce. Stamtąd wezwaliście mnie 
i poprosiliście, abym przyszedł, aby dać wam Moje Słowo, więc oto jestem. 
54 Wierzysz we Mnie i wiernie wypowiadasz Moje imię. Ktokolwiek zachowa Moją naukę i będzie 
postępował według niej, będzie zbawiony. 
55 Twoja dusza nie może zginąć w ciemnościach zamętu, bo Moja Krew przelana na Krzyżu 
Kalwaryjskim zachęciła twoją duszę do podjęcia wędrówki jej ewolucji, śladami jej Mistrza. Kupiłem 
cię za cenę Mojej Krwi, Mojej Miłości. Od tego czasu jesteś przygotowany do powstania z martwych. 
56 Kiedy słyszycie Mnie mówiącego w ten sposób, wyznajecie wewnątrz, że jesteście grzesznikami 
przede Mną, i kiedy czujecie, że wasz duch jest spokojny, ponieważ wysłuchaliście upomnienia 
sumienia, znajdujecie się w komunii miłości z Moją Boskością. 
57 Ta Miłość, która zbliża się do was, jest bramą Królestwa Niebieskiego, która otwiera się przed 
waszym duchem jako wieczne zaproszenie. 



58 Które z Moich dzieci osłabło w wierze i zbłądziło na drodze życia, do którego nie zwróciłbym się, 
aby dać mu życie? Który z tych, którzy cierpią w milczeniu, nie został przeze mnie wysłuchany? Które 
osierocone dziecko na ziemi nie odczuło w swoim życiu obecności i pociechy Maryi, która je 
pociesza? Który nieuleczalnie chory człowiek nie słyszał w swoim wnętrzu tego samego głosu, który 
kiedyś powiedział do Łazarza: "Wstań i chodź"? Ja jestem Chrystusem, pociechą i światłem świata. 
Idę za tobą w twojej wierze lub w twoim zwątpieniu, bo wiem, że nawet ten, kto najbardziej się Mnie 
zaprze, będzie ze Mną na końcu, poddając się zadośćuczynieniu swoimi uczynkami. 
59 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni cierpieniami, a Ja wam dam czystość przez 
Moje Słowo. jeśli mnie wtedy nie usłyszysz, będziesz nadal odczuwał moje miłosierne towarzystwo 
Przyjmijcie Moje światło, by oświeciło waszą drogę życia, a uwolnicie się od zamglenia świadomości 
w godzinie śmierci. Wtedy, w chwili, gdy przekroczycie progi zaświatów, będziecie wiedzieć, kim 
jesteście, kim byliście i kim będziecie. 
Posłuchajcie Mojej przypowieści: 
61 Dawno temu był sobie król, który w otoczeniu swoich poddanych świętował zwycięstwo, jakie 
odniósł nad zbuntowanym ludem, który stał się wasalem. 
62 Król i jego ludzie śpiewali hymn zwycięstwa. Wtedy król tak przemówił do swego ludu: "Moc 
Mojego ramienia zatriumfowała i sprawiła, że Moje królestwo wzrosło; lecz pokonanych będę kochał 
tak, jak was kocham, dam im pola na Moich posiadłościach, aby uprawiali winorośl, a Moją wolą jest, 
abyście ich kochali tak, jak Ja ich kocham." 
63 Czas minął, a wśród tego ludu, który został zdobyty przez miłość i sprawiedliwość tego króla, 
powstał człowiek, który zbuntował się przeciwko swemu panu i próbował go zabić we śnie, ale tylko 
go zranił. 
64 W związku z jego zbrodni, że człowiek uciekł w strachu, aby ukryć się w najciemniejszych lasach, 
podczas gdy król ubolewał nad niewdzięcznością i brak jego przedmiotu, bo jego serce kochał go 
dobrze. 
65 Człowiek ten w swej ucieczce został schwytany przez lud wrogi królowi, a gdy oskarżono go, że jest 
poddanym tego, którego panowania nie uznawali, ten ostatni, przerażony, zawołał do nich na cały 
głos, że jest zbiegiem, bo właśnie zabił króla. Ale nie uwierzyli mu, i skazał go na śmierć na stosie, 
będąc męczennikiem wcześniej. Gdy już krwawił i mieli go wrzucić w ogień, zdarzyło się, że 
przechodził tamtędy król ze swoimi sługami, którzy byli w poszukiwaniu buntownika, a gdy zobaczył, 
co się tu dzieje, ów władca podniósł rękę i powiedział do popleczników: "Co robicie, buntownicy?". A 
na dźwięk majestatycznego i rozkazującego głosu króla buntownicy padli przed nim na kolana. 
66 Niewdzięczny poddany, wciąż leżący w okowach przy ogniu i oczekujący tylko na wykonanie 
wyroku, był zdumiony i przerażony, gdy zobaczył, że król nie umarł, i że krok po kroku zbliżał się do 
niego i rozwiązywał go. Odprowadził go od ognia i opatrzył rany. Potem dał mu pić wino, przyodział 
go w nową, białą szatę i ucałowawszy go w czoło, rzekł do niego: "Mój poddany, dlaczego uciekłeś 
ode mnie? Dlaczego mnie skrzywdziłeś? Nie odpowiadaj mi słowami; chcę tylko, abyś wiedziała, że 
cię kocham, i mówię ci teraz: chodź i chodź za mną." Ci ludzie, którzy byli świadkami tych scen 
miłosierdzia, wołali w zdumieniu i wewnętrznie się zmieniali: "Hosanna, hosanna!". Oni wyznawali, że 
byli posłusznymi wasalami tego króla i otrzymywali tylko korzyści od swego pana; a poddany, który 
raz się zbuntował, ogarnięty tak wielką miłością od swego króla, wymyślił, aby odpłacić się za te 
dowody bezgranicznego uczucia, przez miłowanie i czczenie swego pana na zawsze, podbitego jego 
tak doskonałymi dziełami. 
(Koniec przypowieści) 
67 Oto, ludzie, jak jasne jest Moje Słowo! Jednak ludzie walczą przeciwko mnie i tracą przyjaźń ze 
mną. 
68 Jaką krzywdę wyrządziłem ludziom? Jaką szkodę wyrządza im Moja nauka i Moje prawo? 
69 Wiedz, że ile razy mnie zranisz, za każdym razem będzie ci przebaczone. Ale wtedy jesteś również 
zobowiązany do przebaczenia swoim wrogom, gdy cię obrażają. 
70 Kocham cię, a kiedy ty robisz krok ode mnie, Ja robię ten sam krok, aby zbliżyć się do ciebie. Jeśli 
zamkniesz przede Mną bramy swojej świątyni, będę do nich pukał, aż otworzą się i będę mógł wejść. 



71 Jeśli wierzysz, że jesteś już odkupiony, bo byłem na krzyżu, zrozum to także, że musisz udowodnić, 
że jesteś godny tego zbawienia i iść za tym przykładem; Ja jestem tym, który cię zbawi, Ja jestem tym, 
który cię zbawi 
72 Ze Mną są ci, którzy zgrzeszyli i są dziś błogosławieni, ci, którzy bluźnili i otrzymują dziś na swoje 
usta Moje słowo miłości. Cudzołożnice, które nie miały spokoju w swoim sumieniu, otrzymały 
przebaczenie, aby więcej nie grzeszyły, bo Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. 
73 Ponieważ jesteście uczniami i spadkobiercami Słowa Bożego, nie bluźnijcie więcej. Rozważ, że 
dałem ci przyjemny język, abyś mógł wyrazić każdą myśl, każde natchnienie i każde uczucie. 
74 To jest Moje Słowo, dla niewykształconych i wykształconych. 
75 Bądźcie "dobrymi ludźmi", bądźcie jak czyste zwierciadło, aby wszyscy uwierzyli, że jestem z wami. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 101  
 
1 Jeśli owce nie wołają do pasterza, pasterz szuka ich, aby doprowadzić je do przeszkody. 
2 Uczniowie, przygotowuję was, abyście po moim odejściu szli z prowincji do prowincji głosząc Dobrą 
Nowinę, że Mistrz był wśród ludzi; przygotowuję was, abyście po moim odejściu szli z prowincji do 
prowincji głosząc Dobrą Nowinę, że Mistrz był wśród ludzi W tym czasie organy umysłu Moich 
głosicieli będą zamknięte na tę proklamację, Mój Boski Promień i Moje duchowe dzieci nie będą już 
przejawiać się w tej formie. Po 1950 roku wszystko się zmieni. Jeśli jednak ci, którzy byli rzecznikami i 
nosicielami darów duchowych, wytrwają w swoim przygotowaniu i duchowym wzniesieniu, to 
właśnie oni jako pierwsi osiągną zdolność dyskutowania z ducha na ducha, aby następnie nauczać o 
tym rzesze wiernych. 
3 Usta moich uczniów będą przygotowane do udzielania pociechy potrzebującym, a ich dom będzie 
przygotowany na przyjęcie tych, którzy przychodzą spragnieni pokoju. 
4 Nie wszyscy Moi pracownicy odejdą, aby uczynić Moją Prawdę znaną. Niektórzy będą nadal czekać 
na swoich kolegów, podczas gdy inni będą szukać ich w swoich wioskach, prowincjach i narodów. 
5 Istoty duchowe, które cię chroniły, będą wokół ciebie i dadzą ci inspirację, siłę i wiarę na twojej 
drodze 
6 Słuchajcie mnie najpierw, uczcie się ode mnie, zastosujcie to w praktyce i módlcie się za ten świat, 
który ginie i wykrwawia się na śmierć. Jeśli oczekujecie, że tylko Ojciec zatroszczy się o świat, 
jesteście w błędzie: to wy musicie wziąć na siebie dużą część ciężaru tego Krzyża. 
7 Twoje własne cierpienie nie może sprawić, że zapomnisz o tych, którzy żyją w ciągłej rozpaczy i 
strachu. Wielkie są wasze trudy i trudności w życiu codziennym, ale nie można ich porównać z tymi, 
które obciążają niektórych z waszych bliźnich. 
8 Wiem dobrze, że wiele serc jest obecnie głuchych na Moje wołanie, oddalonych ode Mnie, 
całkowicie pochłoniętych swoimi ambitnymi planami i swoimi wrogościami; dlaczego więc nawet 
wśród was zdarzają się chwile rozpaczy i udręki? Ale dlaczego i wśród was są chwile, kiedy jesteście 
głusi na Moje natchnienia i okazujecie się niedbali na duchowej drodze, którą wam wyznaczyłem? nie 
udawajcie, że to oporność waszego ciała, wasze coraz większe potrzeby i troski oddalają was ode 
Mnie; Ja jestem wszędzie, na każdym kroku i na każdym zakręcie 
9 Ja jestem wszędzie; na każdym kroku możesz znaleźć okazję do zastosowania Mojej nauki, bo 
zawsze znajdzie się czas i okazja, aby duch wypełnił swoje posłannictwo, nawet w dziełach 
materialnych; Ja jestem wszędzie; Ja jestem tym, który cię poprowadzi; Ja jestem tym, który cię 
poprowadzi 
10 Codziennie przez pięć minut myślcie o swoich pracach, oceniajcie siebie i postanówcie, że 
będziecie się coraz bardziej doskonalić. 
11 Modlitwa jest obroną ochronną, bronią i tarczą ducha. Zawsze miejcie w nim schronienie, a nie 
będziecie słabi. 
12 Mówię do was w prostych słowach, zrozumiałych dla wszystkich. Nie zaimponowałem ci z 
wykwintnych wyrażeń, ani z niezrozumiałych filozofii, ani nie mówiłem do ciebie z obcych słów. 
Wielkość Mojego Słowa jest w jego prostocie. Odkryjcie i zgłębcie ją. 
13 Wyznajcie Mi duchowo, wiedząc, że odkrywam to, co ukrywacie na dnie waszego serca. Niech w 
waszych sercach zrodzi się prawdziwa pokuta i starajcie się przychodzić do mnie coraz czystsi. 
14 Nauczcie się tego wszystkiego, a będziecie uznani za uczniów Moich na waszej drodze. Niektórzy, 
gdy rozpoznają Twój dar zbawienia, będą chcieli kupić Twój sekret - jedni z dobrymi intencjami, inni 
dla zysku. Powiecie im jednak, że sekretem pomagania cierpiącym bliźnim jest miłość i że wszyscy 
posiadają tę umiejętność. 
15 Masz zdolności, z którymi możesz zadziwić świat. Za pomocą daru duchowego wzroku będziecie 
prorokować i będziecie przewyższać nawet przewidywania nauki. 
16 Przez moich pracowników, nawet tych najmniejszych, dokonuję cudów. Jest to czas, kiedy ludzie 
prostoduszni i niewykształceni dziękują Mi za to, że obdarzyłem go Moim Miłosierdziem i uczyniłem 
go Moim sługą. ponieważ w człowieku o niewykształconym umyśle może być ukryty wysoki duch, 
który tylko ja mogę rozpoznać 



17 Widziałem wielu jęczących i szlochających na skraju przepaści, ponieważ ich powłoka ciała była 
niesforna i nieokiełznana. ale ich dusza, walcząca z odchyleniami ciała, wznosiła się do Mnie w 
modlitwie, aby Mi powiedzieć: "Panie, jeśli nie przyjdziesz mi na ratunek, zginę". - Wtedy Mistrz 
zwrócił się do nich, aby uczynić tę buntowniczą materię uległą słowem lub próbą i aby dać duszy moc 
do przezwyciężenia ludzkich namiętności i słabości. 
18 To są ci, którzy, choć ubodzy w duchu i pokorni na ziemi, są dziś obdarzeni mocą, a ich usta mówią 
głębokie nauki i z miłością leczą choroby, które były niemożliwe do wyleczenia przez innych. 
19 Czy potrafiłabyś odpowiedzieć na Moje pytania dotyczące Mojego poprzedniego nauczania? 
20 Książka pozostaje tam, otwarta na tej samej stronie, którą pokazałem ci ostatnim razem; ale 
trzeba kontynuować bez ociągania się. Dlatego sprawiam, że Moje Słowo pozostaje wyciśnięte w 
twoim sumieniu, aby przychodziło do ciebie, gdy go potrzebujesz. 
21 Ja jestem Księgą Życia. Dopilnuję, by każdy z was był małą księgą wiedzy, w tym celu właśnie 
zapisuję Moje nauki w waszym sercu. jutro ta nauka dotrze do wszystkich narodów i domów, ale już 
teraz możecie powiedzieć, że mieliście przywilej być Moimi słuchaczami podczas tego głoszenia. 
22 Wezwałem tych, którzy uważali się za wydziedziczonych, tych, którzy wydawali się zbędni w 
ludzkości, tych, którzy doznawali upokorzeń, niektórzy nawet ze strony swoich bliskich, i włożyłem w 
ich ręce tę Księgę Miłości. 
23 Widzieliście świt nowej ery, ale nie możecie powiedzieć, że byliście już świadkami wszystkiego. 
Dlatego starannie cię przygotowuję. W przyszłości, gdy zobaczycie, że ta nauka świeci jasno, nie 
będziecie zdezorientowani ani zaślepieni przez jej światło. Z uczniów staniecie się żołnierzami prawdy 
gotowymi do obrony; w tym celu objawiam wam, jaka jest broń, którą będziecie walczyć. a gdybyś 
zapomniał, nie jest zbyteczne, abym ci przypomniał, że broń, dzięki której będziesz niezwyciężony, to: 
modlitwa, miłosierdzie, przebaczenie, szczerość, łagodność, gorliwość o to, co sprawiedliwe i dobre, i 
miłość 
24 Przeznaczono wam życie na ziemi i kiedy wasze rozczarowania i trudności sprawiły, że prosiliście o 
ukrytą radę Bożą, natychmiast otrzymaliście Boską odpowiedź, kiedy zostaliście wezwani do 
słuchania Mojego Słowa, które jest pieszczotą i balsamem, a zarazem prawem. 
25 Gdy usłyszycie Mnie mówiącego jako Ojciec, jako Mistrz i jako Bóg, zmienicie kierunek waszego 
życia, wiedząc teraz, że celem, dla którego zostaliście stworzeni i posłani na świat, jest dotarcie do 
Mnie; Ja jestem tym, który da wam odpowiedź, tym, który da wam odpowiedź 
26 Kto jak nie ja objawiłby wam wasz cel i odkryłby wam wasze dary duchowe? 
27 Mój uczeń Jan, w swoim uniesieniu, widział ten czas, rozwój waszych darów duchowych, ale on 
tylko widział to. Najpierw Boski Baranek musiał przyjść do was, aby odpieczętować szóstą pieczęć tej 
Księgi Wiecznej Mądrości i Doskonałej Sprawiedliwości, abyście mogli ją zrozumieć. 
28 Droga, którą wam dziś pokazuję, jest oświetlona Światłem Prawdy, abyście mogli mnie dosięgnąć. 
Na tej drodze napotkacie wiele prób, będzie wiele okazji byście studiowali Moje Prawo, byście 
poznali swoje przeznaczenie i poświęcili się jego wypełnieniu. 
29 Każdy dzień przynosi swoje próby, a Ja widzę, jak je przyjmujesz i kontemplujesz owoce, które Mi 
ofiarujesz. Wiele z tych prób jest niewielkich, ale dzięki nim możesz rozpocząć życie w doskonaleniu i 
doskonałości. Ale nie docierając do sedna, odrzucacie je, a jeśli postępujecie w ten sposób, jak 
możecie się przygotować na cięższe próby? Wyrok, który wydaję na wasze dzieła, nie jest surowy; jest 
to wyrok czułego Ojca, który was kocha, który wam doradza, abyście zawsze postępowali naprzód w 
praktykowaniu Mojego Prawa i okazywali swój pokój i duchową siłę. Ale Ja szukam i kocham 
wszystkie Moje dzieci, nie odwracam się od tego, który się wykroczył, lecz przebaczam mu i daję mu 
możliwość naprawienia swoich błędów i powrotu na właściwą drogę. 
Wśród tych, którzy idą za Mną, są tacy, którzy nie zdołali uwolnić się od swoich grzechów; ale inni, 
którzy modlą się żarliwie, dopóki sądzą, że odnieśli zwycięstwo (w życiu), zapominają o Moich 
pouczeniach, gdy zranią się w swojej miłości własnej lub dumie i pozwalają, by ujawniły się ich złe 
skłonności. Któż mógłby ukryć się przede Mną, który znam twoje myśli i pochodzenie twego 
jestestwa? 
30 Podczas gdy człowiek nie może przeniknąć serca swego bliźniego, aby bronić jego sprawy, Ja się 
tym zajmę, czy to sprawiedliwe czy niesprawiedliwe, bronię cię i kocham cię 



31 Słuchajcie Moich słów, abyście się nie potknęli i nie przynieśli do ust kielicha cierpienia; kocham 
was, kocham was. dlaczego nie zrozumiesz swojego przeznaczenia miłości, swojej wielkiej misji? 
dlaczego nie czynicie dzieł podobnych do Moich, czując, że jesteście w stanie dokonać tego, o co was 
proszę, będąc częścią Mojej Istoty i dlatego obdarzeni wielkimi przymiotami? 
32 Nie chcę, abyście czuli się zranieni, gdy przyjmujecie Moje Słowo, chcę raczej zaszczepić w was 
nową odwagę z nim związaną. kiedy już powiedziałem ci: "Twoja wola jest Moja", pamiętaj, że kiedy 
poddajesz się Moim Prawom, wypełniasz Moją Wolę; Ja jestem Tym, który sprawi, że wypełnisz Moją 
Wolę; Ja jestem Tym, który sprawi, że wypełnisz Moją Wolę; Ja jestem Tym, który sprawi, że 
wypełnisz Moją Wolę Aprobuję twoje dobre postanowienia i decyzje i odczuwasz Mój Pokój i Moje 
Błogosławieństwa zstępujące na twoje serce za każdym razem, gdy wykonujesz swój obowiązek 
miłości; Ja jestem tym, który sprawi, że będziesz czynił Moją Wolę. 
33 Staraj się czynić dobrze, módl się żarliwie i miłuj bliźniego swego. Niech twój duch rośnie i czuje się 
silny i wielki w wypełnianiu swojej misji. 
34 Spodobało Mi się, że w tym czasie jesteście ubodzy, ale nie zostawię was bez chleba 
powszedniego. Gdybym wam czegoś odmówił, dałbym wam w zamian chleb Ducha, chleb życia 
wiecznego, i nazwałbym was dobroczyńcami ludzkości. 
35 Nadeszły czasy nawiedzenia zapowiedziane przeze Mnie za pośrednictwem Damiana Oviedo. 
Narody walczą ze sobą w swoich wojnach, a głód i zaraza szerzą się nad ludzkością. Siły natury zostały 
wyzwolone. Powiedziałem przez pierwszego nosiciela głosu: "Czasy się zmienią i kiedy zobaczycie, że 
ludzka nauka przejawia wielkie oznaki postępu, będziecie pokutować i uczyć się ode mnie, aby 
przynieść ludzkości przesłanie pokoju. 
36 Wszyscy jesteście oświeceni i nawet w najodleglejszym zakątku ziemi, gdzie jest jeden z Moich 
uczniów, Mój Duch będzie obecny, rozsiewając światło i moc, rozwiązując problemy i usuwając 
przeszkody. wy, którzy zostaliście naznaczeni przeze Mnie w tym czasie, wstawiajcie się za tymi, 
którzy nie dostąpili przywileju poznania tego objawienia, które wam daję; daję wam możliwość 
poznania Mnie i oświecenia się przeze Mnie 
37 Odpocznij w tym krótkim czasie, w którym cię błogosławię i daję ci Mój Pokój, ponieważ musisz 
wypełnić swój obowiązek zadośćuczynienia; w tym celu udzieliłem ci łaski przyjęcia nowego 
ziemskiego ciała. Moja miłość daje wam tę możliwość, abyście mogli do mnie dotrzeć. Jak może być 
Moją Wolą, abyś przyszedł do Mojej Obecności z bólem w duszy? Ale wy, którzy Mnie słuchacie, 
wiedzcie, że Słowo Moje nie odstąpi już od waszego sumienia. Ale jakże wielu jest takich, którzy nie 
chcą przyjść, choć ich wzywam: są to ci, którzy gonią za przyjemnością jako najwyższym celem swego 
życia, i którzy za prawa mają tylko dyktat swej wolnej woli. Nie opuszczam ich dlatego, że nie chcą iść 
za Mną; przeciwnie, to ich najbardziej szukam, bo wiem, że to oni podniosą na Mnie oczy, gdy ból w 
ich sercach będzie bardzo wielki. 
38 W tych chwilach pokuty przyjmuję wszystkich i przebaczam wszystkim. ale podczas gdy jedni 
odnawiają się przez całe życie, inni zapominają o Moim dowodzie miłości, jak tylko odzyskają spokój i 
zdrowie, i znów czują się silni, i oddalają się jeszcze bardziej. Nie wiedzieli, jak wykorzystać dobrą 
okazję, którą dało im życie, aby powrócić na prawdziwą drogę. Następnie wzywam ich do Pozaświata, 
aby ich duch mógł zastanowić się nad sobą, poza wpływem materii i wszystkiego, co związało go ze 
światem. 
39 Do ilu istot ludzkich wysyłam to wezwanie dzień po dniu! Oczyszczą się w świetle Mojej Boskiej 
Sprawiedliwości przed powrotem, a oczyszczeni w ten sposób nie splamią się ponownie brudem, 
ponieważ przyjdą z mocnym zamiarem wykonania zasłużonych dzieł - dzieł, które są miłe przed 
Panem i godne Niego. 
40 Ilu z was będzie musiało powrócić na ziemię, aby wykonać zadanie, którego nie wykonaliście, lub 
w poszukiwaniu możliwości naprawienia błędów, które popełniliście! 
41 Weźcie pod uwagę, że chociaż wielu z was miało dość czasu, aby Mnie słuchać i uczyć się ode 
Mnie, to jednak są oni w ostatnich latach swego życia i nie mają już czasu, aby siać to, co zgromadzili 
z tak wielką miłością w swoim duchu; Ja jestem tym, który dał im czas i środki, aby to uczynić ale nie 
martwcie się, Ja jestem Życiem i pozwolę wam żyć, abyście mogli zasiać w sercach to ziarno, które tak 
bardzo pragniecie uprawiać; Ja jestem Życiem i pozwolę wam żyć, abyście mogli zasiać w sercach to 
ziarno, które tak bardzo pragniecie uprawiać 



42 Wśród tłumu, który mnie słucha, nie brak takich, którzy myślą, że rozumieją wiele z Boskiej nauki, 
lecz wewnętrznie wątpią i zaprzeczają temu słowu. Ale nie może zaprzeczyć temu, że jego serce 
drżało i biło w nieznany mu sposób. Będzie próbował zapomnieć pewne słowa, które do niego 
skierowałem, a jednak nie będzie mógł, straci nawet kilka godzin snu, w którym słyszy echo tego 
niepozornego i prostego słowa. Powodem tego jest to, że jego sumienie powie mu, że za tym słowem 
było światło, które odkryło to, co ukrywał w swoim sercu, i mówiło mu o tym, co tylko on wiedział. 
43 Oto kolejna strona Księgi Życia, napisana przez Moją miłosierną Rękę. Przemówiłem do twego 
ducha, bo w każdym czasie dawałem się poznać ludziom. Forma, w której się teraz objawiam nie jest 
ani nowa, ani obca. Tylko dla tego, kto się zmaterializował, może się to wydawać dziwne lub 
niemożliwe. Dla tego zaś, który na mnie czekał, jest rzeczą najbardziej naturalną i słuszną usłyszeć w 
sobie głos Ojca. Tylko te panny, które wiedziały, jak patrzeć z zapalonymi lampami, usłyszały głos 
Oblubieńca, gdy przyszedł o północy. 
44 Byli tacy, których musiałem wzywać raz, drugi i trzeci, tacy, którzy nie tylko musieli mnie usłyszeć, 
ale i przejść do sedna wszystkiego, aby rozpalić ich wiarę, a niektórzy bluźnili Mojemu Dziełu; ale 
później, gdy uczyniłem cud na ich drodze, wyznawali ze skruchą i strachem, że Ten, który mówił, był 
Słowem Bożym, Boskim Mistrzem. To jest Moja najlepsza nauka: Bądźcie cierpliwi dla waszych 
bliźnich; jeśli wątpią w naukę, nigdy nie odpowiadajcie obelgą za obelgę. 
45 Błogosławieni ci, którzy starają się ukryć przed Moimi oczami ból, jaki ludzie zadają im swoim 
szyderstwem i bezdusznością. Błogosławieni, którzy nie narzekają, lecz dziękują Mi, bo pomimo ich 
prób, łaska Moja wszędzie za nimi podąża. 
46 Co możesz ukryć przed Moim wzrokiem, aby nie odkrył? Nagrodzę was; zawsze, po burzach, 
zobaczycie pojawiającą się tęczę pokoju; nagrodzę was moimi błogosławieństwami. kontynuujcie 
gromadzenie Mojej nauki jak skarbu, niech stanie się ona czynem, aby miłość została oczyszczona w 
waszych sercach. 
47 Wśród was są tacy, którzy w przeszłości lubowali się w złu, którzy czuli się swobodnie w nienawiści 
i zgorszeniu, lecz przeraziła ich miłość, miłosierdzie i pokora. Teraz są odświeżani przez ich 
wewnętrzną przemianę, przez ich odnowienie. Twój duch już zdobywa władzę nad twoim ciałem. 
Teraz cieszycie się, gdy czynicie dobro, czerpiecie przyjemność z praktykowania miłosierdzia i 
odczuwacie satysfakcję z bycia łagodnymi i pokornymi. Zaczynasz odczuwać dreszcz i odrazę wobec 
deprawacji. Nie ma nikogo, kto po wysłuchaniu mnie, nie zmienił w jakiś sposób swojego życia. Kto 
mógłby powiedzieć, że nie czuł prawdziwego zdrowia przepływającego przez jego istotę po 
otrzymaniu uzdrawiającego balsamu Najwyższego Lekarza na jego ciało i duszę? Ileż cudów dokonało 
samo Moje Słowo! Wszystko, co wam dałem, aby pomóc wam przezwyciężyć duchowe lenistwo. Nie 
przyszedłem bowiem w tym czasie poświęcić się jako człowiek, lecz pobudzić was do zdobywania 
zasług, abyście mogli zasłużyć na swoje zbawienie. Nad tobą istnieje duchowy skarb, który jest 
dziedzictwem dla twojego ducha. Kiedy posiądziesz wszystko, co ci przeznaczyłem? 
48 Dziś nikt nie może wiedzieć, jak wiele już osiągnął. 
49 Jak bardzo potrzebujesz chwil! Niektórzy płaczą i nie wiedzą dlaczego, są cały czas chorzy. Inni, 
którzy są ojcami, zastanawiają się, dlaczego zbierają tylko owoce niezrozumienia i niewdzięczności, 
mimo że dbali o swoją rodzinę i opiekowali się nią z miłością. A te kobiety, które miały pragnienie 
pieszczot i pomocy na ziemi, podobnie zastanawiają się, dlaczego nie mogły ugasić tego pragnienia 
czułości w życiu. Bracia i siostry tej samej krwi czują się od siebie oddaleni, nie kochają się ani nie 
rozumieją. Zadajecie sobie pytanie o przyczynę tego wszystkiego i nie jesteście w stanie zrozumieć, 
dlaczego dobroć zawodzi na waszych oczach. Mówię ci: Gdy dobro jednych znajdzie echo u innych, a 
ich serca doznają dzięki niemu orzeźwienia - gdy duchowe cnoty i wartości zostaną należycie 
docenione, wtedy głód, pragnienie sprawiedliwości, miłości i zrozumienia zniknie z ludzkich serc. 
50 Mówię wam też, że tu na ziemi nie wiecie, kim jesteście duchowo, ani nie wiecie, kto jest duchem 
waszego współmałżonka, waszych rodziców czy waszych dzieci. Tylko w ten sposób byłeś w stanie 
udźwignąć ciężar wielu obowiązków zadośćuczynienia, które tworzą Twój krzyż. Noś ten krzyż z 
miłością, nie próbuj wiedzieć, kim mógłbyś być w tym czasie. Bądźcie zadowoleni wiedząc, że wszyscy 
jesteście braterskimi dziećmi jednego Ojca, i że nie może być wrogów między braćmi i siostrami. 
Kochajcie się wzajemnie, a będziecie postępować na ścieżce ewolucji. 



51 Dawno temu Eden zamknął swe bramy dla ludzkości, zniknął, a jego zapach wzniósł się w 
nieskończoność. Ziemia zamieniła się wtedy w dolinę łez i rozpoczęła się duchowa pokuta, pole bitwy, 
na którym dusza oczyszcza się. Ale lepszy raj niż ten, który utraciłeś, jest ten, który znajdziesz; czeka 
on na ciebie z otwartymi bramami. Módlcie się, abyście otrzymali moją moc i mogli dalej postępować 
na swojej duchowej drodze rozwoju. Ale czyń to swoim duchem, a nie wyuczonymi modlitwami - 
choćby najpiękniejszymi - jeśli nie czujesz ich głęboko. Miłujcie więc i przebaczajcie swoim bliźnim. 
Wtedy doświadczycie błogości, która przepłynie z waszego sumienia do waszego serca, gdy będziecie 
postępować zgodnie z Moimi wskazówkami. 
52 Od dawna przygotowywałem was, bo przyjdzie czas, że będziecie nazwani zakłócającymi porządek 
i pokój duchowy na świecie, bo będziecie oczerniani. Moje nauki kształcą tych, którzy jutro będą 
cierpliwymi, pokornymi i łagodnymi mistrzami, tych, którzy z miłością odpowiedzą na wszystkie 
pytania swoich bliźnich. 
53 Każda z Moich nauk jest księgą, z której możesz nauczyć się wszystkiego, czego twój duch 
potrzebuje, aby później uczyć twoich braci i siostry. Moje nauki przygotowują dla was nowy świat, 
nowe życie już na tej ziemi. Lecz gdy mówię wam o tej prawdzie, a wy myślicie o wojnie prowadzonej 
przez narody, gdzie jest tylko ból, strach i nędza, myślicie, że to słowo nie może stać się 
rzeczywistością. Ale zaprawdę powiadam wam, że to, co wam przekazuję, jest nie tylko nauką, ale i 
proroctwem. 
54 Jeśli wasza nauka i wasz grzech sprawiły, że utraciliście raj pokoju, szczerości i braterstwa, 
spirytualizacja zwróci wam tę łaskę, która będzie bardziej doceniona niż wysoki stopień rozwoju, jaki 
posiadacie dzisiaj, niż (to istnienie), kiedy byliście jeszcze w stanie niewinności. 
55 Prosta i łatwa jest nauka Moja, aby ją zrozumieli początkujący. Chociaż objawiam się przez 
grzeszne ciała, Moje Słowo pozostaje jako ślad miłości w sercu ludzi. Ta forma manifestacji jest 
kolejnym dowodem pokory, którą dałem Moim dzieciom. Ciągle uczę cię tej cnoty, gdyż jest ona 
jedną z tych, które duch powinien praktykować najbardziej. Niektórym dałem skromne pochodzenie 
w świecie, aby w swoim życiu mogli brać przykład z Mistrza; innym dałem bogaty dom, aby mogli 
podobnie naśladować Jezusa, który, choć był królem, opuścił swój tron, aby służyć ubogim, chorym i 
grzesznikom. 
56 Zasługa tego, kto zniża się ze swego stanowiska społecznego, aby służyć bliźnim, kimkolwiek by oni 
byli, jest tak wielka, jak zasługa tego, kto na drodze miłości wznosi się ze swego nędznego i 
nieznanego życia na wyżyny sprawiedliwych. 
57 Ach, gdyby tylko było wśród was serce pokorne, które mogłoby służyć za przykład dla innych! bo 
jakże wielu z tych, którzy mają na twarzy wyraz pokory, sieje arogancję, którą skrycie mają w swoich 
dumnych sercach! Wolą Moją jest, aby ta maska obłudy opadła z tego ludu, aby ludzie mogli was 
rozpoznać jako uczniów Ducha Świętego z powodu waszej pokory. 
58 Zycie waszego Mistrza jest przykładem dla wszystkich ludzi. Ponieważ jednak kobiecie tej 
brakowało pouczenia o jej zadaniu jako matki, została jej posłana Maryja jako wcielenie Boskiej 
czułości, która ukazała się jako kobieta wśród ludzi, aby dać wam również swój Boski przykład pokory. 
59 Za każdym razem, gdy słyszysz, jak wychwalam cnoty, czujesz, że grzech ludzki i niedoskonałość 
ukazują się przed twoimi oczami w całej swej okazałości. Potem, niestety, pochylasz szyję i ktoś mówi 
do Mnie: "Panie, czy przychodzisz w swojej czystości i świętości, aby nas upokorzyć z powodu naszych 
grzechów, Ty, który kładziesz pokorę na naszych sercach?". Odpowiadam temu sercu, że nie 
zrozumiało Mojego Słowa, że jest to tylko atom Mojego Światła i Mojej Świętości, które stawiam 
przed tobą, abyś nie czuła się upokorzona przede Mną, ani niezdolna do naśladowania Mnie w 
cnocie. 
60 Nie mylcie pokory ze skromnością ubioru. Nie wierzą, że jest pokorny, który ma poczucie niższości 
w sobie i z tego powodu jest zmuszony służyć innym i kłaniać się przed nimi. Powiadam wam, że 
prawdziwa pokora jest w tym, kto choć potrafi ocenić, że jest kimś i wie, że posiada pewną wiedzę, 
gotów jest zniżyć się do innych i z radością dzieli się z nimi tym, co posiada. 
61 Pokora jest światłem duszy, a w przeciwieństwie do niej brak tegoż jest w niej ciemnością. 
Próżność jest owocem niewiedzy. Ten, kto jest wielki przez wiedzę i wyróżniony przez cnotę, posiada 
prawdziwą skromność i duchową pokorę. 



62 Jakie wdzięczne uczucie masz, gdy jesteś świadkiem, jak osoba ciesząca się uznaniem wśród ludzi 
wyraża wobec ciebie sympatię, zrozumienie, pokorę. Możesz przekazać to samo uczucie tym, którzy 
są poniżej ciebie lub tak się czują. Umieć się ukłonić, umieć wyciągnąć rękę bez poczucia wyższości, 
nauczyć się być wyrozumiałym. Mówię wam, że w tych przypadkach nie tylko ten, kto otrzymuje 
dowód uczucia, pomoc lub pocieszenie, jest zadowolony, ale także ten, kto je daje, bo wie, że nad 
nim jest Ten, który sam dał mu dowody miłości i pokory, a Ten jest jego Bogiem i Panem. 
63 Doświadczcie w waszych sercach rozkoszy odczuwania miłości waszego Ojca, który nigdy nie 
upokorzył was swoją wielkością, ale objawił ją w swojej doskonałej pokorze, aby uczynić was wielkimi 
i doprowadzić was do cieszenia się prawdziwym życiem w Jego Królestwie, które nie ma początku ani 
końca. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 102  
 
1 Twoje błaganie dotarło do Nieba, a na dowód tego odczuwasz w tych chwilach Mój Pokój. Jeśli przy 
jakiejś okazji poczujecie słodki pokój przenikający wasze serce, możecie powiedzieć z całą pewnością, 
że wasz Stwórca był blisko was. Jeśli twoje serce bije szybciej i niewytłumaczalna radość wypełnia cię, 
to dlatego, że twój duch usłyszał głos swego Pana. 
2 Weź swój krzyż myśląc, że Moja Obecność jest z tobą, aby cię zachęcić w twojej drodze rozwoju. 
3 Każdy z was może i powinien być wśród tych, których oświecił Pan. nie ma serca, które by nie nosiło 
w sobie boskiego nasienia miłości i cnoty. Ci, którzy przyjmują Moją Naukę i stają się Moimi uczniami, 
to ci, którzy przez prawdziwe świadectwa miłości i miłosierdzia wobec tłumów przedstawiają swego 
Mistrza jako doskonałą miłość i nieskończoną mądrość. To jest sposób, w jaki macie głosić Dobrą 
Nowinę na ziemi poprzez czyste uczynki, słowa i myśli. 
4 Chcę, abyście osiągnęli w tym czasie tak wielką wrażliwość duchową, że wystarczy wam myśl Moja 
odbita w waszym umyśle, abyście byli Mi posłuszni z prawdziwą łagodnością. 
5 Te czasy, kiedy ludzie żądali od swego Boga niezaprzeczalnej manifestacji materialnej, aby uwierzyć 
w Jego Słowo, Jego Istnienie lub Jego Sprawiedliwość, skończyły się. Czasy, w których ludzie drżeli 
tylko na straszny głos swoich proroków lub na Boską sprawiedliwość objawiającą się przez rozpętane 
żywioły, przez plagi, zarazy i wojny, powinniście uważać za minione; nie pielęgnujcie pragnienia, aby 
trwały one do waszych dni. Wasz duch jest wyewoluowany i będzie zmagał się ze zmaterializowaną 
duszą, dopóki nie uczyni jej podatną na wibracje, inspiracje i przesłania, które przychodzą do was ze 
Świata Duchowego. 
6 W każdym wieku pomagałem waszemu duchowi, aby coraz bardziej posuwał się naprzód ku 
poznaniu prawdy. Dopilnujcie, aby nadeszła godzina, kiedy zniknie ostatnia zasłona i będziecie mogli 
oglądać chwałę waszego Ojca. 
7 Kto, nie mówiąc nikomu, że jest Moim uczniem, szerzy dobro na swej drodze, będzie wszędzie 
pytany przez swoich bliźnich, jaka jest najkrótsza droga, aby dojść do Ojca. 
8 Kto się chełpi, że jest Moim żołnierzem, Moim sługą lub Moim uczniem, wzbudzi tylko podejrzenie, 
drwinę, pogardę i potępienie. 
9 Po tym, jak Jezus dokonał wielkich i potężnych dzieł na oczach swoich uczniów, zapytał kiedyś 
Piotra: "A ty, za kogo mnie uważasz?". Na to uczeń odpowiedział ze zdziwieniem, ale pełen wiary: "Ty 
jesteś Synem Boga żywego". Tak będziecie chodzić po świecie zgodnie z moją wolą: Z tą łagodną 
dobrocią, której nauczył was Jezus. Wtedy nie zabraknie tych, którzy widząc wasze uczynki, uwierzą, 
że jesteście Moimi uczniami i że przekazujecie Moją naukę waszym bliźnim. Pamiętajcie, że Ja jestem 
dobrą drogą, Moje Słowo dało wam o tym świadectwo. Wiele mówiłem do was, ale nie możecie 
powiedzieć, że choć jedno z Moich słów nauczyło was czegokolwiek poza Moim Prawem; nauczyłem 
was Mojego Prawa, ale nie możecie powiedzieć, że choć jedno z Moich słów nauczyło was 
czegokolwiek poza Moim Prawem 
10 Spotkałem was jak rośliny zwiędłe i jałowe pod promieniami niemiłosiernego słońca i sprawiłem, 
że poczuliście pieszczotę Mojego Słowa, które było na was jak niebiańska rosa; nie dałem wam 
poznać, że jesteście na drodze pełnej ostów, ale nie dałem wam poznać, że jesteście na drodze pełnej 
ostów Szedłeś po ścieżce pełnej ostów i nie chciałeś iść dalej z obawy, że zostaniesz zraniony. Lecz po 
usłyszeniu Mojego Słowa straciliście strach przed życiem, nieufność i podejrzliwość odeszły z waszych 
serc i wznowiliście drogę życia pełni nadziei i wiary w swoje przeznaczenie. Dla każdej chwili, która 
minęła wykonane rozbrzmiewać w swoim duchu słowa Ojca, który jest pokarmem życia wiecznego 
dla każdego, kto bierze go w. 
11 Ludzie, w tym samym czasie, gdy ja przygotowuję was do wejścia w Życie Duchowe, legiony ludzi 
przygotowują się na świecie do wykorzenienia z serc swoich bliźnich każdego ziarna duchowego 
pochodzenia. Daję wam niezbędny czas, abyście mogli wzmocnić swoją wiarę i pozwolić Boskiej 
wiedzy o tym, co wam objawiłem, rozwinąć się w waszych sercach. Jeśli naprawdę się przygotujecie, 
nie będziecie mieli się czego obawiać ze strony świata, ani jego słów, ani jego książek, ani jego 
obietnic, ani jego gróźb, które nie zdołają wyprzeć z waszych serc istoty Mojej nauki, ani obietnicy 



Ziemi Obiecanej, którą wam ofiarowałem. nigdy nie zamienisz go na najbardziej kuszące obietnice 
świata. 
12 Kiedykolwiek ta próba przyjdzie na ciebie i twoi wrogowie będą obserwować twoje kroki, 
pamiętaj, że to Chrystus mówi do ciebie w tym momencie, przypominając ci, jak Jezus był kuszony na 
pustyni i jak pokonał świat i ciało swoją mocą. Chcę, abyście byli tacy sami - silni w obliczu każdego 
przeciwnika, nie zapominając, że najpotężniejszego z waszych wrogów macie w sobie, i że tylko wiara 
i siła, która pochodzi ode Mnie, da wam zwycięstwo. 
13 Wasze zmagania nie pozostaną bez nagrody, będzie ona nieskończenie większa niż ta, której 
moglibyście oczekiwać od ziemi. Tej wielkiej nagrody dam wam tylko trochę tu, na tym świecie, z 
góry, a będzie to satysfakcja zobaczenia, jak wrogowie Mojej Prawdy nawracają się do niej. 
14 Rozważajcie dokładnie Moje nauki, umiłowani uczniowie, a z tego rozważania nabierzecie siły, 
która pomoże wam nie rozpaczać w walce. 
15 Uczyń swój umysł wolnym od wszelkiej nieczystości, jeśli chcesz zrozumieć Moje Słowo. Mistrz 
pracuje nad nim, aby obudzić go z tego snu, w którym jest pogrążony, i aby pokazać mu jaśniejące 
światło nowego poranka. 
16 W Mojej miłości do ciebie czynię Boskie człowieczeństwo, aby było dla ciebie zrozumiałe; czynię je 
dla ciebie zrozumiałe w Mojej miłości do ciebie Moją Boską Mądrość przemieniam w ludzkie słowa i 
sprawiam, że poprzez ten duchowy dar słyszycie pouczenia waszego Ojca Niebieskiego, który 
umacnia wasze ciało swoją miłością i oczyszcza waszą duszę z jej plam. 
17 Ojciec wszystkich istot mówi do was w tej chwili. Miłość, która was stworzyła, daje się odczuć w 
każdym, kto słyszy to słowo. 
18 Zanim usłyszeliście Mnie przez tych głosicieli, ukryty głos w was oznajmił wam Moją Obecność na 
waszej drodze. Ci, którzy byli w stanie usłyszeć ten głos w swoim sercu, potwierdzili potem, po 
otrzymaniu Dobrej Nowiny, do której przyprowadził ich brat mówiąc: "chodźcie, bo Boski Mistrz 
obecnie przemawia i czeka na was", że przeczucie, które mieli, nie zwiodło ich, że zapowiedź z ich 
serca była prawdziwa. Zaprawdę, powiadam wam, to są ci, którzy pozostali ze Mną, ci, którzy 
uwierzyli w Moje objawienie się, bo już Mnie oczekiwali. 
19 Kiedy nie będę już do was przemawiał w takiej formie, jakiej doświadczacie dzisiaj, znowu dam się 
wam poznać bezpośrednio z ducha na ducha, a wtedy nie będziecie już wątpić, ani pytać: "czy to 
naprawdę Pan?". wtedy będziecie mieli pewność i absolutną wiarę, że wasz duch zacznie rozmawiać 
ze swoim Stwórcą. 
20 Nie stają się słabe w swoich wysiłkach, aby zbliżyć się do mnie, bo myślisz, że twoja duchowa 
dojrzałość jest niska. wkraczacie w wiek uduchowienia, ale nie osiągniecie jeszcze doskonałości w 
waszej duchowej komunii; po was przyjdą inni, a po nich inni, którzy usłyszą Mój Głos, otrzymają 
Boskie natchnienie i będą odtwarzać Moje przesłania w sposób, którego teraz nie możecie sobie 
wyobrazić; Ja jestem tym, który da wam przesłanie Mojego Ducha; Ja jestem tym, który da wam 
przesłanie Mojego Ducha; Ja jestem tym, który da wam przesłanie Mojego Ducha Czy nie może być 
tak, że to wy sami będziecie żyli w tych czasach? ale te przyszłe rzeczy tylko ja mogę przeniknąć i 
tylko ja mogę wiedzieć, które z nich powrócą, a które pozostaną w sferze duchowej, by nigdy nie 
powrócić na ziemię; tylko ja będę mógł wam to powiedzieć 
21 Jedni z moich uczniów położą pierwszy kamień, inni zaś ostatni kamień w najpiękniejszym 
gmachu, jaki człowiek zbudował dla swego Pana. 
22 Praca ta będzie owocem duchowej harmonii wśród wszystkich ludzi. Dzisiaj czujecie się bardzo 
daleko od możliwości wydawania tego owocu, ponieważ zdajecie sobie sprawę, że panuje niezgoda 
między ludźmi. Niemniej jednak, nie rozpaczajcie, już zbliża się sierp, który zetnie chwasty dzielące 
ludzkość, tak że gdy nawiedzenie się skończy, ujrzycie sprawiedliwość, rozum i braterstwo jaśniejące 
na nowo. 
23 Dziś otwieram przed wami Boską Księgę Mojej Miłości; czyńcie to także w waszych sercach, 
umiłowani uczniowie; Otwieram przed wami Boską Księgę Mojej Miłości; czyńcie to także w waszych 
sercach, umiłowani uczniowie. Nie bójcie się jednak, bo zanim dam wam Moje pouczenie, zatrzymam 
się, aby wysłuchać waszych boleści i uzdrowić was z waszych cierpień; nie jestem mężczyzną, lecz 
niewiastą Moim pragnieniem jest, żebyście przychodząc do mnie mieli głęboki pokój w waszym 
duchu. Wiem, że każdy z was ma wiele do pokonania i dlatego jest absolutnie konieczne, abyście już 



teraz otrzymali wielką zachętę. Siłę daje wam Moje Słowo, które jest przesiąknięte życiem i 
zdrowiem. To Słowo wypływa z Boskiego Słowa, które w tym czasie przenika do wnętrza waszego 
ducha, by doprowadzić do doskonałej komunii pomiędzy Ojcem i Jego dziećmi. 
24 Dla niektórych Moja nauka będzie niezapomniana, bo w ich życiu będzie gwiazdą, która kieruje ich 
krokami. Ci przyjdą w odpowiednim czasie, aby pójść za Mną i być świadkami Moich objawień. Inni 
będą błądzić z drogi, nie zdając sobie sprawy z tego, kogo słuchali, ani jaka była prawda zawarta w 
tym słowie. Wtedy będą musieli błądzić trochę dalej, aż przyjdzie czas ich próby i poczują wzrastające 
w najgłębszym wnętrzu ich istoty natchnienie, które przypomni im to, co kiedyś słyszeli, a do czego 
ich serce nie przywiązywało wtedy wagi. Przede wszystkim słuchajcie mnie wszyscy, czy potem się 
odwrócicie, czy się mnie wyprzecie. Sieję w twoim duchu, tam, gdzie tylko ja znajduję dostęp, bo jest 
tylko jeden klucz do niego, a ja go posiadam. gdy nadejdzie właściwy czas, z głębi twego serca 
wybuchnie Światło, które dziś zostawiam w najbardziej ukrytej części twego jestestwa; dam ci do 
niego klucz; dam ci do niego klucz 
25 Wyeliminujcie ciemność w waszym życiu, ignorancję, wady, wszystko, co czyni wasze ciało 
chorym. Wnieście światło do waszej egzystencji i przelejcie miłość waszego ducha na drogę życia 
waszych bliźnich. 
26. "Czas nowej wiedzy" - tak ludzie nazwali ten wiek, ale ja wam mówię, abyście ufali nie tylko w 
światło, które pochodzi z nauki, ale także w wasze dary duchowe. Nie zapominajcie, że człowiek żyje 
nie tylko chlebem, ale także każdym słowem, które pochodzi od Boga. 
27 Zachowajcie Moje Słowo w waszych sercach, a gdy z niego korzystacie, niech to nie będzie chlubą 
przed tymi, którzy nie znają tej nauki. nie pragnijcie ukazywać się jako nowi oświeceni, gdyż nikt z 
waszych bliźnich nie jest pozbawiony światła. Jeśli nie będziecie pokorni w przekazywaniu Mojego 
dziedzictwa, nie będziecie mogli dawać światła. 
28 Obecnie przekazuję ludzkości nową księgę, nowy testament: Moje Słowo Trzeciej Ery, Boski Głos, 
który przemówił do człowieka, gdy została zdjęta szósta pieczęć. 
29 Nie jest konieczne, aby wasze imiona lub wasze czyny przeszły do historii. w tej księdze Moje 
Słowo będzie jak głos rozbrzmiewający i wyraźny, przemawiający wiecznie do ludzkiego serca, a Mój 
lud pozostawi potomnym ślad swoich kroków na tej drodze uduchowienia. 
30 Zostawcie pamięć o waszych dobrych uczynkach jako przykład dla tych, którzy przyjdą po was. 
Pospiesz się, aby wyplenić wszystkie swoje plamy nawet dzisiaj, tak, że nie będą one widoczne przez 
swoich braci i siostry. 
31 Pisma Pierwszej Ery przekazały historię ludu Izraela, zachowując imię jego dzieci, jego sukcesy i 
porażki, jego dzieła wiary i jego słabości, jego chwałę i jego upadki, aby ta księga mogła mówić do 
każdego nowego pokolenia o rozwoju tego ludu w jego uwielbieniu Boga. Księga ta przekazała 
również imiona patriarchów, którzy umiłowali cnotę i sprawiedliwość, wzory siły wiary, oraz imiona 
proroków, widzących rzeczy przyszłe, przez których usta Pan zawsze przemawiał, gdy widział swój lud 
na krawędzi niebezpieczeństwa. Przekazywała też nazwiska skorumpowanych, zdrajców, 
nieposłusznych, bo każdy incydent, każdy przykład jest lekcją, a czasem symbolem. 
32 Kiedy przebywałem wśród ludzi w Jezusie, tylko wtedy, gdy było to konieczne, korzystałem z istoty 
tych pism, ze znaczenia tych dzieł, aby przekazać Moją naukę; nigdy nie chwaliłem tego, co 
materialne i nieistotne. Czy nie pamiętacie, że wspomniałem o sprawiedliwym Ablu, że chwaliłem 
cierpliwość Hioba i wspominałem mądrość i chwałę Salomona? Czyż nie wspominałem wielokrotnie 
Abrahama i nie mówiłem o prorokach, i czyż nie powiedziałem wam w odniesieniu do Mojżesza, że 
nie przyszedłem znieść Prawa, które otrzymał, lecz je wypełnić? 
33 Gdyby Chrystus był Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata - nawet wtedy mógłbym 
chwalić tylko to, co dobre, a zło musiałbym unieważnić. 
34 Moje życie odmieniło życie ludzi. Moja śmierć otworzyła oczy zaślepione ciemnością materializmu 
na światło prawdy, a kult Boży uczynił wielki krok ku doskonałości, gdyż miłość do Mesjasza sprawiła, 
że ludzie nabrali nowego pojęcia o Boskiej sprawiedliwości. Jakby nowy Bóg ukazał się temu ludowi, 
Moja nauka i Moje dzieła sprawiły, że świat poznał prawdę, której ludzie wcześniej nie byli w stanie 
dostrzec. 
35 Bóg, niezmienny, nie mógł się zmienić w swoim wnętrzu wobec swoich dzieci. To człowiek odkrył 
prawdziwą naturę Ojca, gdy duchowo wzniósł się do swego Stwórcy na drabinie miłości i 



uduchowienia, którą pokazał mu Chrystus. Nawet gdy Moi apostołowie nauczali tłumy na 
przedprożach, w synagogach lub na rynku i musieli odwoływać się do minionych czasów, używali 
tylko tych przykładów, które pozostawiały prawdziwe duchowe świadectwo, wyrzekając się 
wszystkiego, co było bezużyteczne. 
36 Teraz, gdy przyszedłem do was ze szczegółową duchową instrukcją, nie zapomniałem, że wszyscy 
odczuwacie potrzebę zbadania tych książek, ponieważ przy każdej okazji, w każdej lekcji, uczyłem was 
i przypominałem wam to, co było - przykłady, których nie powinniście zapomnieć, nauki, które mają 
życie wieczne. Ale powtarzam wam: nawet teraz mówiłem tylko o tym, co duchowe. Nie myślcie, że 
zabraniam wam czytać tę Księgę Pierwszych Czasów, bo jesteście ludem trynitarnym. Czy nie wiecie, 
że powiedziałem: "Szukajcie Pisma Świętego", ale teraz dodaję: Módlcie się, zanim zaczniecie czytać, 
abyście podczas studiowania znaleźli prawdziwe światło i nie popadli w błąd, jak to się stało z 
wieloma, ponieważ dali fałszywą interpretację wydarzeń. Czytajcie, badajcie, ale wyjaśnienie 
znaczenia znajdziecie w Moim Słowie Trzeciej Ery. 
37 W tym czasie, dlaczego miałbyś zostawić tym, którzy przyjdą po tobie swoje niedoskonałości, 
swoją fałszywą duchowość, swoje nieposłuszeństwo i swoje przyzwyczajenie do świętości? Czy 
sądzicie, że wasze prace uczynią was godnymi tego, aby historia zapisała wasze imiona? 
38 Gdy nadejdzie czas, oświecę cię, aby Mój lud, świadek Mojego objawienia się i Mojego Słowa, 
uformował z Moich doktrynalnych dyskursów księgę, która dotrze do wszystkich ludzi, aby ludzie 
znaleźli w niej jedynie Boską Istotę Mistrza, Jego Wieczną Prawdę, Jego Miłość i Jego Objawienie, i 
nigdy nie odkryli zbyt ludzkiego charakteru nosiciela głosu. 
39 Ci, którzy byli Moimi uczniami w tym dziele, będą wiedzieli, jak oddzielić plewy, aby pozostała 
czysta pszenica; bo aby Moje ziarno zakiełkowało, musi być czyste 
40 Dziś jestem obecny przed waszym spojrzeniem duchowym, abyście mogli Mnie oglądać za pomocą 
waszych władz duchowych. Przez nie przesyłam wam Moje Boskie Ciepło, abyście czuli Mnie w 
swoich sercach. Chcę was odwrócić od wszystkiego, co niepotrzebne, od wszystkiego, co złe. 
Powierzam wam ogród, w którym będziecie mogli pielęgnować wszystkie cnoty. trzeba 
przeciwdziałać grzechowi; zastanów się, jak zło rozkwitło 
41 Widzę twoje serce drży z rozkoszy, gdy słyszysz mnie mówić tak, bo czujesz nadzieję, że ludzie 
będą odnowione. słuchając Mnie, odczuwasz impuls, by iść w poszukiwaniu błądzącego, grzesznika, 
występnego, by przemówić do niego Moją Prawdą i zawrócić go ze złej drogi. Błogosławię te 
szlachetne uczucia, które zaczynają się budzić w waszych sercach, ale mówię wam: Jeśli najpierw nie 
naprawiliście swoich błędów, jeśli nie oczyściliście swoich serc, to nie będzie właściwe stawanie przed 
bliźnimi, aby wskazywać na ich grzechy. Samo moje Słowo na twoich ustach nie dokona cudu 
nawrócenia ludzi, potrzebny jest do tego przykład twojego życia. Wtedy Moje Słowo zostanie 
przyjęte jako Prawda. 
42 W owych dniach, gdy uczniowie Moi rozproszyli się po świecie, aby głosić Moją naukę, nie 
poprzestali na powtarzaniu Moich słów, lecz nauczali ich także swoimi uczynkami, a gdy mówili, że 
świadczą o Tym, który umarł na krzyżu z miłości do ludzi, czynili to słowami i uczynkami, umierając 
jako ofiara na wzór swego Mistrza. Mówię do was: Ten, kto broni prawdy i umiera za nią, zostanie 
uwierzony. Jednak nie wymagam od was tej ofiary. Nie chcę, abyście umierali, aby udowodnić Moją 
Prawdę, chcę, abyście żyli i świadczyli swoim życiem o Moim Słowie, które uczy was kochać siebie 
nawzajem. 
43 Czeka was nowe szczęście: służenie bliźnim, pomaganie im w odbudowie ich życia, zawracanie ich 
ze złych dróg. 
44 Czy widzicie, jak istotne jest wasze przygotowanie, aby móc podjąć broń prawdy i pomóc jej do 
zwycięstwa w walce? 
45 Wielu jest tych, którzy usłyszawszy Moje Boskie Słowo, złożyli o nim świadectwo. Lecz gdy nie 
potwierdzili uczynkami tego, co wypowiedziały ich usta, zostali odrzuceni i wyszydzeni. Ale jak tylko 
temu świadectwu towarzyszyły dobre uczynki, rozpalało to wiarę u niektórych, a innych wprawiało w 
zakłopotanie. 
46 Całe Moje nauczanie ma na celu przygotowanie was do tej walki, o której do was mówię, 
umocnienie waszej wiary i oświecenie waszego ducha, aby wasze świadectwo było mocne. 



47 Wciąż powtarzam, że ludzie intuicyjnie oczekują nadejścia czegoś nieznanego. To przeczucie daje 
wam światło Ducha, które płonie jak lampa w oczekiwaniu na spełnienie Mojej obietnicy. 
48 Czy to nie wy przyniesiecie Dobrą Nowinę do tych serc? Tak? Następnie słuchajcie i zrozumcie 
nauczanie Mistrza, bądźcie posłuszni i kochajcie Ojca, a wtedy będziecie godni służyć swoim bliźnim. 
49 Jeśli dążysz do nieśmiertelności duszy, nie lękaj się nadejścia śmierci, która kładzie kres ludzkiemu 
życiu. Oczekujcie go przygotowanego, jest pod Moim dowództwem i dlatego zawsze przychodzi we 
właściwym czasie i słusznie, nawet jeśli ludzie często uważają inaczej. 
50 Poważną rzeczą nie jest to, że człowiek umiera, ale to, że kiedy opuszcza ciało, jego duszy brakuje 
światła i nie może zobaczyć prawdy. Nie chcę śmierci grzesznika, ale jego nawrócenia. Ale kiedy 
śmierć staje się konieczna - czy to dla uwolnienia duszy, czy też dla powstrzymania upadku człowieka 
na zatracenie - Moja Boska Sprawiedliwość przecina nić życia tej ludzkiej egzystencji. 
51 W tym czasie, kiedy tłum rozwścieczony występkiem cudzołożnicy czekał tylko na Mój wyrok, aby 
zabić tę samą, ponieważ mężczyźni uważali, że jest to jedyny sposób, aby całkowicie zmazać grzech 
tej kobiety, pokazałem im, że przebaczenie i słowo miłości są życiem dla serca i śmiercią dla grzechu. 
Zasługą jest osiągnięcie tego, że grzech umiera, ale stworzenie żyje dalej. Dlatego nie było konieczne, 
aby ta kobieta zniknęła, ale aby zniknął jej grzech. 
52 Gdyby tak nie było, już bym cię zniszczył w Mojej odrazie do grzechu. Ale zobaczcie, nie tylko nie 
odbieram wam życia, ale nawet daję wam jedno ciało za drugim, abyście mogli nauczyć się tej 
błogosławionej Nauki na ziemi - Nauki, która, ponieważ nie została zrozumiana przez ludzkość, stała 
się przyczyną tego, że "Słowo" Boga stało się człowiekiem, aby poprzez Swoje narodziny, Swoje dzieła 
i Swoją śmierć nauczyć was, jakie jest prawdziwe przeznaczenie człowieka na tym świecie. To jest 
nauka, którą nie żyliście, której nie udźwignęliście. Czego cię to uczy? Pokora, podporządkowanie się 
Boskiej Woli, zaparcie się siebie z miłości do innych, poświęcenie się ideałowi duchowej ewolucji w 
górę. Ten, kto wypełni to zadanie na ziemi, nie będzie miał po co do niej wracać, bo już zostawił 
swoje dobre nasienie. W tym będzie mu służył za przykład Chrystus, który po tym, jak swoim życiem 
dał ludzkości doskonały przykład, nie powrócił na świat jako człowiek. 
53 Nauczcie się opuszczać to ciało na łonie ziemi, gdy tylko nadejdzie godzina, jeśli chcecie nadal żyć 
dla tych, których kochacie i jeśli chcecie, by oni czuli was. Jeśli nie chcecie pogrążyć się w ciszy i 
pustce, a zamiast tego nadal działać na rzecz waszych ziemskich braci i sióstr, rozumiejąc, że to jest 
to, co naprawdę nazywa się życiem, nauczcie się już teraz, że tak jak wasz duch porzucił swój 
duchowy dom, by żyć na ziemi, tak samo będzie musiał porzucić marności tego świata, gdy powróci 
do Świata Duchowego. 
54 Gdyby ludzie nauczyli się zostawiać swoje ciała i wszystko, co posiadali na ziemi, z poddaniem się, 
ich śmierć byłaby łatwa; ale tak długo, jak obecne są ziemskie ograniczenia i bunt, będzie to ból, który 
oddziela duszę od ciała, połączony z udręką dla obu części. 
55 Studiujcie moją naukę, uczniowie, a zrozumiecie, dlaczego powiedziałem wam przez Jezusa: 
"Królestwo moje nie jest z tego świata". 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 103  
 
1 Zwróćcie uwagę na to, co się dzieje, kiedy zostawiacie to, co jest waszym obowiązkiem na ziemi, 
aby przyjść i usłyszeć Moje Słowo lub uśmierzyć jakiś ból. Kiedy wracasz do pracy lub do domu, 
wydaje ci się, że ktoś był tam, aby reprezentować cię podczas twojej nieobecności. I tak jest 
rzeczywiście, uczniowie, bo to Ja czuwam nad tym, co wam umyka w tych krótkich okresach czasu, 
kiedy jesteście zajęci wypełnianiem waszych duchowych zadań. 
2 Przyjmij to jako dowód, że ilekroć opuścisz ten świat, aby poświęcić swoje istnienie Mojej służbie, Ja 
będę czuwał nad tymi, których pozostawisz, a których okryję Moim płaszczem pokoju, wypełniając 
Moją Obecnością pustkę, którą im pozostawisz; Ja jestem Tym, który wypełni Moją Obecnością 
pustkę, którą pozostawisz. 
3 Zrozumcie, że jeśli przez długi czas uczyłem was, jak żyć jako dzieci Boże w świecie, to teraz 
przygotowuję was do wejścia w Życie Duchowe, które czeka was po tym; Przygotowuję was do 
wejścia w Życie Duchowe, które czeka was po tym; Przygotowuję was do wejścia w Życie Duchowe, 
które czeka was po tym Idźcie przez to istnienie wypełniając swoje zadanie, które przynieśliście ze 
sobą na ziemię, abyście mogli pojąć znaczenie Życia Duchowego, gdy już w nie wejdziecie. 
4 Nie unikajcie ludzi pod pretekstem, że ich grzechy was przerażają. Jeśli Mnie miłujesz, nie 
powstrzymuj się od miłowania Mnie w swoim bliźnim. Właśnie teraz, gdy niebezpieczeństwa i 
zagrożenia gromadzą się na ludziach, musicie mi udowodnić, że ich kochacie, że współczujecie ich 
bólowi i że jesteście gotowi walczyć o zbawienie wszystkich. Czy nie widziałeś, jak zawsze 
przychodziłem ci z pomocą w chwilach największego rozgoryczenia ludzkości? 
5 Czuwajcie i módlcie się, ludzie, wasza misja jest jasno określona, niech więc nikt nie wraca do Mnie 
i nie mówi Mi, że nie mógł nic uczynić, bo nie znał celu, do którego został posłany. wasze uczynki 
niech będą miłosierdziem, myśleniem wspólnotowym i pokojem. 
6 Moi nowi uczniowie, którzy usłyszeli Mnie w tym czasie, wzięli na siebie odpowiedzialność 
rozpowszechniania Mojej nauki i upewnienia się, że ich dzieła są najlepszym świadectwem prawdy, 
którą ta nauka zawiera. 
7 Żyjąc w ten sposób zgodnie z tym słowem, wypełnią zadanie, dla którego zostali posłani na ten 
świat, a ich świadectwo zostanie przyjęte jako prawdziwe. 
8 W każdym czasie dawałem o sobie znać w ludziach przeznaczonych do szerzenia po świecie wiedzy i 
wiary w Moją Boskość - w ludziach wybranych duchowo, a nie jakiejś konkretnej rasy, bo to wszystko 
jedno, czy znajdę ich wcielonych w tym czy innym narodzie, czy mówią takim czy innym językiem. 
9 Dlaczego miałbym przyozdobić ciało człowieka pięknościami, które należą tylko do ducha? dlaczego 
Pan miałby mieć upodobanie tylko w jednej z ras tworzących ludzkość? 
10 W tym czasie duch prawdziwego Izraela działa wszędzie. To duchy, które czują Moją obecność, 
które oczekują Mojego przyjścia, które ufają w Moją sprawiedliwość. 
11 Gdy słowa te dotrą do innych miejsc, wielu będzie z nich szydzić, ale powiadam wam, że lepiej dla 
nich, aby nie stali się przedmiotem ich szyderstwa, bo przyjdzie godzina, kiedy obudzą się ze swego 
głębokiego snu i zrozumieją, że oni też są dziećmi ludu Bożego; powiadam wam, nie będę z nich 
szydził, ale uczynię ich przedmiotem ich szyderstwa 
12 Te tłumy tutaj, które Mnie dzisiaj słuchają, mogą popaść w błąd, jeśli nie będą studiować Mojego 
Słowa i jeśli nie uwolnią się od swojego ziemsko-materialnego sposobu myślenia. mogą być jak 
Izraelici z pierwszych czasów, którzy słyszeli głos Pana, otrzymali Prawo i mieli proroków, dlatego w 
końcu uwierzyli, że są jedynym ludem kochanym przez Boga, co było poważnym błędem, z którego 
miały ich wybawić wielkie utrapienia, upokorzenia, wygnanie i niewola; nie jestem jedynym, który był 
w tym życiu, jestem jedynym, który jest kochany przez Boga 
13 Musicie wiedzieć, że Moja Miłość nie mogła was podzielić ani na rasy, ani na wyznania, i że kiedy 
mówię o "Moim ludzie", to tylko dlatego, że od najdawniejszych czasów przygotowuję duchy, które 
posyłam na ziemię, aby oświecały swym światłem drogę ludzkości; są to wieczni wędrowcy ziemi, lud 
ziemi, lud ziemi, lud ziemi, lud ziemi, lud ziemi... 



14 Oni byli wiecznymi wędrowcami, którzy mieszkali w różnych narodach i przeszli przez wiele prób. 
W tym czasie odkryli, że prawa ludzkie są niesprawiedliwe, że ludzkie wyrażanie uczuć nie jest 
prawdziwe, i że w duszach ludzi panuje brak pokoju. 
15 Wszyscy doświadczyliście nowego wcielenia, a cierpienie, którego doświadczacie jest tak silne, że 
prosicie mnie o zakończenie waszej egzystencji. Ale pytam się ciebie: Czy nie wiecie, że nie możecie 
przestać istnieć, i że jeśli dzisiaj cierpicie na ziemi, to po przejściu do Świata Duchowego wasza dusza 
nadal będzie żyła pod tą samą próbą, dopóki nie spłaci swojego długu lub nie nauczy się lekcji? 
Obecnie opróżniacie bardzo gorzki kielich, ponieważ znajdujecie się na końcu jednego etapu ewolucji 
i na początku drugiego. Jest to czas żniwa, kiedy otrzymacie owoce tego, co zasialiście podczas 
ostatniego "dnia pracy". musi się to stać, aby gdy pola będą czyste, Ja znów mógł dać Moim siewcom 
ziarno miłości do zasiania, które dobrze pielęgnowane wyda wam owoce pokoju i zbawienia. 
16 Byłeś zbyt chory i zbyt słaby, aby iść dalej, czułeś, że nie masz żadnej pomocy. szukaliście światła, 
które poprowadziłoby was do bezpiecznego portu i to był czas, kiedy przyszedłem do was, którzy 
byliście zagubieni w głębokiej nocy i nie wiedzieliście, dokąd zmierzacie; słyszałem wasze lamenty, 
słyszałem wasz ból, słyszałem wasz ból, słyszałem wasz ból, słyszałem wasz ból, słyszałem wasz ból 
Słyszałem wasze lamenty i posłałem do was Eliasza, aby wam udzielił swej pomocy i zapowiedział 
Moje przyjście do was; Moja Obecność sprawiła, że rozradowaliście się z błogości; Moja Obecność 
sprawiła, że rozradowaliście się z radości. 
17 Moja Obecność sprawiła, że zadrżałaś z błogości i natychmiast poczułaś się pocieszona. O 
uczniowie, nie zapominajcie Mojej nauki z tego dnia. Dzisiaj dowiedzieliście się, że wszystko, co 
zebraliście, jest owocem waszej pracy i że po oczyszczeniu będziecie czuli się wolni i pozbawieni 
wszelkich niedoskonałości. - Widzicie wiele znaków, które mówią wam o wielkich próbach, które 
jeszcze mają przyjść na waszą planetę, i choć słyszycie mnie, nie chcecie mnie jeszcze zrozumieć i nie 
modlicie się. Uświadomcie sobie, że jest to czas pokuty i przezwyciężenia dla was, którzy wiecie, co 
musi nadejść. Jesteście na progu nowej ery i wszystko wzywa was do pracy. Oto żyzne pola, dziewicze 
łąki, hałaśliwe i orzeźwiające słońce oraz krystaliczne wody. Wszystko jest stworzone po to, abyście 
żyli, oddychali i wykonywali swoje duchowe obowiązki. Mówię do was w przenośni i w ten sam 
sposób ukazuję wam to, co ma nadejść, abyście mogli studiować Moje słowa i zrozumieć Moją 
ojcowską tęsknotę; nie proszę was, abyście żyli i oddychali, proszę was, abyście żyli i oddychali 
18 Nie chcę, abyście błędnie interpretowali moją naukę i zamykali się w klasztorach, aby się modlić, 
porzucając lud; chcę, abyście byli jego częścią. Pracuj dla nich, uwolnij ich od ich ignorancji i 
materializmu i rozpal w nich wiarę. 
19 Żyjcie w łasce, miłujcie sprawiedliwość, bądźcie łagodni, nie sprzyjajcie złu, przeciwnie, 
przeciwstawiajcie się mu, napominając waszych bliźnich do dobrego, wtedy przygotujecie drogę 
Duchowi Świętemu, aby się nie potknął. Róbcie to wszystko, aby nie wydawało się wam to 
poświęceniem. 
20 Znoście próby, przez które musicie przejść z cierpliwością, bo nikt nie będzie od nich oszczędzony. 
W ten sposób będziecie uczyć waszych bliźnich wytrwałości w Moim Prawie. 
21 Złączcie się, nie wypierajcie się jedni drugich, ponieważ w różny sposób praktykujecie Moją naukę. 
Jeśli więc jesteście podzieleni z tego powodu, szukajcie braci i sióstr i miłujcie się wzajemnie, jak Ja 
was umiłowałem. 
22 Tak jak modliłem się w Ogrodzie Oliwnym, aby nie zginęły dusze ludzkie, tak i wy módlcie się za 
swoich bliźnich. Widzę, jak wiele łez muszą jeszcze wylać ludzie, aby się oczyścić, ale Moje 
Miłosierdzie podtrzymuje ich i umacnia, aby nie załamali się w drodze. 
23 Uczniowie, wy, którzy otrzymaliście ode Mnie księgę Mojego słowa, umacniajcie się już teraz, 
abyście pukając do drzwi, którym nie otworzą, nie cofnęli się. Nie zapominajcie, że powiedziałem 
wam, abyście pukali raz, drugi i trzeci w Moje Imię, a jeśli stwierdzicie, że wasze wysiłki nie były w 
stanie poprawić zachowania waszych bliźnich, zostawicie tę sprawę Mnie i pójdziecie dalej swoją 
drogą, nie nosząc w sercu goryczy, a tym bardziej nie życząc cierpienia tym, którzy was nie słuchają. 
Uzbrójcie się w dobroć, bo nie wiecie, w jakim dniu i o jakiej godzinie będziecie musieli zapukać do 
tych samych drzwi, czy nie będą was prosić. Tylko miłość i cierpliwość będą w stanie zmiękczyć serca 
z kamienia, dlatego zawsze należy być przygotowanym. 



24 Powtarzam wam, że nie powinniście działać jako sędzia w czynach waszych bliźnich. ilekroć Moi 
uczniowie, Moi wysłannicy i posłańcy nie są wysłuchiwani, Ja sprawię, że Mój głos będzie słyszalny w 
sumieniu tych, którzy odrzucili Moje wezwania. Ten głos będzie głosem Sędziego, lecz wy już wiecie, 
że w Boskim Sędzim jest zawsze Moja Ojcowska miłość. Nie jest tak z wami, ludzie, którzy często, gdy 
stajecie się sędziami swoich bliźnich, nie udowadniacie już, że jesteście ich bliźnimi. Musisz usunąć 
wszelkie złe uczucia z waszych serc, abyście mogli dotrzeć do dusz ludzkich z miłością. 
25 Nie miłujcie tego, który was przyjmuje i daje wam wiarę, bardziej niż tego, który nie przyjmuje 
waszego słowa. Gdy osiągniecie ten postęp, będziecie mogli powiedzieć, że zaczynacie mnie rozumieć 
i odczuwać w swoim wnętrzu siłę, która da wam odwagę do stawienia czoła największym próbom, na 
jakie świat może was wystawić. 
26 Na to pouczenie, które wam teraz daję, dałem wam już przykład w Drugiej Erze. Jezus wisiał na 
krzyżu, Zbawiciel umarł w obliczu tłumów, które tak bardzo kochał. Każde serce było drzwiami, do 
których On zapukał. Wśród tłumu widzów był człowiek, który rządził wieloma, książę kościoła, celnik, 
faryzeusz, bogaty, biedny, odrzucony i ten o prostym umyśle. Lecz podczas gdy niektórzy wiedzieli, 
kim był Ten, który umarł w tej godzinie, ponieważ widzieli Jego dzieła i otrzymali Jego korzyści, inni, 
spragnieni niewinnej krwi i chciwi zemsty, przyśpieszyli śmierć Tego, którego szyderczo nazywali 
"Królem żydowskim", nie wiedząc, że On był nie tylko Królem narodu, ale wszystkich narodów ziemi i 
wszystkich światów wszechświata. Gdy Jezus rzucał jedno ze swych ostatnich spojrzeń na te tłumy, 
On, pełen miłosiernej miłości i współczucia, podniósł swą prośbę do Ojca, mówiąc: "Ojcze mój, 
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią". 
27 Ten wzrok obejmował zarówno tych, którzy płakali za Nim, jak i tych, którzy cieszyli się z Jego 
udręki, bo miłość Mistrza, który był miłością Ojca, był dla wszystkich jednakowo. 
28 Mówię wam, uczniowie, w Moim Prawie Miłości, że jeśli nie możecie pełnić doskonałych 
uczynków, jak te, które Ja uczyniłem w Jezusie, to powinniście przynajmniej podjąć w swoim życiu 
wysiłek, aby się do nich zbliżyć. wystarczy Mi odrobina dobrej woli do naśladowania Mnie i odrobina 
miłości do bliźniego, a Ja będę z wami, objawiając na waszej drodze Moją łaskę i Moją moc 
29 Nigdy nie będziesz sam w tej walce. Skoro nie zostawiam was samych, gdy jesteście obciążeni 
ciężarem waszych grzechów, czy sądzicie, że was zostawiam, gdy idziecie swoją drogą pod ciężarem 
krzyża tej misji miłości? 
30 Zrozumcie Mnie, uczniowie, abyście mogli brać ze Mnie przykład. idź do głębi Moich Dzieł i Moich 
Słów, abyś mogła odkryć istotę Mojej Nauki; Ja tylko czekam na twoje przygotowanie Czekam tylko 
na wasze przygotowanie, aby wskazać wam czas, kiedy będziecie pracować, bo przez was przyniosę 
ludziom światło zbawienia; przyniosę wam światło zbawienia, światło zbawienia, światło zbawienia 
31 Tak, umiłowani uczniowie, Ja jestem krzewem winnym. Weź wino Mojej łaski; jutro będzie ci 
potrzebne do walki. przygotujcie się teraz, gdy zasiądziecie przy Moim Stole. Wtedy, gdy wybije 
godzina, nie będziecie się wahać ani chwiać. Będziecie Moimi siewcami i w swojej wierze będziecie 
postępować jak ludzie, którzy uprawiają ziemię, siejąc ziarno, pokładając całą swoją ufność, poddanie 
i nadzieję w Bogu. Tak mówię do was, którzy nie wiecie, skąd przyjdzie deszcz dla waszego nasienia i 
chleb dla waszych warg, ale zapewniam was, że niczego wam nie zabraknie. 
32 Nie zapominajcie, że zwycięstwo należy do wytrwałych. Wykonajcie swoje zadanie na ziemi, a 
kiedy je zakończycie, będziecie mogli odejść z tego świata i przenieść się do ziemi, którą wam 
obiecałem - do duchowego domu przeznaczonego dla dzieci Pana. Pokładajcie swoją nadzieję w Życiu 
Wiecznym i nie słuchajcie materialistów, którzy uważają, że Moja Nauka jest przeszkodą dla 
materialnego postępu ludzkości, ponieważ zawsze mówi wam o Życiu Duchowym. 
33 Nie ma też racji ten, kto sądzi, że musi zawsze myśleć o śmierci i odrzucać to, co oferuje ci to życie, 
ponieważ jest przemijające. Ten nie wie, jak prawidłowo interpretować Moje słowo, a nawet go nie 
zna. 
34 Pierwszym prawem, które przyszło do umysłu człowieka przez sumienie, było to, które mówiło 
mu: "Rośnij i rozmnażaj się". Ale teraz mówię wam, że to prawo nie jest ograniczone do wzrostu 
gatunku ludzkiego, ale również obejmuje wzrost waszych zdolności, cnót i wiedzy. 
35 Uczę was, abyście szli przez świat, pozostawiając dzieło miłości tym, którzy przyjdą po was. Kto to 
robi, ma oczy utkwione w wieczności. Jeśli twoje istnienie na ziemi wydaje ci się zbyt krótkie, abyś 
mógł wykonać wielkie dzieło, nie obawiaj się, że śmierć przerwie twoje dzieło, bo tak nie będzie, gdyż 



Moja kochająca opieka jest wszechmocna i mam dla ciebie środki, abyś je doprowadził do końca. 
Dałem wam udział w dziele stworzenia, w dziele rozwoju i w dziele doskonałości i nic nie przeszkodzi 
wam w dojściu do końca waszej drogi. 
36 Wykonujcie swoje zadanie w harmonii ze Stwórcą i z bliźnim, a w końcu, gdy wszystko będzie 
skończone, będziecie nieskończenie szczęśliwi, kontemplując Boskie Dzieło, w którym 
współpracowaliście z waszym Ojcem. jak wielkie będzie to szczęście w Moim Duchu i jaka 
niewymowna błogość będzie we wszystkich Moich dzieciach! 
37 Widzę twoje pragnienie miłości, twój głód światła i tak wielkie pragnienie, jakie masz dla Mnie, a 
Ja, twój Ojciec, który mam do dyspozycji wszystkie środki, aby Mój Głos do ciebie dotarł, chciałem 
przemówić do ciebie przez ludzkie organy rozumowania, jako formę dla ciebie dostępną, aby pomóc 
ci zrozumieć Moje duchowe przesłania; Ja, twój Ojciec, jestem jedynym, który może ci pomóc 
zrozumieć Moje duchowe przesłania; Ja jestem jedynym, który może ci pomóc zrozumieć Moje 
duchowe przesłania 
38 Tylko Moja moc sprawiła, że grzesznik stał się rzecznikiem Mojego Słowa. Lecz ci, którzy w to 
wątpili, wkrótce byli świadkami przemiany istot ludzkich, przez które dałem wam Moje Słowo. 
Widziałeś, jak z niepiśmiennego umysłu wypływają myśli o nieskończonej mądrości, byłeś świadkiem, 
jak na ustach grzeszników Słowo Boże rozkwita pełne światła i dobroci. Nosiciele głosu, niestrudzeni 
w tej służbie i oddani Mi, umożliwili Mojemu Duchowi wyrażenie tego przesłania dla ludzkości. 
39 Przyjąłem wielkie rzesze, nie faworyzując żadnego z Moich dzieci. Był wśród nich zarówno ten, kto 
Mnie kocha, jak i ten, kto się Mnie zapiera, zarówno ten, kto wierzy w Moją Obecność w tej postaci, 
jak i ten, kto wątpi, a Ja przyjąłem ich wszystkich z tym samym słowem miłości i tą samą ojcowską 
pieszczotą. 
40 W tych rzeszach począłem cały rodzaj ludzki. Kiedy przemawiałem do tego ludu tutaj, skierowałem 
Moje słowo do wszystkich ludzi, ponieważ Moje poselstwo było dla ludzi tego czasu i dla tych, którzy 
będą w przyszłości. Ilekroć wśród tych rzesz przybywali ludzie z innych ziem, przyjmowałem ich w 
zastępstwie za ich narody z miłością, przygotowując ich na emisariuszy i proroków wśród tych, którzy 
należą do nich rasą i językiem, i uczyłem ich modlić się i czuwać za ich narody, czyniąc z nich stróżów 
na czas próby i prześladowania. 
41 Moim gorącym pragnieniem, które powinniście odczytać jako Boży mandat, jest, abyście zanieśli 
Moje Słowo do każdego serca, gdzie jest ono potrzebne; abyście nie zapomnieli, że tak jak wy 
przyszliście do Mojej Obecności zawodząc z głodu i pragnienia, tak cała ludzkość znajduje się w tej 
godzinie w prawdziwej agonii duszy. 
42 Już dzień jest blisko, kiedy ludzie będą uchwycić znaczenie, że Duch ma, dla wielu, którzy uważają 
się za wierzących, nie wierzą, a inni, którzy myślą, że widzą, nie widzą. Ale kiedy już pojmą prawdę, 
zrozumieją, że byłoby dziecinne, niesprawiedliwe i nierozsądne nadal karmić owocami świata istotę, 
która należy do innego życia. Wtedy będą szukać światła w religiach, a w swojej udręce duszy i w 
swoim dręczącym pragnieniu znalezienia prawdy, będą pozbywać się fałszywych doktryn i 
wykorzeniać wszystko, co powierzchowne i zewnętrzne, co znajdą w różnych kultach, aż odkryją 
boską istotę. 
43 Chcę, abyście, gdy nadejdą te czasy, mieli pełną wiedzę o wszystkim, co się dzieje i o misji, którą 
macie wykonać. Dlatego jeszcze raz mówię do was: słuchajcie, zgłębiajcie i zrozumcie Moje słowo. 
44 I spragniony twojej miłości, dlatego zbliżyłem się do Ciebie w tym czasie, bo to nie jest miłość, że 
znalazłem wśród ludzi, ale grzech i egoizm. 
45 Ludzie tego czasu zapomnieli o przykładach nauczania i dziełach, które Jezus pozostawił wam jako 
dziedzictwo swojej miłości. 
46 Nie wycisnęliście tego słowa w waszych sercach, bo gdybyście je naprawdę zachowali, Moja 
obietnica powrotu do was byłaby dla was obecna, a wy oczekiwalibyście i modlili się w oczekiwaniu 
na Moje przyjście. Ale kiedy przyszedłem, zaskoczyłem was jako śpiochów. Wtedy powiedziałem: 
Błogosławieni, którzy odpowiadają na Moje wezwanie bez zastrzeżeń, bo uczynię ich posiadaczami 
wielkiej mądrości. Jedni zbliżali się w dobrej wierze, inni czekali, aż ujrzą siebie uwolnionych z 
cielesnej powłoki, a potem mówili do Mnie: "Oto jestem, Panie; jak ptak, który opuszcza swoje 
więzienie i rozpościera skrzydła, tak ja przychodzę do Ciebie, aby pełnić Twoją Wolę." Ale Moją wolą, 
ludzie, było, abyście już na tym świecie podjęli zdecydowane kroki na drodze duchowej, bo chcę, aby 



ciało, które wam powierzyłem, nie było już łańcuchem ani więzieniem dla duszy. Dusza nie została 
stworzona po to, by być niewolnikiem ciała czy świata: jest wolna. Niemniej jednak, duchowa 
ignorancja i religijny fanatyzm uczyniły z duszy człowieka niewolnika, ciągnąc za sobą łańcuchy 
ciemności wiek po wieku. 
47 Teraz ponownie wskazuję wam drogę, osładzając waszą życiową wędrówkę smakiem Mojego 
Słowa i dając każdemu jego krzyż miłości, aby z jego ciężarem mógł wejść na szczyt góry i dokończyć 
na niej swoje dzieło. Niech nikt, kto jest Moim uczniem, nie zamierza przychodzić do Mnie bez swego 
krzyża, bo wtedy nie będzie uznany za apostoła Mojej nauki. 
48 Jest wielu ludzi, którzy twierdzą, że podążają za Moją nauką, inni, którzy wierzą, że Mnie kochają, 
ale ich miłość jest fałszywa, ponieważ nie praktykują Mojej nauki i ponieważ nigdy nie żyli w ramach 
Mojego Prawa. Nie chcę, żebyście byli tacy jak oni, ale żebyście naprawdę zaczęli odczuwać miłość i 
miłosierdzie. nie chwalcie się z tego, co wam dałem, ani z tego, co robicie, nawet jeśli często czujecie, 
że serce w waszej piersi pęka z zachwytu, gdy dokonaliście dobrego dzieła lub staliście się godni cudu 
49 Moje nauczanie charakteryzuje się prostotą. Ujawnia w duchowym języku wartość lub zasługę, 
jaką każde z twoich dzieł musi mieć, aby zostało uznane przez twojego Pana. Zaprawdę powiadam 
wam, duch wasz już rozeznaje, na podstawie światła, które osiągnął, czy dzieło ma wystarczającą 
wartość, aby ofiarować je Ojcu. To jest Nauka, którą będę karmił waszego ducha w tym czasie. 
50 Z wina, które jest w tym kielichu, będę kapał kropla po kropli na twoje usta aż do dnia mojego 
odejścia. ale nie smućcie się, bo tak jak wy Mnie słyszycie, tak i Moi apostołowie słyszeli Mnie w 
Drugiej Erze, gdy im powiedziałem: "Wkrótce odejdę i zostawię was na Moim miejscu, abyście 
nauczali waszych bliźnich." Oni żyli ze Mną, cierpieli ze swoim Mistrzem, widzieli Moje dzieła i słyszeli 
Moje słowa. Ale nie tylko oni, bo Moje Życie było publiczne, a świadkami Mojego Słowa byli zarówno 
prostego umysłu, ubodzy i cisi, jak i grzesznicy, faryzeusze, uczeni w Piśmie, celnicy, namiestnik, 
urzędnik i setnik. 
51 Mówiłem do każdego i dawałem mu Moje światło według jego duchowej potrzeby. 
52 Podobnie i w tym czasie przemówiłem do was, dając się poznać wszystkim, i to w biały dzień, aby 
każdy wziął na siebie część, która mu przypada w moim dziele, i wypełnił ją. Jakże piękna będzie 
nagroda, którą otrzyma wasz duch, gdy kiedyś opuści powłokę ciała. Uczyńcie się godnymi tej 
nagrody, lecz dlatego uwolnijcie się od ciemności ignorancji, abyście nie stali się błąkającymi się 
duszami bez kierunku i bez celu. 
53 Służcie i kochajcie ludzkość, która jest waszą siostrą i która w tych chwilach jest dotknięta Moją 
Sprawiedliwością. Nie ma serca, które by nie wypiło kielicha goryczy. w tym czasie ból jest u 
wszystkich ludzi, lecz przez niego będę poszukiwany, a przez niego ludzie odczują smutek, że mnie 
zranili; będę poszukiwany, a przez niego odczują smutek, że mnie zranili 
54 Niektórzy oczekują powrotu Mesjasza, ale w jaki sposób oczekują Mnie? kiedy zauważysz, że w 
tym czasie ponownie daję się poznać ludzkości? Zaprawdę powiadam wam: Światło Moje dotarło do 
wszystkich narodów przez Moich posłańców, którzy przyszli do ludzkości jako zwiastuni Mojego 
Trzeciego Objawienia; Światło Moje przychodzi do wszystkich narodów przez Moich posłańców, 
którzy przyszli do ludzkości jako zwiastuni Mojego Trzeciego Objawienia 
55 Siedem narodów zostanie wybranych, aby stworzyć pokój na świecie i prawdziwe braterstwo 
między ludźmi; w nich objawię się Ja sam Dziś zastałem ich uwikłanych w bratobójcze wojny, 
oddanych marzeniom o wielkości i nienasyconemu głodowi władzy. Z tego (meksykańskiego) narodu 
wyślę ambasadora dobrej woli do wielkich narodów świata, aby mówił im o pokoju, a kiedy zakończą 
wojnę, światło zgody i pokoju dotrze do ich duchów. Ale to światło nie pojawi się ani ze Wschodu, ani 
z Zachodu, ono zstąpi z Mojego Ducha na ducha ludzi. 
56 Przygotujcie się, aby ci, którzy są przeznaczeni do tej misji, mogli wyruszyć do narodów we 
właściwym czasie, a kiedy spowodują, że Moje nowe Słowo będzie słyszane wszędzie, potężne 
drzewo pozwoli, aby jego gałęzie, jego cień i jego owoce dotarły do wszystkich jego dzieci. Musicie 
więc podwoić wasze wysiłki i waszą gorliwość, aby Moja nauka nie uległa zepsuciu i aby ignoranci i 
nierozważni nie obcinali gałęzi z drzewa, które wam powierzono, z zamiarem wyhodowania z nich 
dziwnych drzew. 
57 Dzieło moje ma być poznane w takiej czystości i doskonałości, w jakiej ci je objawiłem - bez 
zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. 



58 Kiedy uznajecie ją za tak doskonałą, czujecie się jej niegodni i zadajecie sobie pytanie: "Dlaczego 
Ojciec ze wszystkich ludzi zwrócił się do nas, aby nam ją objawić?". Lecz ja wam mówię, że wasza 
dusza, pomimo niedoskonałości, które w niej macie, osiągnęła wielki rozwój w swojej długiej podróży 
przez życie. Lecz nawet teraz nie poznacie wielkości tego objawienia, lecz dopiero wtedy, gdy 
wycofam Moje Słowo spomiędzy was. Wtedy zrozumiecie dobro, które mieliście i będziecie 
przepełnieni błogością, że mieliście mnie wśród siebie. 
59 Zaprawdę powiadam wam, przy Moim Stole Miłości jedliście i piliście, o umiłowani uczniowie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 104  
 
1 Ludzkości, ukazujesz Mi swój głód pokoju. Na to mówię wam, że człowiek, który nie kocha, nie 
może mieć pokoju. Słyszałem wasze petycje mówiące: "Pokój na ziemi ludziom dobrej woli". Nie 
zrozumieliście jednak, że dobra wola może pochodzić jedynie z nawrócenia się na dobro i 
sprawiedliwość, które są owocami miłości. 
2 Gdy miłość zapanuje wśród ludzi, wszędzie odczujecie obecność Mojego pokoju. Powróci bowiem 
harmonia z królestwami przyrody i całym waszym środowiskiem, które zniszczyliście, a szczęście to 
będzie podobne do przesłania, jakie przynieśli wam aniołowie, mówiąc wam: "Chwała Bogu w 
najwyższym miejscu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli". 
3 Wiele zbadaliście za pomocą nauki, a jednak nie zdołaliście odkryć tak intymnego związku między 
człowiekiem a tym, co duchowe, między ludzkim stworzeniem a jego Stwórcą. 
4 Jak może być normalne życie istoty, która schodzi z drogi wyznaczonej jej przez prawo Stwórcy? 
zobacz, jak bardzo człowiek się wysilił, próbując odkryć drogi, które są dalekie od dróg, które 
wskazują Moje Prawa Miłości i Sprawiedliwości; Ja jestem Stwórcą i Stwórcą Stwórcy. 
5 Wasz świat jest pełen sztuczności i fałszu, a to dlatego, że odwróciliście się na długi czas od tego, co 
Ojciec dla was przewidział 
6 Nader wielka jest próba, której poddałem ducha, ilekroć posłałem go, aby żył na ziemi z misją 
wytrwania w Moim Prawie; posłałem go, aby żył na ziemi z misją wytrwania w Moim Prawie Dlatego 
szukałem was za każdym razem, gdy zbłądziliście, wybaczając wasze nieposłuszeństwo i odchylenia, i 
oferując wam nowe możliwości. Moją wolą było, abyście przez ciężkość waszych prób odczuli siłę i 
zdolności, które złożyłem w waszym duchu, jak również nagrodę obiecaną wiernym dzieciom, które 
trwają w Moich przykazaniach. 
7 Zawsze bądźcie świadomi, że jeśli nagroda, którą wam obiecuję jest wielka, wasze zasługi muszą 
również okazać się godne tej obietnicy; Ja jestem tym, który ma moc i zdolność dać wam nagrodę, na 
którą zasługujecie 
8 Zasadziłem drzewo nauki i nie będę go ścinał, bo jego owoce należą do życia. Ale ludzka 
niecierpliwość, ciekawość i ambicja wygięły jego gałęzie. 
9 W Mojej Boskiej Miłości do ludzkich stworzeń pozwalam im badać Moje Dzieła i korzystać ze 
wszystkiego, co jest stworzone, aby nigdy nie mieli powodu mówić, że Bóg jest niesprawiedliwy, 
ponieważ ukrywa Swoją Mądrość przed Swoimi dziećmi; Ja jestem Tym, który dał wam całą Moją 
Mądrość; Ja jestem Tym, który dał wam całą Moją Mądrość Ja was ukształtowałem i dałem wam dar 
wolności woli, i uszanowałem go, chociaż człowiek nadużył tej wolności, obrażając Mnie i profanując 
Moje Prawo. ale dziś sprawiam, że czuje pieszczotę Mojego Przebaczenia i oświecam jego ducha 
Światłem Mojej Mądrości, aby jedno po drugim Moje dzieci powróciły na drogę Prawdy; sprawiam, 
że czuje pieszczotę Mojego Przebaczenia i oświecam jego ducha Światłem Mojej Mądrości, aby jedno 
po drugim Moje dzieci powróciły na drogę Prawdy 
10 Duch Prawdy, który jest Moim Światłem, jaśnieje w sumieniach, ponieważ żyjecie w 
przepowiedzianych czasach, w których każda tajemnica zostanie wam rozświetlona, abyście mogli 
zrozumieć to, co do tej pory nie było właściwie interpretowane. 
11 Fałszywe wyobrażenie, jakie człowiek miał o Mojej Sprawiedliwości w pierwszych czasach, w 
końcu zniknie, aby ustąpić miejsca prawdziwemu jej poznaniu. Boska Sprawiedliwość będzie w końcu 
zrozumiana jako Światło, które wypływa z doskonałej Miłości, która istnieje w waszym Ojcu. 
12 Ten Bóg, którego ludzie uważali za mściwego, okrutnego, mściwego i bezlitosnego, będzie 
odczuwany z głębi serca jako Ojciec, który daje swoje przebaczenie za przewinienia przez Jego dzieci, 
jako Ojciec, który z miłością przekonuje grzesznika, jako Sędzia, który zamiast potępiać tego, który 
poważnie błądził, oferuje mu nową szansę na zbawienie. 
13 Jak wiele niedoskonałości ludzie, w ich ignorancji, przypisane do mnie, myśląc mnie zdolny do 
gniewu, gdy gniew sam jest słabością człowieka! Jeśli prorocy mówili wam o "świętym gniewie Pana", 
to mówię wam teraz, abyście interpretowali to wyrażenie jako Boską Sprawiedliwość. 
14 Ludzie Pierwszej Ery nie zrozumieliby innego wyrażenia, ani też rozpustnicy czy libertyni nie 
potraktowaliby poważnie napomnień proroków, gdyby nie przemówili do nich w tej formie. 



Konieczne było, aby natchnienie Moich posłańców było wyrażone w słowach, które zrobiłyby 
wrażenie na umysłach i sercach tych, którzy mają tylko niewielki rozwój duchowy. 
15 Aby dać wam wierny i prawdziwy obraz tego, czym jest miłość i sprawiedliwość Ojca, posłałem 
wam Moje Słowo, aby objawić Moją miłość przez Jezusa. w Chrystusie widzieliście Króla pokory i 
cichości, Króla, który wolał upokarzającą i bolesną koronę cierniową niż królewską koronę ludzkiej 
próżności. Jako Sędzia widziałeś Go oceniającego działania grzeszników w inny sposób niż ten, do 
którego ludzie są przyzwyczajeni. On głosił przebaczenie, kiedy dał wam to pouczenie, w którym 
powiedział wam: jeśli otrzymacie od bliźniego uderzenie w jeden policzek, nadstawcie mu drugi na 
znak przebaczenia, pełni łagodności; ale potem potwierdził swoje słowa uczynkami. 
16 Jak straszna była skrucha grzesznika, kiedy poczuł się ogarnięty światłem Jezusa spojrzenie miłe i 
łagodne! 
17 Ileż to cudów wydarzyło się pod wpływem przebaczenia tego Mistrza Miłości! Powodem tego było 
to, że Jego przebaczenie było prawdziwe, a Jego wyrok doskonały, ponieważ pochodziły one z 
nieskończonej miłości, jaką Bóg ma dla swoich stworzeń. Ale o wiele więcej musiało być objawione 
ludziom, niż to, czego ich nauczono, aby mogli zrozumieć znaczenie tych przykładów doktryny. I tak 
została ogłoszona ludzkości nowa era i nowe objawienie mojego ducha, a spełnienie tej obietnicy 
widzicie w tym słowie światłości, które jest mądrością dla waszego ducha i pociechą dla waszego 
serca. Któż inny jak nie Ja może być Duchem Prawdy i Pocieszenia? 
18 Oto Ja - obecny, jawny, widoczny dla każdego duchowego spojrzenia, roztaczający światło na 
drogach Ducha, abyście mogli zrozumieć wszystko, co zostało objawione w ciągu wieków. 
19 Teraz możecie powiedzieć z najgłębszej głębi serca i ducha: "Ojcze, nareszcie Cię ujrzałem, 
nareszcie Cię znam". Ale kiedy będziecie w stanie naprawdę mnie kochać? 
20 Mówię do was w tym samym wyrażeniu, w którym mówiłem w Drugiej Erze, z tą samą Miłością i 
tą samą Mądrością, ponieważ jestem niezmienny; lecz wy, jako uczniowie, obecnie stawiacie kolejny 
krok na Mojej Drodze. karmicie się tym Słowem i jesteście przepełnieni błogością, gdy czujecie Moją 
Obecność blisko was. 
21 Z twego ducha wznosi się pieśń miłości i dziękczynienia do mnie, ponieważ obdarzyłem cię tą łaską 
22 Ludzie, wciąż odświeżajcie waszego ducha, a wy, ludzkość, zwróćcie się do mnie, powróćcie na 
właściwą drogę Służcie jedni drugim i czyńcie bliźnim to, co Ja wam czynię, bo w ten sposób będziecie 
Mi służyć i miłować Mnie. 
23 Szukajcie Mnie jako Ojca, jako Lekarza, jako Mistrza, a Ja będę bardzo blisko was. Proście Mnie, a 
Ja wam dam, ale starajcie się brać Mnie za przykład, choćby tylko w jednym z waszych czynów lub 
myśli każdego dnia; wtedy wezmę to na siebie, aby uczynić owocnym to, co będziecie czynić w Imię 
Moje. 
24 Bądźcie świadomi, że wasze życie na ziemi jest krótkie i że gdy dojdziecie do jego kresu, będziecie 
musieli zdać sprawę z tego, co zasialiście. 
25 Gdy Moje Słowo dotrze do głębi waszych serc i będziecie gotowi pójść za Mną, zjednoczycie się we 
Mnie do walki i nie spoczniecie, dopóki nie ujrzycie świata nawróconego i powracającego na 
prawdziwą drogę. 
26 Ludzkość boi się i cierpi, a ich ból dociera także do ducha waszej Niebieskiej Matki. Jaki ból mógłby 
dręczyć dziecko, którego ona by nie odczuła? Ale jej wstawiennictwo was ratuje, a jej natchnienia 
zapraszają was do kroczenia drogą duchowości. 
27 Ja was posłałem czystych na ziemię, i tak wrócicie do Mnie. Ale jak bardzo będziesz musiał się 
zmagać, aby odzyskać czystość, która była twoja. Dlatego konieczne jest, abyście czuwali, modlili się i 
medytowali, abyście już nie popadli w pokusę i zaczęli wspinać się na górę, nie zwlekając dłużej z 
wejściem, abyście mogli osiągnąć szczyt. 
28 Módlcie się w tej chwili, aby wasz duch mógł przynieść przesłanie pokoju waszemu bliźniemu. 
"Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie". Tego was nauczyłem, a Moje Słowo spełnia się 
w każdym czasie. 
29 Umiłowani pracownicy, uzdolniłem waszego ducha, aby znalazł zbawienie i aby z kolei uwolnił 
swoich braci od grzechu. Obecnie oczyszczacie się, by być godnymi Mojej Obecności. Jutro, kiedy 
będziecie naprawdę silni, pomożecie swoim bliźnim uwolnić się od grzechu. Kocham twego ducha, 



kocham wszystkie Moje dzieci i dlatego zabiegam o twoje zbawienie; kocham cię i kocham cię; 
kocham cię i kocham cię. 
30 Oto jestem, zapraszając was do pokoju, tego pokoju, za którym ludzie też skrycie tęsknią, tylko że 
szukając go, nie wybrali dróg, które do niego prowadzą; nie wybrałem dróg, które do niego 
prowadzą, nie wybrałem dróg, które do niego prowadzą, nie wybrałem dróg, które do niego 
prowadzą Zaprawdę powiadam wam, tajemnica pokoju leży w praktykowaniu Mojej Nauki, a właśnie 
od tego odeszła ludzkość. powiedz mi, czy ten świat, który grzeszy, krzywdzi, zabija, hańbi i profanuje, 
żyje w nauce, której nauczał Jezus, a przekonasz się, że żyje on bardzo daleko od Mojej nauki; mówię 
ci, że ten świat nie żyje w Mojej nauce, lecz w nauce pokoju 
31 Jest wielu ludzi, którzy uważają Moją Naukę za nie na czasie; ale powodem tego jest to, że ich 
materializacja nie pozwala im odkryć wiecznego znaczenia Mojej nauki 
32 Prawo moje jest niezmienne. To ludzie, z ich kulturami, cywilizacjami i prawami, są przemijający; z 
tego wszystkiego przetrwa tylko to, co Duch Święty zbudował swoimi dziełami miłości i miłosierdzia. 
To ten, kto po każdym "dniu pracy", po każdej próbie, gdy konsultuje się ze źródłem Boskiej 
Mądrości, widzi niewzruszoną skałę Mojego Prawa i wiecznie otwartą księgę, która zawiera naukę 
Ducha. 
33 Ach, gdyby tylko wszyscy ludzie ujrzeli wschodzące Światło tej Ery - jak wielka nadzieja byłaby w 
ich sercach! Ale oni śpią. Nie wiedzą nawet, jak przyjmować światło, które codziennie wysyła im 
królewska gwiazda, to światło, które jest jakby obrazem światła, które promieniuje od Stwórcy. Pieści 
was i budzi do codziennych zmagań egzystencji, a ci, którzy są niewrażliwi na piękno stworzenia, nie 
zatrzymują się na kilka chwil, by mi podziękować. Niebiańska chwała może przejść obok nich bez ich 
postrzegania go, bo zawsze budzą się pełne obaw i zapomnieć, aby modlić się szukać duchowej siły 
we mnie. Nie szukają też energii dla ciała w źródłach natury. Wszyscy biegają w pośpiechu i trudzą 
się, nie wiedząc po co, idąc na to bez wyraźnego celu w zasięgu wzroku. To właśnie w tej nieczułej i 
bezsensownej walce o byt zmaterializowali swoje dusze i uczynili je samolubnymi. 
34 Następnie, gdy prawa ducha są zapomniane, które są światłem życia, ludzie niszczą się, zabijają 
się, i wyrwać chleb od siebie, bez słuchania głosu sumienia, bez rozważania, bez przerwy do refleksji. 
Gdyby jednak ktoś zapytał ich, jak oceniają swoje obecne życie, od razu odpowiedzieliby, że nigdy w 
minionych wiekach nie świeciło tyle światła na ludzkie życie, co teraz, i że nigdy nauka nie ujawniła im 
tylu tajemnic. Ale musieliby to powiedzieć z maską szczęścia przed twarzą, bo w sercu ukryliby cały 
swój psychiczny smutek i nieszczęście. 
35 Gdy ludzkość budzi się i widzi światło tego świtu, Mój Głos nie przestaje przemawiać do waszego 
ducha, a ból nie przestaje oczyszczać serc. 
36 Błogosławieni jesteście, dzieci moje, którzy jednoczycie się w modlitwie, bo oto mocni podnoszą 
słabych, człowiek wiary dodaje otuchy chwiejącym się, a ten, który umie rozmawiać ze swoim Ojcem, 
uczy modlić się tego, który tego nie umie. W ten sposób początkujący biorą sobie za wzór uczniów. 
37 Kiedy Moje Słowo wychodzi z ust głosiciela, spotykam się z ludźmi przygotowanymi i oczekującymi 
Mnie. Wtedy Miłosierdzie Moje wstępuje do serc, aby każdemu dać według jego potrzeby. W tych 
chwilach Mojego objawienia się wiem, którzy z was szukają Mnie tylko w chęci naprawienia zła, a 
odkrywam tych, którzy mimo potrzeby pomocy zapominają o swoich potrzebach, bo chcą przede 
wszystkim być Moimi uczniami. Boskie zrozumienie i życzliwość, z jakimi przemawiam do każdego 
serca, są ogniem, za pomocą którego wyciskam Moje słowo w waszym duchu tak, że jest ono 
niezapomniane. Zaprawdę, powiadam wam, ilekroć Moja nauka dotarła do głębi serca, jest to ziarno, 
które kiełkuje i pomnaża się. 
38 Moment, w którym po raz pierwszy usłyszałeś Moje Słowo lub przyjąłeś ziarno do swego serca, 
sprowadza sąd na twego ducha, tak jak będzie to miało miejsce, gdy będziesz miał owoce (swego 
życia), aby Mi je pokazać. W tym czasie daję wam cenną możliwość na ziemi, byście oczyścili swoją 
duszę, a potem, gdy powrócicie do wiecznego domu, przyjdziecie spokojni i radośni, pełni światła i 
zasług, by cieszyć się Moim Pokojem. 
39 Świat jest doliną pokuty, w której człowiek z jednej strony grzeszy, a z drugiej oczyszcza się. 
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Poza jest inna od tej, którą znacie na ziemi, bo kto do niej 
dociera dotknięty grzechem i nieczystością, musi znosić bardzo wielkie cierpienia, nieskończenie 
większe od tych, które znosił jako człowiek, ponieważ teraz, będąc w świecie duchowym, sumienie 



jest słyszane z większą wyrazistością przez duszę, która w obliczu tak wielkiej czystości chciałaby 
zginąć, a przynajmniej powrócić do świata materialnego, który opuściła, gdzie, jej zdaniem, nie 
zwracano uwagi na jej wielorakie niedoskonałości. 
40 Ponadto mówię wam, że wszystko, co was otacza na ziemi, jest nie mniej czyste niż to, co istnieje 
w sferze duchowej, a jeśli wydaje się wam, że jesteście mniej nieczyści tu na ziemi niż w zaświatach, 
to jest to tylko opinia wynikająca z małej jasności, z jaką oceniacie dobro i zło, gdy jesteście w ciele 
materialnym. 
41 Jednym z powodów, dla których objawiłem ci Moją duchową naukę w tym czasie, jest to, aby 
pomóc twojej duszy wznieść się do tego życia, które ją czeka, poprzez nauczenie się dobrowolnego 
poddawania się oczyszczeniu i czerpania z cierpień i prób wszelkich korzyści i światła, jakie one 
zawierają, i aby już tutaj, na ile jest to dozwolone, mogła rozpoznać drogę, którą musi kiedyś przebyć. 
Zobacz, jak cenna jest możliwość życia na ziemi, aby dusza, kiedy powróci (do zaświatów), nie 
wstydziła się swoich dzieł i swojej przeszłości, aby nie potknęła się i nie zbłądziła na tej drodze, 
ponieważ uważa, że widzi ciemność tam, gdzie jest tylko światło. Człowiek tego czasu jest teraz 
gotowy do zrozumienia duchowych objawień. Moje słowo przyszło we właściwym momencie, w 
momencie przebudzenia ludzkości. 
42 Jeśli na waszych drogach zauważycie ludzi, którzy swoimi dziełami lub sposobem myślenia 
dowodzą duchowego zacofania wobec Moich objawień, nie bądźcie zgorszeni, bo musicie wiedzieć, 
że nigdy wszyscy ludzie nie maszerowali w tym samym rytmie. Ufaj, że nawet teraz zostawiam im 
słowa, które obudzą ich, gdy nadejdzie czas. 
43 Te słowa, których nie możesz zrozumieć w tej chwili, są właśnie tymi, które zrozumieją ci ludzie. 
44 Dziś wezwaliście Mnie i powiedzieliście do Mnie: "Panie, Panie, przyjdź do nas". Jedni czynili to 
prosząc o przebaczenie za swoje przewinienia, inni prosząc o ulgę w cierpieniach, a jeszcze inni, 
najmniejsi, dziękując Mi za Moje dobrodziejstwa. natychmiast przyszedłem do was wszystkich, nie 
zatrzymując się, aby osądzić, w jakim celu mnie wezwaliście, bo dla mnie liczy się tylko to, że mnie 
wezwaliście 
45 Gdyby wszyscy prosili o Mnie, powiedziałbym im to samo, co wam: Nie przychodzę, aby patrzeć na 
wasze hańby lub osądzić wasze grzechy, ale aby wysłuchać waszych skarg i złagodzić ból, który 
sprawia, że cierpisz. 
46 Ci, którzy na jakiś czas o Mnie zapomnieli, albo ci, którzy się Mnie w końcu wyparli, odczuwali 
nieraz tęsknotę, by Mnie zobaczyć i usłyszeć, zastanawiając się wewnętrznie, gdzie jestem i jak 
mogliby Mnie znaleźć. 
47 To duch potrzebuje Boskości, a w swoim pragnieniu światła smutno szlocha w więzieniu ciała. Ale 
właśnie w tym momencie słyszy miły głos, który mówi mu: "Oto jestem". Nie zapomniałem o was, ani 
się od was nie oddaliłem. Nie mógłbym się w ogóle usunąć, bo jestem w każdym z was. Ale jeśli 
chcesz mnie znaleźć - Moja świątynia jest wszędzie: w twoim łóżku, w pracy, na drodze, wewnątrz i 
na zewnątrz ciebie, w każdym miejscu, gdzie budujesz ołtarz uduchowienia, albo gdzie przez swoją 
wiarę zapalasz lampę, która oświetla drogę twojego bliźniego. 
48 Kiedy człowiek skonsultował się ze swoim Panem i był w stanie usłyszeć odpowiedź w ciszy 
swojego serca, odkrył większe tajemnice niż te, które Natura mogła mu wyjawić za pomocą nauki. 
Ten człowiek naprawdę odkrył źródło, z którego pochodzi wszelka mądrość. 
49 Człowiek, który powodowany bólem i udręką potrafił obcować duchowo ze swoim Panem, i który 
czuł, że On objawia się w jego modlitwie, w jego intuicyjnym poznaniu lub w jego próbach, zbudował 
sobie sanktuarium, w którym, ilekroć przygotowuje się wewnętrznie, może znaleźć obecność swego 
Ojca. 
50 Cierpienie, które ciąży nad ludźmi tego wieku, prowadzi ich, krok po kroku, bez ich uświadomienia, 
do bram wewnętrznego sanktuarium, w obliczu których, nie mogąc iść dalej, zapytają: "Panie, gdzie 
jesteś?". A z wnętrza świątyni rozlegnie się miły głos Mistrza, mówiący do nich: "Jestem tu, gdzie 
zawsze mieszkałem - w waszych sumieniach". 
51 Aby ci pomóc w twoim rozwoju, Moje światło jest na twojej drodze; dlatego nie bój się zbłądzić. 
Przyobleczcie się w posłuszeństwo i czyńcie Moją Wolę. W ten sposób będziecie mogli dokonywać 
wielkich dzieł, co jest obowiązkiem każdego z Moich uczniów. 



52 Ten, kto żyje w posłuszeństwie, nie musi prosić swego Pana o cokolwiek, ponieważ rozumie, że 
niczego mu nie brakuje. Z drugiej strony, ten, kto stąpa po krawędzi cnoty, będzie musiał zapytać w 
odpowiednim czasie, ponieważ poczuje, że opuszcza go pokój i że brakuje mu sił. Wtedy zrozumie, że 
dobra duchowe nie są tak łatwe do zdobycia jak zadowolenia tego świata. 
53 W Królestwie Moim są drzwi zawsze otwarte i stół zawsze zastawiony, czekający na przybycie 
strudzonego wędrowca po ziemi. Jak miałem nadzieję, że ludzie będą szukać tych duchowych 
pokarmów w środku pokoju. Ale kiedy o to poproszą, będzie to w głębokim bólu. Mimo to stół 
zawsze będzie na swoim miejscu i nikt nie będzie pozbawiony chleba. 
54 Miłosierdzie moje czeka na pokutę i odnowę ludzkości, aby wylać się na tych, którzy kiedyś 
splamili się błotem grzechu, ale potem oczyścili się w miłości do swego Pana. To jest uczta, na którą 
wszyscy jesteście zaproszeni i na której wasz Ojciec będzie rozdawał chleb i podawał wino życia 
swoim umiłowanym dzieciom. 
55 Ostrzegałem was już wtedy, gdy zstąpiłem na ziemię, aby przemówić do ludzkości. Chciałem, aby 
ludzkość czuwała i modliła się, aby ciemność nie ogarnęła ich nieprzygotowanych. Lecz wielkie 
narody ziemi nie czuwały i wojna przeszła nad nimi, karząc ich arogancję i brak wzajemnej miłości. 
Oto narody starożytne, jak są obciążone ciężarem swej wielkiej niedoli. Jak wiele wycierpieli przez 
swoją arogancję. Teraz powstały nowe narody, równie zaślepione uzależnieniem od władzy i 
bogactwa, nie zrażone doświadczeniem tych pierwszych, ani nie słuchające głosu rozsądku czy 
sumienia. Zaślepieni wiarą w swoją moc, uwierzyli, że są wszechmocni i dlatego gonią za celem, który 
uważają za słuszny, nie rozumiejąc, że zaraz wpadną w przepaść z zapierającą dech w piersiach 
prędkością. 
56 Kim są ci, którzy pośród chaosu wznoszą swój wzrok ku firmamentowi w błaganiu o pokój i o 
przebaczenie dla tych, którzy w swoim złudzeniu nie mogą już rozpoznać ani usłyszeć głosu 
sprawiedliwości swojego sumienia? Kto to jest, ale ci, którzy kochają pokój? Będą oni stróżami, którzy 
"czuwają" nad całą ludzkością w dniach nawiedzenia, które się zbliżają. 
57 Ich modlitwy spowoduje pokój przyjść do tych, którzy potrzebują światła w ich duchach. Modlitwa 
duchowa jest przesłaniem, które dociera do serca tych, za których się modlimy, i jest jak płaszcz 
pokoju nad potrzebującymi, gdy kilka serc zjednoczyło się w modlitwie za nich. Z wielu miejsc na 
ziemi otrzymuję tę modlitwę, która jest zanoszona przez tych, którzy opowiadają się za pokojem na 
świecie. 
58 Bądźcie wytrwali w waszej modlitwie o pokój, bo w ten sposób zjednoczycie się ze wszystkimi, 
którzy modlą się w ten sam sposób. Trzymaj płaszcz pokoju nad działaniami wojennymi, które 
zniewalają ludzkość, a w godzinach walki roztaczaj go nad swoim bliźnim. Pamiętasz, że dałem ci dar 
wiecznego pokoju i że nazwałem cię Izraelem, co znaczy "mocny"? - Ludzie, nie wypierajcie z waszych 
serc pamięci o tym, co wam objawiłem, ani o bogactwach, które, jak wiecie, posiada wasz duch. 
Prorokowałem Jakubowi, że jego lud będzie się mnożył jak piasek na morzu, i że przyniesie pokój 
narodom. Módlcie się, umiłowani uczniowie, a Moje Słowo wypełni się w was, bo jesteście częścią 
Mojego ludu, którego przeznaczeniem jest być błogosławieństwem wśród wszystkich narodów ziemi. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 105  
 
1 Z tego słowa uczynisz księgę, która pozostanie na ziemi, aby ludzie mogli znaleźć drogę do 
uduchowienia. Wielu z nich zaprzeczy jej prawdziwości, ale wielu też potwierdzi, że wszystkie jej 
stwierdzenia są poprawne. 
2 Z pokolenia na pokolenie dary Ducha będą się objawiać coraz mocniej i wyraźniej, a fakt ten, który 
ujawni się nawet u najbardziej wątpiących i niewierzących, będzie świadectwem prawdziwości tego 
wszystkiego, co wam zapowiedziałem w czasach minionych i potwierdziłem w tym. 
3 Czy zdajesz sobie sprawę z tego, z jaką przenikliwą mocą rozbrzmiewa Moje Słowo w tym czasie, 
gdy daje o sobie znać przez mózg głosiciela? Ani nie można sobie wyobrazić cudowności dialogu 
ducha z duchem, gdy osiąga on swój punkt kulminacyjny. 
4 Czy nie dziwicie się, gdy słyszycie opis duchowej twarzy za pomocą daru wzroku lub proroczej mocy 
snu? Zaprawdę, powiadam wam, ledwie zaczęliście dostrzegać przebłysk tego, co inni zobaczą w 
przyszłości. 
5 Zadziwił was dar intuicji, zadziwił was dar uzdrawiania, ale jest konieczne, abyście pozostawili dobry 
przykład dla jutrzejszych spirytystów. 
6 Czas, który Joel zapowiedział, kiedy ludzie otrzymają Ducha Bożego w ich duchu i ciele, jest teraz 
tutaj. Ale to dopiero początek i trzeba, abyście wy, pierwsi uczniowie, zostawili dobre nasienie, aby 
wasze dzieła były dobrym owocem, który zachęci jutrzejszych wędrowców w ich podróży przez życie, 
a nie przeszkodą do potknięć. 
7 Ze względu na światło, które otrzymaliście, należycie do tych, którzy będą prawidłowo 
interpretować naukę, którą wam już objawiłem w minionych czasach 
8 Gruntowne studiowanie Mojego Słowa i podążanie za nim będzie najlepszym duchowym dziełem, 
jakie pozostawicie przyszłym pokoleniom. Będą wam za to wdzięczni, a ja was pobłogosławię. 
9 Wy, pierwsi w tym wieku, będziecie filarami, przewodnikami i opiekunami tych, którzy przyjdą po 
was, i radować się z wypełnienia waszej misji. 
10 Żyjcie, aby ratować waszych bliźnich, a ja was uratuję. zwodujcie wasze łodzie i udajcie się na 
poszukiwanie rozbitków, a kiedy zobaczycie, że fale ryczą i stają się groźne, módlcie się, a 
natychmiast poczujecie płaszcz Mojego Pokoju nad waszymi duszami. 
11 Uczniowie, nie myślcie, że tylko w łonie narodu izraelskiego pojawili się Moi posłańcy, Moi 
prorocy, przewodnicy i oświeceni, bo wtedy zaprzeczalibyście wielu Moim posłańcom, których 
posłałem z orędziami Światła, Pokoju i Miłości do różnych miejsc na ziemi. 
12 Ludzkość jest glebą, w której zasiewam ziarno miłości. Została ona podlana Boską rosą, aby gdy 
nastąpi zasiew Mojego Słowa, znalazło ono odpowiednie pole, na którym wyda owoc. 
13 Ilekroć objawienie Boże ma oświecić ludzi, posyłałem im poprzedników lub proroków, aby ich 
przygotować, aby to światło mogło być przez nich poznane. Nie myślcie jednak, że tylko ci są Moimi 
posłańcami, którzy przynoszą wiadomości dla ducha. Nie, uczniowie, każdy, kto sieje dobro wśród 
ludzi w jakiejkolwiek formie, jest posłańcem ode Mnie. 
14 Posłańców tych możecie spotkać na wszystkich drogach waszego życia, zarówno we wspólnotach 
religijnych, jak i w naukach - wśród ludzi, którzy rządzą lub wśród tych, którzy dają dobre nauki. 
15 Dobry sługa Mój nigdy nie zbacza z drogi, którą ma przebyć; woli raczej umrzeć w drodze, niż się 
cofnąć. Jego przykład jest ziarnem światła w życiu jego bliźnich, a jego dzieła są przykładem dla 
innych. O, gdyby tylko ludzkość mogła zrozumieć przesłania, które do niej kieruję za ich 
pośrednictwem! ale tak nie jest, bo jest wielu ludzi, którzy mają delikatne misje w świecie, ale 
pozwalają swoim oczom zbaczać z tych wielkich przykładów, aby obrać drogę bardziej im 
odpowiadającą 
16 Macie władców, w których sercach nie ma sprawiedliwości i wielkoduszności, aby rządzić swoim 
ludem, bo dążą do marnego celu, jakim jest władza i bogactwo - ludzi, którzy podają się za Moich 
przedstawicieli, a nie znają nawet miłości bliźniego - lekarzy, którzy nie znają istoty swojej misji, jaką 
jest miłosierdzie - i sędziów, którzy mylą sprawiedliwość z zemstą i nadużywają prawa do szkodliwych 
celów. 



17 Nikt, kto chodzi krzywo i odwraca oczy od tego światła, które ma w sobie jako latarnię swojego 
sumienia, nie ma pojęcia o wyroku, który przygotowuje dla siebie. 
18 Są też tacy, którzy uzurpują sobie zadania, które do nich nie należą, i którzy swoimi błędami dają 
dowód, że absolutnie nie posiadają zdolności koniecznych do wykonania zadania, którego się z 
własnej woli podjęli. 
19 Podobnie można znaleźć sługi Boże, którzy nimi nie są, ponieważ nie zostali posłani w tym celu - 
ludzi, którzy przewodzą narodom, a nie są w stanie kierować nawet własnymi krokami - nauczycieli, 
którym brak daru nauczania i którzy zamiast szerzyć światło, wprowadzają zamęt w umysłach - 
lekarzy, w których sercach nie zakorzeniło się współczucie wobec bólu drugiego człowieka, i którzy 
nie wiedzą, że ten, kto naprawdę posiada ten dar, jest apostołem Chrystusa. Wszystkie Moje 
podstawowe zasady zostały zbezczeszczone przez ludzi, lecz teraz nadeszła godzina, w której 
wszystkie ich uczynki zostaną osądzone. To jest Mój wyrok, gdyż do Mnie należy jego wykonanie. 
Dlatego powiadam wam: Czuwajcie i wypełniajcie Moje przykazania miłości i przebaczenia. 
20 Czy mówiłem ci, że należysz do ludu Izraela, posiadacza Boskiego nasienia? Pracujcie więc nad 
sobą, abyście byli godni nieść ze sobą nasienie Miłości, Pokoju i Światła. 
21 Rozważajcie lekcje, których was dziś nauczyłem, abyście nie zboczyli z drogi, którą wam 
wyznaczyłem, i abyście nie brali na siebie zadań, które do was nie należą, i abyście nie używali źle 
swoich zdolności bo jeśli po tym wszystkim, co usłyszeliście w Moich naukach, popełnicie te błędy, 
które wam wskazałem, to wasz sąd będzie musiał być surowszy niż tego, który w ciągu swego życia 
nie znał nauki o takim świetle, jakie zawiera ta, którą otrzymaliście. 
22 Umiłowany lud, pomnażaj się, stój mocno i wypełniaj swoją misję. 
23 Zapaliłem światło na drodze duszy, aby nie zbłądziła i mogła iść bezpiecznie swoją drogą - jak 
owca, która wie, gdzie jest przeszkoda. 
24 To światło, które jest tym z duchowego sumienia, oświetla wyłom i odkrywa wilka, gdy czyha w 
gęstwinie. 
25 Nie wszyscy mężczyźni chodzą w bezpieczny sposób. Jest wielu zagubionych, którzy zgubili drogę, 
błądzących wędrowców, istot bez określonego kierunku. Kiedy przechodzę przez ich drogę i pytam: 
"Dokąd idziesz? Czego lub kogo szukacie?" Oni mówią do Mnie z opadającymi głowami: "Panie, nie 
wiem, dokąd idę, dokąd mnie nogi niosą, ani czego szukam". Potem powiedziałem im: "Pójdź za 
Mną", a to jedno słowo, które przeniknęło ich serca, wystarczyło, aby rozpalić światło nadziei, 
płomień wiary, który dał im nową odwagę do podążania Moją drogą. bo od chwili, gdy zaczęli iść za 
Mną, poczuli nieznaną moc, która nie opuszczała ich ani na chwilę i sprawiła, że poczuli 
bezwarunkową ufność w swoje przeznaczenie. 
26 Chcę, abyście wszyscy, którzy słyszycie to słowo, zrozumieli, że prosząc was, abyście szli tą drogą, 
nie tylko oferuję wam na niej duchowe zadowolenie i rozkosze, ale także próby, lekcje i 
doświadczenia pokuty, ale jednocześnie spływa na was wyższa moc, która umacnia tego, kto jest 
poddawany próbie, i ta moc jest laską, na której wędrowiec musi się opierać przez całą podróż życia. 
Ta moc zawiera wszystko: wiarę, miłość, posłuszeństwo i zaufanie. 
27 Miejcie to na uwadze, uczniowie, którzy zaczynacie naśladować Mistrza, abyście, gdy na drodze 
waszego życia pojawią się próby, pomyśleli: "Jestem już na nie przygotowany, Mistrz mi je wskazał i 
mam pewność, że wytrwam dzięki Jego boskiej pomocy". Zaprawdę, powiadam wam, jeżeli 
skorzystacie z tych lekcji z silnym i wznoszącym się duchem, przekonacie się, że żadna próba nie jest 
daremna. Zarówno bowiem to, co jest przeznaczone dla człowieka, jak i to, co objawia się w łonie 
rodziny, czy to, co dotyka naród - wszystkie i każda z nich ma głęboki sens i często wielką lekcję życia. 
Kto mógłby powiedzieć w tej chwili, że jest wolny od prób? Nikt, ponieważ jest to czas duchowej 
pokuty. 
28 Otwórzcie oczy na rzeczywistość i uświadomcie sobie odpowiedzialność, jaką bierzecie na siebie, 
słuchając Mojego Słowa i stając się świadkami Moich manifestacji w tym czasie. Chcę wam 
powiedzieć, że nie wolno wam zadowalać się słuchaniem Mojego Słowa i zaspokajaniem swoich 
duchowych potrzeb bez myślenia o potrzebach innych. Bo to zadowolenie nie będzie pełne, jeśli 
weźmiecie pod uwagę, że w tych samych chwilach waszego duchowego uniesienia miliony waszych 
bliźnich walczą, rozpaczają lub padają w ogniu morderczych wojen. 



29 Moja nauka przygotowuje was do walki na rzecz pokoju i uduchowienia świata. Moja nauka mówi 
wam, co macie robić, abyście wszyscy współpracowali w tym zbawczym dziele. wtedy twój duch 
będzie coraz bardziej doświadczał pokoju i zadowolenia, które przychodzą do tych, którzy 
współpracują ze Mną w Moich dziełach miłości. 
30. Nie traćcie tej wrażliwości, jaką wasze serce zdobywa w słuchaniu Mojego Słowa, gdy powracacie 
do waszych materialnych zmagań życiowych, bo tam, na tych drogach, wasi bliźni oczekują od was 
słowa zawierającego pociechę lub powiedzenia, które przynosi do ich serc Moje orędzie światła. ale 
jeśli twoje serce powróciło do swojej zwyczajowej twardości, kiedy zwracają się do ciebie, nie 
będziesz mógł nawet zajrzeć do wnętrza tego, który szukał u ciebie czegoś, co nie było twoją 
własnością, ale było przeznaczone dla niego: Mojego Światła, Mojego Pokoju, Mojego Balsamu. 
31 Nie myślcie, że wasz brak miłości do ludzi może pozostać bezkarny, bo gdybyście naruszyli wasze 
duchowe obowiązki, tłumy, wchodząc na łono waszych wspólnot i poznając przesłanie, które przed 
nimi ukryliście lub zatailiście, będą się wewnętrznie zastanawiać, czy to są Moi nowi apostołowie, 
podczas gdy inni, wnikając w Moją naukę, udzielą wam lekcji, jak wypełniać Boskie zlecenia; to Ja 
jestem tym, który ma was uczyć, i to Ja jestem tym, który ma was uczyć; to Ja jestem tym, który ma 
was uczyć 
32 Muszę mówić do ciebie w ten sposób, aby zapobiec zasypianiu i abyś nie był zaskoczony w swoim 
śnie. Proszę was, abyście walczyli i w tym celu daję wam Mój przykład stałej skuteczności. 
33 Niech nikt mi nie mówi, że znajduje na swojej drodze zbyt wielkie przeszkody, aby mógł wykonać 
swoje zadanie. Jeśli bowiem wierzycie, że żaden liść nie zrywa się z drzewa bez woli Ojca, musicie 
również zrozumieć, że macie wypełniać swoją misję ponad tym, co nazywacie przeszkodami. 
34 Nie myślcie, że przez samo przebywanie w tych miejscach już wykonaliście swoje duchowe 
zadanie, albo że przez samo mówienie o Mojej nauce już mi służycie. Bowiem wasze pole działania 
jest tak rozległe i tak pełne możliwości praktykowania miłości na wasze sposoby, że nie musicie się 
wysilać, by znaleźć odpowiednie okazje do zasiewu. Lecz wy nie zwracaliście na to wszystko uwagi i 
dlatego mówicie, że macie przed sobą zbyt wiele przeszkód, żeby móc wypełnić swoje zadanie, 
ponieważ nie zrozumieliście wszystkiego, co wiąże się z waszym duchowym zadaniem. 
35 Kochaj, służ, bądź użyteczny, ratuj i pocieszaj, uczyń ze swego życia piękny przykład, praktyczną 
lekcję, aby cię naśladowano. Wtedy będziecie promieniować duchowym światłem na waszych 
bliźnich. Gdy mówicie o Mojej nauce, wypełniacie misję siania ziarna uduchowienia. Ale rób to z 
pokorą i bądź świadomy, że każda praca, która zawiera próżność, będzie jałowym ziarnem, które 
nigdy nie wykiełkuje. 
36 Zapewniam was, że jeśli będziecie pracować w waszym życiu z taktem, szczerością i prawością, 
które wam radzę, twarde serca, o których mówicie do mnie w waszych modlitwach, zmiękną 
poruszone waszą cnotą i dojdziecie do przekonania, że zaawansowany duch nigdy nie może być 
przeszkodą w wypełnianiu tej misji, ponieważ jest ponad wszelką małostkowością tego życia. 
37 Nigdy nie myśl źle o tych, którzy cię nie lubią i nie bądź zgorzkniały wobec tych, którzy cię nie 
rozumieją, ponieważ nawet najbardziej wewnętrzne uczucie, jakie masz wobec bliźniego, mentalnie 
przekazujesz im. 
38 Oferuję wam tak wiele udogodnień w tym czasie bycia Moimi uczniami, że nie musicie opuszczać 
swoich rodziców, małżonków ani dzieci, aby udać się do krajów, gdzie szerzycie Moje Nauki, ani nie 
musicie głosić donośnym głosem na ulicach i placach, ani nie musicie obawiać się, że na końcu 
działalności misyjnej nieuchronnie czeka was szafot z krwi. Ja przeszedłem tę drogę i Moi apostołowie 
również, ale ta krew oczyściła tę drogę, aby nowi uczniowie nie byli na niej uwięzieni. musisz tylko 
zrozumieć duchowe znaczenie tego przesłania, abyś je uświadomił sobie i zastosował w prosty 
sposób w swoim życiu, abyś naprawdę żył Moim Słowem 
39 Dałem duchowi władzę nad materią, aby wyszedł zwycięsko z prób i osiągnął ostateczny cel drogi. 
Ale walka będzie wielka, bo skoro człowiek stworzył na świecie jedyne królestwo, w które wierzy, to 
zniszczył harmonię, która powinna istnieć między nim a wszystkim, co go otacza. Ze swego dumnego 
tronu pragnie on poddać wszystko pod władzę swej nauki i narzucić swą wolę żywiołom i siłom 
natury. Ale nie udało mu się to, ponieważ dawno temu zerwał więzy przyjaźni z prawami duchowymi. 
- Kiedy powiedziałem temu ludowi, że siły natury mogą być mu posłuszne, byli tacy, którzy w to nie 
wierzyli, a ja wam mówię, że mają powód, by wątpić, bo natura nigdy nie będzie posłuszna tym, 



którzy ją lekceważą, kalają i wyśmiewają. Z drugiej strony, kto wie, jak żyć w harmonii z prawami 
ducha i materii, czyli kto żyje w harmonii z tym wszystkim, co go otacza, stanie się w ciągu swego 
życia jednym ze swoim Stwórcą i stanie się godnym przez to, że elementy przyrody będą mu służyć i 
będą mu posłuszne, tak jak należy się to każdemu dziecku, które jest posłuszne swojemu ojcu, 
Stwórcy wszystkiego, co istnieje. 
40 Nie powiedziałem, że zgromadzenie to osiągnęło konieczne duchowe wzniesienie, aby takie cuda 
stały się rzeczywistością, ani że obecnie osiąga już harmonię między tym, co materialne, a tym, co 
duchowe. Zachęcam ich jedynie do dążenia do tego celu poprzez uduchowienie. 
41 Aby zachęcić was w waszej wierze i udowodnić wam prawdziwość Moich słów, czasami dokonuję z 
wami dzieł, które nazywacie cudami, a które są nagrodą dla tych, którzy umieli włączyć się do 
powszechnej harmonii, choćby tylko na krótki okres czasu. 
42 Tradycja historyczna o pierwszych ludziach, którzy zamieszkiwali ziemię, była przekazywana z 
pokolenia na pokolenie, aż została spisana w Księdze Pierwszej Ery. Jest to żywa przypowieść o tych 
pierwszych istotach ludzkich, które żyły na ziemi. Ich czystość i niewinność pozwoliła im poczuć 
pieszczotę Matki Natury. Między wszystkimi istotami istniał przyjazny związek, a między wszystkimi 
stworzeniami nieograniczone braterstwo. Później ludzkie namiętności oderwały człowieka od tego 
życia, dlatego poczuł się zmuszony, by za pomocą nauki dążyć do tego, co utracił przez brak 
duchowości. W ten sposób ludzkość dotarła do obecnych czasów, kiedy to, aby przetrwać, musiała 
kraść od żywiołów i sił natury to, co jest jej niezbędne do życia. 
43 Nie zabraniam wam korzystać z nauki, ani jej nie potępiam. Chcę tylko, aby ludzie zrozumieli, 
poprzez Moje nauki, że istnieje wyższa wiedza niż ta, którą znają, a którą mogą osiągnąć poprzez 
miłość, która jest istotą wszystkich Moich nauk. 
44 Ludzie, jakże mógłbym wam nie powiedzieć, że czasy, w których żyjecie, są naznaczone zamętem, 
skoro widzę, że nie pozwalacie Mojemu światłu przeniknąć przez ciemne chmury waszych myśli? 
Mówię wam też, że Moje światło zatriumfuje, bo nie ma takiej ciemności, która mogłaby się oprzeć 
jego blaskowi. wtedy zrozumiecie, że Ojciec nigdy was nie opuści w Godzinie Nawiedzenia. 
45 Wiele narodów wpadło w głęboką otchłań materializacji, a inne są bliskie upadku; lecz ból ich 
upadku spowoduje ich przebudzenie z głębokiego snu. 
46 Są to te narody, które po okresie świetności doznały upadku i pogrążyły się w ciemnościach bólu, 
wad i nędzy. Dziś to nie naród, ale cała ludzkość ślepo biegnie ku śmierci i chaosowi. Arogancja 
narodów będzie dotknięta przez Moją sprawiedliwość. Pamiętajcie o Niniwie, Babilonie, Grecji, 
Rzymie i Kartaginie. W nich znajdziecie głębokie przykłady nauczania o Boskiej sprawiedliwości. 
47 Ilekroć ludzie zagarnęli berło władzy i pozwolili, aby ich serca wypełniły się bezbożnością, 
arogancją i szalonymi namiętnościami, wciągając swoje narody w degenerację, Moja Sprawiedliwość 
zbliżała się, aby pozbawić ich władzy. Ale w tym samym czasie zapaliłem przed nimi pochodnię, która 
oświetla drogę do zbawienia ich dusz. Co by się stało z ludźmi, gdybym zostawił ich własnym siłom w 
momencie ich prób? Zwróćcie oczy na te wszystkie narody, które kiedyś były wielkie, a teraz leżą w 
gruzach. Rozkwitną na nowo, ale nie pycha i pragnienie ziemskiej wielkości ich podniesie, lecz ideał 
natchniony tą sprawiedliwością i cnotą, którą szerzą Moje nauki. Z ich ruin powstaną nowe narody, a 
na ruinach ich kościołów i ich bożków oddadzą prawdziwą cześć swemu Bogu. 
48 Pycha została poniżona, a grzech zmyty przez ból; ale nie zapominajcie, że jest jeszcze wiele plam 
do usunięcia i że, jakkolwiek czyste stanie się życie ludzi na ziemi, ta planeta nigdy nie będzie 
wiecznym domem dla ducha. Kto bowiem w to wierzy, źle zinterpretował Moje Słowo, albo nie 
zrozumiał prawdziwego sensu życia. 
49 Ten świat będzie zawsze tylko tymczasowym domem duszy, tylko częściowym odcinkiem na 
drodze do jej zadośćuczynienia, jej rozwoju i doskonałości. Życie, które czeka na ciebie, aby przyjąć 
cię na zawsze, jest inne. 
50 W Mojej Obecności przychodzą chorzy, upadli, ubodzy duchowo i podczas gdy jedni błogosławią 
Moją Wolę, inni buntują się w obliczu bólu i przypisują swoje cierpienia karze Boskiej lub 
niesprawiedliwości losu. to konieczne jest, abym uwolnił was od waszej ignorancji i odkrył przed 
wami jądro prawdy. 



51 Tak długo jak żyjecie w ciele, wasza dusza oczyszcza się z ciemnych plam z poprzednich wcieleń i 
dlatego konieczne stało się ujawnienie wam tego wszystkiego, żebyście mogli cierpliwie znosić 
cierpienia ziemi. 
52 Od początku istnienia ludzkości reinkarnacja duszy istniała jako prawo miłości i sprawiedliwości 
oraz jako jeden ze sposobów, w jaki Ojciec okazywał swoje nieskończone miłosierdzie. Reinkarnacja 
jest nie tylko sprawą tego czasu, lecz wszystkich czasów, i nie powinniście myśleć, że dopiero teraz 
ujawniłem wam tę tajemnicę. Od najdawniejszych czasów istniała w człowieku intuicyjna wiedza o 
ponownym wcieleniu duszy. Ale ludzie, którzy szukali nauk materialistycznych i skarbów świata, dali 
się zdominować namiętnościom cielesnym, które utwardziły te włókna ludzkiego serca, za pomocą 
których postrzega się to, co duchowe, tak że stali się głusi i ślepi na wszystko, co należy do ducha. Cóż 
im przyjdzie z tego, że utkwią wzrok w Pismach zawierających Prawo i Naukę, które wam objawiłem 
w minionych czasach, jeśli ich umysły nie potrafią przeniknąć ich znaczenia, a ich serca nie pojmują 
ich istoty? Uznaj, że wrażliwość ludzi i ich duchowa intuicja zanikły i dlatego szukając Mojej prawdy w 
tych tekstach, zwykle padają ofiarą błędnych interpretacji. Mają światło tuż przed oczami, ale zamiast 
wniknąć w sedno nauk, skupiają się na literach, czyli na zewnętrznej formie, przez co często ulegają 
błędom. Lecz teraz jestem tutaj by przynieść światło do tajemnic i ciemnych miejsc, jak również by 
uwolnić was od zamieszania i błędu. 
53 Błogosławieni, którzy Mnie wzywają, bo czyniąc to, dowiedli swego pragnienia miłości i poznania. 
Oni doświadczyli Mojej pomocy i miłości, która ich wspiera. Musicie jednak zdać sobie sprawę, że w 
tym czasie nie możecie otrzymać wszystkiego, co chcecie wiedzieć na raz. Jest bowiem konieczne, 
abyście modlili się, medytowali i żyli Moimi naukami, abyście otrzymali wszystko, czego pragniecie. 
54 Zarówno ten, kto szuka światła wiedzy w przyrodzie, jak i ten, kto szuka Mojej mądrości w 
objawieniach duchowych, musi na własnych nogach przebyć drogę, na której znajdzie te wszystkie 
prawdy, których nie może odkryć innymi drogami. Właśnie dlatego wysłałem waszą duszę, by żyła 
jedno życie za drugim tu na ziemi, żeby poprzez swoją ewolucję i swoje doświadczenie mogła odkryć 
wszystko, co jest w niej i w tym, co ją otacza. 
55 Jeśli chcecie, badajcie dokładnie Moje słowa, a potem studiujcie i obserwujcie życie z jego punktu 
widzenia, abyście mogli określić prawdę zawartą we wszystkim, co wam powiedziałem. 
56 Będą sytuacje, kiedy będzie się wam wydawało, że istnieje sprzeczność pomiędzy tym, co wam 
dzisiaj mówię, a tym, co zostało wam objawione w przeszłości, lecz to nie istnieje. To ludzie są w 
błędzie. Ale teraz wszystko wyjdzie na jaw. 
57 Jeśli znajdziecie się zaatakowani z powodu takiego sposobu rozumienia Mojej nauki, nie martwcie 
się, bo zaprawdę powiadam wam, nikt jeszcze nie stoi w prawym poznaniu, więc nikt nie może wam 
udowodnić, że już przeniknął do sedna prawdy. 
58 Studiuj Moją naukę, otrzymuj światło przez modlitwę, uczyń dobroć normą twego życia, a 
zobaczysz, jak w chwilach, w których najmniej się tego spodziewasz, będziesz zaskoczony 
natchnieniami i myślami, które są prawdziwymi objawieniami Mojego Ducha. 
59 Gdy czujecie natchnienia przychodzące do was ode Mnie, powinniście okazać się pokorni, abyście 
nigdy nie uważali się za większych od innych, i abyście z tą miłością, z jaką zesłałem wam Moje 
Światło, dzielili się nim z waszymi bliźnimi. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 106  
 
1 Uczniowie, oto wasz Mistrz. Zdejmę z was zasłonę wielu tajemnic. Proście, proście, a będzie wam 
dane. Ale nie pytajcie mnie o więcej niż to, co musicie wiedzieć. 
2 W dawnych czasach nie mogłem ujawnić wam tajemnic, które ujawniam wam w tej Trzeciej Erze, 
ponieważ wasz umysł nie był w stanie zrozumieć lub pojąć więcej, niż pozwalał mu jego duchowy 
rozwój. Ale Moje Słowo jest takie samo - niezmienne, wieczne. Jest to wasz duch, który się narodził, 
który wzrasta i rozwija się, aż osiągnie doskonałość. Boski Duch nie ma początku, ani nie będzie miał 
końca, jest niezmienny. 
3 Twój duch jest częścią ludu, którego użyłem jako środka lub instrumentu do przekazania ludzkości 
Moich wielkich nauk. Były trzy objawienia, które Ojciec dał temu ludowi: Pierwszą lekcją było Prawo 
Sprawiedliwości w Pierwszej Erze, we wczesnym dzieciństwie tego ludu; drugą było Prawo Miłości, 
objawione w Drugiej Erze, gdy ledwie osiągnęło duchowe dojrzewanie; trzecią lekcją jest ta, której 
udzielam wam w obecnej Erze, którą nazwałem "Trzecią Erą". W nim ujawniam wam w pełni Prawo 
Duchowe - Prawo, które obejmuje wszystko to, co zostało wam pokazane w przeszłości i wszystko to, 
co wasz duch powinien poznać i posiąść. Duchowo osiągnęliście już czas młodości. 
4 Skoro ciągle się rozwijasz - dlaczego więc miałbym przynosić ci zawsze tę samą lekcję? dlatego Moja 
ukryta Mądrość objawia wam głębsze tajemnice w każdym wieku. 
5 Wobec materializmu i zła, które panują w tym wieku, wątpicie, czy macie dość duchowego 
zrozumienia, aby zrozumieć Moje nowe nauki, wypełnić je i żyć nimi; ale Ja wam mówię: poza 
materializmem i złem, które panują w tym wieku, wątpicie, czy macie dość duchowego zrozumienia, 
aby je zrozumieć, wypełnić i żyć nimi ale mówię wam: poza materializmem ludzkości, jej nędzą, 
wadami i dążeniem do władzy, jest duch, który przeszedł długie drogi ewolucji i ciężkie zmagania i 
który tylko czeka na moment, aby pozbyć się fałszywej szaty, aby wejść z mocą na drogę 
sprawiedliwości i miłości, która należy do ducha; mówię wam, że duch jest tym, który ma moc, aby 
zrozumieć, wypełnić i żyć Moimi nowymi naukami 
6 Nauka o człowieku jest zmaterializowanym wyrazem duchowych zdolności, które człowiek osiągnął 
w obecnym czasie. Praca człowieka w tym czasie jest nie tylko wytworem umysłu, ale także jego 
rozwoju duchowego. 
7 Mistrz, spotkawszy swoich uczniów w duchowej młodości - już tak dalece przygotowanych, że 
zrozumieją nową lekcję - połączy te trzy Boskie objawienia w jedną księgę jako testament miłości do 
człowieka. Powodem, dla którego nazywacie siebie trynitarnymi, jest to, że nosicie w swoim duchu 
nasienie tych trzech epok nauczania. Niemniej jednak nie wszyscy pójdą za Mną w tym czasie, nawet 
nie wszyscy, którzy Mnie słuchają, ponieważ nie wszyscy się przebudzili, ani nie wszyscy zrozumieli, 
jak wykorzystać próby, których doświadczyli w swoim życiu. Są tacy, którzy są obojętni na duchowe 
nauki, tacy, którzy pozostają w stagnacji, tacy, którzy są w błędzie, ale każdy z nich jest przeznaczony 
do czasu, kiedy się obudzi i usłyszy głos swojego sumienia. 
Ci, którzy zadrżeli słysząc Moje Słowo w tym czasie, byli tymi, którzy niecierpliwie oczekiwali Mojego 
nowego objawienia się, którzy pamiętali Moją obietnicę powrotu, tak jak zagubiony wędrowiec czeka 
w głębokiej nocy na świt, aby odnaleźć drogę i kontynuować wędrówkę; byli tymi, którzy czekali na 
nadejście świtu; byli tymi, którzy czekali na nadejście świtu; byli tymi, którzy czekali na nadejście 
świtu; byli tymi, którzy czekali na nadejście świtu; byli tymi, którzy czekali na Moją obietnicę powrotu 
8 Mój Głos, który dziś czynię słyszalnym w tej materialnej formie, wkrótce przestanie być słyszalny, a 
wtedy ujrzę w waszych dziełach owoc Mojego zasiewu. Pozostawię w każdym z was "kłos zboża" i 
"owoc", abyście, gdy poczujecie głód lub gdy ktoś (duchowo) potrzebujący zwróci się do was z 
prośbą, mieli chleb i nie powiedzieli Ojcu, że odszedł od was i zostawił was bez dziedzictwa. 
Pragnę, abyście w tych czasach, kiedy odczuwacie pragnienie Moich Boskich darów łaski, schronili się 
w waszym duchu i szukali w nim pomocy; tam bowiem znajdziecie wiele skarbów, które Moja 
troskliwa miłość w nim umieściła. Znajdziecie też Moje nasienie w obfitości, czekające na was, 
abyście przygotowali pola do jego zasiewu. Nauczyłem cię uprawiać te pola i czuwać nad ziarnem. 
Jutro wasz duch przyniesie owoce swoich dzieł jako żniwo godne ofiarowania Ojcu i przechowywania 
w Jego spichlerzach. 



9 Nastanie krótki okres czasu, kiedy Moje Słowo dane w tym czasie zniknie, w wyglądzie, z 
powierzchni ziemi. Wtedy ludzie zaczną wymyślać duchowe doktryny, nauczać nowych praw i 
przykazań. Będą nazywać siebie Mistrzami, Apostołami, Prorokami i Posłańcami Boga, a ja pozwolę 
im mówić i siać przez pewien czas. Pozwolę im zasiać swoje ziarno, tak że gdy zbiorą owoce, będą 
wiedzieli, co zasiali. Czas i siły natury przejdą nad ich nasionami, a ich kroki będą jak wyrok dla 
każdego z tych dzieci ludzi. 
10 Konieczne jest, aby świat poznał fałsz, aby mógł poznać prawdę. Wtedy Prawda i Istota Życia, 
które wam przekazałem w tym czasie, powstaną ponownie wśród ludzi w całej swojej czystości i 
duchowości. 
11 Spójrzcie na ludzi, którzy przewodzą narodom, tworząc doktryny i narzucając je ludziom. Każdy z 
nich głosi wyższość swojej doktryny, ale ja was pytam: Jakie były owoce tego wszystkiego? Wojny z 
ich skutkami w postaci zubożenia, cierpienia, zniszczenia i śmierci. Takie właśnie żniwo zebrali 
zwolennicy takich teorii tu na ziemi. Zauważcie, że nie sprzeciwiam się ludzkiej wolności woli, choć 
muszę wam powiedzieć, że bez uszczerbku dla tej wolności sumienie nieustannie przemawia do serca 
tego, kto odstępuje od sprawiedliwości, miłości i rozumu. 
12 Także w życiu ludzkim, sprawię, że ludzie zrozumieją, jakie będą owoce ich zasiewów, pozwalając, 
by konsekwencje ich czynów wyszły wcześniej czy później na jaw jako ich sędziowie. Po tym wyroku 
wszyscy będą Mnie szukać, a wtedy odkryją, że Moje Słowo dostosowuje się do ludzi wszystkich 
wieków i kultur. Słowo Boże, Moja Nauka, nie należy bowiem do żadnej epoki, gdyż jest wieczne. 
13 Moja Nauka przekazuje siłę duchowi, aby przezwyciężył wszystkie próby; ich liczba jest zapisana w 
przeznaczeniu każdego stworzenia. Dlaczego się od nich odwracać? Dlaczego rozpaczać w obliczu 
góry, która wznosi się przed waszymi oczami? Czy nie wiesz, że po pokonaniu tych przeszkód 
osiągniesz cel, do którego dążysz? 
14 Jak wiele słabości dostrzegam jeszcze w twoim ciele - słabości, która często powoduje, że bluźnisz. 
Kiedy siły natury okazują się niegrzeczne, przeklinasz; kiedy jakikolwiek ból trapi twoje ciało, 
rozpaczasz; kiedy praca cię obciąża, tracisz cierpliwość; nawet upał i chłód cię gniewają, a ciemność 
nocy wzbudza w tobie strach. Jakże nie powinniście rozpaczać, gdy pozwalacie, aby kierowały wami 
wymagania ciała, które sprowadza niższe namiętności? kiedy wreszcie staniecie się Moimi dobrymi 
uczniami, którzy swoimi uczynkami miłości świadczą o prawdzie Mojej nauki? 
15 Bycie uczniami Chrystusa nie oznacza, że powinniście oddalać się zbytnio od tego, co ziemskie. 
Oznacza to, że oddzielając się od tego, co złe i zbyteczne, nie powinniście odwracać się od swoich 
ziemskich obowiązków i przyjemności. Nie chcę, abyście byli fanatykami, ani niewolnikami tego, co 
duchowe, gdy jesteście jeszcze w ciele. Dobry uczeń Jezusa to ten, który wie, jak oddać Bogu to, co 
Boże, a "cesarzowi" to, co cesarskie. 
16 Trudny konflikt czeka Mój lud, gdyż na swej drodze napotka wysoki poziom rozwoju ducha i 
umysłu ludzi. Z tego właśnie powodu chcę, abyście i wy rozwijali się w tym czasie Mojego objawienia, 
aby nikt nie mógł was oszukać. pokładajcie absolutną ufność w Moim Słowie, wiedząc, że w nim jest 
więcej mądrości niż w umysłach uczonych i wiedzy, której nie ma we wszystkich księgach ziemi 
17 Niestrudzenie siejcie miłość i pokój; w ten sposób przygotujecie swoją duchową drogę, a potem, 
gdy śmierć nagle zbliży się do waszego ciała, a duch przebył już znaczną część swojej drogi, zobaczy, 
pełen błogości, jak dalece wyniosły go zasługi jego dzieł miłości do bliźnich. 
18 Ludzie, uświadomcie sobie, jak zanurzając się w Moje nauki, pozostawiacie za sobą stare nawyki i 
zwyczaje, ponieważ wchodzicie w nowe, czystsze, bardziej duchowe życie. to nowy świat, który 
wyrasta z głębi twojego serca. 
19 Ileż to tajemnic rozwikłało Moje Słowo i ile błędnych interpretacji skorygowałem? Podobnie, 
będziecie musieli wejść na drogi świata i objaśniać Moje Prawo waszym bliźnim. Mówię do was: 
Odejdziesz, bo nikt nie jest prorokiem w swoim kraju, Ja sam musiałem wtedy opuścić Nazaret, gdzie 
mieszkałem, aby tam znaleźć wiarę, gdzie uważano mnie za obcego, gdzie nie mówiono o Mnie: "Ten 
człowiek, który nazywa siebie 'Synem Bożym', jest synem Maryi i Józefa cieśli." 
20 Mówię wam to, ponieważ wśród was, którzy otrzymali Moje dary duchowe są tacy, o których 
nawet ich rodzice, ich dzieci lub ich bracia i siostry zwątpili. Wśród was są tacy, których nazwano 
czarownikami, czarnoksiężnikami, z powodu świadectwa o Mojej nauce, podobni do Mnie. nie 
zapominajcie tych słów, bo jedni będą musieli pozostać w swoim bliższym domu; inni będą musieli go 



opuścić i swój naród także, aby nieść Moje Słowo innym ludom; ten naród, uczyniony owocnym przez 
Moją naukę, będzie narodem czarodziejów i czarnoksiężników 
21 Ten naród, owocując cierpieniem, przyjął Moje Nasienie i zakiełkowało, ale nie myślcie, że tylko 
wy macie to światło; nie myślcie, że tylko wy macie to światło; nie myślcie, że tylko wy macie to 
światło jeśli zaniesiecie Moją naukę do innych narodów, zobaczycie, jak szybko zakiełkuje i 
rozprzestrzeni się. na tych ziemiach będziecie prorokami i emisariuszami, i dlatego znajdziecie wiarę; 
Ja jestem tym, który da wam wiarę 
22.Moje światło rozprzestrzenia się od jednego krańca ziemi do drugiego, oświetlając cały 
wszechświat. Światło Boskiego Ducha jest językiem, który przemawia do wszystkich istot. Wy, jako 
istoty ludzkie, przyjmujecie Moje Słowo poprzez intelekt człowieka. Do tych, których nazywacie 
aniołami, kieruję Mój głos w postaci Boskiego natchnienia, a w każdym świecie lub duchowym 
mieszkaniu czynię Siebie słyszalnym i zrozumiałym, stosownie do stopnia rozwoju jego mieszkańców. 
23 Chcę do was mówić tak, jak mówię do aniołów, nie dlatego, że macie czystość ich, ale dlatego, że 
chcę, abyście korzystali z tej łaski i coraz bardziej upodabniali się do tych istot w ich majestacie. 
Dialog ducha z duchem zbliży do siebie wszystkie istoty i wszystkie światy. Ale musicie być 
przygotowani na wzajemne zrozumienie, a w tym celu daję wam jeden język, jedno światło, jeden 
rodzaj dialogu: dialog prawdziwej miłości. 
24 Zaczyna się dla was era duchowej komunikacji. Droga, którą musicie przebyć, jest długa i wiele 
czasu upłynie, zanim zobaczycie, że ten dar osiągnie swój szczyt; ale już od pierwszych kroków i z 
każdym z nich znajdziecie zachętę do kontynuowania drogi. 
25 Czyż Moje objawienie się przez nosiciela ludzkiego głosu nie było dla was bardzo mile widziane? 
Czy nie byliście zachwyceni obecnością Świata Duchowego poprzez zdolność pojmowania? Były to 
bowiem kroki przygotowawcze do duchowego dialogu, do którego dojdziecie później. A w tych 
chwilach, kiedy szukacie Mojego głosu w ciszy waszej modlitwy - czyż nie jest zbawienny pokój, który 
odczuwacie i wzrastające natchnienie, które otrzymujecie? 
26 Wiecie o czasach pokoju, które nadejdą, ponieważ otrzymaliście Moje natchnienia i Moje 
objawienia; lecz są tacy, którzy nie słysząc Mnie w tym czasie, marzą i tęsknią za powszechną 
harmonią, nie wiedząc, czy ona do was przyjdzie; to jest sumienie, które w nich przemawia; to jest 
sumienie, które w nich przemawia; to jest sumienie, które w nich przemawia; to jest sumienie, które 
w nich przemawia; to jest sumienie, które w nich przemawia; to jest sumienie, które w nich 
przemawia; to jest sumienie, które w nich przemawia; to jest sumienie, które w nich przemawia; to 
jest sumienie, które w nich przemawia; to jest sumienie, które w nich przemawia; to jest sumienie, 
które w nich przemawia; to jest sumienie, które w nich przemawia 
27 Nawet naukowcy przeczuwają wymianę myśli za pośrednictwem darów duchowych, a to dlatego, 
że w swoich nieustannych badaniach i wnikaniu we wnętrze człowieka odkryli obecność tej istoty, 
która choć należy do innego świata, żyje w człowieku: duszy. 
28 Dziś mówię do was wszystkich: Idźcie rozważnie i ostrożnie tą drogą, abyście z niej nie zboczyli. 
Czuwajcie i módlcie się na waszej drodze życia, abyście mogli osiągnąć cel i aby wasze 
błogosławieństwo było bardzo wielkie, gdy Ojciec przemówi i cały duchowy wszechświat usłyszy i 
zrozumie Go, a wy zrozumiecie siebie nawzajem w ten sam sposób. 
29 Pragnę, abyście w swoim sercu odczuwali miłość waszego Ojca; miłość ta jaśnieje na was z Mojego 
Ducha. ale ponieważ nie osiągnęliście jeszcze prawdziwego zjednoczenia z Duchem Świętym, mówię 
do was przez te stworzenia, językiem prostym i zrozumiałym dla wszystkich; mówię do was językiem 
prostym i zrozumiałym dla wszystkich Moją wolą jest, aby Moje Słowo było wam znane w największej 
prostocie, abyście mogli łatwo odkryć jego istotę i nie zatracali się w zamęcie słów, który w 
większości jest bezużyteczny. 
30 Oczyść swój umysł i oczyść swoje wargi, aby zawsze, gdy będziesz musiał wyjaśniać Moją naukę, z 
twoich ust wypływał krystalicznie czysty strumień Mojego Słowa, a twoje słowo nie było zmieszane z 
wielkimi wyrażeniami, które pozbawiają je prostoty i siły. Gdybyście chcieli wyjaśnić Moją duchową 
Naukę w terminach naukowych lub filozoficznych, nie zrobilibyście wrażenia na świecie, ani wasi 
bliźni was nie zrozumieją, ani nie dacie prawdziwego pojęcia o tym, czym jest Moja nauka. Kiedy 
przemawiałem do świata w Jezusie, nie używałem języka uczonych, filozofów czy naukowców, aby 
mówić wam o Królestwie Niebieskim. Użyłem najprostszych wyrażeń waszego języka, bo to właśnie 



one najlepiej wyrażają rzeczy nadprzyrodzone. Posługiwałem się przypowieściami, odwołując się do 
przedmiotów, które były wam znane, abyście dzięki nim poznali sens życia duchowego. 
31 Zaprawdę powiadam wam, Jezus nie musiał się niczego uczyć od ludzi, bo wtedy nie byłbym 
Boskim Mistrzem, ale uczniem ludzi. Jeśli ktoś powiedział, że Chrystus był pouczany przez teologów, 
teozofów lub mędrców, to nie mówi prawdy. Przed Chrystusem i w czasie, kiedy żył na ziemi, nie było 
nauki, która nauczałaby go, jak przyjść na świat, jak żyć i jak umrzeć. Lecz ja wam mówię podobnie, że 
nauki nieba nie można nauczyć się od świata, a to, czego nauczał Jezus, było prawdą obowiązującą w 
wiecznym Królestwie Ducha. 
32 Tak jak ludzie są skłonni do komplikowania tego, co proste, tak też chcą odkryć w Bóstwie skład i 
substancje właściwe naturze materialnej. Ich zdumienie będzie wielkie, gdy kiedyś odkryją, że to, co 
duchowe lub boskie, bez substancji i bez formy, jest całością, początkiem i końcem, prawdą, 
wiecznością. 
33 Ludzie zawsze byli zbyt zajęci chwałą ziemi, aby zastanowić się nad znaczeniem modlitwy i 
duchowej kontemplacji tego, co jest poza tym życiem, tak aby mogli odkryć swoją własną istotę. Ten, 
kto się modli, rozmawia z Ojcem, a kiedy pyta, natychmiast otrzymuje odpowiedź. Ignorancja 
mężczyzn o duchowym jest konsekwencją braku modlitwy. 
34 Ludzie, ponieważ na tej ziemi nie potrafiliście usunąć pomieszania języków Babilonu, ponieważ 
rasy nie umiały się zjednoczyć ani kochać, Ja zjednoczę Moją rodzinę w Domu Duchowym. uparci i 
zatwardziali grzesznicy staną przede Mną w duchu, a gdy otrzymają swój sąd, ich oświecenie i 
skrucha będą tak wielkie, jak wielki był ich grzech na ziemi 
35 Módlcie się za tych, którzy odchodzą od was i odchodzą w zaświaty, bo nie wszystkim udaje się 
znaleźć drogę, nie wszyscy są w stanie podnieść się duchowo, ani nie wszyscy osiągają pokój w 
krótkim czasie. 
36 Niektórzy żyją w duchu pod przymusem materialnego życia*, inni cierpią z powodu gwałtownych 
wyrzutów sumienia; jeszcze inni są odrętwiali, pogrzebani wraz z ciałami pod ziemią, a jeszcze inni nie 
mogą oddzielić się od swoich bliskich, od tych, którzy pozostali na świecie, ponieważ lament, egoizm i 
ludzka ignorancja powstrzymują ich, wiążą z materią i pozbawiają pokoju, światła i postępu. 
* Oznacza to, że te dusze zmarłych nadal żyją na ziemi w złudzeniu, że nadal są w domu jako istoty 
ludzkie w świecie materialnym. 
37 Pozwólcie iść dalej tym duszom, które są jeszcze na tym świecie, a nie są jeszcze ich; pozwólcie im 
porzucić dobra, które posiadały i kochały w tym życiu, aby mogły wznieść swe dusze do 
nieskończoności, gdzie czeka na nie prawdziwe dziedzictwo. 
38 Nie miejcie pretensji, a nie myślcie więcej o złych uczynkach tych, którzy odeszli. Nie pragnij, że 
powinny one być na kolanach przed tobą, stale błagając o przebaczenie. 
39 Jakże ślepy jest rodzaj ludzki! 
40 Poznajcie samych siebie i poznajcie Mnie, abyście nauczyli się postępować drogą miłości i spełniać 
uczynki godne Mnie. Widzisz, chcę, abyś wiele o Mnie wiedział, abyś stał się podobny do swego Ojca. 
41 Wszyscy musicie przyjść do mnie, jedni wcześniej, inni później, ale wszyscy przyjdą. Nie może być 
inaczej, ponieważ wszyscy jesteście iskrami Mojego Boskiego Światła, ponieważ jesteście częścią 
Mnie Samego. Uczcie się ode Mnie kochać i przebaczać, aby w ten sposób wypełnić przykazanie, 
które mówi do was: miłujcie się wzajemnie. 
42 Chcecie, abym wam przebaczył w każdym czasie, ale nie spieszycie się z przebaczeniem waszemu 
bliźniemu, albo odmawiacie tego! Dlaczego chcesz zginąć w otchłani, mimo że masz tak wielkie 
zdolności w swoim duchu? Moje Słowo przychodzi w tym czasie, aby oświecić wasze umysły. 
Szukaliście prawdy w książkach i znaleźliście tylko rozrywkę dla umysłu, ale bez korzyści dla ducha, 
bez pokarmu i zachęty, aby podtrzymać was w waszej słabości lub w waszym wyczerpaniu. 
43 Nie daję wam Mojego Słowa w formie naukowej lub dobranej pod względem językowym, abyście 
mogli je zrozumieć. Ale na dnie swej prostoty kryje wielkie skarby mądrości i światła dla ludzi. 
44 Ponieważ tak bardzo mnie szukałaś i twoje serce na mnie czekało, jestem teraz tutaj, wypełniając 
moją obietnicę powrotu do ciebie i odpowiadając na twoje gorące pragnienie usłyszenia mnie. 
45 Mój Boski Duch podąża za tobą wszędzie po drogach świata, jakby był cieniem twego ciała. 
Chciałem, abyś poznał także radości i smutki, chciałem, abyś doświadczył walki i pokoju, abyś 
spróbował poznać wszystko. Ale było coś, czego na próżno szukaliście na tym świecie, nie mogąc tego 



znaleźć, bo to coś można znaleźć tylko u mnie: Moja mądrość. dlatego twój duch, gdy mnie usłyszał, 
poczuł, że wreszcie znalazł to, czego szukał: Prawdę. 
46 Tak, ludzie, jestem początkiem i końcem was, jestem Alfą i Omegą, choć jeszcze nie dzielę się z 
wami ani nie ujawniam wam wszystkich lekcji, które wciąż trzymam w gotowości dla waszego ducha i 
które poznacie dopiero wtedy, gdy będziecie już bardzo daleko od tego świata. Wiele nowych lekcji 
ujawnię wam w obecnym czasie, lecz dam wam to, co jesteście w stanie posiąść, bez robienia z siebie 
wielkich lub popisywania się przed ludźmi z dumną wyższością. Wiecie, że ten, kto jest próżny w 
swoich dziełach, niszczy je właśnie przez tę próżność. Dlatego nauczyłem was pracować w milczeniu, 
aby wasze uczynki przynosiły owoc miłości. 
47 Odrzuć pochlebstwa od ciebie, bo to jest broń, która zniszczy swoje szlachetne uczucia. Jest to 
miecz, który może zabić wiarę, którą rozpaliłem w waszych sercach. 
48 Jak możesz pozwolić ludziom zniszczyć ołtarz, który posiadasz w głębi swojej istoty? 
49 Wiem, że wielkie dzieła dokonały się w łonie tego ludu, ale wystarczy mi wiedzieć, nawet jeśli 
wasze imiona są nieznane w świecie. 
50 Ja sam znam prawdziwą zasługę lub wartość twoich dzieł, bo nawet ty nie możesz ich ocenić. 
Czasami małe dzieło wyda ci się bardzo wielkie, a o innych nawet nie będziesz wiedział, że ich zasługi 
dotarły do mnie. 
51 Stańcie się mocni w pokorze, w godności ludzkiej, a nie zginiecie. Dałem ci broń, byś to zrobił. 
Walcz, a nie przegrasz ani jednej bitwy. Laur, który będzie zdobił wasze czoła, będzie pocałunkiem 
miłości waszego Ojca. 
52 Nie popadajcie w letarg, gdy już się z niego wyzwoliliście. Nie bądźcie jak niewierne dziewice, 
które nie wiedziały, jak oczekiwać na oblubieńca z płonącymi lampami. Bo jeśli wasze poprzednie 
przebudzenie było gorzkie, to następne nie będzie z nim porównywalne. 
53 Strzeżcie waszego dziedzictwa, a nie będzie nikogo, kto by go od was oderwał, bo człowiek nie ma 
mocy, aby okraść dary Ducha. 
54 Ludzie, krótkie są chwile Mojej obecności wśród was, w których daję wam Moje pouczenia przez 
to słowo. Ale zanim odejdę, chcę pozostawić wam Moją naukę jako skarb, jako dziedzictwo prawdy i 
miłości, tak że ilekroć poczujecie się bardzo mali w porównaniu z ludzkością z powodu waszego 
materialnego ubóstwa i nędzy, świadomość, że posiadacie dziedzictwo o nieskończonej wartości 
duchowej, zachęci was do podniesienia twarzy bez nieśmiałości i otwarcia ust bez skrępowania, aby 
przekazać Moje Słowo. To jest jedyna wielkość, którą Moja Wola chce, abyś posiadała: wielkość 
Ducha. 
55 Gdybyś tylko zrozumiał, że wiele istot ludzkich, które widzisz nieszczęśliwe, niektóre ślepe, inne 
trędowate, inne głodujące, często mają więcej światła i dojrzałości w swoim duchu niż niektórzy, 
którzy chlubią się zdrowiem, siłą i nauką! Starajcie się więc nie o złoto, zaszczyty, czy mieszkania. 
Dążcie do pokoju, zdrowia i cnót. 
56 W Moich wysokich radach jest przewidziane, że powinniście być przywódcami i doradcami ludzi. 
Pracujcie nad sobą, abyście mogli stać się godnymi przyniesienia ziarna Ojca do serc ludzkich. Potężne 
"drzewa" rozmnożą się; z nich zetnę gałęzie, które przyniosą Moi robotnicy do prowincji, gdzie Moje 
dzieci od dawna pragnęły usłyszeć Moje Słowo. Moje nauki są obszerne, ponieważ rzesze ludzi proszą 
mnie, abym do nich przemówił, abym im udzielił wyjaśnień, abym sprawił, że zapomną o cierpieniach 
i nędzy świata; i w ten sposób pozostaję wśród nich przez długi czas, a oni nie odczuwają upływu 
czasu ani zmęczenia. tylko w ten sposób ostatecznie uczynisz Moje nauki swoimi, zrozumiesz i 
zgłębisz ich znaczenie. 
57 Jakże chwalebne będzie, gdy te tłumy tutaj, w swej prostocie i pokorze, wyruszą i poniosą Dobrą 
Nowinę tego czasu, tak pełną ducha i moralności! Ojcom, którzy stali się sędziami swoich dzieci, 
przypomnicie, aby im przebaczyli i pokochali je; matkom, które wypierały się swoich dzieci i 
odmawiały im swego łono, przypomnicie, aby wyciągnęły ramiona i przycisnęły swoje dzieci do serca, 
aby i one mogły kochać; a dzieci napomnicie, aby nie powstawały przeciwko swoim rodzicom, których 
będą wysoko cenić, ponieważ rodzice zajmują Moje miejsce na ziemi. Bez sprawiedliwości, jak dusza 
może rozwijać się w górę? 
58 Jutro będziecie musieli nauczać i potwierdzić wasze słowa czynami. Ale nawet teraz nadajcie 
waszemu życiu wyższą moralność, odbudujcie wasze domy i zjednoczcie wasze rodziny. Niech ojciec 



idzie szukać swego dziecka, które uciekło z domu, a dzieci niech wrócą do tego, który je porzucił. 
Niech żona wróci w ramiona swego towarzysza, a mąż, który zaniedbał swoje obowiązki, niech szuka 
towarzysza i niech budują nową, lepszą egzystencję. 
59 Dziś lepiej niż kiedykolwiek rozumiecie, ojcowie i matki, waszą odpowiedzialność wobec Mojej 
sprawiedliwości! Bo te istoty, które nazywacie dziećmi waszej krwi, są duszami, za które jesteście 
odpowiedzialni przede mną. 
60 Chcę, aby komunia waszych serc była ogrodem, w którym zakwitną te róże i lilie. przyprowadźcie 
ludzi, aby usłyszeli Moje Słowo, przyprowadźcie ich na ucztę, którą Ja sam wydam na nich; mówię 
wam, to oni są odpowiedzialni przede Mną Zaprawdę, powiadam wam: Odejdą wzmocnieni, po 
spożyciu Chleba prawdziwego życia i wypiciu Wina mojej łaski; odejdą wzmocnieni, po spożyciu 
Chleba prawdziwego życia i wypiciu Wina mojego miłosierdzia 
61 Kto spożywa ten chleb, nigdy już nie będzie głodny. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 107  
 
1 Zachowujcie Moje Ojcowskie Słowo w waszych sercach, aby było ono jak jasna latarnia w 
najgłębszym wnętrzu waszej istoty. Stamtąd będzie kierować twoimi myślami, słowami i uczynkami, a 
światło to będzie żyć w twojej duszy nawet wtedy, gdy umrze twoja cielesna powłoka. Jest to czas, 
kiedy ludzie budzą się do piękna ducha, kiedy interesują się tym, co wieczne, i zadają sobie pytanie: 
"Jakie będzie życie, które czeka nas po śmierci?". Któż z nas nie zastanawiał się - jakkolwiek 
niedowierzający by nie był - czy nie ma w nim czegoś, co przewyższa materię cielesną? Zaprawdę, 
powiadam wam, nie ma nikogo, kto by nie podejrzewał tej tajemnicy i kto by nie zastanawiał się 
przez chwilę nad tym, co niezgłębione. Niektórzy zadają pytania dotyczące Tajemnicy Życia 
Duchowego, która wydaje się odległa, a jednak w rzeczywistości jest tuż przed waszymi oczami; inni 
są nią zdziwieni, a jeszcze inni jej zaprzeczają. Niektórzy mówią, bo myślą, że wiedzą wszystko, inni 
milczą i czekają, ale jakże niewielu jest tych, którzy naprawdę wiedzą coś o Poza. 
2 Jak Dziecię Jezus, które zadawało nauczycielom Prawa pytania, na które nie mogli Mu 
odpowiedzieć, tak i Mój Boski Duch ukazuje się w tym czasie niewidzialny teologom, filozofom, tym, 
którzy grzebią w niewiadomych, a na Moje pytania o Życie Duchowe - jeśli nie zamilkną, odpowiadają 
fałszywie. Ci, którzy wiedzą coś o tym, co zawiera Moja ukryta mądrość, to pokorni, ci, którzy żyją 
życiem duchowym. Jednak Moje światło, jak rosa, zstępuje nieustannie na każdy organ umysłu, jako 
wiadomość, która objawia mu Moją prawdę. Gdybym zapytał tych, którzy twierdzą, że posiadają 
Moje Prawo i Moją Naukę, które z Moich proroctw się spełniły, a które nie, nie odpowiedzieliby mi 
zadowalająco. 
3 Jest to czas, kiedy duch wcielony i duch już nie wcielony szukają się i zbliżają do siebie. Przepaść, 
która dzieli ich od siebie, zaczyna się zmniejszać. A kiedy duchy wszystkich światów będą mogły 
zbliżyć się do siebie w prawdziwej miłości, będzie to oznaczało uwielbienie Ojca w każdej istocie. 
Dziś ignorancja mężczyzn nadal sprawia mi ból. Och, gdybyście tylko, zamiast opłakiwać odejście 
waszych bliskich, usłyszeli ich głosy w głębi waszych serc! Zamiast smutku, który jest ciemnością, 
będzie światło! Dlatego kiedyś powiedziałem do ciebie: "Pozwól umarłym grzebać swoich umarłych". 
Do ciebie pytam: "Czy masz zmarłych?". - To, co jest martwe, już nie istnieje. Jeśli jednak dusze, które 
Mi polecacie, istnieją, to dlatego, że są żywe. Jak wielu z was chciałoby, aby ci spośród was, których 
widzieliście, odeszli, nie chcąc zrozumieć, że ich tęsknota jest za tym, abyście byli z nimi w Poza! To, 
co nazywacie "śmiercią", pozornie oddziela tych, którzy odchodzą, od tych, którzy pozostają tutaj. 
Łączy ich jednak wieczna więź: duchowe braterstwo. 
4 W wieczności duchowa rodzina będzie ponownie zjednoczyć, składający się z Ojca i Jego dzieci. 
Ponieważ na tej ziemi ziarno Babel nadal wydaje swoje owoce niezgody między dziećmi Bożymi, Ja 
zjednoczę Moją rodzinę w zaświatach. Nikomu nie będzie brakować, a w wielu przypadkach najwięksi 
grzesznicy będą pierwszymi, którzy przyjdą (do Mojego Królestwa), ponieważ ich pokuta i odnowa 
oczyszczą ich i przyprowadzą ich do Mnie wcześniej. 
Lecz musicie wiedzieć, że wśród was jest wiele dusz żyjących w stanie zamętu, inne wypełniają 
bolesne obowiązki pokuty. Wśród nich są również ci, których nazywacie swoimi krewnymi. Jak 
możesz sprawić, by zobaczyli Światło i uwolnili się z łańcuchów? Jak możesz im pomóc w ich 
wspinaczce? Modląc się za nich, aby ta modlitwa była duchowym głosem, który ich budzi, oświeca i 
prowadzi do mnie. Pamiętaj o nich z miłością, a twoje modlitwy będą jak balsam na ich cierpienia. 
Niech wiedzą, że żyjecie w Moim Prawie, aby wasz przykład i wpływ mógł im pomóc. Ale nie myślcie 
tylko o tych, od których otrzymaliście jakąś korzyść; myślcie także o tych, którzy są niewidzialni wokół 
was, a których nie znaliście na ziemi. Akty wdzięczności są piękne, ale w Moich oczach bardziej 
zasłużone jest to, że dajesz, nie otrzymawszy wcześniej nic. Jeśli jednak jesteście w stanie pamiętać i 
przebaczyć bez urazy temu, kto was skrzywdził, to wzięliście sobie za przykład waszego Mistrza, a 
wasze przebaczenie, które jest wyrazem miłości, przyniesie zbawienie temu, komu go udzielacie. 
5 Ojciec wchodzi do wnętrza waszego serca i mówi do was: Poznajcie samych siebie, a poznacie 
waszych bliźnich. Osądźcie siebie, zanim osądzicie bliźniego. weźcie Mnie za przykład i podążajcie 
Moją drogą. 



6 Zawsze prosicie mnie o przebaczenie za wasze przewinienia, nie przebaczywszy tym, którzy was 
skrzywdzili. 
7 Przez długi czas szukaliście światła prawdy na drogach i w księgach (świata), nie znajdując 
prawdziwego pokarmu dla ducha, lecz tylko orzeźwienie dla umysłu. Dzisiaj macie Moją Prawdę 
mówiącą do was o prawdziwym Życiu. 
8 Weszliście w ubóstwo tych miejsc spotkań, a kiedy usłyszeliście w nich to proste słowo - bo jego 
sformułowania nie są ani wyszukane, ani naukowe - poczuliście wzruszenie w waszej duszy i 
zrozumieliście, że jesteście świadkami boskiego objawienia Widziałem waszą tęsknotę za światłem i 
pozwoliłem wam ujrzeć to, za czym tak tęskniliście. Kazałem ci chodzić po wszystkich ścieżkach, abyś 
w końcu znalazł prawdę na tej jednej. 
9 Za prostotą i znikomością, z jaką do was mówię, kryje się wiedza o wszystkich rzeczach. Przejdź do 
sedna tego słowa, a odkryjesz, że jego istotą jest Alfa i Omega, początek i koniec wszystkich 
stworzonych rzeczy. 
10 Wielu nauk udzielę wam dopiero wtedy, gdy będziecie w Moim Królestwie. Nie masz ich teraz 
znać, tak samo jak nie masz znać wysokiej nagrody, którą zarabiasz na wieczne szczęście ducha. Aby 
wasze zasługi były prawdziwe, musi być w was absolutna bezinteresowność. Nie wolno wam 
ujawniać waszych dobrych uczynków, bo wtedy pozbawilibyście ich zasług, które moglibyście mieć. 
Tylko ja znam wielką lub małą wartość waszych dzieł; to ja muszę je osądzić. Dlaczego chcesz, aby 
mężczyźni chwalili cię dla ich dobra? próżność deprawuje ludzi i plami duszę. 
11 Jeśli pewnego dnia przyjdziesz do Mnie, dam ci koronę nie z cierni, jak te, które wcisnąłeś na 
skronie Jezusa. każdy ma swoje miejsce w materialnym wszechświecie, które Ojciec dla niego 
przygotował i którego musi strzec i bronić, aby zasłużyć na kolejne w miłości do swego Pana. 
12 Przygotowałem cię, bo już zbliża się chwila Mojego odejścia. ale przedtem chcę wam zostawić 
moje pouczenie jako skarb. nie zabiegają o złoto, ani nie mają pragnienia wspaniałych mieszkań. 
Niektórzy, którzy są pokryte trądem lub chodzić po ziemi jako nędzników nosić skarb w ich duszy. 
13 Teraz mówię do was: Przygotujcie się, bo w tym roku "drzewa" rozmnożą się w prowincjach, gdzie 
tak bardzo oczekiwały na Moje Słowo. 
14 Dusze wcielone nie mogły się zjednoczyć z powodu różnic rasowych; dlatego wezmę wielu z ziemi i 
w zaświatach utworzę z nich rodzinę, a jeśli ich zepsucie było wielkie, to potem ich duchowa jasność i 
pokuta będą wielkie 
15 Módl się za dusze zdezorientowane, za związanych z ziemią, za tych, którzy wewnątrz ziemi nie są 
jeszcze w stanie oderwać się od swoich ciał, za tych, którzy cierpią i płaczą z powodu niepojętej 
żałoby, która jest utrzymywana na ziemi ze względu na nich. Przebaczcie też tym i nie sądźcie więcej 
tych, którzy zasiali zło w waszych sercach. Gdyby wasze oczy mogły zobaczyć ich klęczących i 
błagających was o przebaczenie, nie bylibyście dla nich tak niesprawiedliwi. Pomóż im wznieść się w 
nieskończoność, podnieś ich przez swoją miłującą pamięć, zrozum, że nie należą już do tego świata. 
16 Powtarzam wam: kto skosztuje wody z Mojego Słowa, już nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. 
17 Uczniów, chcę, aby cnoty waszego serca były szatami, które okrywają nagość waszej duszy. Tak 
przemawia do was Duch Pocieszyciel obiecany w Drugiej Erze. 
18 Ojciec już wiedział, ból i próby, które będą dotykać ludzkość, i stopień deprawacji, że ludzie będą 
osiągnąć. Przyjście Pocieszyciela oznacza dla was rozwiązanie szóstej pieczęci, to znaczy początek 
nowego etapu w ewolucji ludzkości. Od tego czasu, Boski sąd obowiązuje wszystkich ludzi; każde 
życie, każda praca, każdy krok będzie surowo osądzony. Jest to koniec epoki, a nie koniec życia. 
19 Jest to zakończenie wieków grzechu i konieczne jest, aby cała zawartość tej Szóstej Pieczęci Księgi 
Bożej została wylana na dusze, budząc je z letargu, aby człowiek mógł się podnieść i doświadczyć 
harmonii swej duszy z całym stworzeniem, i aby mógł się przygotować na czas, kiedy przez Baranka 
zostanie rozwiązana Siódma Pieczęć, która przyniesie ostatnie wzloty Kielicha Boleści, ale także 
triumf Prawdy, Miłości i Boskiej Sprawiedliwości. 
20 Kiedy siódma pieczęć zostanie zamknięta wraz z sześcioma innymi, ta księga również pozostanie 
zamknięta, która była sądem Boga nad uczynkami ludzi, od pierwszego do ostatniego. Wtedy Pan 
otworzy nową, niezapisaną księgę, aby zapisać w niej zmartwychwstanie umarłych, wyzwolenie 
uciśnionych, odrodzenie grzeszników i zwycięstwo dobra nad złem. 



21 Kiedy studiujesz Objawienie Siedmiu Pieczęci dane Janowi, spotkasz tylko grzech, splugawienie i 
korupcję w narodach świata. Znajdziecie tam historię waszych wojen, wszystkie nieszczęścia i 
utrapienia, jakich doznali ludzie z powodu swojej niewierności i słabości, a także wyrok, jaki zapadł po 
każdym z waszych dzieł. 
22 Chrystus doszedł (tylko) do połowy drogi życia, ale przez swoją ofiarę, przez swój doskonały 
przykład, wybawił was od śmierci. Jego krew była wyrokiem miłości, przez który przyniósł zbawienie 
zgubionym i udzielił im Boskiego przebaczenia, jak przez życiodajny pocałunek. Krzyż był kluczem, 
którym otworzył On bramy wieczności dla dusz po wielkiej bitwie. 
23 To jest "Baranek", którego prorok widział, jak otwierał zwój i rozwiązywał pieczęcie, jedyny godny 
w niebie i na ziemi, aby otworzyć tę księgę, bo tylko Jego miłość może pokonać waszą nienawiść, Jego 
łagodność niweczy waszą wrogość, a Jego światło usuwa wasze ciemności. Kto mógłby uniknąć tego 
wyroku? Kto mógłby uciec przed tą książką i przestać istnieć? Nikt nie zdoła się przede Mną ukryć, o 
ludu! Uznajcie, że w tych czasach, kiedy ten wyrok jest odczuwalny nawet w powietrzu, którym 
oddychacie, nie brakuje wam boskiej pociechy. Płaszcz Bożej miłości jest widoczny w waszym życiu, a 
jego głos pragnie być słyszany przez każde serce. 
24 Jest to Duch Prawdy, który zstępuje, aby wyjaśnić tajemnice i objawić wam wiedzę niezbędną do 
cieszenia się prawdziwym życiem. Jest to Boskie Pocieszenie, które wylewa się na wasze cierpienia, 
aby dać wam świadectwo, że Boski Sąd nie jest karą ani zemstą, lecz sądem miłości, który ma was 
doprowadzić do światła, do pokoju i do błogości. 
25 Nie znajduję ani jednego niezamieszkałego serca, w którym mógłbym zamieszkać, wszystkie one 
stały się niewolnikami świata. ale jakże zasługuje w Moich oczach ten, kto przezwyciężając swój ból, 
potrafi błogosławić Moją wolę; co stałoby się z tobą, gdybyś zostawił Mnie w spokoju? 
26 Co by się z wami stało, gdybyście pośród waszych ucisków nie mieli pociechy z waszej wiary? 
rozpoznajcie, jak ta wiara sprawia, że czujecie Moją obecność bardzo blisko, a wy, teraz blisko Mnie, 
jesteście napełnieni siłą i nadzieją. miejcie nadal tę ufność we Mnie, abym udzielił wam wszelkiej 
pociechy, jaką mam dla was; Ja jestem Tym, który daje wam wszelką pociechę, jakiej potrzebujecie 
27 Jak przyjemnie jest mi czuć, że znajduję wiarę i że moja wola jest szanowana; jak przyjemnie jest 
mi czuć, że moja wola jest szanowana. jakże zadowalające jest dla Mojego Ducha, gdy widzę, że ufasz 
swojemu Ojcu, że umiesz czekać, że nie jesteś zdolny do apostazji do Mnie, choć czasem ciężkość 
prób cię przygniata; jakże zadowalające jest dla Mojego Ducha, gdy widzę, że ufasz swojemu Ojcu, że 
umiesz czekać, że nie jesteś zdolny do apostazji do Mnie Na to ja wam mówię: Ci okazali się godni 
Moich korzyści, ponieważ zasłużyli się w nawiedzeniach. 
28 Stal swój duch w wielkich bitwach życia, jak tych ludzi Izraela były stal w pustyni. Czy wiesz, jak 
rozległa jest pustynia, która wydaje się nie mieć końca, z niemiłosiernym słońcem i palącymi 
piaskami? Czy wiesz, co to jest samotność i cisza, i potrzeba nocnego czuwania, bo wrogowie 
czyhają? Zaprawdę powiadam wam, to właśnie tam, na pustyni, ludzie pojęli wielkość, jaką była wiara 
w Boga, i tam nauczyli się Go kochać. Czego ten lud mógł się spodziewać po pustyni? A przecież mieli 
wszystko: chleb, wodę, dom, w którym mogli odpocząć, oazę i sanktuarium, w którym mogli wznieść 
swoje dusze w podzięce dla Ojca i Stwórcy. 
29 Gdy Izrael wszedł do Ziemi Obiecanej, był to lud wzmocniony, oczyszczony, pełen zapału. Jakże 
piękna wydawała im się ta ziemia, która otworzyła swe łono, by przyjąć Syna, który szukał jej z tak 
wielką wiarą i wytrwałością i w końcu ją odnalazł. 
30 Wy też jesteście ludem, a życie, przez które przechodzicie, jest odbiciem pustyni. dlatego mówię 
wam, abyście się wzorowali na wierze tego ludu, abyście mogli doświadczyć Moich cudów na waszej 
drodze. Te cuda będą na waszej drodze życia wodą, która wypływa ze skał, albo manną, którą 
przynoszą wiatry. 
31 Arka Przymierza była dla tego ludu świecącą pochodnią, która oświetlała im drogę. ale nie 
zapominajcie, że w waszym sercu jest Sanktuarium, gdzie możecie się modlić, aby przyoblec się Moją 
Mocą i usłyszeć kochający Głos waszego Ojca; Ja jestem waszym Lekarzem; szukajcie Mnie, a Ja będę 
waszym Lekarzem; Ja jestem waszym Lekarzem Ja jestem waszym Lekarzem, szukajcie Mnie we 
wszystkich pojawiających się okazjach waszego życia, a usłyszycie Mój Głos i zobaczycie, jak objawia 
się Moja Obecność, Moja Miłość i Moje Pocieszenie. 



32 Pocieszajcie się myślą, że Moje Miłosierdzie wynagrodzi wam wszystkie wasze cierpienia w życiu, 
gdy dojdziecie do łona życia duchowego. Ta Nowa Ziemia, którą obiecałem twojemu duchowi, czy 
możesz sobie wyobrazić, jaka będzie jej błogość, jej owoce, jej cuda i doskonałości? 
33 Jeśli dla Izraela, po wędrówce przez pustynię, przybycie do ojczyzny było marzeniem, to jakże 
chwalebne będzie dla waszego ducha, po długiej pielgrzymce, wejście do Królestwa Światłości! 
Zrozumcie więc, że nawet najmniejsze wasze cierpienia są cierniem lub głazem na pustyni, przez 
którą przechodzicie, abyście okazali cierpliwość w próbach i zrozumienie dla waszego przeznaczenia. 
34 Wszyscy doszliście w swoim życiu do rozdroża, na którym zadaliście sobie pytanie: "Dokąd 
zmierzam?". Czasami znajdowałeś się na rozdrożu, kiedy doświadczyłeś rozczarowania; innym razem 
było to wtedy, gdy osiągnąłeś coś, do czego dążyłeś z zapałem, a potem, gdy to osiągnąłeś, 
zrozumiałeś, że to nie może być celem twojego życia, że musi być coś większego, szlachetniejszego i 
piękniejszego, co stanowi cel ducha. 
35 Twardy jest ten kryzys życia, gorzka godzina, i straszna walka, która wtedy szaleje w tobie. Ale ja 
wam mówię: Błogosławieni ci, którzy trwają mocno w wierze podczas tej próby, bo wyjdą z niej cało, 
mówiąc: "Widziałem światło, znam drogę, głos Pana mnie woła". 
36 Zaprawdę powiadam wam, jesteście jak potoki, które czasami zbaczają ze swego koryta, ale w 
końcu wpływają do morza, które jest ich przeznaczeniem. 
37 Zgłębiajcie Moje Słowo, uczniowie, a dowiecie się, że ono wyjaśnia tajemnice, których nie 
mogliście pojąć. Podaję wam ich interpretację, żebyście nie popadli w błędy lub pomyłki. Kiedyś 
obiecałem wam, że poślę Ducha Prawdy, aby wam wyjaśnił to wszystko, co było dla was tajemnicą: 
tym Duchem jestem Ja. Od kogo może pochodzić prawda, jak nie ode mnie? nadszedł czas światłości, 
zaczynacie wszystko rozumieć, a w miarę jak doskonali się wasze zrozumienie z Moim Duchem, 
wiedza, którą zdobywacie, będzie coraz większa i większe będzie światło, które otrzymujecie; Ja 
jestem tym, który posłał wam Mojego Ducha Prawdy, aby wyjaśnił wam to wszystko, co było dla was 
tajemnicą 
38 Duch twój żył uciśniony przez ciało; lecz nadeszła godzina jego wyzwolenia i w miarę jak jego lot 
będzie osiągał większe wysokości, będziesz odkrywał większe cuda. Twoje serce było niewolnikiem 
świata, ale kiedy uwolniło się z tych więzów, zrozumiało, co powinno kochać, a także zrozumiało, od 
jakich namiętności powinno się oddzielić. 
39 Cieszycie się na myśl o kroku, który podjęliście, ale ukrywacie tę radość w waszych sercach z 
obawy, że świat was z niej ograbi swoimi krytykami i osądami. Nadal się boicie, ale mówię wam, 
nadejdzie czas, kiedy nic i nikt nie będzie was przerażał, kiedy będziecie odczuwać intymną 
satysfakcję, nazywając siebie "uczniami Ducha Świętego", a nie wstydzić się, jak to się wam 
przydarzyło, jakbyście zostali przyłapani lub zaskoczeni na grzechu. 
40 Jesteście braćmi i siostrami tych chrześcijan, którzy ukryli się w katakumbach Rzymu, ale nie 
zapominajcie, że te tłumy, kiedy wyszli z ciemności do światła, zrobił to, aby przynieść światło do 
niewierzącego świata, zadziwiając ludzi przez ich wiarę. Były one deszczem na Boskie nasienie zasiane 
przez Mistrza. Później pogańskie i grzeszne ludy, nawrócone tymi świadectwami, przylgnęły do krzyża 
Mojej miłości jak rozbitkowie szukający zbawczej latarni. 
41 Ty tłumy, którzy mnie słyszeli, kiedy wyjdziecie z waszego odosobnienia i waszej ciemności? czy 
celowo opóźniasz swoje przygotowania z obawy przed konfrontacją? Zaprawdę, powiadam wam: Boi 
się tylko ten, kto nie przygotował się duchowo; kto bowiem zna Moje Słowo i miłuje swego Pana i 
bliźniego, ten nie ma się czego obawiać, a zamiast unikać ludzi, stara się ich spotkać, aby podzielić się 
z nimi tym, co otrzymał. Zbadawszy i zgłębiwszy Moją naukę, wprowadza ją w życie. 
42 Ludu Izraela, zamieszkujesz tę dolinę ziemi w czasie pokuty. Pokazuję wam wąską ścieżkę, którą 
wyznacza Moje Prawo, abyście mogli stać się w niej czyści i być częścią ludu, którego nauczałem. 
43 Dałem wam Moje Słowo w tym czasie, abyście mogli poznać Moje polecenia i mieć inny przejaw 
miłości waszego Ojca. Nie wątpcie we mnie i nie bójcie się niczego ode mnie, nie chcę was 
zdominować siłą. Jeśli chcecie iść za Mną, powinniście poznać istotę Mojej Nauki, która jest tą samą, 
którą przyniosłem wam w Drugiej Erze. Wtedy zrozumiecie wszystko, co to wezwanie do was oznacza 
dla waszego ducha. Jeśli jej nie przyjmiesz, inne dusze przyjdą, aby przyjąć Mnie z miłością, a Ja dam 
im łaskę, którą ty odrzucasz. 



44 Zawsze wam mówiłem: "wielu jest powołanych, lecz niewielu jest wśród wybranych". Ale to nie ja 
wyróżniam czy nadaję przywileje - to wy sami zasługujecie na prawo do otrzymania tej nazwy. 
45 Ci, którzy idą za Mną, są powołani, aby być tymi, którzy szerzą Moją naukę, która ma przynieść 
ludzkości pociechę i zbawienie. błogosławieni są ci, którzy słysząc ten głos po raz pierwszy, poczuli, że 
pustka w ich sercu zostaje wypełniona i którzy odbudowali swoją słabą, rozpadającą się powłokę 
ciała, ponieważ otrzymali wzmocnienie i ożywienie, które wam dałem; powołuję was, abyście byli 
tymi, którzy szerzą Moją naukę, która ma przynieść ludzkości pocieszenie i zbawienie Zapraszam was 
do wzięcia waszego krzyża i powtarzam wam te słowa: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem". 
46 Jak długo wędrowaliście po ziemi i ile łez wylaliście, nie osiągnąwszy celu! Kazałem ci wędrować i 
smakować różnych owoców, abyś w końcu mnie poznał. Byłem z tobą na wszystkich twoich drogach. 
Głos, który słyszeliście, mówiący wam, abyście się modlili, jest głosem Moim. Troskliwa miłość, która 
kierowała twoimi krokami, jest Moja. Ale chcę, abyście się zastanowili i pomyśleli o swoim 
przeznaczeniu, abyście mogli podążać śladami Moich śladów na ziemi. 
47 Do was, których zgromadziłem w skromnych domach modlitwy, nie przemawiałem jako sędzia, 
choć mówię wam prawdę, że jeszcze was osądzę. ale kocham was i chcę, abyście zawsze szukali Mnie 
jako Ojca, abyście pamiętali, że Moje Słowo nigdy nie zraniło waszego serca i że poruszyłem was tylko 
wewnętrznie, przemawiając do waszej wrażliwości i obrabiając wasze serca najdelikatniejszym 
dłutem, jakim jest Moje Słowo; i że Moja Instrukcja wyrwała was z waszej nudnej i przyziemnej 
egzystencji, ponieważ znaleźliście prawdziwą drogę do zbawienia; Ja jestem tym, który was uczył, i Ja 
jestem tym, który was uczył, i Ja jestem tym, który was uczył 
48 Znoście Moją naukę, a nie potkniecie się; ból was nie oszczędzi, ale nie sprawi, że będziecie 
rozpaczać. Będziecie mieli siłę w dniach próby i znajdziecie wewnętrzny pokój nawet wtedy, gdy 
przechodzicie przez smutny kryzys życiowy, a w końcu wasza cielesna powłoka podda się i chętnie 
zapadnie się w ziemię. Twoja dusza powstanie i spotka się ze mną na "sądzie sprawiedliwości", gdzie 
będę ją sądził. Ale nie staniecie przed strasznym sędzią, lecz przed wyrozumiałym i kochającym 
Ojcem, który pochwali wasze dobre uczynki i uświadomi wam, co jest niegodne stawienia się przed 
Nim, dlatego musicie się jeszcze oczyścić. 
49 Nie będziecie mogli powiedzieć, że nie przestrzegaliście Prawa tylko dlatego, że brakowało wam 
światła, bo Ja wylałem je strumieniami na każdego ducha. Nie proszę was, abyście byli jak Moje 
Dzieła Drugiej Ery, ale o to, abyście wzięli je za swój wzór. Następne pokolenia będą postępować 
naprzód w wypełnianiu Mojego Prawa Miłości, i tak ludzkość będzie postępować z pokolenia na 
pokolenie w swojej drodze doskonałości. Obecnie kładziecie fundamenty pod doskonałe 
zjednoczenie ze Mną, a wasze dzieci będą kontynuować wasze dzieła. 
50 Jeśliby was sądzono za Moją naukę, nie rozpaczajcie z powodu tego sądu, ani nie wstydźcie się, że 
jesteście Moimi uczniami. Pamiętajcie o tych, którzy szli za mną w Drugiej Erze i zachęcajcie się ich 
przykładem. 
51 Moje dzieło podtrzyma cię w próbach. Przebacz każde przewinienie, a ilekroć miałeś być osądzony 
i okryty hańbą, dam dowód twojej niewinności i sprawiedliwości. Przyjmijcie te próby jako okazję, 
którą wam daję, abyście się stali rozpoznawalni wśród ludzi jako Moi uczniowie. 
52 Szukajcie życia wiecznego, a znajdziecie w nim pokój; pozwólcie, aby wasi bliźni sądzili was 
niesprawiedliwie. Czasy prześladowań, które wam zapowiedziałem, nadejdą, a w tym czasie musicie 
już być silni i ufać Mi. A kiedy zabraknie chleba i odmówi się wam pracy, nie bójcie się, nie umrzecie z 
głodu. Módlcie się i pracujcie dla zbawienia waszych bliźnich. Wtedy doświadczycie, że ideał duchowy 
was odżywia, i zrozumiecie te słowa, w których wam powiedziałem: "Nie samym chlebem żyje 
człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi od Boga." 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 



Instrukcja 108  
 
1 Bądźcie błogosławieni, wy, którzy pochodzicie z plemion Izraela; Głos mój was wezwał. Obecnie 
jednoczę duchowo Mój lud, który był rozproszony, wypełniając Moją obietnicę, że naznaczę go Moim 
światłem i dam mu jego dziedzictwo. Szukałem go, gdyż nadejdzie czas, kiedy to nauczanie zostanie 
mu powierzone i każdy uczeń będzie musiał wyruszyć na poszukiwanie swoich bliźnich i uczynić Moje 
przesłanie im znanym. ale dopiero wtedy, gdy braterstwo, jedność i pokój zapanują w sercu Mojego 
ludu, odczują oni w pełni Moją Obecność w swoim duchu; tylko Ja będę mógł dać im Moje Słowo; 
tylko Ja będę mógł dać im Moje Słowo 
2 Studiuj Moje Słowo, a jego istota pozwoli ci zrozumieć, że jesteś już bardzo blisko duchowego 
wyzwolenia. 
3 Na głos Mistrza duch twój został napełniony odwagą i powstałeś i pokonałeś wszystkie przeszkody, 
które stały na twojej drodze i utrudniały ci bieg życia. Mój głos zachęca was do wytrwałości w walce, 
abyście wkrótce nie byli już niewolnikami świata, a stali się Moimi uczniami i sługami. Czuwajcie i 
módlcie się, abyście nie wpadli ponownie w niewolę. Uświadomcie sobie, że przyszedłem was 
wyzwolić poprzez światło Moich objawień, które obiecują wam nowe życie. Wolą Moją zawsze było, 
aby lud Mój był wielki i silny, nie po to, aby upokarzać swych bliźnich, lecz aby był bastionem i 
wodzem dla narodów w dziedzinie duchowej i we wszystkich innych dziedzinach; byłem wierny 
ludowi Mojemu i byłem mu wierny w dziedzinie duchowej i we wszystkich innych dziedzinach. 
4 Czy ten lud był wierny Moim poleceniom? Nie, nie była silna i z tego powodu jej wrogowie zawsze 
czynili ją niewolnicą lub zabierali jej dziedzictwo. 
5 Umiłowany ludu, Moje Słowo pobudza cię w tym czasie, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że tylko Ja 
mogę mówić do ciebie w ten sposób, że tylko Ja mogę dać ci zbawienie i sprawić, że usłyszysz Mój 
Głos przebaczenia; Ja jestem tym, który daje ci zbawienie, Ja jestem tym, który daje ci zbawienie, Ja 
jestem tym, który daje ci przebaczenie W ten sposób zwracam twemu duchowi dziedzictwo, które 
zostało wstrzymane. 
6 Kiedy mówię wam, że ten czas jest waszym duchowym wyzwoleniem, to dlatego, że bogowie, 
których ludzie stworzyli dla siebie, upadają jeden po drugim. doktryny, nauki, teorie i dążenie do 
władzy - wszystko to jest teraz dotknięte Moją Sprawiedliwością. Proponuję ludzkości nowe życie i 
objawiam jej nową naukę, Boską Naukę; bo zaprawdę powiadam wam, to, o czym trąbią ludzie i co 
jednych napełnia próżnością, a innych zdumieniem, jest jeszcze dalekie od przekroczenia tego, co 
ziemsko-ludzkie. Ja natomiast dam wam światło, które oświeci waszego ducha, a wtedy słusznie 
będziecie podziwiać to, co poznacie. Stanie się to wtedy, gdy twoje serce i mózg nauczą się słuchać 
głosu sumienia i będą skłonne poddać się jego podszeptom. Dlatego ludzie nie będą mogli 
powiedzieć (później), że sprzeciwiłem się postępowi nauki, ponieważ pozwoliłem im pielęgnować 
drzewo nauki, aż zobaczą, że przynosi ono owoce i poznają jego smak. Ale wszystko, co ludzkie, ma 
swoją granicę, a umysł człowieka ma również "tak daleko i nie dalej". Niemniej jednak - kiedy nauka 
człowieka wyznaczy sobie duchowe cele i oczyści się z wszelkich egoistycznych celów, oddam ją na 
służbę ludzkości jako środek duchowego postępu. Wtedy Natura otworzy swój skarbiec, ujawni swoje 
tajemnice i ujawni ludziom nieznane moce i sfery, a wtedy ta twoja nauka nie będzie miała żadnych 
ograniczeń w przekształcaniu się w szlachetną i dobrą sprawę. 
7 Światło to jest jeszcze zamkniętą księgą, której ludzie nie byli w stanie zobaczyć, dlatego mówię 
wam, że postęp nauki przyszłości będzie większy niż ten, który osiągnęliście dzisiaj. nie będzie to 
jednak przez umysł, lecz przez ducha; powiedziałem wam, że postęp nauki będzie większy niż ten, 
który osiągnęliście dzisiaj 
8 Powiedziałem wam, że znalazłem cię niewolnikami materializmu, ale przyszedłem, aby uwolnić cię z 
tych łańcuchów. 
9 Zanim Ja się ujawniłem, przyszedł do was Eliasz, którego nazwaliście "prorokiem ognia". on złamie 
wasze kajdany promieniem swojej Obecności i przygotuje was do lepszego życia; jestem prorokiem 
ognia. Eliasz, prorok, posłaniec, prekursor i duchowy pasterz po raz kolejny obnaży fałszywość 
bożków i idoli, które stworzyli ludzie. Przed niewidzialnym ołtarzem będzie się odwoływał do Mojej 
mocy i znowu zstąpi promień Mojej sprawiedliwości, aby zniszczyć pogaństwo i niegodziwość ludzi. 



Eliasz jest w tym czasie jak błyszcząca gwiazda, która wyłoniła się z nieskończoności i przygotowała 
ludzki organ pojmowania na dyskurs o tym, co się dzieje w świecie. 
Bóg z człowiekiem. To Jego głos został po raz pierwszy usłyszany tą drogą, ponieważ On jest Moim 
Drogowskazem. 
10 W tym samym czasie, gdy ludzkość się powiększyła, powiększył się również jej grzech. Nie brakuje 
na świecie miast takich jak Sodoma i Gomora, których przestępstwo rozbrzmiewa po całej ziemi, 
zatruwając serca. Nie pozostały nawet ślady po tych grzesznych miastach, a jednak ich mieszkańcy 
nie byli hipokrytami, gdyż grzeszyli w biały dzień. Ale ta dzisiejsza ludzkość, która ukrywa się w 
ciemności, aby móc oddawać się swoim namiętnościom, a potem udaje sprawiedliwość i czystość, 
będzie miała surowszy sąd niż Sodoma. 
11 Jest to niehigieniczne dziedzictwo wszystkich minionych pokoleń, których nałogi, wady i choroby 
wydają swoje owoce w tym czasie. Jest to drzewo zła, które wyrosło w sercach ludzi - drzewo, które 
stało się płodne przez grzechy, a którego owoce nadal kuszą kobietę i mężczyznę, przynosząc z dnia 
na dzień nowe serca. 
12 Pod cieniem tego drzewa leżą mężczyźni i kobiety bez siły, by uwolnić się od jego wpływu. 
Pozostają po nich zniszczone cnoty, splamiona godność ludzka i wiele okaleczonych istnień. 
13 Nie tylko dorośli są przyciągane przez przyjemności świata i ciała, i uruchomić za nimi; nawet 
młodzieży, a nawet dzieci, do wszystkich z nich przyszedł truciznę, która nagromadziła się w czasie, a 
ci, którzy zdołali uniknąć zgubny wpływ zła - co oni robią dla tych, którzy zbłądzili? Osądzają ich, 
potępiają ich i są oburzeni ich działaniami. Niewielu jest tych, którzy modlą się za tych, którzy zboczyli 
z drogi, a jeszcze mniej tych, którzy poświęcają część swojego życia na walkę ze złem. 
14 Zaprawdę, powiadam wam: Królestwo moje nie będzie ustanowione między ludźmi, dopóki 
drzewo zła będzie miało życie. ta moc musi zostać zniszczona; w tym celu konieczne jest posiadanie 
miecza Miłości i Sprawiedliwości, jedynego, którego grzech nie może pokonać. zrozumcie, że to nie 
sądy czy kary, lecz Miłość, Przebaczenie i Miłosierdzie, istota Mojej Nauki, będą światłem, które 
oświetla wasze drogi i pouczeniem, które przynosi zbawienie ludzkości. 
15 Ludzie, czy chcecie być wśród tych, którzy pracują dla zbawienia tej ludzkości? Czy chcesz zrobić 
swoją część w dziele zbawienia? Więc nie czujcie się niezdolni do wypełnienia tej misji, gdy 
porównujecie swoją niewielką liczbę z liczbą ludzkości, ponieważ nie uda wam się osiągnąć 
wszystkiego. 
16 Zrozumcie, że każdy z was, kto porzuca złą drogę, sprawia, że moc zła traci część swojej mocy; że 
wasze życie, jeśli jest sprawiedliwe w swoich uczynkach, słowach i myślach, pozostawi dobre ziarno 
na swojej drodze; że wasze rady, jeśli pochodzą z pobożnego serca, będą miały moc czynienia cudów; 
i że modlitwa, jeśli rodzi się ze współczucia i miłości, będzie przesłaniem światła dla tego, o kogo 
prosicie. 
17 Siły zła stały się silne, ludzie starają się wynaleźć broń, z którą można wyładować swoją nienawiść, 
swoją mściwość, i swoją złą wolę. Naukowcy poświęcają swoje życie na badanie najskuteczniejszych 
środków do niszczenia tych, których uważają za swoich wrogów. lecz zaprawdę powiadam wam, w tej 
bitwie wszyscy zginą, gdyż Moc Moja będzie tylko po stronie Sprawiedliwości, Miłości, Rozumu i 
Prawdy; Ja jestem tym, który ma moc niszczenia; Ja jestem tym, który ma moc niszczenia 
18 Jeśli wszyscy, którzy się modlą i wszyscy, którzy cierpią, zjednoczą się w myślach i w obliczu 
chaosu, w jakim pogrąża się ludzkość, przekształcą swój ból w naukę i dobre uczynki, powierzę im 
Mój niezwyciężony miecz, aby obcinali gałąź po gałęzi z drzewa zła, które dało ludzkości tak wiele 
owoców śmierci 
19 Nie zapanują owoce panowania zła, lecz wszędzie i w każdym duchu będzie panować światło 
20 W tym czasie objawiam Moje Boskie Słowo przez mężczyzn, kobiety i dzieci, wypełniając tę 
obietnicę, która zapowiedziała wam czas, kiedy Mój Duch zostanie wylany na każde ludzkie 
stworzenie; nie jestem jeszcze na początku tego czasu, jestem na początku czasu, kiedy Mój Duch 
zostanie wylany na każde ludzkie stworzenie jesteście jeszcze ledwie na początku tego wieku, ale 
potem zobaczycie duchowe przebudzenie ludzkości na całej ziemi; zobaczycie przebudzenie ludzkości 
na całej ziemi; zobaczycie przebudzenie ludzkości na całej ziemi 
21 Symbolicznie, jest zastawiony stół, przy którym zapraszam was, abyście usiedli i spożywali pokarm 
życia wiecznego, który ofiaruję waszemu duchowi. dobrze rozumiecie znaczenie tych słów, bo od 



pierwszych czasów mówiłem wam o prawdziwym życiu, które jest życiem wiecznym, chociaż do tej 
pory nie zrozumieliście tej nauki; mówiłem wam o prawdziwym życiu, które jest życiem wiecznym; 
mówiłem wam o prawdziwym życiu, które jest życiem wiecznym, a wy nie zrozumieliście tej nauki 
22 Wiedząc, że niewiele zagłębicie się w Moje nauki, i przewidując błędy, w jakie popadniecie w 
interpretacji Moich objawień, zapowiedziałem Mój powrót do was, mówiąc wam, że poślę wam 
Ducha Prawdy, aby wyjaśnił wiele tajemnic i wytłumaczył wam to, czego nie zrozumieliście; posłałem 
wam Ducha Prawdy, aby wyjaśnił wam znaczenie Moich proroctw, i posłałem wam Ducha Prawdy, 
aby wyjaśnił wam to, czego nie zrozumieliście W istocie bowiem Mojego proroczego Słowa dałem 
wam do zrozumienia, że w tym czasie nie przyjdę w grzmotach i błyskawicach, jak to uczyniłem na 
Synaju, ani nie stanę się człowiekiem i nie uczłowieczę Mojej miłości i Moich słów, jak to uczyniłem w 
Drugiej Erze, lecz że przyjdę do waszego ducha w blasku Mojej mądrości, zaskakując wasz umysł 
światłem natchnienia i wzywając do drzwi waszych serc głosem zrozumiałym dla waszego ducha. Te 
przepowiednie i obietnice właśnie teraz się spełniają. 
23 To wystarczy, aby przygotować was trochę do oglądania Mojego Światła i odczuwania obecności 
Mojego Ducha, tego samego, którego wam zapowiedziałem, że przyjdzie, aby was nauczać i 
odkrywać Prawdę. 
24 Czas, w którym żyjecie, jest czasem sądu i próby, ale nie jesteście opuszczeni zapukajcie do drzwi 
Moich, a zaraz usłyszycie głos Mój, który wam odpowie; jakże będziecie silni, gdy głos Mój wam 
odpowie! jak silna będziesz, jeśli będziesz umiała szukać mnie duchowo, jak wysoka będzie twoja 
duchowość, jeśli będziesz kroczyła drogą miłości, i jak piękne będzie twoje życie, jeśli zrozumiesz jego 
sens! 
25 Przyjdźcie rozważnym i pewnym krokiem na Moją Drogę. Nie proszę was, abyście natychmiast 
wydali owoce doskonałości, bo wystarczy mi wasza odnowa, aby była ona początkiem waszego 
duchowego wznoszenia się. 
26 Uczniowie, jedzcie i pijcie przy Moim stole chleb poznania i wino miłości. Zaprawdę, powiadam 
wam: Kto bierze chleb i wino, które Ja ofiaruję, będzie Mnie nosił w swoim duchu. 
27 W drodze światła zesłałem twego ducha, aby zamieszkał na ziemi, i w drodze światła powróci do 
Mnie; tymczasem musisz być jak Ja, jak mieszkańcy mojej ziemi W międzyczasie musisz wędrować jak 
wędrowiec zagubiony na bezkresnej pustyni, albo jak marynarz zagubiony na bezkresnym morzu. Nie 
obwiniajcie mnie jednak za wasze błądzenie, bo bylibyście niesprawiedliwi, gdyż zanim zesłałem was 
na ziemię, zaopatrzyłem was w kompas i sprawiłem, że w Nieskończonym pojawiła się gwiazda, aby 
one kierowały waszymi krokami. Ten kompas i ta gwiazda są twoim sumieniem. Dlatego, gdy 
porzucacie harmonię, którą powinniście zachować ze wszystkim, co was otacza, nawet pył ziemi 
wydaje się wam wrogi; ale w tym natura nie zwraca się przeciwko wam, raczej to wy sami naruszacie 
prawa harmonii, które rządzą wszechświatem. 
28 Gdy poganie tego czasu poznają tę naukę, odrzucą ją, a materialiści będą się z nią spierać, ale 
wszyscy oni będą zdumieni, widząc, że Moja Prawda zwycięża. 
29 Widziałaś już, że w minionych czasach, oprócz głoszenia Mojej Nauki, dokonywałem wielu dzieł 
tego rodzaju, które ludzkość nazywa cudami. Tak więc i w tym czasie nie tylko będę głosił Moje 
Słowo, które później rozejdzie się po całej ziemi, ale także będę dokonywał nowych cudów. Dam 
dowody Mojej mocy i zadziwię ludzi dziełami, które skłonią ich do poddania się prawdzie. 
30 Mam wiele rzeczy do ujawnienia wam. Dziś daję wam tylko klucz do otwarcia bramy prawdziwej 
mądrości. Tym kluczem jest właśnie to nauczanie. 
31 Zaprawdę, powiadam wam: na drodze miłości otrzymacie ode Mnie wszystko, co jest dozwolone, i 
będziecie wiedzieć wszystko. ale brakuje wam wiedzy, jak powinna wyglądać miłość, o której do was 
mówię, a przede wszystkim brakuje wam głębokiego jej odczuwania. 
32 Królestwo moje jest zarezerwowane dla dzieci dobrej woli, które przyjmują swój krzyż z miłości do 
Ojca i bliźniego. To Królestwo, o którym wam mówię, nie znajduje się w jakimś konkretnym miejscu, 
może istnieć na ziemi, którą zamieszkujecie, jak również we wszystkich domach duchowych; 
ponieważ Moje Królestwo składa się z pokoju, światła, łaski, siły, harmonii, a wszystko to możecie 
osiągnąć - choć w ograniczonej formie - już w tym życiu. Duchową pełnię osiągniecie dopiero poza 
tym światem, który obecnie zamieszkujecie. 



33 Dlaczego wielu ludzi pragnie odejść z tego życia do innego? Powodem jest to, że wierzą, iż 
wszystko, co ich otacza, jest im wrogie. Lecz zaprawdę, powiadam wam, zamiast rozpaczać, powinni 
oni dążyć do powrotu do harmonii z Prawami, które wyłożyłem niejako jako ścieżkę, abyście mogli po 
niej osiągnąć duchową doskonałość. 
34 We wszystkich czasach i u wszystkich narodów ziemi pojawili się apostołowie dobra, którzy 
poprzez różne misje udowodnili wysoki poziom swojego ducha. Wszyscy oni byli Moimi 
wysłannikami, bo dobro pochodzi z jednego źródła, z Mojego Boskiego Ducha, a Moim światłem 
oświecam cały wszechświat. 
35 Spośród tych wysłanników niektórzy byli siewcami duchowymi, inni przynieśli wam światło nauki, 
a jeszcze inni, ze swoim poczuciem dobra, przynieśli ludzkości Moje przesłanie miłości. Jednych 
nazywaliście apostołami, innych świętymi, jednych uważaliście za uczonych, innych za geniuszy; ale 
nie było takiego, który by przyszedł na ziemię, nie otrzymawszy ode Mnie misji, jaką ma spełnić 
wśród ludzi. 
36 Ziemia zawsze była nawadniana i czyniona płodną przez piękne przykłady Moich posłańców, i 
chociaż w tym wieku ludzie zmieszali Moje nauki z chwastami, które rosną na świecie, ziarno 
szlachetności, miłości i braterstwa nie umarło, dlatego mówię wam, że czeka ono tylko na sierp Mojej 
Sprawiedliwości, aby oczyścić tę planetę, a potem na nowo oświecić serca; mówię wam, że ziarno 
szlachetności, miłości i braterstwa nie umarło, ale że to ziarno miłości, miłości i braterstwa nie 
umarło... 
37 Ilu ludzi, cierpiących z powodu chaosu, przez który przechodzi ludzkość i tęskniących za pokojem, 
nie wie, że jest w nich duch, który tylko czeka na okazję, by powstać i zasiać boskie ziarno pokoju? 
Dlatego mówię wam, że Moi słudzy powinni wkrótce wyruszyć na całą kulę ziemską, zjednoczeni w 
dziele odnowy i odbudowy. Teraz ja pytam ciebie: Czy nie podobałoby ci się być duchowo 
zjednoczeni z nimi? 
38 Każdy z was jest także sługą i wysłannikiem Moim, któremu dałem polecenie pełnienia duchowej 
misji na ziemi. 
39 Bądźcie czujni, a będziecie świadkami nawrócenia tych, którzy się Mnie zaparli, tak jak będziecie 
świadkami powrotu tych, którzy zboczyli z prawdziwej drogi. Naukowcy, którzy poświęcili swoje życie 
na poszukiwanie pierwiastków i sił zniszczenia, kiedy poczują, że zbliża się ich sąd, powrócą na drogę 
prawdy, aby poświęcić swoje ostatnie dni moralnej i materialnej odbudowie świata. Inni, którzy w 
swojej arogancji starali się zająć Moje miejsce w duszach, zejdą ze swoich tronów, aby naśladować 
Mnie w pokorze. I nawet mężczyźni, którzy kiedyś podburzać narody i rozpoczął wojny, zobaczą 
swoje błędy i bojaźliwie dążyć do pokoju ludzi. 
40 Który z was tego wszystkiego doświadczy? nie wiecie, ale ja wam to ogłaszam, ja wam to 
prorokuję, bo wkrótce przyjdą na ziemię nowe pokolenia, które doświadczą wypełnienia (tego 
proroctwa). Waszym zadaniem jest szerzenie tej Nauki i niesienie światła tej Dobrej Nowiny do 
narodów. Jeśli to spełnicie, wasi bliźni będą również nazywać was "posłańcami Pana". 
41 Moja duchowa obecność wśród was jest jak cień drzewa, które zaprasza i daje odpoczynek. Ten, 
kto przychodzi do niej wierząc, doświadcza poczucia życia, siły i dobrego samopoczucia, które każe 
mu wykrzyknąć: "To jest Mistrz!". Jednak nawet ten, który podszedł z powątpiewaniem, wewnętrznie 
zastanawia się, gdy opuszcza miejsce zgromadzenia, gdzie usłyszał Moje Słowo: "Dlaczego czuję tak 
wielki pokój w mojej duszy?". to dlatego, że drzewo rozpostarło swe gałęzie dla wszystkich, Duch Mój 
zstąpił na każde stworzenie, dlatego jeśli ktoś nie pojął boskiej istoty Mojego Słowa, musiałam 
powiedzieć, że niektórzy mają skamieniałe serca 
42 Jestem pośród was jako Ojciec, wnosząc do waszych serc pociechę, którą obiecałem wam w 
Drugiej Erze. Przyszedłem, aby stanąć przy was w waszych utrapieniach i wysłuchać waszych 
lamentów. Dlaczego więc boicie się prób? Czy nie widzicie, jak bardzo was kocham i jak szukam was 
w waszym miejscu wygnania? Jeśli oddałem się całkowicie jako człowiek, aby osiągnąć wasze 
zbawienie, to dziś wyleję się w Duchu na waszego ducha, aby was podnieść do Królestwa Łaski; 
uczynię to w Duchu i uczynię to w Duchu. 
43 Dlatego mówię wam, abyście mnie szukali w każdy sposób, w jaki mnie potrzebujecie, czy to jako 
Boga, jako Ojca, jako Sędziego, jako Mistrza, jako Brata, jako Przyjaciela, jako Lekarza. Chcę waszego 
pokoju i zbawienia, umiłowana ludzkości. 



44 Ani jedno z waszych westchnień nie pozostanie bez echa w Niebie, każda modlitwa znajdzie swoje 
echo we Mnie, żadne z waszych utrapień czy kryzysów życiowych nie pozostanie niezauważone przez 
Moją Ojcowską Miłość. Wiem wszystko, słyszę, widzę i we wszystkim jestem obecny. 
45 Ponieważ ludzie myślą, że wycofałem się od nich z powodu ich grzechów, w końcu czują się daleko 
ode mnie. O ludzka ignorancjo, która włożyła tyle goryczy na ich usta! Wiedz, że gdybym miał się 
usunąć z któregokolwiek z Moich stworzeń, to natychmiast przestałyby one istnieć. Ale to się nie 
stało, ani nie stanie, bo kiedy dałem wam Ducha, zapewniłem wam wszystkim życie wieczne. 
46 Gdy poznacie sens życia, przyczynę bólu i ostateczny cel waszej egzystencji, nie będziecie już czuli, 
że jestem daleko, odczujecie Moją Obecność w waszym sercu i w waszym duchu i usłyszycie Mój 
Głos, który z miłością powtarza wam słowa Mojej Nauki, ucząc was bezpiecznego kroczenia ścieżką 
waszego prawdziwego życia; Moje Boskie Promienie będą jedynymi, którzy nauczą was, jak żyć 
waszym prawdziwym życiem. 
47 Mój Boski Promień zstępuje w tym czasie, aby oświecić waszego ducha, aby mógł on zrozumieć 
Moją naukę. Jest to światło, które pomoże ci odróżnić prawdę od fałszu. 
48 Widzę wśród was tych, którzy mocno uwierzyli w Moje Słowo, jak również innych, których wiara 
jest słaba i którzy z tego powodu są niezdecydowani; ale mimo to mają gorące pragnienie tych 
Domów Modlitwy, aby odzyskać duchową siłę i pokój przy Moim Słowie. Pragnę, abyście poznali 
Mnie przez istotę tej Nauki, abyście odczuli Moją Obecność i bliskość Mojego Królestwa. 
49 Dlaczego myślałaś, że jestem daleko, kiedy obiecałem ci, że wrócę, aby z tobą porozmawiać? nie 
jesteś sam w swoich cierpieniach, bo Ja idę przed tobą, nawet jeśli wiele razy nie masz wiary i ufności 
we Mnie, opóźniając twoje przybycie do domu, który cię czeka; nie jestem sam w swoich 
cierpieniach, bo idę przed tobą, nawet jeśli wiele razy nie masz wiary i ufności we Mnie, opóźniając 
twoje przybycie do domu, który cię czeka 
50 Nie zaniedbujcie swoich obowiązków, myśląc, że wasz krzyż nie jest ciężki, jeśli znosicie go z 
poddaniem i miłością. Chcę widzieć was uśmiechniętych i żyjących w pokoju, chcę widzieć w waszych 
domach najzdrowsze radości. 
51 Nie możesz powiedzieć, że Moje Słowo nie jest jasne lub że zawiera niedoskonałości, bo żadna 
dwuznaczność nie może pochodzić ode Mnie. Jeśli znajdziecie w nim jakiś błąd, przypisujcie go złemu 
przekazowi głosiciela lub waszemu złemu zrozumieniu, lecz nigdy Mojej Nauce. Biada nosicielowi 
głosu, który niszczy Moje Słowo! Biada temu, kto źle przekazuje Moją naukę i sprzeniewierza się jej, 
bo będzie cierpiał z powodu nieustannego wyrzutu sumienia i utraci pokój duszy! 
52 Nie bójcie się być badane lub testowane w swoim życiu przez swoich ludzi. Bójcie się grzeszyć, bo 
nawet gdybyście to robili w skrytości serca, nie moglibyście niczego przede mną ukryć. 
53 Jest to wiek uduchowienia, w którym położycie fundamenty prawdziwej świątyni, do której wejdą 
ci, którzy muszą stworzyć nową ludzkość. Wkrótce nie będziecie potrzebowali przewodników na 
ziemi, bo wtedy wasz duch zwróci się do mnie po siłę i będę was prowadził tylko przez moje 
natchnienia. 
54 Jakiej radości doznasz, gdy wypełnisz Moje polecenia i zobaczysz, jak pomnaża się liczba tych, 
którzy idą za Mną. Bądźcie jednak świadomi, że musicie się naprawdę przygotować, abyście mogli 
zostać wysłuchani przez waszych bliźnich i znaleźć wiarę. 
55 Słowo moje znowu daje się odczuć w sumieniach, bo ludzie nie chodzą drogami prawdy. 
56 Czy rozpoznajesz zakłóconą równowagę sił natury i nieporządek, jakiego one doznały? Czy wiecie 
dlaczego jesteście dotknięci przez ich rozpętane siły? Powodem jest to, że naruszyliście harmonię, 
która istnieje pomiędzy życiem duchowym i materialnym, tworząc chaos, w którym się pogrążycie. 
Ale jak tylko ludzkość będzie posłuszna prawom rządzącym życiem, wszystko znów będzie pełne 
pokoju, obfitości i szczęścia. 
57 Przed wami jeszcze długa droga do osiągnięcia tego celu, musicie sprawdzić się w walce, aby stać 
się godnymi posiadania całego dziedzictwa. To od was zależy, czy codziennie zbliżacie się bardziej do 
tych regionów, gdzie mieszka pokój i łaska mojego ducha. Droga jest przygotowana, przyjdźcie do 
mnie, zapraszam was. 
58 Nie buntuj się przeciwko próbom, które napotykasz na swojej drodze. Uświadomcie sobie, że ból, 
który mi przynosicie, pozostawił w waszym duchu dobroczynne ziarno. Powiedziałem wam, że chcę, 
abyście byli czyści, a wy wiecie, jak oczyścić się tylko poprzez ból. Nie chcieliście wznieść się przez 



miłość i posłuszeństwo Moim Prawom. Dlatego za każdym razem, gdy wzywam was, by dać wam 
nową misję, powinniście wcześniej oczyścić się w źródle bólu. 
59 Jeśli chcesz być godna Mojego pokoju, pozwól, by Mistrz cię prowadził, nie opierając się próbom, 
którym poddaje cię Moja Wola. Są stworzenia, które ugięły się pod surowością prób i wzniosły się 
duchowo, i inne, które nie potwierdziwszy Mojej Woli, bluźniły przeciwko Mnie i popadły w ciemność 
rozpaczy. Ci pierwsi okazali pokorę i ufność, i przygotowują się, aby usłyszeć w swoim duchu echo 
Moich słów. oni kłaniali się Mojej Woli i błogosławili Moją Sprawiedliwość, podczas gdy inni w swojej 
arogancji odrzucili Mnie i wygnali ze swoich serc; oni byli tymi, którzy najbardziej się Mnie bali; oni 
byli tymi, którzy najbardziej się Mnie bali 
60 W każdym czasie posyłałem proroków, aby służyli jako pośrednicy między Moim Duchem a 
duchem ludzi. lecz ludzie nie słuchali ich słów z wiarą i szacunkiem, a ilekroć ci Moi posłańcy 
upominali narody, zalecając im modlitwę i pokutę, te odwracały się od nich, pozwalając im mówić na 
próżno, nie przywiązując wagi do ich przesłania. Dlatego żądam od was uduchowienia, żebyście mogli 
odbierać przesłania i znaki, które przychodzą do waszego ducha z królestwa światła. Niech ci, którzy 
nic nie wiedzą o Moim przyjściu, będą obojętni na Moje zapowiedzi, dopóki Moje wezwanie do nich 
nie dotrze. ale ty, z którym jestem tak blisko, nie wątp! 
61 Widzę, że bardzo kochacie samych siebie, ale nie kochacie swoich bliźnich. Widzę też, że 
obawiacie się sądu ludzi, a nie Mojego, a to dlatego, że uciszyliście głos sumienia, które jest waszym 
wewnętrznym przewodnikiem. W tym zapomnieliście, że Ja chcę was hartować i wyposażać, abyście 
stali się ludem silnym, cnotliwym, oddanym Mojej Woli. gdyż tylko w ten sposób możecie uratować 
waszych bliźnich i wypełnić misję, którą wam daję w tym czasie. 
62 Kochaj Mnie i proś, jak przystało na dziecko Moje, lecz całą ufność swoją pokładaj we Mnie, aby 
twoje istnienie było pełne ufności i pokoju. 
63 Nigdy nie wątp w spełnienie Mojego Słowa i nie czekaj na jego realizację, aby uwierzyć, że jest 
prawdziwe. To, co wypowiedziałem przez Moich nosicieli głosu - mężczyzn, kobiety i dzieci - spełni 
się. Czy nie widzieliście, jak spełniły się wszystkie zapowiedzi i proroctwa, które przekazałem za 
pośrednictwem Damiany Oviedo? Czasy oczyszczenia i bólu te usta przepowiedziały, i zaprawdę 
powiadam wam, słowa te spełniły się. Kiedy wizjonerzy przekraczali granice materii, by w stanie 
uniesienia kontemplować Życie Duchowe, prosili mnie po powrocie do cielesnej powłoki, bym 
pozwolił im na zawsze zamieszkać w tym miejscu, gdzie ich duch w czasie uniesienia odczuwał tak 
wielką błogość. Następnie powiedziałem im, że jeszcze nie nadszedł czas, aby zamieszkali w tych 
domach, ale że powinni wytrwać na Mojej Drodze, która jest tą, która doprowadzi wszystkich do 
obiecanej ojczyzny. 
64 Kiedy patrzysz na ciężkie nieszczęścia, które wstrząsają dzisiejszym światem, brakuje ci odwagi, by 
dalej żyć. Módlcie się, a ze mną znajdziecie siłę, odwagę do życia i cierpliwość, by walczyć dalej, aż 
dotrzecie na szczyt góry. 
65 Pracuj w Moim dziele, a powierzę ci balsam uzdrawiający, o który prosisz Mnie dla chorych, abyś 
go przekazała potrzebującym. Owoc życia, którego tak bardzo potrzebują serca pozbawione wiary - 
daj im go, bo sam otrzymałeś go w obfitości. Zasypujcie drogę waszych bliźnich dobrymi uczynkami, a 
dzięki nim pomnożycie swoje zasługi, aby w końcu zamieszkać w tym domu światła, który czeka na 
waszego ducha od wieczności. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 109  
 
1 Przychodzicie pokornie na Moje objawienie, jak pasterze z Judei przyszli do Zbawiciela, gdy się 
dopiero narodził. Pochylili kolana ze czcią przed wspaniałością i pięknem obrazu, który ujrzały ich 
zachwycone oczy. 
2 Ci uciskani i poniżani ludzie od wieków oczekiwali na Mesjasza, dlatego też, gdy przyszedł na świat 
otoczony ubóstwem, został rozpoznany przez pokornych. Panowie, wielcy i bogaci również oczekiwali 
Mesjasza, ale wyobrażali Go sobie inaczej. Dlatego ta gwiazda, która pojawiła się na firmamencie, 
zapowiadając przyjście Zbawiciela, była widziana tylko przez tych, którzy patrzyli i modlili się, choć 
świeciła na cały świat i przed wszystkimi duszami. 
3 Nikt nie wiedział na pewno, jak Mesjasz przyjdzie, co będzie jak, ani w jakiej formie on się pokazać. 
Ale ta tajemnica została wyjaśniona i wszyscy ludzie, a wraz z nimi ludzkość, wiedzieli potem, że On 
przyszedł od Ojca, że został poczęty z łaski Bożej i że Jego nauka była pełna sprawiedliwości, miłości, 
miłosierdzia i pokory. Tylko prostego serca, duchowo ubogich i ludzi dobrej woli wierzył w tego 
Mistrza, który ukrył za Jego cichości i ubóstwa cały majestat i moc Boga. Jak wiele zostało omówione 
o Chrystusie od tego czasu, jak wiele sporów słów i argumentów było, jak wiele wyroków i opinii 
zostały podane! Bogaci nie wiedzieliby nic o bezinteresowności i dobroci; potężni nie uznawali 
żadnego innego królestwa ani władzy poza tym światem; naukowcy zaprzeczali istnieniu życia 
duchowego, a wspólnoty religijne fałszowały wiele z Boskich objawień. 
4 Niemowlęctwo Jezusa minęło szybko; mogę wam powiedzieć, że bolesna podróż rozpoczęła się 
przed Jego narodzeniem i trwała po Jego śmierci na Krzyżu, biorąc pod uwagę, że Moje Imię i Moja 
Nauka były prześladowane i osądzane bezustannie. dlatego Moja Męka była bardzo długa, jak 
również dla ducha Maryi, Mojej czułej Matki, kiedy była człowiekiem. 
5 Jeśli Jej serce często było śmiertelnie zranione na ziemi, musiała również doświadczać w duchu 
bólu, widząc, jak Jej Imię i czystość są bezczeszczone przez bluźnierstwa, wątpliwości, potępienia i 
kpiny zmaterializowanych ludzi. 
6 Słowo uczynione ciałem zawsze spotykało wiele serc, których drzwi były zamknięte na 
rzeczywistość, mimo że wszystkie Moje Dzieła były przeniknięte najjaśniejszym światłem Prawdy; 
Moje Słowo zawsze do was wracało, mimo że Moje Dzieła były przeniknięte najjaśniejszym światłem 
Prawdy 
7 Dziś Słowo Moje powraca do was, lecz nie stało się ciałem w łonie Maryi Dziewicy, aby stać się 
człowiekiem, jak w Drugiej Erze, lecz powróciło do was w łonie Maryi Dziewicy, aby stać się 
człowiekiem, jak w Drugiej Erze Jednak Maryja, uosobienie macierzyństwa, jest zawsze obecna w 
duchu. 
8 Słomę ze stajenki, w której Jezus przyszedł na świat, jak również krzyż z Golgoty, gdzie wydał 
ostatnie tchnienie, spotkam w sercach ludzi w tym czasie. ale w końcu, po ciemnościach, we 
wszystkich duszach pojawi się światło i będę uwielbiony; będę uwielbiony we wszystkich duszach 
9 Obecny okres będzie okresem walki, ale potem, gdy wszystko zostanie zakończone, ludzkość 
wzniesie ku mnie pieśń uniesienia; bo w końcu, po tylu zmaganiach, będę w sercach wszystkich dusz i 
będę uwielbiony Bo w końcu, po tylu sporach, wrogowie pokoju staną się ludźmi dobrej woli. 
10 Twoje obecne życie było ciągłym trudem, a kiedy widzisz innych cieszących się przyjemnościami i 
zaspokojeniem ich pragnień, zastanawiasz się więc, dlaczego twój los jest tak trudny i ciężki. 
Odpowiedź przyszła do twojego serca, kiedy modliłeś się i przedstawiłeś mi swoje smutki, kłopoty i 
przeciwności. To był moment, w którym intuicja mówiła wam, abyście przyjęli swój kielich z 
cierpliwością, ponieważ każdy duch zaciągnął u mnie dług, którego ludzkie serce nie zna. 
11 Uczniowie, przyjmijcie przekonanie, że nie przyszliście na ziemię w tym czasie, aby zbierać chwałę i 
zaszczyty, ani aby ucztować w owocach rozkoszy, ale aby spełnić zadośćuczynienie i oczyścić duszę w 
próbach tego życia i w praktykowaniu Mojej nauki. Niemniej jednak, nie chcę wam powiedzieć, 
żebyście odrzucili od siebie wszystkie te zdrowe satysfakcje, które pukają do waszych drzwi, bo wtedy 
popadlibyście w fanatyzm i uczynilibyście swoją życiową podróż bardzo smutną. 
12 Zgłębić to, co do was mówię, bo jeśli nie poświęcicie się studiowaniu Mojego Słowa, możecie 
popaść w fatalizm; mówię wam, abyście byli ostrożni, bo mówię wam, abyście byli ostrożni, bo 



mówię wam, abyście byli ostrożni lecz widzisz, Moja Nauka jest pochodnią wiary i nadziei, która 
oświetla drogę tym, którzy popadli w ciemność rozczarowania, zamieszania i rozpaczy. 
13 Przenikajcie do waszego wnętrza, starajcie się poznać siebie poprzez Moje nauki, a odkryjecie 
cudowne życie Ducha, który objawia wam, że nie jesteście biedni, mali i wydziedziczeni, i który 
pozwala wam zrozumieć, że w stworzeniu waszego Ojca jesteście uprzywilejowanymi dziećmi. 
Dlatego uczę was, abyście nie pozostali niemowlętami, które nic nie wiedzą i nie znają samych siebie. 
14 Choć zdobyliście wiele wiedzy o waszym ciele dzięki nauce, to jednak teraz wiecie, że wasza istota 
nie ogranicza się do materii, lecz że w niej mieszka inna istota o odmiennej naturze, której jeszcze nie 
znacie, a która jest waszą duszą. 
15 Dość mało jest tego, co wspólnoty religijne objawiły ludziom na temat duszy. ale teraz obudzą się 
ze swojego letargu i błogosławieni będą ci, którzy przezwyciężą wątpliwości i obawy i ujawnią 
ludzkości prawdę, którą ukrywali. Ja oświecę ich Światłem Mojego Przebaczenia, Mojej Łaski i Mojej 
Mądrości. 
16 Wtedy, gdy ludzkość zrozumie, że wspólnoty religijne są nie tylko po to, by ludzie żyli moralnie na 
ziemi, ale że mają za zadanie prowadzić duszę do jej wiecznego domu, ludzkość zrobi krok naprzód na 
drodze swojej duchowej ewolucji. 
17 Powstańcie, ludzie, abym zawsze mógł was znaleźć w duchowej czujności, nie naruszających 
Mojego Prawa, zjednoczonych w waszych domach i szukających tych, którzy zboczyli z Mojej Drogi; Ja 
jestem tym, który was poprowadzi w waszym duchowym rozwoju W ten sposób weźmiecie mnie za 
przykład jako swojego Mistrza. Ale nigdy nie zamierzam zająć Mojego miejsca jako Sędziego. 
Powinniście przebaczać sobie nawzajem, a jeśli w jakikolwiek sposób chcecie zająć Moje miejsce, 
czyńcie to nauczająco, z miłością i przebaczeniem. Macie wiele przykładów ode mnie, których 
możecie używać jako przewodnika dla waszych dzieł. Mój Duch nie chce się przed wami pokazywać, 
ale musicie zrozumieć, że Ja, jako Mistrz, muszę wam pokazać Moje przykłady nauczania, abyście 
mogli je wykorzystać jako wzór. Gdybym ukrył Moje dzieła, jakże byście mogli je pojąć? Dlatego 
mówię wam: miłujcie się tak, jak Ja was miłuję. 
18 Błagacie Mnie o przebaczenie, bo ciągle Mnie ranicie, a Ja wam przebaczam. Ty, z drugiej strony, 
nie jesteś gotowy, aby przebaczyć tym, którzy cię obrażają. Dlatego dałem wam pozwolenie, aby 
Moje przejawianie się trwało do 1950 roku, abyście mogli zrozumieć Moją Naukę poprzez Moje nauki 
i nadać jej właściwą wartość. 
19 Moje Prawo i Moja Nauka, znane przez wieki, są jedyną księgą, w której wszystko jest prawdą. 
Niemniej jednak ludzie szukają w księgach ziemskich czegoś, co objawi im Wiecznego i objawi im 
Prawdę, ale wszystko, co osiągają, to karmienie swoich umysłów teoriami, bez znalezienia 
prawdziwego światła dla swojego ducha. 
20 Potrzeba było Mojej troskliwej miłości, aby ta nauka zakorzeniła się w waszych sercach, wiele 
mozolnej cierpliwości i miłości, którą tylko Ja, wasz Pan, mogłem wykrzesać; Ja, wasz Pan, jestem 
jedynym, który może wam dać tę miłość i cierpliwość. To co powinniście wiedzieć w tym czasie 
objawiam wam w Moich naukach. Ale to, co zatajam, pozostanie ukryte, abyście mogli to poznać w 
przyszłych czasach. Gdybym miał wam dzisiaj wszystko opowiedzieć, wielu byłoby 
zdezorientowanych, a inni, którzy uważają, że rozumieją, byliby pełni próżności. to poczucie 
wyższości zepsułoby ich, a zobaczycie, że Moja nauka nie ma na celu sprowadzenia was na manowce 
z drogi prawdy. 
21 Potraktuj to życie jako bitwę, walcz w niej aż do zwycięstwa. Przyjdźcie do Mojej Obecności jako 
dobrzy żołnierze, a Ja dam wam nagrodę, która napełni waszego ducha światłem i łaską. Ale ci, którzy 
śpią duchowo i zachowują się w ich niewierności, jak głupie panny z przypowieści, będą zaskoczeni 
przez śmierć, która znajdzie je z ich lampą zgasła. 
22 Każdy człowiek, każde stworzenie ma wyznaczone miejsce, którego nie wolno mu utracić, ale nie 
wolno mu też zająć miejsca, które nie jest jego. 
23 Jaką odpowiedzialność mają ci, którzy mnie słyszeli w tym czasie, nawet jeśli słyszeli mnie tylko 
raz! 
24 Kiedy otrzymaliście Moje wezwanie, pośpiesznie wyruszyliście, aby zebrać się i duchowo 
rozmawiać ze Mną. Chcę widzieć waszego ducha pełnego nadziei i wiary zgodnie z jego misją, 
odważnego i opanowanego w próbach. Nie męczcie się walką, nie słabnijcie, gdy czujecie, że droga 



jest długa. Nie zapominajcie, że Mój Duch wam towarzyszy i dlatego możecie być niezwyciężeni w 
próbach. 
25 Twój kielich zawierał radości i pokoju, jak również bóle i niepewności. Śmiałeś się i płakałeś w 
swoim życiu, a niektórzy przedwcześnie się zestarzeli, ponieważ stali się słabi w próbie i czuli, że ich 
siła ich zawodzi. 
26 Wy, kobiety, widzę wasze serca zranione. Trudności wyczerpały twoją powłokę cielesną, ale w 
duchu jest jeszcze siła, by iść odważnie dalej. mimo cierpień zaufaliście mi i pokładaliście we mnie 
nadzieję, wiedząc, że zawsze interweniuję, by osuszyć wasze łzy i ulżyć waszym trudom Pamiętajcie, 
że powiedziałem wam, że "liść drzewa nie porusza się bez Mojej Woli". Czy nie pamiętasz, że ten 
kielich cierpienia, który opróżniłeś, jest tyglem, w którym oczyszcza się twoja dusza? Czy nie wiecie, 
że żyjecie w epoce walki duchowej, w której musicie dać dowód swojej siły? Bądźcie błogosławieni, 
bo w wielu próbach byliście mocni i dlatego wasze zasługi uprawniają was do Mojego pokoju. Nie 
zaoferowałem wam wiecznych rozkoszy na ziemi. Duch wie, że gdy przychodzi na tę ziemską dolinę, 
czekają go trudy i zmagania, aby się hartował i doskonalił. Ale w waszych trudnych zmaganiach 
życiowych, Moja Ojcowska Miłość zawsze była jak płaszcz chroniący was. 
27 Ludu, czy nie jesteś zadowolony z tego, że obecnie objawiam się tak wyraźnie wśród ludzi i że we 
wszystkich narodach oczekuję moich wybranych? Chcę być dla wszystkich jak przyjaciel, jak brat i 
powiernik waszego ducha. 
28 Nie wszyscy z was wierzą we Mnie. ale to nie jest przeszkodą, abym cię kochał i przyszedł do 
ciebie. Któż mógłby powstrzymać moc Ducha Mojego, skoro Ja jestem całą Miłością dla Moich dzieci? 
i któż mógłby osądzić Moje dzieła i przeniknąć Moje tajemne rady? 
29 Dziś jesteście ze Mną, uczniowie; odpocznijcie, bo Ja czuwam nad wami; nie podważajcie nadal 
waszego zdrowia waszymi myślami nie podważaj już swojego zdrowia bezużytecznymi pracami. jak 
wiele musiałeś wycierpieć, aby zwrócić swojej duszy czystość i cnoty, którymi była obdarzona! 
30 O, gdybyś tylko pozostał czysty, jak byłeś w dzieciństwie, w tym wieku, kiedy ciało jest niewinne, a 
dusza rozpoczyna nową drogę życia! Jak blisko bylibyście Mnie, i jak aniołowie przyszliby do was, aby 
śpiewać z wami pieśń chwały! Ale w miarę jak człowiek się starzeje, jego dusza coraz bardziej oddala 
się od tej czystej i świetlistej drogi i wchodzi w nieustanny konflikt ze światem, w którym czasem 
zwycięża dusza, a czasem ciało. Wszyscy zboczyliście z drogi dobra i musicie modlić się o uwolnienie 
od niebezpieczeństw i odwrócenie się od zła. W tej wędrówce nosisz laskę, na której się opierasz, a 
laska ta jest aniołem stróżem, który towarzyszy ci wszędzie, gdziekolwiek się udasz. 
31 Przyszedłem do was, aby was odkupić przez dowody miłości i sprawiedliwości i nauczyć was Mojej 
nauki, abyście szli za Mną. 
32 Z waszych dobrych uczynków przyjmuję to, co jest w nich zasłużone, nawet te, które uważacie za 
bardzo małe, bo tylko ja mogę ocenić ich prawdziwą wartość. Kto kocha ludzi i służy im, ten kocha 
mnie i służy mi. Wymagam od was tylko, abyście się wzajemnie miłowali, a to mi wystarczy, abym z 
waszą pomocą dokonał wielkich dzieł. Dałem wam wiele dowodów na to, bo zawsze byłem obecny, 
gdy wyciągaliście rękę do potrzebujących i sprawiałem, że wasz duch doświadczał pokoju, jaki daje 
spełnienie obowiązku wobec Ojca i bliźnich. 
33 Nosicie niezatarte znamię, które odróżnia was od wszystkich innych wspólnot religijnych. Ten znak 
jest światłem, które sprawiłem, że świeci w twojej duszy. Uczyniłem też, że pojawisz się w tym 
narodzie, który dla ciebie przygotowałem, aby twoja dusza mogła w nim dążyć w górę i znaleźć 
odpowiednie pole działania dla spełnienia swego obowiązku. 
34 Strzeżcie skarbu, który wam dałem w Moim Słowie i nie pozwólcie, aby nieuczciwe ręce wam go 
wyrwały. Dajcie go każdemu, kto chce go poznać, lub kto szuka w nim zbawienia. 
35 Jeśli nie będziesz w stanie bronić Mojego dziedzictwa, Ja będę go bronił, ale wtedy będziesz musiał 
odpowiedzieć przede Mną za swoją opieszałość. Pracuj z miłością, aby wypełnić duchowe i 
materialne prawa. Jeśli będziecie przestrzegać swoich duchowych obowiązków, praca materialna 
stanie się dla was łatwa. Nie afiszuj się swoimi cnotami; jeśli naprawdę czujesz Moje Słowo i 
praktykujesz je, zazdrośnie strzeż swoich dzieł tam, gdzie tylko Ja mogę je zobaczyć, to twój przykład 
pokory zachęci twoich braci i siostry do naśladowania twojego przykładu. 
36 Miłujcie się tą samą miłością, którą was nauczałem, wiedząc, że wyszliście ode Mnie, że wszyscy 
zostaliście uformowani z tej samej substancji i że tak jak byliście we Mnie na początku, tak będziecie 



na końcu, gdy powrócicie do swego Pana; miłujcie Mnie tą samą miłością, którą was nauczałem, 
wiedząc, że wszyscy zostaliście uformowani z tej samej substancji 
37 Szukam was, abyście mogli zbliżyć się do Źródła Życia. Oto droga, która do tego prowadzi. Aby ją 
znaleźć, trzeba czasem poświęcić się, trzeba walczyć i wytrwać w cnocie. 
38 Wsłuchaj się w Mój głos, który nieustannie cię budzi, ten wewnętrzny głos, który domaga się od 
ciebie wypełnienia Mojego Prawa. Do tej pory bowiem żyliście jak chcieliście, robiąc w swoim życiu 
to, co wam się podobało. 
39 Uczyniłem serca wasze, zatwardziałe w zmienności życia, miłosiernymi, dając im zakosztować 
chleba miłości Bożej, a serca wasze zostały przezeń wewnętrznie poruszone. 
40 We Mnie jest Sędzia, Ojciec i Mistrz - trzy różne fazy przejawiania się w jednej istocie, trzy ośrodki 
władzy i jedna istota: miłość. 
41 Dlatego objawiam się wam, aby pomóc wam wypełnić misję, którą włożyłem w waszego ducha od 
początku czasu. 
42 Teraz uczę cię na nowo, abyś ty uczył ludzkość tego słowa. Kiedy ci Moi ludzie są przygotowani, z 
nimi ludzie znajdą pociechę w swoich smutkach, balsam w swoich cierpieniach i światło dla swojego 
ducha. 
43 Obecne pokolenie nie przeminie bez was, którzy wyruszycie, aby dać świadectwo o Moim 
powtórnym przyjściu. Ale Ja wam powiedziałem: jeśli nie wyruszycie, aby wykonywać Moją naukę, 
kamienie będą mówić i świadczyć o Mojej Obecności; ale z tego zdacie Mi rachunek. 
44 Jeśli na waszej drodze są przeszkody, które uniemożliwiają wam pójście za Mną, okażcie Mi swoją 
dobrą wolę i swoją gorliwość, a Ja wam utoruję drogę, będę wam pomagał. 
45 Chcę, abyście byli wyposażeni, gdyż świat wystawi was na próbę i jeśli nie będziecie mogli 
świadczyć o cudach, których dokonałem wśród was, powstaną wątpliwości u waszych współbraci; nie 
pozwolę wam być w stanie wystawić Mnie na próbę; nie pozwolę wam być w stanie wystawić Mnie 
na próbę. 
46 Widzę wśród was tych, którzy potrafili zerwać łańcuchy wiążące ich ze światem i proszą Mnie o 
siłę, by pozostać niezłomnymi w swoim szlachetnym postanowieniu odnowy, a Ja zachęcam ich przez 
Moje Słowa i Moją Obecność. Doświadczą więcej prób, które posłużą im do mocnego kroczenia swoją 
ścieżką. czuwajcie i módlcie się, aby próby nie zaskoczyły was we śnie, bo przebudzenie byłoby 
gorzkie, gdybyście uświadomili sobie, że musicie zaczynać podróż od nowa; Ja jestem tym, który 
pomoże wam być silnymi i mocnymi w waszych krokach 
47 Jeśli upadniesz, natychmiast wspomnij na swego Ojca i módl się, abyś znalazł we Mnie nową siłę 
do zwycięstwa. Jeśli przygotujecie się w ten sposób, głos waszego sumienia będzie w was wyraźnie 
słyszalny. 
48 Nie będziecie już niewolnikami pokusy. Walcz, aby zachować swoją duchową wolność. Chcę, aby 
Moi uczniowie byli dobrymi braćmi i siostrami wśród ludzi, oczekując zawsze braterskiej i szczerej 
ręki, która wyciągnie do nich rękę. 
49 Ludzie chętnie szukają Światła Prawdy i wielu oczekuje Mojego przyjścia, nie wiedząc, że Moja 
Obecność jest już wśród was. 
50 Nie wszyscy usłyszą Mnie w czasie Mojego objawienia się, lecz Ja obecnie nauczam ten lud, aby 
każdy z tych, którzy Mnie słuchali, stał się przywódcą ludzkich serc, gdy Moje Słowo nie będzie się już 
objawiać przez tych głosicieli. Do tego czasu uduchowicie się i będziecie odbierać Moje Słowo i Moje 
rozkazy poprzez intuicję, a wtedy będziecie mówić o naukach jeszcze nie znanych, które będą 
prawdziwymi objawieniami. 
51 Już teraz objawiłem wam wiele z tego, co zostało obiecane ludziom, i przez was zapowiedziałem 
wydarzenia, które widzieliście, jak stają się rzeczywistością. Dlatego możecie powiedzieć, że byliście 
nie tylko Moimi rzecznikami, ale również Moimi prorokami. 
52 Jeszcze nie osiągnęliście dna Mojego Słowa, lecz przyjdą nowe pokolenia, które wam obiecałem i 
one dadzą wam głębokie i prawidłowe oświecenie tego, czego nie mogliście zrozumieć. Ale przyjdą 
też ludzie z innych narodów, którzy będą umieli interpretować Moje nauki. Niemniej jednak mówię 
wam, że ci, którzy słyszeli Mnie ustnie i odczuwali Moją Obecność, będą pierwszymi, którzy 
zrozumieją Moje Dzieło, a następnie będą je nauczać i wyjaśniać. 



53 Nie chcę, abyście w latach, w których jeszcze możecie Mnie słyszeć, narażali się na wyrzuty, gdyż 
wtedy Moja nauka zatrzymałaby się, podczas gdy Moją wolą jest, aby w każdej kolejnej lekcji 
objawiać się coraz wyraźniej, tak abyście pod koniec Mojego przepowiadania czuli się na tyle 
zaawansowani, aby stać się mistrzami. Umieściłem w was Moje Boskie Pragnienie, abyście mogli 
osiągnąć miłość i mądrość poprzez otwarcie waszego zrozumienia duchowej wiedzy. 
54 Nauczam was, aby przygotować was do otrzymania Boskiego natchnienia, abyście mogli objawić 
waszym bliźnim, że wszyscy ludzie mogą być posiadaczami tej łaski. 
55 Niech Słowo Moje będzie na stałe w waszych sercach, abyście będąc mistrzami, mieli je zawsze 
obecne w waszej wewnętrznej świątyni. 
56 Nie bójcie się być "rozdarci" przez ludzi z powodu Mojej nauki. Serce człowieka jest tak zmęczone 
próżnymi teoriami i słowami, że gdy otrzyma tę Dobrą Nowinę, poczuje na swoim duchu światło 
prawdy, które zstępuje jak orzeźwiająca rosa, aby dać mu życie. 
57 Doskonały przyjaciel przyszedł do ciebie, aby powiedzieć ci, aby się nie bać, bo choć można znaleźć 
truciznę, złość i zdradę w wielu sercach, próby te nie będą w stanie zastraszyć wierny i wyposażony 
uczeń. 
58 Bądźcie jak ci apostołowie, którzy szli za mną w Drugiej Erze. Jeśli nie udało wam się jeszcze 
uzdrowić chorego, wzmocnijcie swoje duchowe przygotowanie, oczyszczając się w działaniu miłości i 
pozostając w kontakcie z bólem. Jeśli nie jesteś wewnętrznie przygotowany, nie dotykaj chorego 
spodziewając się uzdrowienia, bo wtedy nie zobaczysz tego cudu. Lecz jeśli przygotujecie się 
duchowo i fizycznie, jeśli taka jest Moja Wola, wkrótce otrzymacie cud, o który Mnie prosicie. 
59 Jeżeli wasza wiara w Moją moc nie jest wielka, a wasza miłość do bliźnich nie jest prawdziwa, to 
wasza praca nie przyniesie zbawienia i wasz trud będzie daremny. Lecz jeśli osiągniecie 
uduchowienie, zobaczycie, że na waszej drodze urzeczywistnią się prawdziwe cuda. 
60 Jeśli nie osiągnęliście pokoju wśród waszych bliskich lub jeśli zerwane są więzy zgody i miłości, 
czuwajcie i módlcie się, zjednoczcie się z Moim Duchem, a pokój będzie z wami. 
61 Jeśli jeszcze nie wiesz, jak mówić o mnie, zamknij usta, ale podnieś ducha, bo będzie mówić za 
pomocą myśli do tych, którzy są w potrzebie duchowej. 
62 Jeżeli nie mogliście zrozumieć Mojej nauki, a chcecie wniknąć w jej sens, uduchowiajcie się, a 
wtedy, gdy usłyszycie Mnie lub przypomnicie sobie Moje słowo, będziecie zaskoczeni głębokim 
zrozumieniem. Moje Słowo jest zwykłe i proste, abyście mogli je pojąć, ale zawiera ono istotę, która 
jest boska, abyście czuli Moją Obecność. 
63 Dziś sprawuję nową wieczerzę, otoczony uczniami i studentami, którzy rozważają i wspominają 
dzień i godzinę, w której "Słowo" stało się człowiekiem w Jezusie. Zamykasz oczy i próbujesz 
wyobrazić sobie miejsce moich narodzin, powagę tej godziny, czystość Matki, łagodność 
sprawiedliwego i czystego towarzysza Maryi i wszystko, co towarzyszyło temu wydarzeniu. Wtedy 
zrozumiecie boską pokorę Chrystusa, pokorę, którą głosił od pierwszej chwili poprzez swoje dzieła i 
swoje boskie Słowo. 
64 Umiłowani, przeżywajcie te chwile wewnętrznie i odświeżajcie się ich pamięcią i kontemplacją, 
gdyż z waszej refleksji nad nimi wypłynie światło, które usunie waszą niewiedzę. 
65 Szukajcie mnie w najbardziej ukrytych i wzniosłych częściach waszej istoty, czujcie moją obecność 
w waszym duchu i rozpoznajcie moje przejawy w najbardziej niepozornych rzeczach waszego życia. 
pamiętaj: im wyższa i bardziej duchowa jest Moja manifestacja, tym większa będzie twoja błogość, 
gdyż będzie to dowód, że już jesteś zdolny do zrozumienia Moich głębokich lekcji. 
66 Ty jesteś z tych, którzy w tym czasie potwierdzili Moje przyjście w duchu i uwierzyli nie widząc. Są 
jednak tacy, którzy oczekują mnie w takiej postaci, w jakiej byłem na świecie w Drugiej Erze, i inni, 
którzy oczekują mnie w różnych postaciach, zgodnie z interpretacją, jaką każdy nadał proroctwom. 
Błogosławię wszystkich, którzy Mnie oczekują i posyłam im Moje światło, aby, gdy poznają, że Moja 
obecność i Moje objawianie się w tym czasie ma charakter duchowy, nie byli przez to 
zdezorientowani. 
67 Błogosławię także tych, którzy się Mnie nie spodziewają. Niektórzy stali się słabi w wierze, a inni 
zostali zdezorientowani przez wiele ludzkich idei i nauk. Ale Ja wylewam Moje światło na wszystkie 
ich drogi, aby mogli osiągnąć zbawienie (ich dusz). 



68 Niektórzy oczekują Mnie duchowo, a jednak zaprzeczą, że to Ja daję o sobie znać, bo chcą Mnie 
ujrzeć przychodzącego w blasku oślepiającego światła, aby mogli uwierzyć. Chcą widzieć mnie 
przychodzącego z majestatem króla ziemi, ponieważ nie rozumieją prawdziwej wielkości, która leży w 
pokorze. Dlatego muszę wam powtórzyć: "Królestwo moje nie jest z tego świata". 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 110  
 
1 Uczniowie, Eliasz przygotował was, pozostawiając podniesienie i pokój w waszym duchu. Zaprawdę 
powiadam wam, nie wiecie, kim jest Eliasz, ani kim był, ani kim będzie. ale nadejdzie chwila, kiedy 
spojrzysz na niego i powiesz: "Panie, do dziś nie mogliśmy się przekonać, kim był Pasterz; nie powiem 
ci, nie powiem ci, nie powiem ci, nie powiem ci, nie powiem ci". 
2 Mówię teraz jeszcze raz w języku Miłości, którego was nauczyłem, abyście mogli osiągnąć 
doskonałe zjednoczenie z waszym Ojcem. to nie wasze zmysły cielesne odczuwają Moją Boską 
Obecność; bo to nie wasze oczy Mnie widzą, ani wasze uszy Mnie słyszą, ani wasze usta do Mnie 
mówią. wasze cielesne zmysły odbierają Moje objawienie się poprzez ludzkie ciało, ale istota słowa 
wypowiedzianego przez głosiciela jest Boską częścią, którą wchłania wasz duch; to nie wasze oczy 
mnie widzą, ani wasze uszy mnie słyszą, ani wasze usta do mnie mówią 
3 Jesteście żołnierzami w przedłużającej się bitwie tego życia, i wszyscy dotrzecie do ziemi, której 
szukacie. Jakaż to będzie radość dla waszego Ojca, a także dla waszego ducha, gdy po przejściu tylu 
perypetii i przeżyciu tylu bitew dotrzecie do obiecanego królestwa! Będzie to wtedy, gdy duch 
ostatecznie zwycięży nad ciałem i będzie mógł przez nie objawić swoje światło. Wtedy ciało nie 
będzie już przeszkodą, ruiną i kusicielem duszy. 
4 Moi naznaczeni będą rozpoznani na ziemi. Nawet gdyby twoje ręce zamknęły się, aby ukryć swoje 
dary, zostaną one tam odkryte; nawet gdybyś milczał, Moja Nauka na twoich ustach zaskoczy ludzi; 
nawet gdybyś starał się ukryć Znak, którym cię naznaczyłem, będzie on promieniował światłem i 
uczyni cię rozpoznawalnym. Ale po co się ukrywać? Czy to dlatego, że nadal czujesz się słaby i 
niezdarny? Będę was nadal uczył, aż będziecie silni, pełni wiary i miłości do Mojej Sprawy. wtedy nie 
będziesz się niczego obawiał. 
5 Zmieniła się koncepcja duchowości u ludzi, Moje Światło sprawiło, że zrozumieli, iż duch jest wolny 
w wierze; nie narzucam nikomu szczególnej wiary; narzucam ją wam wszystkim Nie narzucam nikomu 
konkretnego wyznania, ani nie zmuszam nikogo do kochania mnie. 
6 Pola zgotowane rosą mojej łaski zapewnią ci sprzyjające warunki do uprawy tego ziarna; nie 
pozwolę, abyś je zmarnował; nie pozwolę, abyś je zmarnował w tym czasie zostaną zerwane łańcuchy 
fanatyzmu religijnego i zniknie bałwochwalcze zło Duch nie będzie już niewolnikiem i powstanie, aby 
szukać mnie w drodze prawdy. Rozwój i wiedza, które duch zgromadził w życiu, pozwolą mu dzisiaj 
wypełniać misję, którą mu zleciłem. 
7 Prawdą jest, że nie przyszedłeś na świat tylko w tym czasie. Jesteście duchowo tymi samymi ludźmi, 
których nauczałem przez cały czas, którzy wcielali się z wieku na wiek, ponieważ w jednym ziemskim 
istnieniu nie mogli wypełnić wielkiej misji, która jest ich przeznaczeniem. Czasami jedno życie ledwie 
wystarcza, by zasiać ziarno, a nie ma wystarczająco dużo czasu, by je pielęgnować, a tym bardziej, by 
zobaczyć, jak rozkwita. 
8 W wielu Moich naukach wspominam naród izraelski, ponieważ był on narzędziem Mojej Boskości, 
aby dawać przykłady nauczania i przemawiać do ludzkości. Dałem mu w całej pełni Moją miłość i 
Moje łaski, ale także surowe nawiedzenia Mojej Sprawiedliwości. Aby udzielić mu Mojego pouczenia, 
wykorzystałem zarówno jego miłość, jak i słabość i niewiarę; królowie, kapłani, celnicy, a nawet 
najbardziej niepiśmienni ludzie byli narzędziami dla Moich lekcji i przykładami nauczania. lecz 
spójrzcie - podczas gdy w obecnym czasie niektórzy powstali do nowego życia na różnych ziemiach i 
zrozumieli, że Ziemia Obiecana nie jest Kanaanem, lecz Moim Królestwem, inni, którzy odziedziczyli 
jedynie krew tego ludu, nadal żyją przywiązani do swoich tradycji i związani z materialną 
interpretacją, jaką ich przodkowie nadali Boskim naukom. 
9 W Moim nowym objawieniu się zmieniłem wszystko: miejsca i środki objawienia się, aby usunąć 
niewiedzę, błąd i fałszywą interpretację Moich poprzednich objawień. tak jak słońce wschodzi na 
Wschodzie i widzisz je w jego najwyższym punkcie w południe, a potem obserwujesz, jak zachodzi na 
Zachodzie, tak Światło Mojego Ducha przeniosło się w czasie ze Wschodu na Zachód, abyś nie 
ograniczał Mojej Chwały i Mojej Mocy do pewnych miejsc, ludzi lub ras 
10 Dzisiaj zamieszkujecie czasowo w nowej ziemi, którą też znaleźliście dzięki obietnicy Bożej, aby 
była ona waszym dziedzictwem, chociaż czasowo; tylko Ja mogę wam dać tę nową ziemię; tylko Ja 



mogę wam dać tę nową ziemię Pełna pięknego piękna ziemia została zagospodarowana, ale inni 
ludzie uczynili twoje życie gorzkim i ciężkim. Jednak ten lud nigdy nie popełni aktów zemsty, a jedynie 
akty przebaczenia dla swoich bliźnich. Judea też była łupem cudzoziemców, aż obrócili ją w ruiny i 
gruzy. 
11 Ból był waszą próbą ognia, w nim wasz duch był hartowany, bo jutro musi przekazać ludzkości 
owoce swojego rozwoju i doświadczenia. Wojna nie dotarła do Ciebie - jakie nowe lekcje mógłbyś z 
niej wyciągnąć? Jakież to umocnienie może dać tym, którzy już umocnili się w cierpieniu? 
12 Twoje zadanie jest inne: Po roku 1950 wyruszycie jako prorocy, wasze usta będą mówić pod Moim 
natchnieniem i będziecie czynić cuda. w tym czasie nie będziecie już oczekiwać, że Moje Słowo będzie 
pochodzić z ust głosicieli, jak to ma miejsce obecnie. ale jeśli przygotujecie się na modlitwie, to 
wszystko, o czym pozornie zapomnieliście, powstanie z waszych serc, ponieważ Ja nadal będę do was 
przemawiał przez wasze sumienia; będziecie zaskoczeni, widząc Moje Słowo wychodzące z ust 
głosicieli, tak jak teraz 
13 Zdziwicie się, gdy zobaczycie, że ludzie różnych wyznań pójdą za wami i wyznają, że Ten, którego 
mieliście wśród siebie, był Mistrzem; będą jak Nikodem, który był Mistrzem świata; będą jak Mistrz 
świata, który był Mistrzem świata Będziesz jak Nikodem, który rozmawiał prywatnie z Jezusem, 
którego rozpoznał jako Syna Bożego, którego kochał jako swego Mistrza i gorzko zapłakał, gdy 
zobaczył Go wychodzącego z Jerozolimy z krzyżem nieprawości i niewdzięczności na ramionach. W 
tym momencie duch jego rzekł do Mnie ze łzami: "Mistrzu, pójdę za Tobą". I on też poszedł za mną. 
14 Błogosławieni, którzy w tym czasie postanowią tak samo, bez obawy przed ludźmi, bo w nich 
będzie Moje światło. 
15 O czym myślicie, dzieci moje? Wiem: myślicie, że Ojciec powierzył wam nowy rok, abyście mogli w 
nim zrobić krok naprzód, rok, który czasami wydaje się nie mieć końca, a jednak dla ducha jest tylko 
sekundą w wieczności. 
16 Minął już rok, a on pozostawił swój ślad w ludziach. kiedy usłyszałaś Moje Słowo Sądu, obudził się 
twój duch i przez twoją pamięć przeszło wspomnienie twoich uczynków, słów i myśli, wszystkich 
twoich cierpień i radości, wszystkiego, co osiągnęłaś i tego, czego nie mogłaś osiągnąć. Kiedy 
skończyłeś swoją samoocenę w świetle sumienia, podziękowałeś swojemu Stwórcy za wszystko, co 
otrzymałeś od Niego. 
17 Człowiek i całe stworzenie złożyli mi swój hołd i swoją ofiarę. Bądźcie błogosławieni! 
18 Jakby wszystkie stworzenia w tej chwili zebrały się, aby zjednoczyć się w hołdzie Ojcu, widzę 
wszystkie światy i wszystkie istoty zjednoczone przed Moim spojrzeniem. Widzę nawet najmniejsze 
dzieła dokonane dla Mnie, słyszę głos Moich stworzeń, gdy Mnie wzywają i pieśń pochwalną tych, 
którzy Mnie chwalą. 
19 We wszystkich rzeczach stworzonych jest życie i wrażliwość. Zaprawdę powiadam wam, nawet 
skały czują Boski dotyk. Wszystkie stworzenia orzeźwiają się w sobie, tak jakby znajdowały 
orzeźwienie w Mojej Boskości. 
20 Gwiazda królewska jest obrazem ojca, który daje swoje życie, swoją energię, swoje ciepło i swoje 
światło swoim dzieciom. 
21 Ziemia jest jak matka, której łono jest niewyczerpanym źródłem czułości. Z nią jest płaszcz, który 
chroni osieroconych, łono, które odżywia, i ciepłe i wygodne schronienie dla swoich dzieci. Jej ukryty 
skarb ujawnił mężczyznom swoje wielkie tajemnice, a na jej obliczu czystość i piękno zawsze były 
odzwierciedlone. 
22 Rok, który teraz minął, był pełen prób - rok, w którym Boska sprawiedliwość dała się odczuć w 
każdym ludzkim stworzeniu. Kto nie opróżnić kielich goryczy? 
23 Jak wiele ukochanych istot opuściło tę ziemię, aby uciec do zaświatów, ponieważ Życie Duchowe 
ich wezwało. Serca w końcu wylały krystaliczne wody, a na skroniach starożytnych pojawiło się wiele 
białych włosów. Niemniej jednak, były też radości: nowe dzieci przyszły na świat ze swoim 
przesłaniem niewinności, chorzy odzyskali zdrowie, a niektórzy z was, którzy zostali opuszczeni, 
zobaczyli powrót ukochanej osoby. 
24 Słuchasz mnie z radością w swoim duchu i prosisz mnie, abym uchylił zasłonę tajemnicy, która 
spowija nowy rok, który wydaje ci się drogą, którą musisz przebyć Ale ja wam mówię: róbcie w 
przyszłości to, co robiliście w przeszłości. posłuchaj Mnie dzisiaj, gdyż Esencja Mojego Słowa wciąż 



leje się na ciebie jak Krew Zbawiciela, która kiedyś wlała się w każdą duszę; posłuchaj Mnie dzisiaj, 
gdyż Esencja Mojego Słowa wciąż leje się na ciebie jak Krew Zbawiciela, która kiedyś wlała się w 
każdą duszę 
25 Rok minął, ludzie, ale wojna nie znalazła w nim końca. Ludzie nie pojednali się, potężni przywódcy 
nie podali sobie rąk na znak pokoju. w tej właśnie chwili, gdy odświeżacie się duchowo w łączności z 
Moim Boskim Duchem, niszczone są życia, wzrasta liczba sierot i wdów, a krew nadal płynie po ziemi i 
nawadnia ją, krew ludzi, która jest Moją krwią 
26 Ponownie włożę Pokój w serca ludzi i dam im jeszcze trochę czasu, aby osiągnąć ten najwyższy 
poziom. 
dobro ducha. Jeśli jednak nie skorzystają z tej sposobności, ich cierpienia i gorycz będą wzrastać. 
27 Czerpcie pokój przez waszą odnowę, przez modlitwę i praktykę Mojej nauki. Czyńcie dzieła godne 
waszego ducha, jak i Mojego. Nadszedł czas, abyście cenili siebie trochę wyżej, abyście nadali 
prawdziwą wartość temu, co umieściłem w człowieku: duchowi. 
Kiedy osiągniesz prawdziwą wiedzę o swojej wartości, nie stań się zarozumiały. Uświadomcie sobie, 
że jesteście zwykłymi śmiertelnikami, że jesteście posłańcami i narzędziami Moich boskich rad. 
29 Nikt nie urodził się przez przypadek, nikt nie został stworzony przypadkowo.... zrozumcie mnie, a 
zrozumiecie, że nikt nie jest wolny w swojej życiowej podróży, że istnieje Prawo, które prowadzi i 
rządzi wszystkimi losami. 
30 Mówmy do siebie, dzieci Moje; mówmy do Mistrza! Nie będę wam czynił wyrzutów, lecz będę 
wam błogosławił, i tak jak rozpocząłem Moje nauczanie, tak też zakończę je wśród was: pieszcząc 
was. 
31 Opowiedz mi w milczeniu swoje cierpienia, zwierz mi się ze swoich pragnień; chcę, abyś wiedział, 
że Ja wiem wszystko. Chociaż wiem wszystko, chcę, abyście uczyli się stopniowo formułować własną 
modlitwę, aż będziecie gotowi korzystać z doskonałej komunii waszego ducha z Ojcem. 
32 Wy, starcy, wy, młodzieńcy i dziewice, wy, dzieci i rodzice: Proście, a będzie wam dane. Ja jestem 
Źródłem Sprawiedliwości i Miłości i sprawię, że wasza droga życia będzie oświetlona Moim Światłem. 
33 O co prosicie mnie dla ziemi, która was osłania? co czujesz do wszystkich stworzeń Ojca? żyjcie w 
harmonii z wszystkimi istotami, bo tak naprawdę wszyscy jesteście braćmi i siostrami w Moich oczach 
Błogosławcie wszystkie rzeczy stworzone, a będziecie błogosławić Mnie. 
34 Widzę, że boicie się przyszłości, bo dociera do was cień wojny i echa jej ryku, bo wszędzie czai się 
groźba głodu, zarazy i spustoszenia. Ale czego możesz się bać, kiedy masz Moje światło w swojej 
duszy? Czyż nie powołałem was na żołnierzy Mojej sprawy? Zostawcie strach tym, którzy nie mają 
wiary, tym, którzy się Mnie zapierają; Ja jestem tym, który sprawi, że będziecie się Mnie bać. 
35 Wiele nawiedzeń spotka ludzkość, ale dzięki nim poznają Moje Słowo i Moje Dzieło. 
36 Chcę, aby twoje serce pozostało wrażliwe na ból, na potrzebujących, na głodnych, na chorych, aby 
było jakby progiem Nowego Jeruzalem, gdzie zgromadzi się lud Boży, którym jest ludzkość. 
37 Szósta pieczęć jest rozwiązana, a wraz z nią usłyszeliście Moje Słowo przez ludzki organ 
rozumienia, którym wśród was było Prawo, Objawienie i Proroctwo. Daję wam jeszcze siedem lat, w 
których będziecie mnie słyszeć w tej formie - siedem lat, w których świat duchowy będzie nadal 
wysyłać swoje przesłania poprzez mózg wybranych dla niego osób, i z tych lat będziecie musieli zdać 
sprawę przed Ojcem w ostatnim dniu roku 1950, który będzie dla was dniem sądu, kiedy usłyszycie 
mnie mówiącego do was po raz ostatni z góry Nowego Syjonu. 
38 Piszę te słowa w twoim sercu i w twoim sumieniu, bo chcę, aby były one dla ciebie 
niezapomniane. 
39 Nie zapominajcie tego, co słyszeliście od Boskiego Mistrza, ani tego, co słyszeliście od Maryi, Matki 
Uniwersalnej, ani tego, co słyszeliście od Eliasza, posłańca Trzeciej Ery, który jak pasterz zgromadził 
was w owczarni Mojej miłości. 
40 Cieszyliście się wieloma łaskami, ale one się skończą, bo nadszedł czas, abyście pracowali wiernie 
w czystości, zgodnie z Moim Prawem. 
41 Nie szukajcie żadnej osobistej korzyści, gdy mi służycie. Służcie mi z miłości, nie myśląc o 
rekompensacie czy nagrodzie, która was czeka. Pomyśl o tych, którzy cierpią, o tych, którzy upadli, o 
tych, którzy nie widzą światła i nie znają drogi, i daj im moją naukę z miłującym sercem. Prowadź ich 



do mnie i nie bądź niespokojny, jeśli osiągną cel przed tobą. bądźcie "ostatnimi", pamiętając o swoim 
zadaniu, bo będę wiedział, jak na was czekać, gdyż wszyscy do mnie dotrzecie. 
42 Ludzie, daję wam nowy rok do walki. nad wojną, zniszczeniem i śmiercią, błękit nieba rozpostrze 
się jak płaszcz pokoju Przyozdobię oblicze ziemi kwiatami, pojawią się lipowe powiewy, które będą 
jak dar miłości. Łona matek wszystkich żyjących istot będą płodne, a ich obfitość przyniesie wam 
korzyść. Oświecam ludzką inteligencję, aby odkryła w naturze nowe możliwości rozwoju dla dobra 
Moich dzieci. Błogosławię morza, aby istoty, które żyją na jego łonie, mogły się rozmnażać i aby ludzie 
nie cierpieli głodu po wojnie. Wytyczam nowe drogi dla różnych ras, aby mogły się poznać i objąć. 
43 Wiosna przyjdzie do was jako dar pokoju i nadziei, pojednania i przebaczenia między ludźmi. 
44 Lato spopiela ogniem swego słońca niektóre krainy i pustynie, gdzie ludzie, przechodząc przez nie, 
zapadają się i błagają Jehowę o litość. Ci, którzy o mnie zapomnieli, znowu sobie o mnie przypomną. 
A uczeni będą zakłopotani wobec tych pozorów, lecz w głębi serca usłyszą głos Mój, który im mówi, 
aby oczyścili swe czyny i myślenie, aby weszli na drogę mądrości. 
45 Jesień przyniesie mi żniwo tych, którzy uprawiają ziemię, a żniwo to będzie obfite, gdyż niektóre 
narody powrócą do pokoju i ponownie podejmą narzędzia pracy. 
46 Błogosławieństwo spocznie na nasieniu, bo dzieci i kobiety będą uprawiać ziemię pod nieobecność 
mężczyzn. Ręce, które złożą broń i chwycą pług, będą błogosławione, podobnie jak ci, którzy byli 
wrogami, a potem obejmą się jak bracia, bo chleb z nieba spadnie jak manna na pustyni. 
47 Nadejdzie zima, a jej śnieg będzie symbolem oczyszczenia. 
48 Wszystkie rzeczy są przygotowane. Czuwajcie i módlcie się, pracownicy. Błogosławię również ręce, 
które pielęgnowały chorych, usta, które z miłością wypowiadały Moje Słowo, oczy, które pokonały 
sen i czuwały przy głowie nieuleczalnie chorego, serce, które biło dla cierpiącego, ponieważ są one 
narzędziami Ducha, który jest w stanie wznieść się w modlitwie za ludzi. 
49 Sprawię, że wasze serca zaczną bić ku nowemu życiu, bo stwierdzam, że są martwe dla wiary, 
nadziei i miłości. 
50 Ja jestem jedynym Sędzią, który może sądzić dusze, a jednak nie uważam cię za oskarżonego, ale 
jako dzieci i uczniów. 
51 Pozwólcie mi być pośród was jako Ojciec. nadaj słowu, które ci daję, należną mu wartość, czy też 
chcesz, abym był z tobą jako Sędzia? Czy chcesz, abym uczynił Moją Sprawiedliwość odczuwalną nie 
tylko w słowie, ale i w twoim życiu, abyś się przebudził i uwierzył Mi? 
52 Nie zawsze dobrze zasiewaliście ziarno, które wam powierzam w tym czasie, i widzicie, nie dlatego 
zebraliście żniwo, którego się spodziewaliście. Ale nie rezygnujcie z walki z tego powodu, zrozumcie, 
że nawet jeśli to jest czasem przyczyną waszych łez, to również jest prawdą, że w tym wypełnianiu 
obowiązku zasadza się pokój waszej duszy. 
53 Nie chcę widzieć tego ludu płaczącego na ścieżkach ziemi i narzekającego na wyboje na drodze. 
54 W każdym czasie skierowałem was na drogę, która prowadzi do tego domu, gdzie na was czekam. 
Nie obawiaj się, że jego drzwi są zamknięte. Tylko ten, kto przeszedł całą drogę, dociera do niego. 
55 Pokazujesz mi swoje serce, a ja zbieram z niego, jak ze spichlerza, dobre nasienie, pozostawiając 
bezwartościowe, że możesz je zniszczyć. 
56 Nie będziecie się więcej żywić niedoskonałymi lub nieuczciwymi aktami kultu: Znajdujecie się teraz 
w Trzeciej Erze. Kto praktykuje Moją Naukę, tak jak wam ją przekazuję, będzie pełnił Moją Wolę, a 
kto pełni Wolę Ojca, znajdzie zbawienie. 
57 Dałem ci wielkie dowody Mojej miłości w każdym czasie. Dałem wam możliwość przyjścia do mnie. 
Ale wy nigdy nie byliście Mi posłuszni i woleliście ból świata z jego przemijającymi przyjemnościami 
od wypełniania Mojego Prawa, które daje wam prawdziwy pokój. 
58 Gdybym przyszedł do was tylko jako Sędzia, przeraziłbym was, ale między Moją Sprawiedliwością 
a człowiekiem jest zawsze Krzyż, a więc ode Mnie pochodzą tylko słowa miłości i przebaczenia. 
59 Jak bardzo pomogłem wam na tym świecie, abyście nie żałowali, kiedy staniecie przed Sędzią jako 
istoty duchowe! 
60 Jesteście tymi samymi, którzy przeszli przez pustynię z Mojżeszem, tymi samymi, którzy szli za 
Jezusem przez Judeę, a jeszcze w tym czasie prosicie o cuda, aby uwierzyć, albo prosicie o dobra 
ziemskie, jakbyście nie znali ostatecznego celu waszego przeznaczenia. 



61 Niech to objawienie nie stanie się czymś powszechnym, bo wtedy stracicie cześć i wiarę, którą 
powinniście mieć wobec niego. Bo jaki pożytek możesz mieć z niego, gdy twój duch jest nieobecny, a 
umysł rozproszony? 
62 W Mojej Boskości mieszka miłość wstawiennicza; jest nią Maryja. jak wiele serc zamkniętych na 
wiarę zostało przez nią otwartych na pokutę i miłość! Jej macierzyńska istota jest obecna w całym 
stworzeniu, jest odczuwana przez wszystkich, a jednak niektórzy zaprzeczają temu z otwartymi 
oczami. 
63 Powinniście być niestrudzonymi siewcami Moich objawień, aby świat opamiętał się i osiągnął 
rozwój w górę i światło. 
64 Przed Moim odejściem utoruję drogi, po których będziecie chodzić. Nie wiecie, co postanowiłem 
na ostatnie lata Mojego objawienia się. Przygotowuję was, bo wielkie próby przyjdą w tych dniach. 
Usunę spośród was wszelkie zepsucie, jakie dodaliście do Mojej Nauki, abyście mogli poznać Moje 
Dzieło w całej jego czystości. 
65 Czuwajcie, ludzie, bo po Moim odejściu pojawią się tacy, którzy będą wam wmawiać, że nadal 
objawiam się przez ludzki organ umysłu. Czynię was czujnymi i przygotowuję wasze serce, aby znając 
Moją Istotę i smak tego owocu, nie dało się uwieść zwodzicielom. Lecz jeśli nie przygotujecie się na te 
czasy i utracicie to, co wam dałem, jak odróżnicie prawdę od fałszu? 
66 Nie bierzcie do siebie szkodliwych wpływów, które mogłyby pozbawić mocy wiedzę i światło, które 
wam dałem, bo wtedy znaleźlibyście się w tym samym złym położeniu, co ci, którzy mnie zdradzą. 
Dzień po dniu muszę was ostrzegać, abyście żyli czujnie i nie wahali się. Wielu z was będzie płakać 
nad Moim odejściem i nie znajdzie pociechy. Będziecie tęsknić za czasem, kiedy dałem się poznać 
przez ludzki organ rozumu. ale w tych chwilach, kiedy się modlicie, oświecę was i przypomnę wam 
wszystkie łaski i dary, które w was złożyłem, abyście nie czuli się osamotnieni i opuszczeni, ale ze 
świadomością, że jestem blisko moich uczniów, wyruszajcie z waszym dziedzictwem i zdobywajcie 
zasługi przez uczynki miłości wobec bliźniego. 
67 Wykorzystaj ten czas na naukę. Rozważ, że w twoim narodzie jest pokój, podczas gdy inne narody 
są rozdarte siebie. Musicie zrozumieć, że musicie stworzyć atmosferę pokoju wśród waszego narodu, 
aby każdy cudzoziemiec, który do was przybywa, mógł odpocząć i znaleźć pociechę pośród was, a 
kiedy wróci, mógł czuć się oświecony dobrymi myślami i ożywiony szlachetnymi postanowieniami. 
68 Teraz z narodów wyjdą mężowie mocni w dobrem i pełni światła. Ujawnią oni swoje błędy i swoje 
winy wszystkim tym, którzy przyszli na świat z wielką misją i zawiedli w niej. 
69 Bliski jest też czas, gdy epidemie wybuchną w narodach i zniszczą ludność. 
70 W owym dniu pytam was: Gdybym was posłał na te ziemie i powiedział wam: przeprawcie się 
przez morza i wejdźcie do miast bólu i spustoszenia - czy uczynilibyście to, dzieci Moje? 
Ale kim są ci, którzy idą i przynoszą kroplę balsamu i słowo światła tym, którzy jeszcze w tym życiu 
mogą podnieść się do Prawdy? ci będą Moimi uczniami. 
Wielu ludzi zobaczy tajemnice Moich manifestacji już wyjaśnione na tym świecie, ale inni będą 
musieli wejść do świata duchów, aby ujrzeć prawdę. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacje o zawartości  
 
Instrukcja 83 
Duchowa doktryna jest ponad religiami utworzonymi przez ludzi. 
Materializm zapomina, że umysł jest istotną częścią człowieka. 
Obecne wydarzenia zostały przepowiedziane przez proroków i przez Chrystusa przez Jego ustników 
20 
Znaczenie Komunii Świętej 25 
W prekursorów Jana Chrzciciela i Eliasza ten sam Duch pracował 39 
Człowiek powinien uświadomić sobie, że nosi w sobie obecność Boga 51. 
 
Instrukcja 84 
Na gruzach tej ludzkości zostanie zbudowany nowy świat 5 
Siły natury zostaną wyzwolone i dokonają dzieła oczyszczenia. 
Ograniczyliśmy i zniekształciliśmy ideę Boga poprzez rytuały i obrazy. 
Przed Bogiem nie ma cudzoziemców ani obcych 20 
Trudne żądanie: przebaczać zamiast bronić 28 
W tym czasie światła moc ciemności jest również aktywna 43 
Zbliża się ostateczna bitwa między światłem a złem 44 
Musimy zharmonizować prawo duchowe z prawem materialnym. 
Wyjaśnienia, czym jest moc zła 56-57 
 
Instrukcja 85 
Każda serdeczna modlitwa dociera do Boga 1-3 
Izrael nie jest rasą, ale ludem duchowym, rozproszonym po całej ziemi 10-14 
Prawdziwa modlitwa jest modlitwą z ducha do ducha, bez materialnego obrazu Boga przed nim.  
Oczy ... 16-18 
Potwierdzenie zapisów Objawień Bożych 22-24 
Smutny los nieszczęśliwych dusz, które przychodzą do zaświatów wciąż związane z materią 68 
 
Instrukcja 86 
Duchowy Izrael i jego stosunek do Żyda według ciała 12 
Boże Narodzenie 27-30 
Wiek ten będzie nazwany "Wiekiem Ducha" 31 
Tylko Bóg zna rozproszone dziś duchy, które były połączone z narodem żydowskim w dawnych 
czasach więzami krwi. 
Duchowy powrót Chrystusa nie stało się potajemnie, ale towarzyszył znaki 35. 
Nie ma nic większego niż nasz duch poza Bogiem 68 
Aby ten świat wrócił do swoich zmysłów, nieunikniony jest wielki ból 71. 
 
Instrukcja 87 
Znaczenie imienia "Izrael" 1-2 
Zarówno duchy światłości, jak i istoty ciemności wypełniają zadania zgodnie z wolą Bożą 3-5. 
Ziemia zostanie "oczyszczona", a człowiek zostanie uduchowiony 9-10 
Duchowa misja Meksyku 11-12 
Przygotowanie do życia duchowego 15-20 
Wartości duchowe i materialne mają swoje znaczenie 27-30 
Duchowe znaczenie chleba i wina 37-38 
 
Instrukcja 88 
Wielkość i wyjątkowość naszego ducha .... 2 
Chociaż niektórzy wątpią, że istnieje Stwórca-Bóg, słońce nigdy nie przestało świecić na nich 7 



Naszym zadaniem jest zaprowadzenie prawdziwego pokoju między ludźmi 14-15 
Świat, a zwłaszcza Żydzi, nie powinni oczekiwać nowego Mesjasza. 
Powrót Chrystusa odbywa się w duchu 28-29 
Prorocy minionych czasów przewidzieli wydarzenia obecnego czasu 37-39 
Jasne wypowiedzi o Jezusie i Chrystusie 63 
 
Instrukcja 89 
Kto chce iść za Mną, niech weźmie krzyż swój 1-3. 
Duchowy Izrael ─ armia duchów światła i pokoju 16-20 
Boska Miłość wcielona w Jezusie 29-35 
Zamieniliśmy naszą planetę w dolinę łez 51-54 
 
Instrukcja 90 
Porównania między życiem Józefa w Egipcie i Jezusa z Nazaretu 1-3 
Bóg jest naszym Stwórcą i oczekuje uznania i posłuszeństwa od swoich dzieci 5-6. 
Posłańcy duchowej nauki doświadczą na swej drodze wiele goryczy, ale i wielkich radości 28-31 
Boskie Słowo, które stało się człowiekiem ─ lub Chrystus, który stał się człowiekiem w Jezusie po raz 
drugi 33a 
Boska Miłość, owinięta promieniem światła, staje się ludzkim słowem przez pośrednika 33b 
Chrystus stawia obraz życia Judasza w świetle Bożym 37-39 
Najwyższym celem wolnej woli człowieka jest pełnienie woli Bożej 41-43 
 
Instrukcja 91 
Chrystus wyjaśnia proces w Jego ogłoszeniach 3-7+13-14 
W każdym czasie Bóg przemawiał przez przygotowanych ludzi 8-12 
Chrystus, Słowo Boże ─ miłość i mądrość Boża 27-30 + 32 
Bóg jest czymś więcej i wykracza poza to, co nasz umysł może pojąć 34-36 
Pionierzy duchowi pojawią się na całym świecie 45-47 
Objaśnienia siedmiu pieczęci 49-54 
Czas nadużywania wolnej woli dobiega końca 80. 
 
Instrukcja 92 
Najcenniejsze dziedzictwo: Słowo Chrystusa w Jego nauczaniu 2-3 
Cechy charakterystyczne dobrego ucznia 8-10 
Istota Bożych nauk była taka sama na przestrzeni wieków 26 
Dlaczego rzecznicy Boga pochodzą od zwykłych, słabo wykształconych ludzi? 28 
Oczekiwania Boga wobec Jego dzieci 61 
Droga do oczyszczenia duszy 65 
Głos Ducha Prawdy jest teraz słyszalny 71 
 
Instrukcja 93 
Wyposażyć uczniów Boskiego Mistrza 3-6 
Boski promień światła stał się ludzkim słowem 8 
Duch, serce i umysł muszą być przygotowane na przyjęcie i przekazanie Słowa Bożego. 
W godzinach utrapienia mamy wysyłać nasze myśli do Niego po pocieszenie i pomoc 23-24 
Chrystus i Jego nauki odkupią i przekształcą ludzi; my, spirytyści, jesteśmy tylko pomocnikami 29-30 
Uciszenie burzy na Jeziorze Galilejskim ─ wskazówka na burzliwą teraźniejszość i na nasze zbawienie 
33-37. 
Duchowy Izrael i jego misja dzisiaj 43-47 
Człowiek nie ma być karmiony jedynie nauką i wiedzą ludzką, ale duchem miłości 68 
 
Instrukcja 94 
Którzy będą nowymi apostołami nauki o Duchu Świętym? 8-11 



Rady Boskiego Mistrza dla rozpowszechniania Jego nauki 13-17 
Dołączą do nas także inne grupy przebudzonych duchowo 26 
Tylko Bóg zna tajemnice i moce naszych umysłów i może je ujawnić 29 
Męka Jezusa 56-80 
 
Instrukcja 95 
Warunek odpowiedzi na modlitwę 1 
Zysk z prób znoszonych z poddaniem się 5 + 7 
Bóg używa złych jako narzędzi swojej sprawiedliwości 8 
Uzdrawiające działanie bólu 12 + 56 
Słowo Boże przez Pośredników Słowa nieodwołalne tylko do końca 1950 roku 20 
Maryja, duchowa matka ludzi 21 
Niech pokora będzie hasłem przewodnim uczniów Chrystusa 32 
Naszym przeznaczeniem jest posłuszeństwo prawom Bożym 35. 
Już na ziemi poznamy drogę do królestwa niebieskiego 55 
 
Instrukcja 96 
Zachęta do uduchowienia i wzniesienia myśli 4-5 
W nadchodzących wojnach wiary, prawda będzie zwyciężać, a nie człowiek 14 
Jednym z wielu powodów reinkarnacji 17 
Moce umysłu są ponad mocami intelektu. 
Czym jest spirytualizm? 37-38 
Chrystus mówi nam, jak usłyszeć Jego głos 47-48 
Czas na sąd 49 
Dalsze przykłady reinkarnacji 53 + 61 
Ziemia została zbezczeszczona przez człowieka .... 59-60 
 
Instrukcja 97 
Bóg zawsze dawał o sobie znać na różne sposoby, aby sprawdzić naszą wiarę 9-12 
Człowiek jest najlepszym pośrednikiem Woli Bożej 14 
Boskie dziedzictwo ─ Jego nauczanie 22 
Bóg zawsze przemawiał do nas poprzez umysły zwykłych ludzi 49 
Ilość reinkarnacji zależy od naszej duchowej doskonałości na ziemi 61. 
 
Instrukcja 98 
Jeśli chcemy dawać świadectwo naszego naśladowania Chrystusa, musimy najpierw udoskonalić 
samych siebie. 
Dzięki intuicji będziemy wiedzieć, czy wiadomość jest prawdziwa 7 
Zadanie i odpowiedzialność spirytystów wobec potomków 19 
Różne formy duchowej więzi Boga z człowiekiem 20-23 
Jest to czas sądu, kiedy musimy spłacić nasz dług 30-32 
Wszystko co ludzkie przemija, tylko Słowo Boże i Jego Prawo pozostają na zawsze 39 
Napomnienia i rady Boskiego Mistrza dla naszej duchowej walki 45 
Czy właściwie rozumiemy przykazanie "miłujcie się wzajemnie"? 50-51 
Bóg chce nas zdobyć przez Jego miłość, a nie zginać nas przez ból 53. 
 
Instrukcja 99 
Wspólnoty religijne bezskutecznie oczekujące na powrót Chrystusa 2 
My sami musimy osiągnąć nasze błogosławieństwo 9. 
Duchowy Izrael, jego pochodzenie i misja 10-15 
Nowe nauki Trzeciej Ery są szersze niż te z Drugiej Ery 24-25 
Upłynie czas, zanim dojdzie do rozmowy między duchami. 
Kto jest naszym bliźnim i na czym polega nasza służba dla niego? 51-52 



Chrzest wodny Jana i chrzest Duchem Jezusa i ich znaczenie 56-60 
Grzech pierworodny ludzkości 62 
 
Instrukcja 100 
Mój sąd jest zrodzony z miłości, a nie z zemsty 1-3. 
Dlaczego Bóg nie zabrania naukowcom ingerencji w dzieło stworzenia? 6-9 
Pomoc naszych aniołów stróżów i nasza odpowiedzialność wobec nich 18-24 
Objawienia Boże podczas snu 30-31 
Odkupienie dokonane przez ofiarną śmierć Jezusa staje się skuteczne tylko dzięki naszemu 
uczniostwu 71 
 
Instrukcja 101 
Napomnienia do wypełniania naszych duchowych obowiązków 6-9 
Żyjemy w czasach wizytacji Boskiej sprawiedliwości 35 
Możliwość reinkarnacji jest aktem Bożej miłości i sprawiedliwości 37-40 
Pokora jest jedną z cnót, którą należy najbardziej praktykować 55-63 
 
Instrukcja 102 
Jesteśmy stale narażeni na pokusy, ale najpotężniejszy wróg jest w nas samych 11-12 
Doskonały dialog duchowy zostanie osiągnięty dopiero przez następne pokolenia .... 20 
Słowem Bożym Trzeciej Ery jest Nowy Testament 28 
Nakaz sporządzenia Księgi Nauk Boskiego Mistrza 38-39 
Możliwość reinkarnacji jest łaską Bożą 52 
 
Instrukcja 103 
Lud Boży nie jest jakąś szczególną rasą, ale wspólnotą wybranych duchów 8-14 
Boży czas sądu - koniec pewnej epoki i początek nowej 15-17 
Praktyczne rady dotyczące naśladowania Jezusa 28 
Cudowna forma, w której Bóg dał poznać swoje objawienia ludziom 37-38 
Zbliża się czas, kiedy ludzie zrozumieją znaczenie Ducha 42-43 
Boskie dzieło ma być szerzone w stanie niezafałszowanym i bez obrzędów 56-58 
 
Instrukcja 104 
Pokój na ziemi nie jest możliwy bez miłości 30+1-2 
Korygowanie ludzkich poglądów na Boga w Pierwszej Erze 11-15 
Ponura ocena Boga dotycząca dzisiejszej ludzkości 33-34 
zaświaty różnią się od tego, co wyobrażamy sobie na ziemi 39-41 
Boski mandat dla duchowego Izraela: modlić się o pokój 55-58 
 
Instrukcja 105 
Odpowiedzialność spirytystów za używanie swoich darów duchowych 3-10 
Instrumenty Boże pojawiają się nie tylko pośród duchowego Izraela 11-14 
Żaden egzamin nie jest darmowy 27 
Człowiek dojrzały duchowo ma władzę nad siłami natury 39-44 
Wiele narodów upadnie nisko na skutek swego materializmu i pychy 45-47 
Nauka o reinkarnacji nie jest nowa, lecz istnieje od czasów Pierwszej Ery 52-54. 
 
Instrukcja 106 
Nie mamy odwracać się zbytnio od ziemskich przyjemności i obowiązków. 15 
Nikt nie jest prorokiem w swoim kraju 19-20 
Znaczenie modlitwy 32 
Los ducha i duszy po śmierci ziemskiej 6-38 
Napomnienia dla rodziców i dzieci 57-59 



 
Instrukcja 107 
Oświecenie o zaświatach 1-4+15 
Nowy etap ─ najpierw sąd, potem pokój 18-21 
Duch Prawdy i jego działanie 24 
Wędrówka Izraela przez pustynię do Ziemi Obiecanej 28-33 
 
Instrukcja 108 
Potężne zadania Eliasza w trzech czasach 9 
Grzeszne dziedzictwo Sodomy i Gomory wydaje trujące owoce, które trzeba zwalczać 10-16 
Przyjście Ducha Prawdy zostało zapowiedziane przez Jezusa 22-23 
O Królestwie Bożym 32 
Zaburzona harmonia pomiędzy życiem duchowym i materialnym jest przyczyną zamieszania w siłach 
natury. 
 
Instrukcja 109 
Reakcje ludzi na pojawienie się Zbawiciela i Jego nauczanie 3-6 
Dlaczego życie dzieci Bożych jest często tak niezrozumiale trudne? 11-13 
Tajemnica natury duszy zostanie teraz ujawniona 14-16 
Bóg oczekuje, że Jego dzieci będą się wzajemnie kochać 32 + 36 
Wyjaśnienie natury Boga 40-41 
Tylko dzięki prawdziwemu uduchowieniu możemy zobaczyć urzeczywistnienie cudów 58-59 
O narodzinach Jezusa 63-64 
 
Instrukcja 110 
Z tych 144 000 wylosowanych przez Pana 4 
Logiczne potwierdzenie reinkarnacji 7 
Izrael duchowy i narodowy 8 
Objawienie o Nikodemie 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Link źródłowy  
 

Boskie Nauki w Meksyku 1866-1950 
 

Reichl Verlag, D -56329 St. Goar, Tel: +49 (0) 6741 1720 
Księga prawdziwego życia, tomy I, II, III, IV, V, VI 

Trzeci Testament (również w języku hiszpańskim, angielskim i francuskim) 
Boskie objawienia Meksyku (krótkie wprowadzenie) 

Boskie objawienia w sprawach życiowych 
Przepowiednia po raz trzeci 

 
Serwis książkowy do życia, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen 

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42, e-mail: manfredbaese@gmx.de  
Boska miłość, pochodzenie, istota i cel naszego życia i wszelkiego bytu 

El Amor Divino - Pochodzenie, esencja i koniec naszego życia i wszystkich ludzi 
Księga prawdziwego życia, tomy VII, VIII, IX, X, XI 

Trzeci Testament 
 

Fundacja Unicon, D-88709 Meersburg 
Tel: +49 (0) 7532 808162, e-mail: info@unicon-stiftung.de  
Wprowadzenie do "Księgi Prawdziwego Życia" (bezpłatnie) 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 
Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 

Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 
El Tercer Testamento 

y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 
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www.das-dritte-testament.com (w języku hiszpańskim, niemieckim, angielskim, francuskim) 
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www.drittes-testament.de  
www.drittetestament.wordpress.com (wielojęzyczny) 
www.tercera-era.net (w języku hiszpańskim) 
www.144000.net (wielojęzyczny) 
www.dritte-zeit.net  
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