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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.  
 
Status Grudzień 2020 r.  
 
 
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, spirytualistycznego 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 wezwanie do przebudzenia 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  
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Przedmowa  
 
W każdym czasie Bóg objawiał się ludzkości, zarówno w przeszłości, jak i dzisiaj. 
Najczystszą i najwyższą formą komunikacji między Bogiem a człowiekiem jest komunikacja ducha z 
duchem. Ale ponieważ większość ludzi nie była i nie jest wewnętrznie przygotowana do tego, Bóg 
wziął na siebie pośredników, którzy objawili Jego Święte Słowo ludziom w postaci praw, proklamacji i 
nauk: W Pierwszej Erze przez Mojżesza, Patriarchów i Proroków. W drugim czasie przez Jezusa i jego 
uczniów i apostołów. 
W Trzeciej Erze ─ obecnie ─ przez wielu głosicieli w latach 1884-1950 w Meksyku, gdzie zwykli ludzie 
spotykali się w niedziele w zwykłych miejscach spotkań, aby słuchać Słowa Bożego. 
W ciągu ostatnich dziesięciu do dwudziestu lat przed rokiem 1950, te Boskie nauki były spisywane i 
zbierane w latach pięćdziesiątych z różnych miejsc spotkań. Spośród nich wybrano 366 nauk i 
opublikowano je w 1962 roku w 12-tomowym dziele pod tytułem Libro de la Vida Verdadera, po 
niemiecku Buch des Wahren Lebens. 
Każda z tych nauk stanowi harmonijną jedność Boskich nauk, skierowanych w tamtym czasie do 
słuchaczy w Meksyku, ale są one ─ jak wielokrotnie podkreślano ─ dziedzictwem dla całej dzisiejszej 
ludzkości i dla przyszłych pokoleń. To nie jest litera słowa Bożego, ale jego głębokie, wewnętrzne 
znaczenie, które podnosi człowieka i jest pokarmem i balsamem dla jego głodnej duszy. Jednocześnie 
służy jako przewodnik dla jego postępowania w życiu codziennym. 
Słuchanie Słowa Bożego jest pierwszym krokiem na drodze do doskonałości. Wzbudza w nas 
pragnienie serca, abyśmy zinternalizowali to, co usłyszeliśmy i zastosowali w naszym codziennym 
życiu, abyśmy mogli wypełnić Boże przykazanie dane nam przez Jezusa już 2000 lat temu: "Kochaj 
Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego". To jest prawdziwa służba Bogu, która 
prowadzi do wewnętrznego pokoju, a tym samym do pokoju na świecie. Ponieważ jedno ziemskie 
życie na ogół nie wystarcza, aby "stać się doskonałym jak nasz Ojciec Niebieski", dano nam możliwość 
stopniowego rozwoju naszej duszy i zadośćuczynienia poprzez prawo reinkarnacji ─ prawo boskiej 
miłości, miłosierdzia i sprawiedliwości ─ i właśnie dlatego dano nam możliwość życia życiem Boga. 
W wielu naukach Duch Boży napomina nas, jak ważna jest prawdziwa modlitwa duchowa, abyśmy 
mogli coraz bardziej zbliżać się do Boga, abyśmy mogli ostatecznie komunikować się z Nim z ducha na 
ducha, a także abyśmy wszystko w naszym codziennym życiu oddawali w Jego ręce. W Drugiej Erze 
Duch Boży nauczył nas Modlitwy Pańskiej przez usta Jezusa. W dzisiejszej Trzeciej Erze Bóg poleca 
nam jeszcze krótszą modlitwę, która zawiera w sobie wszystko, której nawet nie musimy wypowiadać 
na głos, ale możemy głęboko odczuwać w sercu jako wewnętrzną tęsknotę do naszego Ojca 
Niebieskiego: "Panie, niech się stanie wola Twoja względem mnie". 
Niech lektura i studium IX tomu umocni naszą ufność w Bożą miłość, mądrość i wszechmoc, niech da 
nam siłę i natchnienie, abyśmy w burzliwych czasach byli latarnią światła dla naszych bliźnich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wstęp  
 
Nikt inny nie będzie w stanie lepiej i bardziej przekonywująco wyrazić głębokiego uczucia i 
doświadczenia jego wewnętrznej i zewnętrznej osobistej przemiany, niż bezpośredni współczesny 
świadek, który przez wiele lat sam uczestniczył jako nośnik głosu w Boskich manifestacjach w 
Meksyku: "Właśnie ukończyłem 21 rok życia. Przez lata byłem zamknięty w domu, ofiarą bardzo 
uciążliwej choroby skóry, która nie pozwalała mi korzystać z dobrodziejstw słońca i świeżego 
powietrza nawet przez kilka chwil. 
W tych latach samotności, które wydawały mi się wiecznością, tym bardziej, że byłem u progu 
młodości, gdzie dąży się do najbardziej próżnych marzeń, przeszedłem niemały kryzys 
zniecierpliwienia i rozpaczy. Muszę przyznać, że tylko życzliwe wsparcie moich rodziców i rodzeństwa 
dawało mi moralne oparcie w tej próbie, wraz z nikłą nadzieją, oczywiście, że pewnego dnia 
odzyskam zdrowie. 
Wielu lekarzy zajmowało się moim przypadkiem, poddawano mnie niezliczonym metodom leczenia - 
wszystko bezskutecznie. Pamiętam tylko, że po każdej porażce moja beznadzieja rosła. 
Ponieważ moje odosobnienie, milczenie i samotność stawały się codziennie coraz bardziej nieznośne, 
schroniłam się w modlitwie, zauważając, że w niej mój duch znajdował niewymowny pokój, a w moim 
sercu pojawiało się przeczucie, że w krótkim czasie zobaczę siebie wyzwoloną z mojej niewoli. 
Moje modlitwy stawały się coraz dłuższe, a duchowe skupienie coraz głębsze. Starałem się 
medytować tak często, jak to było możliwe, ponieważ tak długo, jak trwała modlitwa, byłem wolny 
od wszelkiego cierpienia. Potem, kiedy błogość się skończyła i wróciłem do rzeczywistości mojego 
samotnego, cichego i jednolitego życia, zawsze czułem się tak, jakbym przybył z innego świata, gdzie 
mój duch wzmocnił się i natchnął. Tu muszę wtrącić, że modlitwy swoje formowałem z nie 
przemyślanych chwilowo pomysłów. Nigdy nie zapomnę, jak podczas takich uniesień traciłam pojęcie 
czasu i były chwile, kiedy wszystko, co mnie otaczało, znikało. Pamiętam jednak, że w dzieciństwie - 
mniej więcej od 12 roku życia - nie mogąc sobie tego wytłumaczyć, niemal codziennie znajdowałem 
się w trwającym kilka minut oderwaniu duszy, podczas którego, być może kierowany przez 
podświadomość, musiałem zachowywać się jak automat. Nigdy nie było najmniejszych trudności, 
dopóki trwał ten szczególny stan. Co dziwne, początkowo budziło to we mnie lęk, ale stopniowo 
oswoiłem się z nim, zaś z czasem zjawisko to nasilało się. 
Moja choroba osiągnęła swój szczyt. Czasami czułam, jakby moja skóra płonęła pod wpływem 
wewnętrznego ognia, którego nic nie mogło stłumić. W tym samym czasie mój wygląd stawał się 
coraz bardziej godny pożałowania. 
Pewnego dnia pojawił się mój ojciec z wiadomością, że usłyszał słowo Boskiego Mistrza z ust prostego 
człowieka, który z pewnością był jednym z wybranych przez Boga. Było to w ubogim miejscu spotkań 
w odległej części Meksyku. Zabrał go dobry przyjaciel, który od dawna podziwiał te manifestacje. W 
jednej chwili byłem pewien, że to On, Mistrz, przemawia za pomocą ludzkiego postrzegania, aby 
zbliżyć się do ludzi w poszukiwaniu tych, którzy łakną światła i pragną sprawiedliwości. 
Cud, na który czekałem dzień po dniu, stał przede mną. Ten, z którym tak często rozmawiałam w 
godzinach bólu, był teraz bardzo blisko mnie i czekał na mnie, aby dać mi uzdrowienie ciała i duszy. 
Poszedłem za wezwaniem Pana! Było to w niedzielę 14 lutego 1934 roku, kiedy po raz pierwszy 
wszedłem do tej skromnej sali zebrań, jednej z wielu, w których słyszano Boskie poselstwo. Byłem 
pod wielkim wrażeniem introspekcji i głębokiego skupienia, z jakimi obecni przygotowywali się do 
oczekiwania na nadejście "boskiego promienia", który miał zainspirować wewnętrzny słuch "Nosiciela 
Słowa", który następnie miał przekazać niebiańskie Słowo. 
Nosicielką słowa" lub "narzędziem" przy tej okazji była kobieta. Prosta kobieta o, można by rzec, 
zwyczajnym wyglądzie, w dodatku niewidoma od urodzenia. Jej wygląd, muszę przyznać, nie zrobił na 
mnie zbyt przyjemnego wrażenia. Tym większe było więc moje zdumienie, gdy jej usta otworzyły się, 
by wysłuchać kazania o takiej głębi, takim zdumieniu i takiej mądrości, jaką trudno sobie wyobrazić, a 
ponadto wygłoszonego słodkim głosem pełnym zaskakującej fleksji, która nadała przesłaniu głęboko 
imponujący i poruszający akcent. 
W miarę postępu wykładu, obecni całkowicie zapominali o obecności głosiciela Słowa, aby wznieść 
się w rejony ducha i w pełni rozkoszować się Boskim pouczeniem. Gdyby jednak w czasie tej 



proklamacji komuś zdarzyło się otworzyć oczy i obserwować niosącą słowo, mógłby zauważyć, jak ta 
istota, biedna i zwyczajna sama w sobie, została przemieniona w podniesieniu swego umysłu, a 
nawet jak w takich chwilach promieniowało od niej wielkie piękno i budzący respekt majestat. 
Boskie słowo wypływało z jej ust jak niewyczerpana fala przypływu, godzina, dwie godziny, trzy i 
więcej. Wszystko to odbywało się bez wahania, bez przerwy, bezbłędnie, bez najmniejszego 
zmęczenia, bez chrypki czy łamliwości głosu. Wręcz przeciwnie, im dłużej trwał rajd, tym bardziej 
inspiracja zdawała się wzrastać w doskonałości. 
Obecność Boskiego Mistrza była tak silnie odczuwana w tych chwilach łączności, że odczuwało się 
jego bliskość i przyjaźń całkiem namacalnie. On przemówił do każdego serca! Odczytywał najbardziej 
ukryte myśli obecnych i dotykał najskrytszych włókien swoich słuchaczy, i to bez ranienia czy 
oskarżania kogokolwiek. Każdy z nich czuł w swoim sercu, jakie słowa kierował do niego Mistrz z 
poszukującym spojrzeniem miłości i mądrości. 
Boska komunikacja przybierała różne odcienie i barwy na ustach niosącego słowo. Kiedy Pan mówił 
jako Ojciec, głos przekazywał czułość, przebaczenie i pieszczotę; Gdy Pan przemawiał jako Ojciec, głos 
przekazywał czułość, przebaczenie i słodycz; gdy przemawiał jako Mistrz, głos stawał się głęboki i 
mądry; a gdy przemawiał jako Sędzia, głos mówcy nabierał tonu nieskończonego autorytetu i mocy, 
ze sprawiedliwością i Boską gorliwością tak uderzającą, że prawdziwie druzgotała słuchaczy, 
zmuszając ich do łez skruchy i sprawiając, że postanawiali pokutować i naprawić swoje winy. Czułem 
się bardzo mały wobec takiej wielkości i ostatni wśród zgromadzonych. W mojej ignorancji myślałem, 
że Pan nie zauważył mojej nieistotnej obecności. Szybko jednak przekonałem się o swoim błędzie i 
dowiedziałem się, że spojrzenie Mistrza odkrywa wszystko. Po kilku miesiącach częstych wizyt, 
podczas których nie miałem innego celu, jak tylko cieszyć się tą duchową ucztą, zostałem wezwany 
przez Pana w niezapomniane popołudnie. Było to 9 sierpnia 1934 roku, kiedy to, nie wychodząc z 
mojego zdumienia, zostałem naznaczony i namaszczony do służenia Boskiemu Słowu jako Niosący 
Słowo. 
Najgłębsze poruszenie, najszlachetniejsze i najokropniejsze uczucia zawładnęły moim sercem w tej 
najwyższej chwili. Czego mógłbym odmówić w tej wzniosłej chwili Temu, który ma nieograniczone 
prawo nad swoimi stworzeniami? Moje przeznaczenie było wyznaczone. Od tego dnia nie żyję dla 
niczego innego, jak tylko dla poświęcenia mojego życia tak trudnemu i delikatnemu urzędowi. 
Kilka miesięcy przygotowań, które jednocześnie doprowadziły do mojego całkowitego fizycznego 
wyzdrowienia, posłużyły do wyszkolenia mnie na rzecznika Boskiego Mistrza, któremu oddałem się 
ciałem i duszą od tej godziny aż do 31 grudnia 1950 r., kiedy to Światło Bóstwa przestało objawiać się 
w tej formie. 
Gdybyśmy my, którzy byliśmy głosicielami Słowa, mieli podjąć się opisania doświadczeń, wrażeń i 
lekcji wyniesionych z tych lat niezapomnianej walki przed tłumami, które przybyły do różnych miejsc 
spotkań rozsianych po całym naszym kraju, musielibyśmy zapełnić tomy, ponieważ nasza kariera była 
ciągłym ciągiem najbardziej cudownych zdarzeń i byłoby niemożliwe zrelacjonowanie ich w 
ograniczonym miejscu, które mam do dyspozycji. 
Ale najważniejsze jest, aby podkreślić, że nie mieliśmy żadnej innej książki do naszego przygotowania, 
jak tylko słowo, które wypływało z naszych własnych ust. Żaden bowiem wpływ jakiegokolwiek 
rodzaju nie miał wejść do naszych umysłów, abyśmy mogli przyjąć z jak największą wiernością Boskie 
poselstwo. Jeśli pozostaliśmy pokorni, Pan wyróżnił nas w miłości i dobrej przyjemności przed swoimi 
ludźmi. Jeżeli jednak raz pozwolimy, aby rządziła nami próżność lub samolubstwo, to On dotknął nas 
swoją sprawiedliwością, wycofując z nas na pewien czas swoje natchnienie, aby nam pokazać, że bez 
Niego nie możemy nic uczynić, bo bez Niego jesteśmy niczym. 
Od czasu ostatniego komunikatu Mistrza pod koniec 1950 roku, nigdy więcej nie odczułem żadnego z 
tych osobliwych doznań, które nosiłem w sobie rok po roku podczas wykonywania Misji jako rzecznik. 
Od tego dnia duża grupa braci poświęciła się zadaniu zebrania jak największej liczby manifestacji i 
objawień, których Pan nam udzielił i które, na szczęście, zostały spisane. Z nich została zebrana 
książka, która miała być udostępniona ogółowi i która do tej pory jest źródłem, z którego ludzkość 
może pić wodę prawdy, którą Mistrz pozostawił ludziom tego i przyszłego czasu jako dar miłości, 
światła, sprawiedliwości i pokoju. 



Zażądano świadectwa ode mnie, który niezasłużenie byłem rzecznikiem Mistrza podczas jego 
manifestacji w tej formie, i starałem się to uczynić tymi słowami. Uczyniłem to z całą szczerością, do 
jakiej jestem zdolny, z gorącym pragnieniem, aby to świadectwo posłużyło jako zachęta i osiągnięcie 
do wzbudzenia zaufania i wiary w tych, którzy wezmą do ręki tę książkę, która zawiera przesłania 
objawione przez Boskiego Mistrza ludzkości tego czasu w Jego dobroci przez pośredników tak 
prostych, jak niegodnych. Jednocześnie z głębi duszy przesyłam w imieniu Pana braterskie 
pozdrowienie moim braciom i siostrom w Niemczech, których wspaniałe duchowe przebudzenie 
Mistrz wskazał nam przez swoich ludzkich pośredników." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 242  
 
1 W tym czasie, kiedy ból ludzkości jest gorzki, a jej droga bolesna, Moją wolą jest zbliżyć się do was, 
aby pomóc wam odkryć wasze dziedzictwo; Ja jestem tym, który pomoże wam odkryć wasze 
dziedzictwo 
2 Odwróćcie wasze twarze do tyłu i rozważajcie drogę, którą zostawiliście za sobą, przed którą 
niektórzy są przerażeni. To są właśnie te ścieżki, którymi każę ci wracać. Lecz nie po to, abyście się 
tam splugawili, lecz abyście mogli zbawić tych, którzy zbłądzili. 
3 Korzystajcie z mojej obecności wśród was, uczniowie, abyście mogli nieść mój pokój w waszych 
duszach i dawać go odczuć waszym bliźnim. 
4 Moje nauczanie w tym Trzecim Czasie wyrwie was z duchowego zastoju i sprawi, że podejmiecie 
wielkie i mocne kroki na duchowej ścieżce. 
5 Udzieliłem ci łaski, aby moje głoszenie dokonywało się poprzez twoje własne zrozumienie, abyś 
mogła poczuć się godna mojej boskości, abyś wiedząc, że potrafiłaś przekazać moje słowo i że wokół 
niego gromadziły się wielkie tłumy, jutro, gdy ten głos nie będzie już słyszalny, twoje serce nie 
rozpaczało w obliczu walki, wiedząc, że moje słowo pozostaje wyryte w twojej istocie. 
6 Zachowajcie ziarno, które wam powierzam w tym czasie. Uświadomcie sobie, że ja nigdy nie 
wydziedziczam dziecka, ale że przez swoje złe uczynki wydziedzicza się stopniowo. 
7 Gdy mężczyźni pukają do drzwi waszych w pragnieniu wyjaśnień i zeznań, nie ukrywajcie się, ani nie 
pytajcie: "Co mam robić? Co mam odpowiedzieć?" 
8 Będziesz mówił o Mnie spokojnym umysłem i stanowczym głosem, broniąc imienia Mojego orężem, 
które ci dałem, a którym jest miłosierdzie, miłość, prawdomówność; będziesz mówił o Mnie 
spokojnym umysłem i stanowczym głosem, broniąc imienia Mojego orężem, które ci dałem, a którym 
jest miłosierdzie, miłość, prawdomówność 
9 Dlatego pozostałem z wami i dałem się poznać przez długi czas, aby oświeciły was moje wielorakie 
nauki i aby moje cuda rozpaliły waszą wiarę. Znaczenie Mojego słowa sprawiło, że zapomnieliście o 
waszym dawnym fanatyzmie religijnym, a kiedy będziecie poszukiwani przez ludzi, znajdą w was tylko 
prostotę prawdziwego duchowego kultu. 
10 W strumieniach moje słowo rozlewa się w różnych miejscach zgromadzenia, gdzie ma być 
słyszane, abyście nie czuli się bez pouczenia w czasach największych zmagań i najcięższych prób. Ale 
już zbliża się czas, kiedy moje słowo nie będzie już słyszane wśród was. 
11 Nie obawiajcie się być bez tej łaski. Pamiętajcie, że przygotowywałem was do dialogu duchów z 
duchami od Pierwszej Ery. 
12 Każda epoka była nową lekcją dla waszego ducha i kolejnym krokiem na drodze rozwoju. 
13 Przekazuję światu Moje orędzie pokoju, czyniąc Mój głos słyszalnym poprzez wielu głosicieli. I tak 
jak w każdym czasie, moja nauka musi doskonalić wasze dusze. 
14 Gdyby człowiek nie miał duszy i był istotą całkowicie materialną, jego zadanie i przeznaczenie 
kończyłyby się wraz z ostatnim tchnieniem życia. Ale jest w nim coś, co jest nietrwałe, dlatego będzie 
walczył, "przebudzi się" i skieruje swój wzrok na to, co wieczne. 
15 Moje Słowo przygotowuje was do życia w świecie jutra, w tym czasie, kiedy Moje przesłanie 
będzie stopniowo rozumiane. Wtedy przekonacie się, że przewidziałem wydarzenia, które 
zapowiedziałem wam na długo przedtem. 
16 Moja nauka będzie walczyć i tworzyć prawdziwe bitwy w sercach ludzi. Podczas gdy oni upierają 
się przy egoistycznej egzystencji, to pozwoli im zrozumieć, że tam, gdzie nie ma miłosierdzia i miłości, 
nie może być pokoju. 
17 Moje nauki duchowe nie są przeznaczone tylko dla tych, którzy żyją uciskani w ubóstwie i 
poniżeniu. Mają oni również za zadanie sprowadzić na właściwą drogę dusze i umysły tych, którzy 
przewodzą i rządzą ludzkością w różnych dziedzinach. Moje słowo kieruje wezwanie do szlachetnych 
uczuć, które obejmują wszystkich ludzi, ponieważ w ten sposób zrozumiecie wyższe przeznaczenie, 
które istnieje w każdym z was. 
18 Zamiast nosić w sercu nienawiść, egoizm i pesymizm, ludzie będą pragnęli czynić dobro i będą 
żywić nadzieję na zwycięstwo sprawiedliwości. Duchowość rozprzestrzeniałaby się coraz bardziej i 



kochalibyście siebie nawzajem jak bracia i siostry, tworząc w ten sposób potężną siłę, wobec której 
wszystkie sytuacje prowadzące do wojny rozpłynęłyby się w nicość. 
19 Ja was nie karzę, lecz jestem sprawiedliwością i jako taki czynię ją odczuwalną w każdym, kto 
wykracza przeciwko moim przykazaniom. Albowiem Przedwieczny dał wam poznać swoje prawo, 
którego nikt nie może zmienić. 
20 Zobaczcie, jak człowiek w ciężkiej próbie - gdy wpada w niezmiernie głęboką otchłań, gdy widzi 
żonę płaczącą po stracie bliskich, dzieci bez jedzenia, a dom pogrążony w nędzy i smutku - lamentuje, 
jest przerażony swoim nieszczęściem, rozpacza, a zamiast modlić się i żałować swojej winy, buntuje 
się przeciwko mnie, mówiąc: "Jak to możliwe, że Bóg karze mnie w taki sposób?"podczas gdy Boski 
Duch również płacze z powodu bólu swoich dzieci, a Jego łzy są krwią miłości, przebaczenia i życia. 
21 Zaprawdę powiadam wam, że z powodu ewolucji, jaką osiągnęła ludzkość, poprawa jej sytuacji nie 
zależy tylko od Mojego miłosierdzia. Ona jest ofiarą samej siebie, nie mojej kary. Bo Moje Prawo i 
Moje światło świeci w każdym duchu. 
Moja sprawiedliwość zstępuje na dół, aby wyrwać z korzeniami każdy chwast, a nawet siły natury 
okazują się wykonawcami tej sprawiedliwości. Wtedy wydaje się, że wszystko sprzysięga się, aby 
zlikwidować człowieka, choć jest to tylko dla jego oczyszczenia. Ale niektórzy są zdezorientowani i 
mówią: "Jeśli musimy cierpieć tak wiele bólu - po co w ogóle przychodzimy na ten świat?", nie biorąc 
pod uwagę, że ból i grzech nie pochodzą ode mnie. Człowiek jest odpowiedzialny za pozostawanie w 
niewiedzy, czym jest sprawiedliwość i czym jest zadośćuczynienie. Dlatego najpierw przychodzi jego 
bunt, a potem jego bluźnierstwo. Tylko ten, kto zgłębił Moją naukę i postępuje według Mojego 
Prawa, nie jest już w stanie rzucać oskarżeń na swojego Ojca. 
22 Dusza duchowa jest iskrą, która powstała z Boskiego Ducha i jest poddawana próbie poprzez różne 
ziemskie ciała. Z powodu ewolucji, którą już osiągnęliście, jest możliwe, że w tym czasie moje 
duchowe przesłanie dociera bezpośrednio do niego i jest rozumiane. Ponieważ wszystko jest 
doskonalone, jest rzeczą naturalną, że wy również się rozwijacie. Jak to jest możliwe, że nadal 
pojmujecie swojego Boga w tak ograniczony sposób, jak pojmowali Go wasi przodkowie? Nie 
będziecie już w stanie żyć i myśleć jak ci, którzy funkcjonowali zgodnie z obrzędami i nakazami, do 
których byli zobowiązani. Nie będziecie już mogli uważać się za zbyt niedojrzałych, jak oni, by 
zajmować się tym, co duchowe. 
23 Chociaż w dawnych czasach ludzie starali się znaleźć swoje zbawienie przez wznoszenie 
materialnych kościołów i osiągnąć oczyszczenie duszy w praktyce zewnętrznych form kultu, nie 
powinniście już dłużej pozostawać w tym zastoju fanatyzmu i ignorancji. Wtedy bowiem zdolności, 
które posiadacie, aby pojąć i poznać wielkość waszego Boga, osłabłyby w waszej istocie. 
24 Powiedziałem wam: Skoncentrujcie się na wnętrzu waszego serca, abyście mogli zobaczyć to, co 
nieskończone i niezgłębione, nie oczyma ciała, lecz oczyma ducha. Wówczas, wobec tak wielkiej łaski, 
jaką otrzymaliście z mojego miłosierdzia, nie będziecie już odczuwali potrzeby okazywania swojej 
wdzięczności przez ofiary materialne. 
25 Wasze uczucia i dzieła miłości będą stanowić waszą najlepszą i najcenniejszą ofiarę. 
Jeśli chcesz osiągnąć królestwo niebieskie, stwórz księgę zapisaną swoimi dobrymi uczynkami. Wtedy 
będziecie jedynymi odpowiedzialnymi za siebie i nie będziecie już przenosić swojej odpowiedzialności 
na innych. 
27 Ponieważ wskazałem wam drogę, która jest taka sama jak ta, którą wyznaczyłem wam w 
minionych czasach i która jest mocnym fundamentem waszej przyszłości, musicie wystrzegać się 
ustanawiania nowych praw lub przykazań, które mogą się jawić jako nowe nauki, gdyż odciągałyby 
one ludzi od znaczenia Mojego Słowa; musicie wystrzegać się ustanawiania nowych praw lub 
przykazań, które mogą się jawić jako nowe nauki, gdyż odciągałyby one ludzi od znaczenia Mojego 
Słowa 
28 Nie walczę z żadną wspólnotą religijną, każda z nich jest odpowiedzialna za siebie. Ja tylko 
wskazuję na to, co jest doskonałe. Kto chce się doskonalić, niech idzie za Mną. 
29 Przelałem moją krew, aby nauczyć was, jak zdobyć zbawienie. Zbliża się godzina, kiedy i wy, w 
godzinie próby, zrozumiecie, jak słuszne były słowa Jezusa. 



30 Moje światło objawia się w duchu tłumów zgromadzonych w cieniu tych prostych i mało 
znaczących miejsc zgromadzeń, które są jak drzewo dla strudzonego wędrowca i oaza dla wędrowca 
na pustyni. To oświeca i pociesza ich. 
31 Ujawniam się w miłości, z jaką wam przebaczam i poprawiam was. Kiedy żyłaś zgodnie ze swoją 
wolą, nieustannie gwałcąc Ojca, nie przerwałem nici tej grzesznej egzystencji, nie odmówiłem ci 
powietrza ani chleba, nie zostawiłem cię w bólu, ani nie zignorowałem twojej skargi. A Natura nadal 
otaczała Cię swoją płodnością, swoim światłem i błogosławieństwem. W ten sposób daję się poznać 
ludziom i objawiam im Siebie. Nikt na ziemi nie może cię kochać taką miłością i nikt nie może ci 
przebaczyć tak jak ja. 
32 Twoja dusza jest ziarnem, które Ja pielęgnuję i udoskonalam od wieczności, aż wyda 
najpiękniejsze kwiaty i najdoskonalsze owoce. Jak mógłbym pozwolić ci umrzeć lub zostawić cię na 
pastwę burz? 
33 Jak cię opuścić na twojej drodze, skoro Ja jestem jedynym, który zna losy wszystkich stworzeń? 
34 Ujawniam ci wiele rzeczy, abyś nauczył się na swojej drodze słyszeć lament, który nie przechodzi 
przez twoje usta, odkryć smutek, który jest ukryty za uśmiechem, i leczyć choroby, które nie znajdują 
ulgi przez naukę. 
35 Dziś, gdy na waszej drodze staną potrzebujący, włóżcie w nich trochę tego, co otrzymaliście. Nie 
traćcie jednak czasu, aby nie zaskoczyły was kuranty wieczności, wzywające was do "duchowej 
doliny". Bo gorzko byś żałował straconej szansy. 
36 Już teraz pracuj nad pokojem dla swej duszy. 
37 Uczniowie, wiele razy moje słowo było osądzane wśród was. Ale w jego rdzeniu odkryliście słodki 
smak owocu, który podniósł was do odnowy w tym czasie. 
38 Wezwałem was do surowego rozliczenia, gdy pozostaliście sztywnego karku w grzechu. Ale 
wkrótce odkryliście zamiar waszego Ojca, który ma was zbawić. I tak, nieokrzesanie "ciała" stopniowo 
ustąpiło miejsca uduchowieniu. 
39 O miłości, z którą dałem wam życie, ludzie dają niewiele dowodów lub znaków. Ze wszystkich 
ludzkich uczuć najbardziej podobna do miłości Bożej jest miłość macierzyńska, ponieważ w niej jest 
bezinteresowność, zaparcie się siebie i pragnienie uszczęśliwienia dziecka, nawet jeśli oznacza to 
poświęcenie. 
40 Ale z serc znów popłynie miłość, która przemieni świat. Ta miłość inspiruje mojego Ducha 
Świętego, który ześle swoje promienie na ludzkość, aby obudzić ją z głębokiego snu, aby mogła 
cieszyć się tym nowym dniem budząc się obudzonymi zmysłami. 
41 Każdy, kto chce iść za Mną w tym czasie, będzie musiał z czegoś zrezygnować, aby móc podążać 
Moim szlakiem. Jedni zostawią dobytek, inni zapomną o fałszywych związkach miłosnych. Niektórzy 
zejdą ze swoich wysokich mieszkań i tronów, a inni opuszczą swoje ołtarze. 
42 Namiętności, próżności, przemijające i bezsensowne przyjemności pozostaną w tyle. 
43 Przychodzę z pragnieniem dla twojej duszy, którą wspomagam Moją miłością, aby ją zbawić. Nie 
otworzyłem bram Ziemi Obiecanej, aby twoje ciało mogło do niej wejść. To lśniące białe miasto jest 
domem, który oczekuje, jak nowa szata z najpiękniejszymi odświętnymi szatami, przybycia tego, 
który został zapowiedziany, który zdobył je dzięki swoim zasługom i swoim zwycięstwom w wielkich 
bitwach życia, a to jest twój duch. 
44 Uczę was, jak zdobyć zasługi konieczne do osiągnięcia wiecznego domu. Nauczyłem was modlić się 
za świat tą głęboką i prostą modlitwą, która wznosi się do Mnie jak woń kwiatów. Dałem wam 
zdolności i dary duchowe, abyście na wiele sposobów mogli czynić miłosierdzie. Obdarzyłem was 
duchową i moralną siłą, abyście żyli z radosną odwagą i znosili próby. Umocniłem was w waszych 
postanowieniach odnowy i doskonalenia, abyście mogli odczuwać szczęście nazywania się moimi 
uczniami i satysfakcję z szerzenia mojej nauki swoim przykładem. 
45 Twoja dusza przygotowała się na przyjęcie mojej Obecności. Widzę, że im więcej czasu upływa, 
tym mniej jesteście zajęci życiem ziemskim, a tym bardziej zaczynacie interesować się swoją duchową 
przyszłością. 
46 Cierpienia i nieszczęścia, które napotykacie na swojej drodze, rozumiecie teraz jako małe 
przeszkody, które tylko lekko ranią wasze stopy, a nie jako decydujące przeszkody, które 
powstrzymują was przed pójściem dalej. Dzisiaj oszczędzasz szlochy i łzy na wielkie życiowe kryzysy. 



47 Moje miłosierdzie prowadzi cię, a ty stajesz się bardziej wyrozumiały. Nie jesteście już tymi, którzy 
zadowalali się odświeżaniem się w czasie słuchania mojego słowa, nic z niego nie zachowując, i którzy 
byli uważni tylko wtedy, gdy prosili Pana o dobra materialne. 
48 Teraz przychodzicie jako prawdziwi uczniowie, pragnąc Mistrza, i jako tacy znajdujecie Mnie. Jeśli 
w przeszłości mówiłem wam: "Ja jestem drogą", to dzisiaj mogę wam powiedzieć: "Ja jestem drabiną 
niebieską, po której wejdziecie do Mnie". Teraz bowiem, w Moim świetle, znaleźliście drogę, by 
wstąpić, zbliżyć się do Mnie i rozmawiać duchowo z Mistrzem poprzez modlitwę. 
49 Odnajdujecie mnie teraz w sobie, w miejscu, gdzie zawsze mieszkałem, odkąd istniejecie. 
Spojrzeliście w głąb siebie i odkryliście sanktuarium, w którym znajduje się ołtarz miłości, ofiara 
pokory i świecznik, którego płomienia nie zgaszą najgwałtowniejsze burze: wiara. 
50 Twoja dusza była posłańcem i nosicielem duchowych misji. Od zarania dziejów był on 
przeznaczony do zbawienia i błogosławienia swoich sąsiadów. 
51 Minął już czas, kiedy mogła stworzyć obraz swego Boga, poczuć Go jako dostępnego i bliskiego, 
dotknąć Go, kontemplować i mówić do Niego. 
52 Przez długi czas odwracaliście się od tych obrazów, figur i symboli, ponieważ zrozumieliście, że 
nosicie w sobie prawdziwy obraz Stwórcy, ponieważ posiadacie coś z każdej z cech i atrybutów 
Boskości, takich jak życie, miłość, duch, wola, rozum, moc, duchowa wieczność. 
53 W tym czasie będę rozumiany i kochany przez twoją duszę, będę też brany za przykład. Moje 
światło ujawnia teraz wszystko to, co było niejasne i niezrozumiałe dla ludzi. 
54 Przemówiłem do ciebie przez twój intelekt, przekazując światło Mojego boskiego blasku w 
ludzkich słowach. Wiedzcie jednak, że gdy głosiciel i słuchacze przygotowali się na przyjęcie Mnie, 
objawiłem się w Boskiej Esencji. Ale kiedy Moje dzieci nie wiedziały jak powstać, ani nie przygotowały 
dla Mnie sanktuarium, Boski promień pozostawał zawieszony nad duszami, nie przenikając ich 
całkowicie. 
55 Jeszcze ujawnię i nauczę was wielu rzeczy w tych ostatnich okresach. Moje dziedzictwo będzie 
wielkie. W moim sekretnym skarbcu jest jeszcze wiele rzeczy, które są przeznaczone dla wszystkich. 
56 Nie wszyscy z was osiągną ten sam stopień zrozumienia, nawet jeśli jesteście wśród oznaczonej 
liczby, ponieważ niektórzy są na wyższym poziomie niż inni. Kiedy to zrozumiesz, nie próbuj nikogo 
naciskać. Bądź uprzejmy i pomocny i pomóż wszystkim w ich misji. 
Obecnie przygotowujecie się na próby, które przyjdą w nieprzewidzianych formach. Mieliście 
wskazówkę, czym one będą w symboliczny sposób poprzez prorocze sny i duchowe wizje. Czuwajcie i 
módlcie się, bo ja was uprzedzę. 
57 Czujesz się niegodny i niedojrzały w obliczu Mojego Dzieła i własnego przeznaczenia. Ale 
zaprawdę, powiadam wam, wszystkie szorstkości waszych niedoskonałości zostaną wygładzone przez 
dłuto tych prób, które wam zapowiadam. 
58 Wszystko będzie mówić o mnie, a ja będę mówić do was przez wszystkie przejawy natury. Krzyki, 
których wcześniej nie było słychać, zostaną usłyszane i zrozumiane. Całe stworzenie będzie w 
zamieszaniu, będzie się trząść i będzie wstrząsane, aby dać świadectwo, że Boska Sprawiedliwość jest 
obecna we wszechświecie. Ale po ich osądzeniu, ludzie powrócą do swoich przyzwyczajeń, ale zrobią 
krok w kierunku doskonałości. Będzie to przebudzenie i odrodzenie tej ludzkości. 
59 Światło cnoty będzie mogło świecić na tym świecie, a nikt go nie zgasi. Rozsądek zwycięży, a 
miłość nie będzie już tylko słowem, ale stanie się czynem. Panowie i słudzy będą stopniowo zanikać. 
Na całej ziemi będę miał Moich uczniów, a oni będą światłem, pokojem i objawieniem dla narodów. 
60 Ten świat, który stał się kością niezgody z powodu ludzkiej żądzy władzy i ludzkiego egoizmu, 
będzie w końcu udziałem wszystkich, którzy nie są jego właścicielami. Gdy bowiem Właściciel 
wszystkich rzeczy stworzonych wezwie cię do siebie, chętnie zostawisz wszystkie swoje dobra. 
61 Ludzkość przygotowuje się teraz do tych czasów światła, które mają nadejść. Jeśli znajdziecie się w 
trudnej próbie, nie rozpaczajcie i z pewnością nie bluźnijcie. Módlcie się, "czuwajcie" i wytrwajcie. 
Bluźnierstwo, przekleństwa i przekleństwa będą pochodzić z ust ignorantów, którym należy wybaczyć 
i pouczyć, aby powstać. Wtedy, gdy nastanie cisza pośród rozpaczy ludzi, będziecie mówić i 
zostaniecie wysłuchani. Wtedy zobaczycie, że ci, którzy oddalili się ode Mnie i znieważyli Mnie, znajdą 
przebaczenie w wyniku swojej skruchy, jak syn marnotrawny z przypowieści. Ale wtedy nie będziecie 



zaskoczeni, gdy zobaczycie, że zamiast kary otrzymali przebaczenie i pieszczotę. Raczej będziecie 
płakać z radości, gdy zobaczycie święto pokoju i miłości na świecie. 
62 Gdy z serca ludzkości świątynia Ducha Świętego wzniesie się do nieskończoności, pojawią się 
pośród nich nowe objawienia, które będą tym większe, im bardziej dusze będą ewoluować w górę. 
63 Teraz pragnę zjednoczyć wszystkich, którzy Mnie słuchają w różnych miejscach zgromadzenia. Nie 
jesteście zjednoczeni, bo mnie nie zrozumieliście. Gdy to się stanie, będziecie się wzajemnie kochać, a 
gdy będziecie się kochać, będziecie bić jak jedno serce. 
64 Brak zrozumienia wynika z tego, że wasze zrozumienie jest powierzchowne i słabe, a wy zawsze 
jesteście zajęci dobrami ziemskimi. Jesteście zadowoleni z pierwszej rzeczy, którą otrzymacie, to 
znaczy z odrobiny pokoju w sercu, solidnego dachu, odrobiny zdrowia fizycznego, ciepła waszych 
krewnych i garści pieniędzy. 
65 Nie mówię wam, abyście gardzili dobrami ziemskimi, ale nie mówię też, abyście je przedkładali 
nad dary Ducha Świętego. 
66 Szukajcie na mojej drodze rozwoju waszej duszy w górę, ale unikajcie ziemskich pochlebstw i 
zaszczytów. Wiedzcie, że wśród was nie imiona, lecz dzieła całego ludu będą uwydatnione. Niech 
pamięć o tym, który zasiał dobre ziarno, będzie szanowana, błogosławiona, a jego przykład niech 
służy za wzór. To będzie jego jedyna pamiątka na ziemi. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 243  
 
1 Mój Ogień Miłości zstępuje do was, aby dać ciepło waszemu sercu i rozpalić płonący płomień w 
waszej duszy. Bo światło, które was wewnętrznie oświeca, u niektórych zgasło, a u innych już zgasło, i 
przedstawiają mi tylko nieświadomą niepewność. Ale moje światło świeci we wszystkich w tej chwili. 
2 Dlaczego wycofać się lub opóźnić na drodze zaczęło? Naprzód, uczniowie! 
3 Ludzkość już czeka na moich posłańców, niosących Dobrą Nowinę. Tymi emisariuszami jesteście wy, 
świadkowie Mojej Obecności i Mojego Słowa w Trzeciej Erze. Czy ludzie będą w stanie dotrzeć do 
mnie poprzez różne religie? Mówię wam tylko, że istnieje tylko jedna ścieżka dla wznoszącej się 
ewolucji ludzkości i jest to ta, którą wskazałem wam w Pierwszej Erze w moim Prawie, ścieżka, która 
została zapieczętowana moją Krwią w Drugiej Erze i która jest oświetlana w obecnym czasie przez 
mojego Ducha Świętego. 
4 Całe moje prawo streszcza się w dwóch przykazaniach: miłość do Boga i miłość do bliźniego. To jest 
droga. 
5 Religie są małymi drogami, które prowadzą dusze na prawdziwą ścieżkę, po której mogą się 
wspinać krok po kroku, aż przyjdą do Mnie. Tak długo, jak ludzie wyznają różne religie na ziemi, są 
one podzielone. Ale kiedy znajdą się na ścieżce miłości i prawdy, zostaną zjednoczeni, staną się 
jednym z tym pojedynczym światłem; ponieważ jest tylko jedna prawda. 
6 Lecz wędrowcy, pielgrzymi ziemi, zatrzymali się i zasnęli. miłość i prawda opuściły ich serca; dlatego 
przemówiłem do was i przygotowałem posłańców, aby obudzili i podnieśli z miłością i miłosierdziem 
tych, którzy są zagubieni lub zmęczeni, zanim siły natury zostaną uwolnione i poświęcą się z ich 
rozkazującymi okrzykami zadaniu poruszenia dusz, uczuć i inteligencji. 
7 Przeciwko nauce duchów powstaną ich wrogowie, chwytając za najlepszą broń, wykorzystując całą 
swoją moc, szukając świadectw przeciwko temu objawieniu. Zaprawdę powiadam wam: Nie będzie 
takiej mocy ludzkiej, która by mogła zagasić światło, które wzeszło w tym czasie, tak jak ludzie w 
owym czasie nie mogli uciszyć głosu Chrystusa, nawet przez egzekucję na Kalwarii, ponieważ krew 
przez nich przelana nadal przemawiała przez wieczność. 
8 Nie bójcie się być nazwani oszustami lub czarownikami. Wszystkie te obelgi były również rzucane 
na waszego Mistrza, jak również były to imiona nadawane moim prorokom i moim apostołom przez 
niewiernych i odrzuconych. Ale kiedy prawda Pana i jego własne przeważył, ci, którzy bluźnili 
najbardziej były potem najbardziej skruszony i żarliwy, jak Paweł. 
9 W moim apostolstwie Trzeciej Ery jest też ta kobieta, która towarzyszyła Mistrzowi na drodze 
cierpienia aż do stóp drewnianego krzyża, słysząc obelgi i znosząc szyderstwa. Teraz, w Trzeciej Erze, 
jest ona wiernym "robotnikiem", silną duszą i żołnierzem w walce. Dlatego w tym czasie dałem jej 
miejsce przy Moim stole. Dla rangi apostoła jest założona w duszy, bez różnicy płci. 
10 Pracujcie razem i chodźcie drogą prawdy, aż dojdziecie do Ziemi Obiecanej. 
11 Teraz jest czas, że Izrael pójdzie do pracy z pokorą, nie czyniąc znane jego dzieła miłości. Lewa ręka 
nie może wiedzieć, co robi prawa. Nie będzie chwalenie się, że jest uczniem Pana, ani nie będzie 
pochlebstwo być poszukiwane. Jeśli to będzie przestrzegane, duchowe zastępy połączą się w 
prawdziwe armie, tworząc jedną wolę, jeden front, którego walka ma na celu zwalczanie ignorancji, 
grzechu i fanatyzmu religijnego. 
12 Ten lud, ta armia ludzi i istot duchowych, będzie stróżami tego dzieła w przyszłych wiekach, aby 
nauka i prawo nie były fałszowane, aby człowiek przestał walczyć z prawdą. 
13 Pod cieniem mojej nauki nie zostaną wzniesione trony, z których uwielbieni ludzie będą mogli 
rządzić duszami swoich bliźnich. Nikt nie zostanie ukoronowany ani okryty purpurowym płaszczem w 
dążeniu do zajęcia miejsca Pana, ani też spowiednicy nie pojawią się, aby osądzić, przebaczyć, potępić 
lub wydać wyrok na czyny ludzkie. Ja sam jestem w stanie osądzić duszę z sprawiedliwego i 
doskonałego sądu. 
14 Mogę posyłać ludzi, aby poprawiali, uczyli i prowadzili, ale nie poślę nikogo, aby sądził i karał. 
Wysłałem ludzi, którzy byli pasterzami ludzi, ale nie panami czy ojcami. Jedynym Ojcem według 
ducha jestem ja. 



15 Duchowość przeniknie wasze dusze i zostanie przekazana następnym pokoleniom, które znajdą w 
swoich ciałach instrument gotowy do dyktatu sumienia i wielką jasność do odbioru boskich 
natchnień. Z tych pokoleń wyrosną wielcy nauczyciele duchowych instrukcji, a także wielcy naukowcy 
o światłych umysłach i wysokiej inteligencji. Będą patriarchowie wzorowi w moralności i cnocie, 
pojawią się prorocy i apostołowie prawdy. 
16 Gdy mówię wam, abyście się przygotowali, to także po to, abyście mogli pozostawić swoim 
dzieciom świadków waszego przykładu posłuszeństwa, duchowości i braterstwa, waszych dzieł 
miłości wobec bliźnich. 
17 Wtedy twoje imię będzie błogosławione i pamiętane przez pokolenia, które przyjdą, którzy będą 
cię kochać z powodu szlaku swojej walki, swoje dobre uczynki i przykłady godne naśladowania. Jak 
nie powinny być rozpoznawane przez swoje dzieci, gdy jesteś tym, który oczyszcza ścieżkę z ostów i 
cierni, aby nie zranić się? Nie przechodźcie więc obojętnie nad przeszkodami na ścieżce, nie usuwając 
podnóżków. Bo ci, którzy przyjdą po tobie, będą ci zarzucać za każdym razem, gdy napotkają 
przeszkodę lub ciernie, a niektórzy będą cię przeklinać. 
18 Będziecie musieli udoskonalić wasze sposoby działania w mojej nauce, aby ci, którzy przyjdą po 
was, mogli zobaczyć, że byliście w stanie wypełnić i przeprowadzić to, co dla wielu wydaje się 
niemożliwe. Będziecie musieli udowodnić, że spirytualizm nie jest fantazją, ani zbyt zaawansowaną 
doktryną, ale że objawił się wśród ludzkości w odpowiednim czasie, kiedy dusze, dzięki swojej 
ewolucji, były zdolne do jego zrozumienia i praktykowania. 
19 Teraz jest czas, kiedy duch Eliasza świeci w całym wszechświecie, oświetlając wszystkie światy, 
wszystkie drogi i wszystkie dusze, budząc tych, którzy śpią, wskrzeszając umarłych i odkrywając wśród 
ogromnych tłumów tych, którzy należą do 144 000 oznaczonych lub "zapieczętowanych", którzy mieli 
zlecenie od Pana dla ludzkości od początku czasu. 
20 Tak więc z dusz, które w innym czasie należały do dwunastu plemion Izraela, przy których stole 
zasiadają ci, którzy należeli do plemienia Reubena, utworzyłem nowe rodziny tego ludu, wraz z 
rodzinami Lewiego i Zabulona, zacierając w ten sposób granice, podziały i rozgraniczenia. W tym jest 
Boska sprawiedliwość. 
21 Nie staraj się zwiększyć reputację miejsca zgromadzenia, nawet twój. Pracujcie tak, aby Moje Imię 
i Moja Nauka były rozpoznawane i honorowane przez waszych bliźnich. Gdy będę przemawiał do was 
po raz ostatni w 1950 roku, nie będzie to przyjmowanie ludzi podzielonych na grupy lub miejsca 
spotkań. Otrzymam całość moich "pracowników", nie zwracając uwagi na to, które miejsce spotkań 
lepiej realizowało moje nauki, a które było tym, które nie umiało poddać się mojej Woli. 
22 Nie będę liczył większej lub mniejszej liczby "robotników", z których składa się każde miejsce 
zgromadzenia. Odbiorę z każdego serca jego daninę, a z nich wszystkich uczynię jedno serce, w 
którym zbuduję moją świątynię. 
23 Eliasz był na twojej drodze, a jego moc sprawiła, że zwyciężyłeś w walce z niewierzącymi, 
fanatykami i materialistami. 
24 Zjednoczył ludzi w pierwszym czasie, kiedy niezgoda ich podzieliła. A w obecnym czasie ponownie 
zjednoczył was duchowo ze swoim światłem miłości. 
25 Pamiętaj, że w tym czasie ludzie byli podzieleni na dwa królestwa, z dziesięciu plemion należących 
do jednej części i dwa do drugiej. Większa część popadła w bałwochwalstwo i stała się czcicielami 
Baala. Wtedy Eliasz pojawił się wśród nich, aby objawić moją chwałę, moje istnienie i moją moc przed 
poganami, i przemówił do nich w następujący sposób: "Ja, Eliasz, przychodzę w imieniu Jehowy, 
waszego Boga, którego odrzuciliście i zwalczaliście, i przed którego oczyma postawiliście fałszywych 
bogów i bożki. Przychodzę, aby ci powiedzieć, że wystawisz ich moc na próbę, a ja ze swej strony 
przywołam obecność Jehowy, mojego Pana, i że ten, kto jest wysłuchany, posiada prawdziwego 
Boga." 
26 Czciciele Baala zgodzili się, wznieśli ołtarz całopalny, powoływali się na swego boga i prosili go, aby 
zesłał na nich ogień, aby udowodnić swoje istnienie i moc. Przez wiele dni i nocy kapłani i rzesze ludzi 
przywoływali swego fałszywego boga tańcami i uroczystościami, podczas gdy ołtarz całopalenia 
pozostawał niezmieniony. 
Wtedy Eliasz ustawił swój stos drewna na ołtarzu zrobionym z dwunastu kamieni, reprezentujących 
dwanaście plemion ludu Bożego, zawołał do Jehowy i rzekł do Niego: "Panie, ja, sługa Twój, proszę 



Cię, abyś objawił się tym, którzy Cię odrzucili, aby znów mogli Ci oddawać cześć i chwałę." Następnie 
Ojciec objawił się pośród burzy, z której wyszła smuga błyskawicy, która zstąpiła na ołtarz ofiary 
całopalnej proroka i podpaliła go. 
Wtedy bałwochwalcy, oszukani i pozbawieni wiary zrozumieli, że Eliasz był wysłannikiem 
prawdziwego Boga, prorokiem ognia, w którym niszczone jest wszelkie zło i którego światło 
rozświetla ciemności. 
27 To ten, który przygotował drogę, abym przyszedł do was - ten, który w tym czasie zjednoczył dusze 
należące do dwunastu plemion, które dziś są jak głazy, aby sprowadzić na nowy wiek całopalenia 
Uniwersalny Promień Mojej Boskości, ponieważ znów byliście podzieleni i rozdwojeni. Jednak to 
światło powróciło, by połączyć was na wieczność. 
28 Dziś mówię wam: Bądźcie przyjęci wszyscy, zarówno "pierwsi", jak i "ostatni", uczeń, jak i uczeń-
dziecko, gorliwy, jak i niewierzący. 
29 Przygotowuję was wszystkich, bo świat zażąda od was dowodów na moje nowe objawienie. 
30 Na tej ziemi istnieje wiele wspólnot religijnych, ale żadna z nich nie zjednoczy ludzi ani nie sprawi, 
że będą się wzajemnie kochać. To będzie moja duchowa Nauka, która dokona tego dzieła. Na próżno 
świat będzie się sprzeciwiał postępowi tego światła. Gdy prześladowanie Moich uczniów będzie 
największe, rozpętają się siły natury, ale zostaną one ułagodzone modlitwą tych Moich pracowników, 
aby świat był świadkiem dowodu władzy, którą im dałem. 
31 Nie śpijcie, abyście nie byli zgorszeni bólem i chaosem świata, gdy was wywyższę ponad to 
wszystko. 
32 Nie marnuj tego czasu, ufając, że nadejdzie inny, lepszy. Nadejdzie bowiem chwila, która jest 
ustalona, aby powrócić do "Duchowego Wału". Nawet jeśli wtedy poprosicie o przedłużenie waszego 
życia, aby dokończyć waszą misję, spotkacie się ze sprawiedliwością Ojca, który powie wam, że ta 
możliwość się skończyła. 
33 Uświadomcie sobie, że macie za zadanie przyjąć do swego grona znużonego wędrowca i 
grzesznika osłabionego przez wady, gdyż przez wasz przykład, radę i pouczenie znajdą oni swoje 
odnowienie. 
34 Nie przychodzę do was jako sędzia, bo widzę, że przychodzicie do mnie w potrzebie pocieszenia, 
aby ulżyć ziemskim cierpieniom. Lecz ja was pouczam, abyście czynili waszym bliźnim to, co Ja wam 
uczyniłem. Pamiętaj: Kiedy powierzyłem wam to duchowe dziedzictwo, powiedziałem wam: dawajcie 
bliźnim, potrzebującym. Bo jeśli dla ich dobra zaniedbasz swoich bliskich, to ja się nimi zaopiekuję. 
35 Doktryny tej nie należy bronić za pomocą morderczej broni. Jedyną bronią, jaką wam 
powierzyłem, abyście o nią walczyli, są słowa pełne światła i uczynki miłości. Kto używa ich 
prawidłowo, zobaczy, że złe zamiary i ataki znoszone przed nimi stają się nieważne. 
36 Gdy starasz się napomnieć grzesznika do dobra, nie czyń tego, grożąc mu moim sądem, siłami 
natury lub bólem, jeśli się nie odnowi, bo zaszczepiłbyś w nim niechęć do mojej nauki. Pokaż 
prawdziwego Boga, który jest miłością, miłosierdziem i przebaczeniem. 
37 Ale nie tylko wy jesteście tymi, na których w tej Trzeciej Erze spłynęło światło Ducha Świętego. To 
światło jest wewnątrz i ponad każdym ludzkim stworzeniem, w każdej duszy. Tak jak ten czas okazał 
się dla was cenną okazją, aby iść w górę, tak samo okazał się okazją dla duchowieństwa, księży i 
proboszczów wszystkich wspólnot zakonnych, aby naprawić błędy i wypełnić wolę Ojca. 
38 Staraj się być miły dla Mnie. W tym celu musisz być miły dla swoich bliźnich. Będą uważnie słuchać 
Dobrej Nowiny, jeśli będziecie świadczyć o Mojej prawdzie prawdziwymi uczynkami miłości. 
39 Po 1950 roku nie usłyszycie już Mojego słowa w tej formie. Ale już was nauczyłem, jak osiągnąć 
dialog z ducha do ducha. Uczyńcie się tego godnymi poprzez wznoszenie i dobre praktykowanie 
moich nauk. Nie pozostaniesz bez moich inspiracji i moich nowych objawień. 
40 Miejsca, w których się gromadzicie, nie powinny być ozdobione ornamentami, ponieważ tymi 
ozdobami chcecie się przypodobać mojemu Boskiemu Duchowi. Moja Obecność będzie lepiej 
odczuwalna w prostocie i oczywistości. 
41 Przygotuję mocnych ludzi, którzy będą rozumieć i interpretować moją naukę w sposób czysty, aby 
byli zachętą dla tłumów, a dzieci widziały w nich dobry przykład. Dla tego ludu będą to nasiona 
braterstwa, jedności i zgody. 



42 Wolą Moją było, abyście na końcu tego czasu, w którym się ujawniam, utworzyli rodzinę, w której 
jeden kocha drugiego, aby ból jednego był odczuwany przez innych, jak to jest u prawdziwych braci i 
sióstr. Zrozumcie, że wyszliście od jednego i tego samego Ojca. Gdy osiągniesz ten ideał, twoja siła 
będzie nie do pokonania. 
43 Nie oceniajcie wartości własnych darów, ani nie porównujcie ich z darami waszych braci i sióstr. 
Nie mówcie, że niektórym dano więcej niż innym. Ponieważ bowiem każdy otrzymał swoje dary i 
swoje zadanie, każde stworzenie zbiera, stopniowo, owoce swojej miłości i swojej wytrwałości, jak 
również owoce swoich niepowodzeń i odchyleń. W różnych zadaniach, które wykonujecie w moim 
Dziele, jest sprawiedliwość, zadośćuczynienie, a także nagroda. Ale nikt nie wie, czy uczynił to przez 
zasługę, czy przez dług wobec swego Pana. 
44 Moja nauka będzie niezapomniana dla waszej duszy, zarówno na ziemi, jak i w "duchowej dolinie". 
Teraz już nigdy więcej nie będzie buntować się na swojej drodze rozwoju, a ponieważ jest w 
kontakcie ze swoim Ojcem, zawsze będzie w stanie usłyszeć Jego głos. Bo Ja jestem światłością 
świata, kto do Mnie przychodzi, nie zginie. 
45 Doprowadziłem do zjednoczenia ciała ludzkiego z duszą. Stworzyłem więc pierwszego człowieka, 
któremu od początku przez różne objawienia objawiłem Moje Prawo, aby poznał miłość, jaką 
powinien mieć dla swego Pana i bliźniego. 
46 Moje nauki spowodowały, że ludzkość uznała się za córkę Ojca. Dlatego mówię wam, że wojny 
między ludźmi nie mają racji bytu, aby czuć i rozumieć. Ale nie wszyscy myślą w tym duchu, a jeszcze 
mniej doceniają to, co mają. Bo Stwórca umożliwił wszystkim myśleć ich własne dusze, ponieważ są 
one przenoszone przez ich ziemskich namiętności. Człowiek powinien być zawsze świadomy, że jest 
częścią Mnie samego, że jest stworzony "na Mój obraz i podobieństwo". 
47 Wkrótce będzie wiedział, że przybył na tę planetę więcej niż raz, ale nie po to, by zbłądzić lub 
zginąć na niej. Wtedy zrozumie, że to ciało, które posiada i które tak bardzo kocha, jest tylko 
narzędziem duszy, z którą jest ona zjednoczona tak długo, jak długo żyje na tym świecie. 
48 Byliście świadkami tego mojego przyjścia, otrzymaliście moje objawienia i nauki, i byliście 
świadkami moich manifestacji. 
49 Cla wielu dziś te nauki są niezrozumiałe, a jednak, gdy nadejdzie czas, zrozumieją je dzięki 
Twojemu słowu i Twoim dziełom. Moje Słowo oświeci myśl ludzką, jego światło dotrze do wszystkich 
dusz, aby je poprowadzić drogą prawdy, aby je odwrócić od fanatyzmu, aby je przebudzić i sprawić, 
że usłyszą głos swego ducha. 
50 Z biegiem czasu używałem różnych form, aby przyjść do was, aż w końcu stałem się człowiekiem w 
Jezusie. Sposób, w jaki jestem dzisiaj z wami jest najwyższy i zarazem najgłębszy, ponieważ czujecie, 
dotykacie i słyszycie mnie poprzez wasze duchowe wzniesienie i natchnienie. 
51 Aby dać się poznać przez ludzki intelekt, ograniczam się do możliwości tego, przez którego mówię i 
tych, którzy mnie słuchają. Niektórzy, którzy mnie słyszą, nie mogą mnie zrozumieć, a inni, nie słysząc 
mnie, rozumieją mnie. Wy, którzy mnie dzisiaj słuchacie, jesteście tymi, którzy zostali wezwani w tej 
Trzeciej Erze do zrobienia kroku w kierunku uduchowienia. 
Nawet w dawnych czasach ludzie powstali na wezwanie proroków, aby porzucić swoje 
bałwochwalstwo. Byliście do dziś ludźmi, którzy zachowują tradycje. Ale w głębi waszej istoty 
czekaliście na mój powrót, aby porzucić bezużyteczne tradycje i bezsensowne obrzędy na rzecz 
uduchowienia, które jest wewnętrznym kultem pokory, miłosierdzia i miłości. 
52 Przekazuję wam to przesłanie, które musicie przekazać dalej przez morza. Moje słowo przemierzy 
Stary Kontynent i dotrze nawet do ludu Izraela, który rzucił się w bratobójczą walkę o kawałek ziemi, 
nie zdając sobie sprawy z nędzy swoich dusz. Nie możecie sobie wyobrazić próby, jaką przejdzie 
świat. Wszyscy oczekują pokoju, lecz ten urzeczywistni się dopiero wtedy, gdy siły natury dadzą o 
mnie świadectwo. 
53 Ludzie nie czują już strachu przed moją sprawiedliwością. Wojna była okrutna, ale ludzkość nie 
odnawia się sama. To nie jest tak, że karzę ludzkie grzechy wojną. Jeśli Moja sprawiedliwość na to 
pozwala, to dlatego, że człowiek musi być oczyszczony. 
54 Wielu jest tych, którzy nazywają siebie "dziećmi Bożymi", lecz bardzo niewielu jest tych, którzy 
rozpoznają Go w prawdzie, gdyż musicie szukać ducha w Mojej Boskości. Ale już wśród was jest czas 
przebudzenia, odrodzenia, zmartwychwstania. Po zasiewie nadejdą żniwa, lecz nie będą one tylko 



produktem ludzkiej ewolucji, lecz także dziełem mojej niebiańskiej mocy. Musicie się przygotować i 
wnieść swój wkład, aby nowe pokolenia mogły rozkwitnąć i przynieść dobre owoce. Uważajcie, aby 
wasza wiara nie osłabła, bo po 1950 roku będziecie musieli świadczyć o prawdzie mojej nauki i głosić 
ją jako prorocy. 
55 Mój uczeń Jan widział wydarzenia, które miały nastąpić. Na Boskie polecenie zobaczył to, co miało 
nadejść i uczynił to znanym dla zbawienia ludzkości. Widział, że ci, którzy zostali naznaczeni, zostali 
uratowani. Jesteście z Naznaczonych i nie zginiecie, ani ci, którzy się w was schronią jako ostatnia 
deska ratunku. 
56 Wargi wasze będą zwiastunami, podającymi do wiadomości ludzkości moje słowo. 
57 Lud Izraela: Przygotowałem was do pieszczenia i "namaszczania" chorych, do rozmnażania chleba 
tych, którzy są w niedostatku, i do niesienia pokoju waszym bliźnim. 
58 Przychodzę w tym dniu, aby sprawdzić twoje nasienie, co zebrałeś, i zapytać cię, jak wychowałeś 
swoje dzieci, i czy przygotowałeś drogę dla przyszłych pokoleń. 
59 Szukasz Mojego śladu w każdej chwili, mówiąc do Mnie: "Jak mam się zachować w tej lub innej 
krytycznej chwili?". Mówię wam w odpowiedzi: tego wszystkiego uczy Moje Słowo. Przestudiuj ją, a 
znajdziesz w niej rozwiązanie, którego szukasz. 
60 Droga, którą idziesz, jest kamienista. Ale każdy krok, każda praca, którą wykonujecie w ramach 
mojego Prawa, przybliża was do celu, który ma każdy spirytysta. 
61 Twój obowiązek zadośćuczynienia jest wielki, a co za tym idzie, tak samo wielki jest twój ból. Ale 
kiedy już spłacisz swoje długi i otrzymasz swoje zbawienie, zrozumiesz, że ból nie był na próżno, i że 
twoje przeznaczenie jest sprawiedliwe. 
62 Dlaczego nie służyliście sobie nawzajem, jak sługa swemu panu? Zrozumcie, że ten, kto służy, nie 
jest gorszy, bo jego pokora go wywyższa i daje mu godność. Wszystkie rozkazy, które ci dałem, 
możesz wypełnić. Twoje możliwości i siły są do tego wystarczające. Powiedziałem wam, abyście się 
wzajemnie miłowali i czynili dobro bezinteresownie, abyście nie oczekiwali zapłaty od waszych 
bliźnich, gdyż moneta nie jest ceną waszej miłości i poświęcenia dla innych. 
63 Przebaczajcie sobie nawzajem, a tak czyniąc, znajdziecie ukojenie dla siebie i dla tego, który was 
skrzywdził. Nie noście w duszy ciężaru nienawiści lub urazy, bądźcie czystego serca, a odkryjecie 
tajemnicę pokoju i będziecie żyć jako apostołowie mojej prawdy. 
64 W tym dniu wspominasz ludzi, którzy należeli do ciebie na ziemi: twoich rodziców, dzieci lub braci 
i siostry. Niektórzy jednak, w swoim głębokim cierpieniu, zarzucają Mi, że sprowadziłem ich do 
"duchowej doliny". Ale ja im mówię: Więzy miłości, które was łączą, nie zostały zerwane. Wszyscy 
żyjecie w tym wszechświecie i będziecie przechodzić z jednego poziomu na drugi, aż dojdziecie do 
ostatecznego celu i tam wszyscy się odnajdziecie. Te istoty, o które mnie prosicie, nie umarły, one 
żyją, a w ich duszach jest większa jasność niż w was. Oni są oświeceni i daleko od ich utraty, są dla 
was laską i pociechą w cierpieniach, orędownikami i obrońcami. Jednoczcie się z nimi, bo ze Mną są 
zjednoczeni przez Miłość i Ducha. Nie cierpią i są zadowoleni, ponieważ ewoluują i doskonalą się, aby 
przyjść do mnie. 
65 Maryja, wasza Orędowniczka, zsyła na świat swoją matczyną miłość, siłę duszy i pokój. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 244  
 
1 Miłość moja i miłosierdzie moje są wśród was, o umiłowany ludu Izraela. 
2 Mężczyźni i kobiety, którzy zginacie karki przed obliczem Ojca: błogosławię was, dusze ludu 
wybranego przez Boga w Trzech Czasach, które dziś otwieracie oczy, by ujrzeć moją obecność i moje 
światło. Bądźcie błogosławieni!  
3 Wniknij w istotę Mojego słowa: Chrystus objawia się właśnie poprzez ludzką zdolność rozumienia, 
aby dać ci pouczenie. Ale ja wam mówię: Za każdym razem, gdy przekazywał ci swoje słowo, 
uczestniczyli w tym Jehowa Ojciec i Duch Święty. Nie szukajcie trzech osób w moim Boskim Duchu, 
ale jednego Ducha Stworzyciela, jednego Ojca, który przyszedł do was w trzech różnych czasach i 
fazach objawienia. 
4 Zaprawdę powiadam wam: Jak bardzo teologowie wprowadzili ludzkość w błąd! Lecz Ja daję wam 
Moje światło, aby was zbawić, odkupić i wywyższyć, mówiąc wam prawdę, że to nie wasz umysł 
objawia duchowi te poznania, lecz duch objawia umysłowi ludzkiemu duchową i boską wiedzę. 
Dlatego wasz Pan mówi wam: Nie będą to teologowie, lecz spirytualiści, prawdziwi uczniowie Ducha 
Świętego - dusze, które uczą się obcować z Boskim Duchem, słyszeć Mój głos i odczuwać pieszczotę, 
zachętę i wołanie waszego Pana. 
Dlatego w tej chwili ograniczyłem się do pojedynczego promienia światła, by dać się wam poznać 
poprzez pojedynczą zdolność pojmowania. Mówię do was jako Ojciec przez Moje Słowo, które stało 
się człowiekiem w Drugiej Erze wraz z Moim Duchem Świętym, który zawsze był we Mnie. Bo to ja 
sam jestem tym, od którego wy wszyscy wyszliście. Poznajcie prawdziwą Boską Trójcę, szukając 
jednego Ducha, jednej Istoty i jednej miłości Ojca. 
6 Weszliście w czas rozwoju, manifestacji i objawienia Ducha Świętego, a każde z moich objawień 
obudzi ludzi i spowoduje ich refleksję. Będą chwile zamieszania, kiedy powiesz: "Ojcze, rozum jest 
zawsze w Tobie, prawda jest Tobą, a ja jestem zawsze małym dzieckiem w Twojej obecności". 
7 Przyjmuję was w tym dniu pamięci, lecz tradycja, która jeszcze istnieje wśród was, w przyszłych 
czasach zgaśnie i przyjście Boskości i Świata Duchowego nie będzie już obchodzone w jednym dniu. 
Chcę, abyście zawsze byli w kontakcie ze Mną i z waszymi braćmi i siostrami. 
8 W Pierwszej Erze przynieśliście mi kult strachu, a nie miłości do mnie, który wywodził się tylko z 
waszej ziemskiej części bytu. Ty bowiem nie odkryłaś jeszcze w sercu ojca jego nieskończonej i 
doskonałej miłości do swoich stworzeń i widziałaś we mnie tylko ojca nieubłaganego, surowego i 
wymagającego sprawiedliwości. Posiedliście moje prawa i byliście im posłuszni z obawy przed moją 
sprawiedliwością, a ja czekałem na czas, kiedy uznacie mnie za kochanego, a nie bojącego się ojca. 
Ale chociaż dałem ci wielkie dowody Mojej miłości, Mojego ciepła i Mojej czułości, ty nadal bałaś się 
sprawiedliwości Jehowy. Nadal bać się głosu sumienia, przez które Ojciec mówił do Ciebie 
nieustannie. 
W tym czasie przygotowania i przebudzenia duszy, kiedy zaczęłaś stawiać pierwsze stanowcze kroki 
na drodze, która miała doprowadzić twego ducha do Mojego, dałem ci do zrozumienia, że nie jest 
Moją Wolą, abyś weszła w zjednoczenie z duszami zmarłych, ponieważ nie jesteś jeszcze do tego 
przygotowana i nie skorzystasz dobrze z tej łaski. Ani świat duchowy, ani wy nie byliście 
wystarczająco przygotowani, aby mieć ze sobą kontakt. Ale przeczucie tego już tam było, podobnie 
jak możliwość i łaska. Dlatego od tej pory na świecie pojawili się ludzie, którzy szukali połączenia z 
duchami. 
9 Zakaz nie powinien obowiązywać na zawsze. Jak Ojciec, który kocha swoje dzieci tak bardzo, 
zabronić komunikacji między nimi sam? W jaki sposób Mój Boski Duch miałby wznosić bariery i 
niemożliwe do pokonania odległości pomiędzy braćmi i siostrami, którzy szukają siebie nawzajem z 
żarliwością i miłością? Po prostu nie był to jeszcze odpowiedni czas, dlatego cię oszczędziłem. Ale w 
Mojej nieskończonej miłości do człowieka, do twojej wcielonej duszy, stałem się człowiekiem, 
zapowiadając ci to wcześniej proroczo i informując cię o tym, aby Moje przyjście nie było 
niespodzianką i abym zastał cię czuwającą i modlącą się w oczekiwaniu na Moją obecność. 
10 Spełniłem Moją obietnicę i wcieliłem Mojego Ducha. Narodziłem się jako człowiek i zamieszkałem 
wśród was, by żyć, wzrastać i umrzeć, i w tym czasie, gdy Ja, wasz Ojciec, byłem człowiekiem, 



dawałem wam przejawy, lekcje i nauki pełne duchowości. Wiele objawień dałem twemu duchowi, 
które jednych napełniły światłem, a przez które inni popadli w zamęt. 
11 Przygotowałem was moim przyjściem w Drugiej Erze, abyście podnieśli oczy i uważniej patrzyli na 
moje królestwo - aby wasza dusza czuła w tym czasie, że królestwo niebieskie jest coraz bliżej. 
W tym czasie spotkałam wśród ludzi wielkie legiony niewidzialnych dusz, niedotykalnych dla was, 
które były jeszcze niedostępną tajemnicą dla waszych własnych dusz - tego życia, które poruszało się i 
tkwiło wśród was. Objawiłem ci je, odsłoniłem tajemnicę tych objawień i pokazałem teologom i 
naukowcom, że Moje objawienie miało swój początek w tym, co się wydarzyło.  
12 Uzdrawiałem chorych opuszczonych przez naukę, ponieważ ich choroby były nadprzyrodzone, 
ponieważ były natury duchowej. Uwolniłem opętanych od wielkich legionów zdezorientowanych 
dusz, a ci, którzy we Mnie uwierzyli, powstali i wychwalali Moje Imię i uznali Moją moc. Ci, którzy we 
mnie nie wierzyli, potępiali mnie i przypisywali te dowody mocy złu i traktowali mnie jako czarnego 
magika. 
Otworzyłem drzwi do Światła dla ludzkości, żebyście zrozumieli, że dla duszy nie ma odległości, a w 
momencie mojej śmierci jako człowieka, mój Duch obudził dusze, które mieszkały w swoich 
grobowcach. Sprawiłem, że wyszli z grobów jak Łazarz, i posłałem ich między was, aby zaświadczyli o 
swojej obecności i istnieniu. 
13 Oczy wasze widziały je i serca wasze czuły je bardzo blisko, bo Ja dałem im nowe życie w tej chwili 
próby, aby byli świadkami chwalebnego życia duszy, życia wiecznego w życiu pozagrobowym, które 
czeka was wszystkich; Ja jestem tym, który dał wam wszystkim życie duszy; Ja jestem tym, który dał 
wam wszystkim życie duszy Moją wolą było również, aby po tym, jak Moje ciało spoczęło na ziemi, 
powróciło do was w postaci Jezusa, aby objawić się wciąż na nowo przed waszymi oczami, aby 
pozostawić na zawsze otwarte drzwi, które łączą "Dolinę Duchową" z tą, którą obecnie 
zamieszkujecie i w ten sposób dać duszom dostęp do Mojego błogosławionego i obiecanego 
Królestwa, aby zobaczyli, że te drzwi miłości Ojca, Ducha Świętego, są zawsze otwarte dla wszystkich 
- że te drzwi, które tylko na pewien czas były zamknięte, bo wasze dusze nie były w stanie 
przekroczyć ich progów, zostały otwarte przez miłosierdzie Pana. Od tego momentu dusza człowieka 
przebudziła się do duchowej komunikacji. 
14 Ale nie był to jeszcze czas pełnego zrozumienia duchowych objawień. Ale pragnienie tych Boskich 
nauk zaczęło ogarniać Ludzkość, ludzie z różnych pokoleń Drugiej Ery zaczęli gorliwie poszukiwać 
tego, co znajduje się poza nimi, wykorzystując zdolności i dary ukryte w ich wnętrzu, i w ten sposób 
stopniowo znaleźli drogę, która doprowadziła ich do "Duchowego Wału". 
15 Wiele przeszkód i rozczarowań doświadczyli ludzie, wiele profanacji popełniono w Moich dziełach 
i w Moim świecie duchowym. Ale Ojciec wybaczył wszystko, ponieważ widział tęsknotę dusz, które 
zamieszkiwały tę ziemię, aby osiągnąć wymianę myśli ze swoimi duchowymi braćmi i siostrami. Ale 
podczas gdy część ludzkości tęskniła za odkryciem tych objawień i komunikacją z zaświatami, inna 
część traktowała duchową komunikację z podejrzliwością i niechęcią. 
16 Ale nadszedł wśród was Trzeci Wiek - czas, kiedy Ja, wasz Bóg, ten sam Ojciec, który przyszedł jako 
Prawo w Pierwszym Czasie, ten sam, który stał się człowiekiem, aby głosić wśród was Swoje Słowo, 
przyszedłem jako Duch Święty - nie, nie po to, by dać się słyszeć materialnie, jak w Pierwszej Erze, ani 
po to, by stać się człowiekiem, jak w Drugiej Erze, lecz po to, by przygotować was poprzez intelekt 
człowieka, objawiając się na krótki czas, po to, by móc później robić to z wami od ducha do ducha. Bo 
nawet teraz, kiedy przemawiam jako Duch Święty, musiałem się zmaterializować w stopniu 
określonym przez Moją Wolę, kiedy przemawiałem przez samego człowieka. 
17 Wkrótce otworzy się przed wami nowa era, czas łaski Ducha Świętego, w którym znajdziecie mnie 
nie za pomocą obrzędów, ani ceremonii kościelnych, ani za pomocą zdolności umysłu, ale w waszej 
własnej duszy. 
18 Minęło wiele czasu, a wraz z nim próby, walka, ewolucja dla waszej duszy, a teraz w czasie Ducha 
Świętego podnosicie się jako ludzie zdolni do zrozumienia mnie. 
19 Teraz nie ma już czasu zakazu komunikacji z zaświatami. Nie jest to już czas, kiedy tylko 
przygotowuję was i składam obietnice. Jest to czas spełnienia Moich obietnic - czas, aby powiedzieć 
wam, że nie tylko zniewoliliście swoje ciało na tej ziemi, ale także przykuliście swoją duszę do potrzeb 
materialnych, choć waszym prawdziwym domem jest nieskończoność, jest wszechświat, jest 



duchowa przestrzeń bez końca, którą was obdarzam. Ponieważ nie ma znaczenia, że wasza dusza jest 
dopiero co wcielona. Już stąd możecie zdobywać przestrzenie, możecie być w świecie duchowym u 
siebie w domu i obejmować się nawzajem jako bracia i siostry. 
20 Zanim moje światło usunęło granice, przygotowało was tak, żebyście mogli połączyć się z moim 
Boskim Duchem i z waszymi braćmi i siostrami w "Duchowej Dolinie". Nie chcę bowiem, żebyście byli 
dziećmi niewiedzy, lecz żebyście jako uczniowie mojego Trynitarno-Maryjnego Dzieła Duchowego 
mogli wejść w ten związek z pełną czystością i wywyższeniem. Tylko ten, kto nie wie, jak się 
przygotować, nie będzie mógł w nim pozostać. Kto jest skażony, nie będzie też mógł osiągnąć 
radosnej łączności, o której wam mówię. Albowiem już wam powiedziałem, że nic nieczystego nie 
dociera do Mnie. 
21 Jeśli tylko ciekawość doprowadzi cię do szukania połączenia z zaświatami, nie znajdziesz prawdy. 
Jeśli pragnienie wielkości lub próżności doprowadzi was do tego, nie otrzymacie prawdziwej 
manifestacji. Jeśli pokusa zwodzi twoje serce fałszywymi intencjami lub egoistycznymi interesami, to 
podobnie nie uzyskasz komunii ze światłem mojego Ducha Świętego. Tylko wasza cześć, wasza czysta 
modlitwa, wasza miłość, wasze miłosierdzie, wasze wzniesienie duszy spowodują cud, że wasza dusza 
rozwinie skrzydła, przekroczy przestrzenie i dotrze do domów duchowych, na ile taka jest moja Wola. 
22 To jest łaska i pociecha, którą Duch Święty przeznaczył dla was, abyście oglądali jeden i ten sam 
dom i przekonali się, że nie ma śmierci ani wyobcowania, że żadne z Moich stworzeń nie umiera w 
odniesieniu do Życia Wiecznego. Bo w tym "Trzecim Czasie" będziecie mogli objąć duchowym 
uściskiem także te istoty, które odeszły z ziemskiego życia, a które znaliście, które kochaliście i 
straciliście na tym świecie, ale nie w wieczności. 
23 Wielu z was nawiązało kontakt z tymi istotami za pomocą Moich "pracowników". Lecz zaprawdę 
powiadam wam, nie jest to doskonały sposób kontaktu i zbliża się czas, gdy wcielone i pozbawione 
wcielenia dusze będą mogły porozumiewać się między sobą z ducha na ducha, bez użycia 
materialnych i ludzkich środków, to znaczy poprzez natchnienie, poprzez dar duchowej wrażliwości, 
objawienia lub intuicji. Oczy waszego ducha będą w stanie dostrzec obecność Poza, wtedy wasze 
serce będzie w stanie odczuć przejawy życia istot zamieszkujących duchową dolinę, a wtedy radość 
waszego ducha, jak również wasza wiedza i miłość do Ojca, będą wielkie. 
24 Wtedy poznacie, czym jest życie waszej duszy, kim ona jest i kim była, poznając siebie samych, nie 
widząc siebie w tak wąskich granicach, jakie odpowiadają waszym ciałom. Ojciec bowiem mówi do 
was: Nawet jeśli materia waszego ciała jest rzeczywiście mała, jakże podobny jest wasz duch do 
mojego Boskiego Ducha! 
25 Mówię do was na dzień dzisiejszy i na przyszłość. Przygotowuję i budzę was moim słowem przez to 
objawienie. Powinniście zacząć robić to samo z innymi ludźmi, mówiąc o Moim Boskim Dziele, nie 
tylko o Trzeciej Erze. Bo to, czego was w niej nauczyłem i objawiłem, nie jest całym Moim Dziełem. 
To, czego nauczałem i objawiłem wam w Pierwszym i Drugim Czasie, jest również jego częścią i 
dlatego musicie znać nauki wszystkich Trzech Czasów, aby być prawdziwymi trynitarzami. Byliście 
bowiem z Ojcem w Trzech Czasach, w Jego trzech Manifestacjach, w Jego trzech Objawieniach. 
26 Przygotujcie się w ten sposób, umiłowani, abyście jutro nie wprowadzili ludzkości w błąd i aby w 
sercu, umyśle i duszy ludzkiej nie było ani jednego pytania, które by was zamilkło, lecz abyście 
światłem mojego Ducha mogli odpowiedzieć lub oświecić wszystko, nie pozostawiając ani jednej 
duszy w zamieszaniu, lecz dając wszelkiemu życiu wyjaśnienie tego, co człowiek uważał za owiane 
tajemnicą, ciemnością lub niepewnością. 
27 Ja jestem światłem, prostotą i prawdą. Nie ma już czasu, abyś widział tajemnice, gdzie wszystko 
jest jasne. Ujawniam duszy moją mądrość w takiej mierze, w jakiej ona rozwija się ku górze. Im 
bardziej się ona rozwija i uduchawia, tym lepiej rozumie objawienia, których nie znała, i w ten sposób 
wasza dusza będzie wiecznie korzystać z coraz to nowych lekcji, które mój Boski Duch wam objawia. 
28 Wy tutaj, w tym czasie, macie już pewność, że zamieszkiwaliście ziemię wiele razy, ponieważ 
wierzycie w reinkarnację duszy. Ale to objawienie, które wam dałem, wstrząśnie światem, wywoła 
rewolucję wśród ludzi, a wraz z nim otrzymają oni wyjaśnienie wielu tajemnic i zachętę dla swoich 
dusz, ponieważ reinkarnacja jest prawem miłości i opiera się na Moim świetle. 
29 Jeszcze nie wiecie, o umiłowani, ile razy byliście w różnych ziemskich ciałach na tym świecie. Mimo 
że "ciało" szuka siebie i kwestionuje swoją duszę, nie udaje się wam zobaczyć swojej przeszłości, 



swoich poprzednich wcieleń. Bo Ja, jako Ojciec, zabroniłem tej wiedzy, uniemożliwiłem waszej duszy 
odkrywanie jej przeszłych ziemskich żywotów za życia ludzkiego, bo to jest jeszcze zakaz Ducha 
Świętego, który jest wśród was. Lecz obecnie przygotowujecie nadchodzące pokolenia, które będą 
posiadały dusze o wielkim rozwoju duchowym i które teraz jeszcze żyją w Poza Ziemią, gdzie będą się 
oczyszczać i ewoluować w górę, by następnie przyjść na tę planetę. Z pewnością będzie im dana 
zdolność przez Ducha Świętego, aby pamiętali swoje przeszłe życie, aby znali swoją przeszłość, 
ponieważ będzie to pożyteczne dla ich własnych dusz. Jeśli ci tego nie dałem, to dlatego, że nadal 
znajduję słabość w twojej duszy, a jeszcze bardziej w twojej ziemskiej naturze i wiem, że 
zrozpaczałabyś, gdybyś spojrzała na swoją przeszłość. On, który popełnił wiele wykroczeń, obrażając 
swojego ojca, nie miałby wystarczająco dużo siły, aby wytrzymać skruchę i wyrzuty sumienia. A ten, 
który był znaczący, napełniał się próżnością - ten, który był nieznaczący, czuł się upokorzony, a w jego 
sercu rodziło się pragnienie zemsty. To jest powód, dla którego wasz Ojciec, który jest doskonałą 
mądrością, nie chciał wam jeszcze ujawnić przeszłości waszej duszy podczas waszego życia w ciele. 
30 Ta łaska jest zarezerwowana dla pokoleń przyszłych, którym nie zaszkodzi wiedza o ich przeszłości. 
Będziecie dla nich jak otwarta księga na ich oczach. Te dusze będą objawicielami wielu tajemnic - ci, 
którzy będą oświetlać życie duszy poprzez swoje własne życie na ziemi - ci, którzy będą mówić temu 
światu o innych światach i o drodze tak wielkiej, jaką jest droga duchowa. 
31 Przygotujcie się, ludzie, abyście mogli przekazać to przygotowanie tym, którzy od was wyjdą, aby 
ta łaska trwała w waszym potomstwie, aby ciała, które spłodzicie i otrzymacie, były chętnymi 
narzędziami dla dusz przyszłych pokoleń. Bowiem obecnie przygotowuję nowy świat dla tej ludzkości 
poprzez was samych. Jesteście pszenicą, którą uprawiam w tym czasie i nawadniam kryształowymi 
wodami Moich nauk. 
32 Wcielone dusze i ci, którzy mieszkają w "Duchowej Dolinie", oddają mi w tej chwili hołd. Całe 
stworzenie składa mi swój hołd miłości. 
33 Kto nie przygotował się w tym dniu na przyjęcie Mnie, nosi smutek w swoim sercu. Ale te drzwi, 
które się przede Mną zamknęły, otworzę kluczem Mojej miłości. Bo Ja jestem chodzącym po ziemi, 
który odwiedza wszystkich, aby zostawić jako ślad Moich kroków Moje doskonałe pouczenie. 
34 Mój głos budzi tego, kto śpi, i umacnia tego, kto jest zmęczony, aby zrozumieli, że czas, który mają, 
jest krótki i trzeba go wykorzystać. 
35 Słowo moje zostało dane wszystkim, zarówno wykształconym, jak i niewykształconym. Do 
wszystkich mówiłem w ten sam sposób - prosto i wyraźnie. Bowiem w obliczu duchowego słowa 
nauki Boskiego Mistrza wszyscy jesteście dziećmi-uczniami. Ale ile życia, ile prawdy i ile objawień 
odkryliście w tym prostym słowie, nie rozumiejąc go jeszcze w pełni i nie zgłębiając. 
36 Wielka jest odpowiedzialność tych, którzy mnie usłyszeli w tym czasie, bo oni będą jako ziarno 
odnowy na tym świecie i zachętą dla ludzi do zmiany. Moi nowi apostołowie i "robotnicy" mają 
przynieść zmartwychwstanie tym, którzy umarli dla życia łaski, choć nadal żyją fizycznie. Usłyszą głos 
moich wysłanników, jak to "Wstań i chodź!", które usłyszał Łazarz. 
37 Niektórzy przygotowali się, rozwijając swoje dary i podążając za moimi boskimi naukami, 
przygotowując się do bitwy pełni zapału i nadziei. Inni natomiast okazują się przygnębieni, ponieważ 
nie wykorzystali czasu, nie wysilili się jeszcze. Mówię do wszystkich i oświecam wszystkich, aby każdy 
mógł przyswoić to, co go dotyczy. 
38 Nie chcę widzieć jednych zadowolonych z powodu dobrego wypełnienia swojej misji, bo 
prezentują złotą pszenicę w obfitości, podczas gdy inni chowają swoje puste ręce ze wstydem, bo 
wtedy moja radość nie może być pełna. Ale nie chcę tym psuć radości tego, który wypełnił swoje 
zadanie. Aby bowiem przedstawić mi swoje plony, musiał pracować, trudzić się, a często nawet 
wylewać łzy. Ale ich zadaniem jest również ożywianie i inspirowanie nieśmiałych, oziębłych i 
zmęczonych, tak że gdy Mistrz pojawi się, by zażądać sprawozdania z wyników waszej pracy, lud 
będzie świętował. 
39 Z miłością pracuję nad waszymi sercami, aby z nich wypływały dzieła miłosierdzia i braterstwa. 
40 Postępujcie zawsze naprzód i nie myślcie jak ci, którzy są zadowoleni z tego, co zrobili, sądząc, że 
już zdobyli Ziemię Obiecaną. 
41 Jesteście na drodze dusz, która została wytyczona od wieczności przez Boga. Nie jest to ziemska 
droga widoczna dla ludzkich oczu. Gdyby tak było, krajobrazy Kanaanu byłyby nadal celem podróży. 



Lecz usunąłem stamtąd dusze, by rozproszyć je po całym okręgu ziemskim - tak jak wy, którzy w 
dawnych czasach mieszkaliście na wschodzie, a teraz pojawiliście się na zachodzie, nie zbaczając z 
duchowej drogi. 
42 Dla niektórych symbol przedstawiony w formie materialnej jest nadal niezbędny, inni mają w 
wyobraźni figury, które reprezentują moce duszy. Gdy osiągniecie prawdziwe uduchowienie, nie 
będziecie już mieli żadnego pragnienia obrazów lub figur, widzialnych lub niewidzialnych, aby 
uwierzyć w obecność Boskości lub zrozumieć jej znaczenie. 
43 Jesteście pionierami, bo nowe pokolenia wyjdą od was, a w nich nowe duchowe zastępy będą 
wcielać. 
44 Obecnie przygotowujesz dla nich drogę, aby ich praktyka religijna, ich akty kultu i ich łączność ze 
mną były bardziej zaawansowane. 
45 Stąpaj pewnym krokiem, a będziesz się wznosił krok za krokiem. Zrezygnujcie z fałszywych i 
materialistycznych praktyk religijnych, a każdego dnia będziecie dawać swojej duszy większe 
wzniesienie i wolność. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 245  
 
1 Duch mój jest zadowolony, bo przychodzicie pragnąc Mnie. Dlaczego w tym dniu w większym 
stopniu wspominacie tych, którzy odeszli na tamten świat, choć dla duszy nie ma dni ani dat? Nie 
dajcie się zwieść "zmarłym", którzy opłakują swoich "zmarłych". Nie jesteś "martwy", ani ci, którzy 
należeli do ciebie jako twoi rodzice, dzieci, rodzeństwo, krewni lub przyjaciele. Dlaczego nie także 
tych, którzy wyrządzili wam zło, jeśli się oczyścili? 
2 Jesteście spragnieni światła, a moja Praca naprawdę zaspokaja to pragnienie waszej duszy, która im 
bardziej jest oświecona, tym bardziej oddala się od pozornej "śmierci". 
3 Twoje serce staje się smutne, gdy widzisz swoich bliźnich płaczących za ich "zmarłych" bez nadziei i 
bez pociechy. Módlcie się za nich i pracujcie tak, abyście nauczyli się ożywiać "umarłych" tego i 
tamtego świata. 
4 Gdy ludzie zrozumieją rzeczywistość tych nauk, nie będą już płakać nad grobami, w których 
spoczywają szczątki, a swój płacz zamienią na szacunek dla miejsc, które mają być miejscem 
spoczynku ciał, oraz na modlitwy za dusze, które mieszkają w "Duchowej Dolinie" - modlitwy, które są 
uściskiem, pozdrowieniem, pocałunkiem i pieszczotą. 
5 Żyjecie już w "Trzeciej Erze" i nadal ludzkość jest duchowo opóźniona. Ich pastorzy, ich teologowie i 
pasterze duchowi ujawniają jej niewiele, a czasem w ogóle nic na temat życia wiecznego. Im też 
odsłaniam tajemnice Księgi Mojej Mądrości, dlatego proszę was: Dlaczego milczą? Dlaczego boją się 
obudzić uśpione dusze ludzi? 
6 Wy którzy słuchacie mnie w tym czasie, już tutaj rozumiecie jak wypracować ewolucję i postęp dla 
przyszłości waszych dusz. Ale jak wielu nie zna tych prawd, lub zapomina o nich, a śmierć zaskakuje 
ich nieprzygotowanych. 
7 Pragnę, aby czyste myśli były językiem, w którym porozumiewacie się z waszymi braćmi i siostrami, 
którzy mieszkają w sferze duchowej, abyście w ten sposób rozumieli się nawzajem i rzeczywiście 
wasze zasługi i wasze dobre uczynki były dla nich pożyteczne; podobnie jak wpływ tych Moich dzieci, 
ich natchnienia i ich ochrona będą dla was potężną pomocą na waszej drodze życia, abyście razem 
doszli do Mnie. 
8 Uduchowiajcie siebie, a doświadczycie w swoim życiu dobroczynnej obecności tych istot: pieszczoty 
matki, która zostawiła swoje dziecko na ziemi, ciepła i rady ojca, który też musiał odejść. 
9 Gdy dam wam to pouczenie, zrozumiecie sąd nad tymi, którzy odbierają sobie życie - nad tymi, 
którzy zabijają swoich bliźnich i nad tymi, którzy wzniecają mordercze wojny. "Czuwajcie" i módlcie 
się za nich wszystkich, od Kaina do ostatniego mordercy, aby ich sąd został złagodzony. 
10 Jak ciemne chmury zapowiadające burzę, unoszą się nad tobą legiony zdezorientowanych istot. 
Módlcie się, abyście nie stali się ofiarami ich wpływów. Módlcie się, aby te ciemne siły mogły stać się 
światłem. 
11 Nie bądźcie zmęczeni tym życiem, nie buntujcie się w waszych cierpieniach, bo nie wiecie, jakie 
długi z poprzednich żyć płacicie. 
12 Żyjcie w harmonii i w pokoju na łonie waszej rodziny i waszego społeczeństwa, aby wielu waszych 
bliźnich poszło za waszym przykładem, którzy zostaną przyprowadzeni do was przez istoty światła. 
13 Bądźcie radośni w tym trzecim czasie, bo moje słowo przyszło do was pełne blasku. 
14 Jest to chwila pokoju dla każdej duszy. Światy są oświetlone, gdy Ojciec wylewa na nie swoje 
światło. Są to chwile chwały dla wszystkich istot ludzkich, które są przygotowane na przyjęcie tego 
boskiego daru. Ta łaska przyszła do waszego świata, a na nim widziałem, jak "umarli" grzebią swoich 
"umarłych", oddają cześć i uwielbienie dobrom ziemi i składają Bogu ofiary materialne poprzez 
próżne ceremonie. 
15 W tym czasie na wszystkich ludzi wylewa się światło mojego Ducha Świętego i dzięki niemu będą 
mogli zrozumieć, czym jest ofiara miła Panu: dusza przygotuje się jako ofiara, która musi wejść w 
obecność Stwórcy, gdy pozbędzie się swojego ciała - tej materii, która, gdy zapadnie się w ziemię, 
rozpadnie się i straci swoją formę i będzie tylko małą stertą atomów. Tam, gdzie jest koniec 
człowieka, zaczyna się życie, którego ludzie nie byli w stanie pojąć. 



16 Ludzie trzymają się swoich tradycji i zwyczajów. Zrozumiałe jest, że mają oni niezatartą pamięć o 
ludziach, których ciała złożyli do grobu i przyciąga ich miejsce, w którym pochowali ich szczątki. Ale 
gdyby zagłębili się w prawdziwe znaczenie materialnego życia, zdaliby sobie sprawę, że kiedy to ciało 
rozpuszcza się, atom po atomie, wraca do tych królestw natury, z których zostało uformowane, a 
życie rozwija się dalej. 
17 Ale człowiek, w wyniku braku studiów nad tym, co duchowe, stworzył w każdym czasie łańcuch 
fanatycznych kultów ciała. Stara się uczynić życie materialne nietrwałym, zapominając o duszy, która 
jest tym, co w prawdzie posiada życie wieczne. Jak daleko są oni od zrozumienia życia duchowego! 
18 Teraz rozumiecie, że nie trzeba przynosić darów do tych miejsc, gdzie nagrobek wyrażający 
"śmierć" powinien wyrażać "rozwiązanie i życie"; tam bowiem przyroda jest w pełnym rozkwicie, tam 
jest ziemia, która jest żyznym i niewyczerpanym łonem stworzeń i form życia. 
19 Kiedy te nauki zostaną zrozumiane, ludzkość będzie wiedziała, jak dać miejsce temu, co 
materialne, a swoje własne - temu, co Boskie. Wtedy zniknie bałwochwalczy kult poprzedników. 
20 Człowiek będzie znał i miłował swego Stwórcę z ducha na ducha. 
21 Ołtarze są stosami żałoby, a groby są dowodem nieświadomości i bałwochwalstwa. Wybaczam ci 
wszystkie przewinienia, ale muszę cię naprawdę obudzić. Moja nauka zostanie zrozumiana i 
nadejdzie czas, kiedy ludzie zastąpią materialne dary wysokimi myślami. 
22 Uczniowie: Kiedy przeszliście przez próbę utraty bliskiej osoby, zaczyna przychodzić do was taka 
modlitwa: "Panie, wiem, że ten, który odszedł z tego świata, jest z Tobą, że odszedł tylko na drogę 
przed nami, że nadejdzie chwila, kiedy pozwolisz nam wszystkim zjednoczyć się w tej samej ojczyźnie. 
W naszych oczach nie ma łez, ponieważ wiemy, że to nie oni są umarli, ale my, którzy jesteśmy na 
tym świecie - że w "Duchowym Wale" panuje prawdziwa równość i braterstwo. Podczas gdy ci, którzy 
już osiągnęli światło w obfitości, posuwają się naprzód na ścieżce rozwoju w górę, a inni, którzy mają 
tylko słabą iskrę, aby oświetlić swoją drogę, są wspierani przez tych pierwszych, doskonała harmonia, 
uczynność i miłosierdzie istnieją między nimi." 
23 Dlaczego więc ograniczacie waszą pamięć o tych, którzy odeszli, do ich ziemskiej egzystencji? 
Pamiętajcie o nich w sposób duchowy, abyście im nie przeszkadzali. Kiedy już porzucą wszystkie 
ludzkie skłonności, wrócą do was, będzie im dane zbliżyć się do waszego serca, nawet jeśli nie 
będziecie wiedzieli, w jaki sposób. W życiu duchowym jest tylko jedno pragnienie, jedno życzenie: 
zbliżenie się do Boskiej doskonałości. Powiedziałem wam wtedy: "Człowiek nie wejdzie do Królestwa 
Niebieskiego, dopóki nie stanie się podobny do Mnie". 
24 Jeśli ktoś nie rozumie mojej nauki, to dlatego, że nie zadał sobie trudu, aby ją studiować, bo to jest 
światło dla wszystkich. Nadejdzie czas, kiedy cała ludzkość wstanie i powie: "Wierzę w Ciebie, w 
zmartwychwstanie do życia wiecznego". 
25 Uczniowie: Ta atmosfera pokoju, której doświadczyliście i która była dla was jak otwarte niebo, 
jest naprawdę łonem Drugiego Jeruzalem, na którego firmamencie świeci gwiazda, która będzie 
prowadzić tych, którzy przychodzą spragnieni pokoju i prawdy. 
26 Mój duch raduje się, gdy mówi do ciebie, a moja radość w niebie jest tak wielka, gdy skruszony 
grzesznik przybywa w nim, jak wtedy, gdy sprawiedliwy przychodzi. Ten bowiem zawsze był cały, 
tamten zaś zbłądził i został ponownie odnaleziony. 
27 Nie uważajcie się za zbawionych, ponieważ słuchacie Mojego Słowa, i nie mówcie: "byliśmy 
zgubieni, ale zostaliśmy odnalezieni i Niebo jest dla nas bezpieczne". Nie, musicie zrozumieć, że 
przyszedłem tylko po to, aby was wprowadzić na drogę, która prowadzi do Mojego Królestwa, i 
musicie się wysilać, aby nigdy z tej drogi nie zboczyć, i każdego dnia posuwać się o krok do przodu, aż 
dojdziecie do drzwi, za którymi jest wieczna ojczyzna. kolebką i prawdziwą ojczyzną duszy, do której 
wszyscy powinniście dotrzeć, aby już nigdy nie zbłądzić i w ten sposób cieszyć się owocami zebranymi 
w zmaganiach życiowych, jak również nagrodą obiecaną przez Ojca wszystkim, którzy wytrwają w 
wierze i miłości. 
28 Czujesz się przykuty do "ciała", świata i bólu. Ale zamiast pozwolić im zniechęcić was, myśląc, że są 
one przeszkodami w waszej ewolucji w górę, chcę, abyście zrozumieli, że te przeszkody są w 
rzeczywistości środkami do sprawdzenia waszej wiary, waszej miłości i waszej wytrwałości w dobrym. 
29 Ja jestem waszym Zbawicielem, waszym Wybawicielem. Zrozum jednak, że jeśli Ja daję ci Moją 
miłość, aby cię zbawić, ty musisz dać Mi również swoją. Ja wykonam Swoją część, a wy swoją, dając 



wam możliwość zdobycia zasług, abyście mogli dotrzeć do Mnie, świadomi swoich uczynków i 
wiedząc, do Kogo przychodzicie i po co. 
30 Jaka byłaby to dla ciebie zasługa, gdybym ze współczucia usunął cię z tego świata i z bólu, i 
przeniósł cię do niebiańskich regionów? Zaprawdę powiadam wam, nie czulibyście się godni, aby w 
nich mieszkać, ani nie docenialibyście tego życia - jednym słowem: Nawet nie wiedzielibyście, gdzie 
mieszkacie. Dlatego powiadam wam, że Moją wolą jest, abyście, gdy tam dotrzecie, stało się to dzięki 
waszym zasługom. Wtedy bowiem staniesz się godny wszystkiego, co cię otacza i co posiadasz. 
31 Wiedz, że jestem obecny w każdym twoim kroku, w twoich próbach i trudnościach, w twoich 
dążeniach, pracach i myślach, darząc cię Moją miłością, przemawiając do ciebie, umacniając twoją 
wolę i zachęcając twoją wiarę. Bo któż mógłby zbliżyć się do doskonałości bez mojej pomocy? 
32 Przebudźcie się! Powstań! Powstańcie do światła i rozpocznijcie bitwę! Czujecie się jak 
więźniowie? Następnie rozbijcie więzienie waszego materializmu. Czy jesteś przygnębiony przez ból i 
nieszczęście? Następnie naucz się wznosić ponad ludzkie trudności. Czujesz się nieistotny w 
porównaniu z innymi? Jest w was wielka istota, gdy dusza rozwija się poprzez dobroć. Nie stworzyłem 
dusz przeznaczonych do bycia zawsze nieznaczącymi, lub do życia zawsze w ukryciu. Jeśli w wysokich 
domach są wielkie dusze, to dlatego, że wstąpiły one na ścieżkę miłości. Ale pierwotnie były one 
również małe. 
33 Poznajcie, dlaczego Duch Mój cieszy się, gdy mówi do tych, którzy są jeszcze mali - do tych, którzy 
mieszkają w ciemności lub żyją przykute do bólu i nędzy. Wiem bowiem, że dzięki Mojej miłości dusza 
twoja budzi się do światła, napełnia się nadzieją, wierzy i przyjmuje ideał rozwoju ku górze. 
34 Chcę widzieć was wszystkich szczęśliwych, mieszkających w pokoju i w świetle, abyście stopniowo 
mogli posiąść wszystko - nie tylko przez moją miłość, ale i przez wasze zasługi; wtedy bowiem wasze 
zadowolenie i szczęście będzie pełne. 
35 Żeby pomóc wam w waszej ewolucji w górę, Mój Boski promień zstępuje na was i przekształca się 
w słowa pouczenia. A Ja wam mówię, jak w Drugiej Erze: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem". Tak 
objawiłem się na waszej drodze i wyciągnąłem was z brudu, by postawić was na drodze prawdy, 
moralności i całkowitego uduchowienia. Zerwałem wasze łańcuchy, abyście mogli pójść za mną. 
36 Jezus, Nazarejczyk, był wśród ludzi w Drugiej Erze, aby zostawić wam żywy przykład tego, jak 
kochać Ojca i służyć Mu, i jak kochać ludzi. Mówię do was w ten sposób, abyście nie uwierzyli, że 
przyszedłem tylko po to, żeby uleczyć wasze cierpienia. Przyszedłem bowiem także po to, aby was 
nauczyć czynić dobrze waszym bliźnim. Przypominam wam przebieg Mojego życia i Mojej męki jako 
człowieka, abyście zrozumieli, że droga, którą wam dzisiaj wskazuję, jest taka sama jak ta, którą 
wskazał wam Jezus. Jest to droga dawna, jedyna, wieczna. 
37 Dla wielu z was wydaje się udawaniem lub niemożliwością, że Ja objawiam się poprzez ludzką 
zdolność rozumowania. Ale na te wątpliwości odpowiadam, że zawsze i od początku istnienia 
ludzkości dawałem się poznać przez ludzi, za których pośrednictwem przekazywałem światu Moje 
przykazania, Moje natchnienia i Moje objawienia. To, co dzieje się dzisiaj, to fakt, że ludzkość jest 
zmaterializowana, przykuta do świata i do materii, i jest zniewolona przez swój fanatyzm religijny. 
38 Mówię teraz do wszystkich, bo nie faworyzuję was, gdyż na początku wysłałem tylko równe dusze, 
aby zamieszkały na skorupie ziemskiej 
39 Jestem jedynym, który zna przeznaczenie wszystkich, jedynym, który zna drogę, którą przebyliście 
i drogę, którą jeszcze macie przebyć. To ja rozumiem wasze cierpienia i radości. Wiem, jak wiele 
wędrowaliście, aby znaleźć prawdę i sprawiedliwość. To Moje miłosierdzie przyjmuje udręczone 
wołanie tego, który wewnętrznie prosi Mnie o przebaczenie za swoje przewinienia. 
40 I jako Ojciec spełniam każdą gorącą prośbę, zbieram wasze łzy, leczę wasze słabości, daję wam 
odczuć, że zostały wam przebaczone i uwolnione od waszych zmaz, abyście mogli uczynić wasze życie 
nowym; Ja jestem tym, który da wam odczuć, że zostały wam przebaczone i uwolnione od waszych 
zmaz 
41 Ja też jestem jedynym, który może wam przebaczyć zniewagi wyrządzone Mi przez was, którzy 
jesteście Moimi dziećmi. 
42 Jesteście ziarnem, które przygotowuję. Jeśli w przeszłości nawet odrzuciliście Mnie, przebaczyłem 
wam i posadziłem was dzisiaj przy Moim stole, aby was przemienić w Moich uczniów. 



43 Widzę twoją duszę zmęczoną znużeniem, którego nabawiła się na świecie, i szuka ona drogi, która 
doprowadzi ją do prawdziwego odpoczynku. Głęboki ślad bólu, jaki pozostawiły w was cierpienia, 
zostanie wymazany w takim stopniu, w jakim będziecie kroczyć tą drogą, na której wasza dusza 
będzie zajęta ćwiczeniem się w miłości bliźniego. W tym przedsięwzięciu nigdy się nie znudzi. Kiedy 
ten lud, w swoim obecnym istnieniu, osiągnie ostateczny cel swojej misji na ziemi, nie powróci już do 
niej, ponieważ jego domem będzie wtedy Wszechświat Duchowy na zawsze. 
44 Nie jesteście z tego świata, ale przyszliście na niego, aby pobierać głębokie nauki, zdobywać 
zasługi, odkupić winy, postępować na drodze duchowej doskonałości, siać dobro i świadczyć o Mnie. 
45 Ci, którzy mnie słyszeli w tym czasie, muszą mieć większe zrozumienie swoich dzieł i swojej 
odpowiedzialności. Ci, którzy mnie nie słyszeli, z drugiej strony, mogą być uznane za ignorantów. Ci 
pierwsi będą musieli odpowiedzieć za wszystko, czego się nauczyli, co zrobili i od czego się 
powstrzymali. 
46 Gdybyście się zbadali, odkrylibyście, że niczego wam nie brakuje, abyście mogli mi służyć i dojść na 
szczyt góry. Czy mi służycie, czy nie, zawsze będziecie mieli misję i dary. Ale dlaczego chcesz dary i 
pełnię, jeśli nie trzeba umieścić je do użytku? Nie przypominaj bogatego skąpca, którego bogactwo 
może być bardzo duże, ale które jest bezużyteczne. 
47 Kiedy dusza przychodzi na ziemię, jest ożywiona najlepszymi intencjami, aby poświęcić swoje 
istnienie Ojcu, aby Mu się we wszystkim podobać, aby być użyteczną dla bliźniego. Ale gdy tylko 
zobaczy siebie uwięzionego w ciele, kuszonego na tysiące sposobów i wystawianego na próbę na 
swojej drodze życia, staje się słaby, ulega impulsom "ciała", ulega pokusom, staje się samolubny, a w 
końcu kocha siebie ponad wszystko i tylko przez chwilę daje posłuch duchowi, w którym zapisane jest 
przeznaczenie i śluby. 
48 Moje Słowo pomaga wam pamiętać o waszym duchowym przymierzu i pokonywać pokusy i 
przeszkody. Nikt nie może powiedzieć, że nigdy nie zboczył z drogi, którą mu wyznaczyłem. Ale 
przebaczam ci, abyś nauczył się przebaczać swoim bliźnim. 
49 Kim są ci, którzy Mnie miłują? Zaprawdę powiadam wam, tylko ja wiem. Niektórzy mnie kochają i 
nie wiedzą o tym, a niektórzy wierzą, że mnie kochają, a nawet chwalą się tym, nie kochając mnie. 
50 Nie będziecie sami po Moim odejściu. Zostawię wśród was tych, którzy Mnie miłują, bo w ich 
sercach nie będzie złego nasienia ani próżności. W nich będzie miłość, miłosierdzie i pokora. 
51 Ponieważ niektórzy bardziej Mnie miłują, nie cieszą się z tego powodu większymi darami - nie. 
Obecnie daję wszystkim możliwość przebudzenia się do prawdziwego życia, do bycia narzędziami 
Moich wysokich rad. 
52 Wysłałem wezwanie do wielu w tym czasie, ale nie wszyscy się pospieszyli. Wieść o Mojej 
obecności wśród ludzi dotarła do wielu miejsc i wielu serc, a Ja mogę wam powiedzieć, że ludzkość 
była głucha na to wezwanie. Ale kiedy wielkie próby się skumulują, a siły natury podniosą swój krzyk 
o sprawiedliwość, ludzkość obudzi się ze swojego długiego snu i zrozumie, że naprawdę byłem z 
wami. 
53 Nie przyszedłem zbawić tylko jednego konkretnego ludu czy narodu, przyszedłem dla dobra całej 
ludzkości, aby nauczyć wszystkich modlitwy, która jednoczy ich w prawdziwej duchowej komunii ze 
Stwórcą. 
54 Niektórzy pytają mnie, kiedy słyszą, jak mówię: "Panie, czy w przyszłości nie będziemy już wznosić 
pieśni ku Twej Boskości?". Na to Ja odpowiadam: "Dzieci, ptaki wysławiają Moje Imię swoim 
kwileniem, gdy tylko pojawi się świt. Jeśli potrzebujesz tego, aby podnieść swoją duszę, zrób to. Jeśli 
nie, istnieje inna pieśń chwały, która wypływa z duszy i której dźwięki nie rozbrzmiewają w waszych 
uszach, choć jej echo rozbrzmiewa w nieskończoności: modlitwa. 
55 Niech się nikt nie chlubi ze swej duchowości. Kto może powiedzieć, że jest już bardziej duchem niż 
ciałem, i że może chodzić po wodzie, nie tonąc? Nie będzie to wasza materialna natura, która się 
wznosi, będzie ona tylko pomagać duszy w jej gromadzeniu się, by pokonać odległości. 
56 Mój Boski Duch, który mieszka w twoim sercu, mówi do ciebie: 
57 Umiłowani ludzie, gdyby na ziemi był sprawiedliwy człowiek, świat zostałby zbawiony przez tego 
sprawiedliwego człowieka. Ale ten mój uniwersalny promień świeci w dół, aby oświetlić drogę, która 
została wyznaczona dla ludzi przez Ojca od najdawniejszych czasów - drogę moralności, cnoty i 
duchowości, która podniosła was, gdy ze słabości padliście na kolana przed fałszywymi bogami. 



58 Od Pierwszej Ery dałem się poznać ludzkości przez ludzi wybranych przez Moje Miłosierdzie. To 
prorocy, ci natchnieni, sprawiedliwi, patriarchowie, podali wam do wiadomości Moje Przykazania i 
Moją Wolę. Rozpoznajcie, jak od początku wszyscy oni prowadzili was na drogę uduchowienia, ucząc 
was modlitwy do niewidzialnego Ojca i przygotowania waszego serca jako sanktuarium, aby Pan mógł 
być obecny z wami, zarówno w kącie waszego noclegu, jak i na górze, w drodze czy nad brzegiem 
rzeki. 
59 Przez krótki czas zbłądziliście na drogach materializmu, oddalając się od Ojca, wypaczając 
prawdziwą służbę Bożą, zastępując ją fanatyzmem i bałwochwalstwem, a w końcu wielu popadło w 
niewiarę. 
60 Ale czułeś wtedy ślady Pana blisko, słyszałeś je jak odległy dźwięk dzwonu i musiałeś być posłuszny 
tajemniczemu wezwaniu, które wychodziło do ciebie. Co ujrzały twoje fizyczne oczy? Kilka skromnych 
sal, w których gromadzili się moi nowi uczniowie i jakieś mało znaczące stworzenia, z których jak z 
niewyczerpanego źródła wypływało pełne miłości słowo, pełne serdeczności, mądrości i 
przekonywania. Od tego czasu słowo to jest dla wielu chlebem życia, wodą, która gasi pragnienie i 
balsamem, który łagodzi ich ból. 
61 Wobec cudu mojej odnowionej obecności wśród ludzi, głusi usłyszeli, ślepi zobaczyli, zatwardziałe 
serce stało się wrażliwe, dusza umarła dla życia łaski zmartwychwstała. 
62 A mężczyźni i kobiety stali się pilnymi "robotnikami", uczniami znającymi prawdę, którzy potem 
będą o niej mówić. Ci już więcej nie zaprzeczą Mi, nie będą Mnie źle oceniać, ani nigdy więcej nie 
zwątpią w Moją moc. 
63 Będą jak świecąca latarnia na drodze zagubionego. I tak, w tym czasie, dusze odnajdą ścieżkę 
prawdy, aby zrobić kolejny krok bliżej do swojego Stwórcy. 
64 Póki jeszcze masz tchnienie życia, szukaj tych, którzy pobłądzili. Podnieście waszych braci i siostry, 
którzy potknęli się w walce życia, uzdrówcie duszę, serce lub ciało chorego. Czyńcie dobro, a w ten 
sposób świadczcie o Mnie. Nie ma znaczenia, czy ci, którzy otrzymali zasiłek, nie zwrócą się do 
Mojego Dzieła. Nasiona, które siejesz nigdy nie przeminie, powstanie jutro lub w wieczności. 
65 Poznajcie moc waszych darów, których żaden człowiek, choćby najbardziej uczony i potężny, nie 
mógł wam dać, abyście naprawdę stali się światłem i solą świata. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 246  
 
1 Umiłowani uczniowie: zostaliście powołani do wypełnienia duchowej misji w tym czasie. Aby wasza 
dusza mogła być godna otrzymania tych zadań, musiała przejść przez wielkie próby i opróżnić bardzo 
gorzkie kielichy. Ale ten kamień dotykowy dał Ci stanowczość, rozwój i doświadczenie. 
2 Jesteście tacy sami jak ci, których szukałem w innych czasach, aby ich nauczać. ale ta mała 
wspólnota, którą tworzycie, jest tylko bardzo małą częścią ludu Bożego rozproszonego po całym 
świecie, który kocham tak bardzo, jak kocham was. 
3 Wszyscy macie to samo pochodzenie, wszyscy posiadacie dary Ducha Świętego i osiągniecie ten 
sam cel. Ale nazwałem was "ludem moim", ponieważ jesteście jak starsi bracia i siostry wśród ludzi, 
którzy mają za zadanie nieść ziarno miłości do każdej duszy. Jako dziewicze nasienie wyszliście ode 
Mnie i będziecie musieli powrócić do Mnie jako nasienie rozmnożone w nieskończonej ilości, ale 
które musi być tak czyste jak to pierwotne. 
4 Tak przyjdą dusze na łono moje: wielkie przez rozwój darów swoich, a czyste przez prawość 
uczynków swoich. 
5 Powierzyłem wam część mojej pracy. Gdyby bowiem Ojciec czynił wszystko, nie dałby wam 
możliwości doskonalenia się. 
6 przez wszystkie wieki dawałem wam naukę, którą coraz bardziej rozszerzałem, aby rządziła waszym 
ludzkim życiem jako prawo i umacniała waszą duszę na drodze, która prowadzi do wiecznej 
światłości; dawałem wam naukę, którą coraz bardziej rozszerzałem, aby rządziła waszym ludzkim 
życiem jako prawo i umacniała waszą duszę na drodze, która prowadzi do wiecznej światłości 
7 Z mojego prawa, które jest jak drzewo, ludzie odcięli gałęzie, którymi są sekty i kościoły, które, 
ponieważ zostały odcięte od drzewa, straciły swoje soki. Ich cień był skąpy, a wśród ich liści nie ma 
miłosnych gniazd, ani owoców dobrego smaku. 
8 Nie objawiłem wam mojej Nauki tylko po to, żebyście mogli dobrze żyć na ziemi. Jest to ścieżka, 
która prowadzi duszę do wysokiego miejsca, do wysokich regionów miłości, mądrości i harmonii ze 
wszystkimi istotami. 
9 Kościoły nie wypełniły zadania prowadzenia dusz do progów wieczności. Kiedy odrywają się od tego 
świata, gubią się na rozstajach dróg śmierci, nie znają drogi, potykają się z braku światła i popadają w 
materializm, tęskniąc za życiem, które zostawili za sobą. 
10 To nie jest droga, którą wyznaczyłem. Moja droga jest naznaczona światłem, objawieniem, 
głęboką mądrością dla wszystkich, miłosierdziem i miłością. Nie zbaczanie z niej wymaga 
poświęcenia, wyrzeczenia i wytrwałości w wypełnianiu Mojego Prawa. 
11 Lecz Duch mój, który was miłuje, postawił się na drodze każdego z moich dzieci, aby wzbudzić je 
do światła prawdy i ustawić je na drodze, która sprawi, że znajdą drzewo życia, które daje przyjemny 
cień i oferuje dobre owoce, ponieważ jego soki są doskonałe. 
12 Dzięki temu zrozumiecie, że przyjdą czasy, kiedy nie będziecie mieli innego pasterza ani innego 
przewodnika, jak tylko własnego ducha, w którym świeci moje światło. 
13 W tym świecie nie ma źródeł prawdziwej wiedzy duchowej. Źródło łaski i mądrości znajdziecie we 
Mnie, dzięki waszej pokorze, w waszym duchowym dialogu z Ojcem. 
14 Te skromne i małe sale spotkań, do których wchodzicie, aby być świadkami i cieszyć się Moją 
manifestacją, chronią was przed trudami pogody i przed ciekawskimi spojrzeniami. Ale one nigdy nie 
mogą być świątynią Mojej Boskości, bo wolę szukać jej we wszechświecie, który stworzyłem, w 
którym każda istota jest ofiarą, w którym każde życie jest sanktuarium, a każde serce świecznikiem. 
15 Gdziekolwiek pójdziecie i cokolwiek zobaczycie, spotkacie moją Obecność. Bo mój Duch mieszka 
wiecznie w swojej świątyni, gdzie to, co Boskie, duchowe i materialne, łączy się w doskonałej 
harmonii, tworząc Sanktuarium Boga. 
16 Lecz nie ja sam mieszkam w tej świątyni, lecz w niej są wszystkie moje stworzenia, z których każde 
zajmuje miejsce, które mu odpowiada. 
17 Zaprawdę powiadam wam, nie ma na ziemi Mistrza, który by was nauczył krótszej drogi i 
zaprowadził dalej niż ta, i który by wam pokazał tak szeroki horyzont, którego światło sprawi, że 
zobaczycie wieczność. 



18 Człowiek rozwinął swoją naukę do wysokiego stopnia, ale czuje, że teraz osiągnął granicę - ale nie 
dlatego, że nauka może mieć granice, ale dlatego, że interweniowałem w bezsensowny bieg 
naukowca, aby zmusić go do zastanowienia się nad swoją pracą, aby mógł usłyszeć głos sumienia i 
oczekiwać korekty kursu. 
Jeśli człowiek używa swojej nauki dla dobra bliźniego, natura obsypie go swoimi tajemnicami i będzie 
jak sługa u jego stóp. Bo Ja posłałem człowieka na ziemię, aby panował nad nią i był jej panem. 
19 Oczyszczenie jest wszechogarniające. Bo od noworodka, który dopiero co się urodził, do tego, 
który osiągnął starość - wszyscy oni opróżniają kielich cierpienia. Wszystkie elementy i siły są 
zaangażowane w walkę.  
20 Legiony dusz wszelkiego rodzaju walczą ze sobą, a wszędzie oddycha się atmosferą wojny, bólu i 
smutku. Bądźcie silni, bo gdy ta walka się skończy, a gorzkie drożdże zostaną wypite, pusty kielich 
zostanie napełniony winem życia, a we wszystkich duszach na ziemi będzie to jak nowe narodziny. 
21 Wśród tych, którzy nauczyli się Mojej lekcji, słuchając Mnie w tym czasie, są tacy, którzy nie 
opuszczą swojej ojczyzny, aby wypełnić swoją misję. Ale inni będą musieli odejść do innych ludów i 
narodów. Dziś chcę tylko, abyście wytrwali i usłyszeli ostatnie słowa Mojej nauki, abyście sami mogli 
nosić w sobie ostatnie Moje słowa jako dziedzictwo. 
22 Biada nosicielom głosu, którzy zamkną swe usta przed tym czasem! Biada tym, którzy z braku 
przygotowania lub natchnienia zatajają Moje objawienia, bo potem sumienie ich nieubłaganie 
wezwie ich do rachunku! 
23 Po 1950 r. nie będę się już przejawiał w tej postaci, ale wasza misja nie zakończy się, wręcz 
przeciwnie, będzie to początek życia pełnego konfrontacji. Pokażę wam nową formę komunikacji, 
będę mówił do waszego serca, będę rozmawiał z waszą duszą, będę inspirował wasz umysł i w ten 
sposób będziecie nadal słyszeć głos Boskiego Mistrza, za każdym razem doskonalszy, bardziej 
wywyższony, bardziej duchowy. 
24 Gdy skończę Moje słowo wśród was, nikt nie będzie zamierzał przyciągnąć Mojego promienia, aby 
ponownie usłyszeć Moje słowo, bo nie wie, na jaką sprawę się naraża. Jeśli ludzie w innych narodach 
lub ojczyznach, gdzie te nauki nie są znane, kontaktują się ze światem duchowym i wzywają Mojego 
Boskiego Ducha, aby Go usłyszeć poprzez ludzki umysł, wybaczę im, ponieważ nie wiedzą, co czynią. 
Lecz wam mówię: Spieszcie się, aby Moje światło mogło ich dosięgnąć przed chaosem. Nadchodzi 
bowiem czas zamętu, w którym uczeni będą uważać, że nic nie wiedzą, w którym wiele przekonań 
zostanie zniszczonych, a wiele świateł zgaśnie. Jednak pośród tego wichru moje imię będzie 
przechodziło z ust do ust. Ludzkość zwróci swe oczy ku Pismom Świętym w pragnieniu proroctw i 
wiary. Teologowie, duchowni i naukowcy zostaną poddani w wątpliwość. Ale czas, który wam 
zapowiadam i na który was przygotowuję, jest właśnie tym, na który musicie przygotować nowe 
pokolenia, które mają kontynuować waszą misję, aby Mój lud nie wymarł wśród was, ale wzrastał i 
powiększał się liczebnie, w czystej duchowości, w swojej wiedzy i cnotach. 
25 Zbliża się dzień, w którym zostawię was jako nauczyciela, jako przykład i jako "księgę". Gdy 
bowiem Moja Nauka rozbrzmiewa wśród ludzkości, Moje spojrzenie wyszuka was. 
26 Skończyły się czasy, kiedy słuchaliście Mnie, nie czując żadnej odpowiedzialności, kiedy jedliście 
przy Moim stole owoce i chleb, nie podejmując żadnych zobowiązań, i piliście tyle wina, ile 
chcieliście, aż je rozlaliście, i cieszyliście się, że znaleźliście balsam na wasze choroby. 
27 Teraz przychodzicie tutaj z przebudzoną duszą, teraz czujecie swoją odpowiedzialność. Troszczysz 
się o ludzi, cierpisz z powodu swoich chorych i wstawiasz się za moją Sprawą. A wiedząc, że obecnie 
uczestniczycie w moich ostatnich przejawach, spieszycie się, by mnie usłyszeć i zachować moje 
przekazy w waszym duchu. Dobrze czynicie przygotowując się do otrzymania wyroku w ostatnim dniu 
tej manifestacji. 
28 Świat zobaczy, jak "Izrael" powstaje na nowo ze swoich popiołów. Ale nie ten pazerny na 
pieniądze i cielesny Żyd, lecz Izrael według ducha, który, gdy pojawi się wśród ludzi, będzie świadczył 
o reinkarnacji duszy, o prawie miłości i sprawiedliwości, które wstrząśnie fundamentami, opiniami i 
przekonaniami. Na początku będziecie wywoływać walki i wojny światopoglądowe. Ale po tym 
wszystkim odczujesz swój spokój, który sprawi, że pozostaniesz spokojny i niewzruszony nawet w 
chwilach największego konfliktu. Zamieszanie minie, bo zaburzenia psychiczne nigdy nie trwają 
wiecznie, gdyż w rdzeniu każdego człowieka jest iskra światła, która nigdy nie gaśnie. 



29 Potem zostaniecie wezwani, aby wyjaśnić to, czego was nauczyłem, i wtedy będziecie dawać 
światło, aby usunąć zamęt waszych bliźnich. Wtedy, gdy świat osiągnie pokój, Moje Królestwo będzie 
blisko ludzi, ponieważ Moje miłosierdzie będzie gotowe do uwolnienia Siódmej Pieczęci. 
30 Bez ogłaszania, żeście apostołami moimi, będziecie. Nawet jeśli jesteście mistrzami, mówcie, że 
jesteście uczniami. Nie będziesz nosił szaty, która by cię wyróżniała spośród innych, nie będziesz nosił 
książki w rękach, nie będziesz miał 
Budujcie domy spotkań. Nie będziecie też mieli na ziemi żadnego ośrodka ani fundamentu dzieła 
mego, ani żaden człowiek nie będzie nad ludźmi, który by stał w zastępstwie moim. 
31 Przywódcy, których mieliście do tej pory, są ostatnimi. Modlitwa, uduchowienie i praktyka mojej 
Nauki poprowadzą tłumy na ścieżkę światła. 
32 Uroczysta jest chwila, kiedy znaczenie Mojego słowa dociera do twego serca i pozostawia ślad 
światła. Jest taki sam jak ten, który narysowałem dla ciebie w innym czasie z Krwią miłości. 
33 Dusza, pragnąc zbawienia, szuka drogi w tym czasie, a w nim spotyka Mnie, który jestem 
Przebaczeniem, które oczyszcza i Miłością, która wznosi. Zaprawdę powiadam wam, ta miłość jest 
mocą, która jednoczy wszystko, co zostało przeze mnie stworzone, jest Boskim tchnieniem, które 
daje życie i wzmacnia wszystkie istoty. W trakcie waszej ewolucji przekształcaliście się coraz bardziej 
w kierunku doskonałości, zarówno duchowej jak i fizycznej, choć mówię wam, że istotą waszej istoty 
jest dusza, ponieważ ciało jest tylko powłoką, w której rozwija się dusza. 
34 Chociaż w biegu czasów zbłądziliście, bo szliście za skłonnościami ciała, zrozumcie teraz, że 
znaleźliście właściwą drogę, że doszliście do kontemplacji, w której Ojciec objawia się światu, aby 
mógł dostąpić zbawienia. Wy tutaj, w waszym pragnieniu zbawienia, nieraz posuwaliście się do ofiar, 
ponieważ rozumiecie, że prędzej czy później, ale nieuchronnie, wejdziecie do życia duchowego. 
35 Przyznaj, że to życie tutaj, pełne piękna i cudów, jest chwalebne. Nie możecie zaprzeczyć, że 
człowiek również wykonał w nim swoją pracę, która przyniosła postęp w waszym sposobie życia. 
Niemniej - nadszedł czas, kiedy powinniście zwrócić swoje oczy ku Mnie, by powiedzieć Mi, że jestem 
Stwórcą i Właścicielem wszystkiego, co was otacza, i że jestem Światłem, które objawia naukę 
ludziom. Nie wszyscy osiągnęliście ten stopień rozwoju, ponieważ nie wszyscy zrozumieli czasy, w 
których żyją, ani nie mają wiedzy o życiu, które prowadzili wcześniej. 
36 Jakże mogliby przebóstwić łaskę tego czasu ci, którzy owinięci w religijny fanatyzm pozbawiają 
duszę wszelkiej wolności i pozbawiają ją wszelkiego naturalnego wyrazu? Każda dusza zawiera w 
sobie wielkie zdolności, ponieważ istniała przed światem. Ale jeśli jest ona skrępowana i nie może 
wyrazić tego, co w sobie nosi, będzie musiała żyć niezrozumiana i zakłócona. Będzie musiała żyć z 
przeczuciami tego, co duchowe i ze wspomnieniami z własnej przeszłości, a w wyniku strachu, jaki 
zaszczepiły w niej fanatyczne dogmaty wiary o tym, co duchowe, będzie wszystko ukrywać i zatajać. 
37 Stąd nie będzie ona w stanie odczuć mojej obecności, ponieważ nawet słowo "dusza duchowa" 
wydaje się jej obce. Jak mogła mieć wiarę w zmartwychwstanie duszy duchowej, czyli reinkarnację? 
Jak mogła uwierzyć w manifestacje, których jesteście dziś świadkami? 
Zbliżają się ostatnie chwile, w których przemówię do was w tej postaci, lecz ludzkość nie dała jeszcze 
dowodów na to, że czuje moją obecność. 
38 Jakże mało jest tych, którzy dowiedzieli się o moim objawieniu się w tym czasie! Jakże niewielu 
jest tych, którzy nie tylko wierzą w Moje objawienie się poprzez ludzki intelekt, lecz także mają 
pewność, że Boskość może przejawiać się w nieskończonej ilości form. Gdybyście jednak wy, których 
przygotowuję, abyście byli Moimi świadkami, nie dawali świadectwa Mojemu objawieniu w tym 
czasie, "przemówiłaby" natura i jej żywioły, a nowe pokolenia poznałyby Moje dzieła, nawet gdyby 
nie słyszały Mojego słowa. 
39 Zastanówcie się nad swoją odpowiedzialnością i uświadomcie sobie, że jest jeszcze czas, by 
skorzystać z moich nauk, o których wiecie, że mają głębokie znaczenie duchowe, że odsłaniają drogę 
rozwoju dla waszej doskonałości. Zachowaj w swoim sercu wrażenie, jakie pozostawia na tobie istota 
mojego słowa, i zapomnij, że zostało ono poznane przez człowieka, którego usta same wyrażały moje 
wstawiennictwo. 
40 Nie dawaj instrukcji, jeśli sam jej najpierw nie przećwiczyłeś, bo nikt ci nie uwierzy. Ludzie będą 
żądać od was dowodów, które nauczyłem was dawać. To, co możecie i powinniście wiedzieć o duszy 
do dnia dzisiejszego, powiedziałem wam. Do tego, co Ja objawiłem, nie dodawajcie nic. Musisz nadal 



dążyć do tego, aby być odpornym na duszę i ciało. Jeśli bowiem do dnia dzisiejszego są wśród was 
choroby, to dlatego, że z braku duchowości i wiary nie potrafiliście wznieść się ponad nędzę i ból tego 
życia. 
41 Moja nauka uczy nie tylko, abyście mieli wiarę w moc Bożą, ale także abyście mieli wiarę w 
samych siebie. Ten, kto jest prawdziwym spirytystą, będzie mógł w każdej godzinie przyjmować w 
swoim umyśle czyste pojęcie swego Pana. Będzie on bowiem tego godzien zarówno duchowo, jak i 
fizycznie. 
Podsumowując, mówię wam tego dnia: Czuwajcie i módlcie się, aby moc waszych myśli, wysyłanych 
w modlitwie do Ojca Niebieskiego, mogła zstąpić i rozprzestrzenić się jako uzdrawiający balsam na 
cierpienia tej ludzkości. 
42 Umiłowane dzieci, moja boska obecność jest tutaj z wami - nie uczyniona człowiekiem, jak w 
Drugiej Erze, ale duchowo. 
43 Przemawiam do wszystkich tych, którzy Mnie słuchają. Ale jeśli wnikniecie w Moje słowo, 
poczujecie, że Mistrz mówi do każdego serca z osobna. 
44 Nie przyzwyczajajcie się do mojego słowa; uważajcie, że ono obecnie kształtuje waszą duszę, aby 
jej kroki na ścieżce były bezpieczne. 
45 Eliasz jest niewidzialnym pasterzem, który prowadzi owce do bezpiecznej owczarni, tak jak 
Mojżesz prowadził was do Ziemi Obiecanej w Pierwszej Erze. 
46 Kiedy ta zagubiona ludzkość podąży szlakiem swego pasterza? Ja ich oświecę, aby mogli znaleźć 
właściwą drogę. 
47 Droga, o której mówię, jest drogą odnowy, uduchowienia, praktykowania miłosierdzia. Każdy, kto 
słyszy udręczony głos chorego, błaganie tego, który jest wyczerpany i pozbawiony pociechy, powinien 
otworzyć swoje serce i poczuć, jak pulsuje ono miłością i współczuciem. 
48 Moim pragnieniem jest, abyście pozwolili waszej duszy ujawnić się w jej prawdziwej istocie, 
abyście zostali uznani za apostołów mojego Dzieła. 
49 Obecnie przygotowuję nowe pokolenia, które zrobią kolejny krok naprzód. Czy przygotowujesz dla 
nich drogę. 
50 Było wam przeznaczone usłyszeć Moje Boskie pouczenie w tym czasie, bo tak jest napisane. Zegar 
wskazywał godzinę, o której każdy miał przybyć, aby odświeżyć się w cieniu potężnego drzewa, gdzie 
Ojciec przebywa w oczekiwaniu na powrót "syna marnotrawnego", dla którego zawsze ma spojrzenie 
przebaczenia, uścisk powitania i pełen miłości uśmiech. 
51 Światło Mojego Boskiego Ducha przechodzi przez wasz mózg do głębi waszego serca. A na twoich 
ustach kładę Moje słowo, abyś mógł wypełnić misję, którą ci powierzyłem. 
52 To słowo nie jest dziełem ludzkiej wyobraźni. Wzniesienie, które osiągnęła dusza, jest tym, co ją w 
ten sposób przybliżyło do Mnie. Bowiem stopniowo pojmujecie Moje Prawo i w miarę jak się w nim 
rozwijacie, osiągacie większy rozwój. 
53 Jeśli ktoś nie rozumie Mnie, choć Mnie słyszał, to dlatego, że miesza Moją naukę ze swoimi 
ziemskimi teoriami i ideologiami - bo miesza spirytualizm z dogmatycznymi wyznaniami i kościelnymi 
zwyczajami odciśniętymi w nim przez jego przodków. 
54 Moja nauka nie narzuca wam żadnego dogmatu. Wasza duchowa zdolność jest jedyną rzeczą, 
która da wam wiedzę o mojej nauce. Powinniście tylko podążać bez przerwy za tym rozwojem, aż 
wasza dusza osiągnie swoją doskonałość. 
55 Moim dążeniem, wyrażonym w Moim Prawie i w Mojej nauce, jest, aby ludzie stali się braćmi i 
siostrami, aby się wzajemnie miłowali, aby na świecie panował pokój, aby każdy człowiek na ziemi 
reprezentował Mnie swoją cnotą i przykładem. 
56 Znalazłem ludzkość zrozpaczoną w tej Trzeciej Erze i zesłałem jej to boskie natchnienie, aby mogła 
się uratować. 
57 Musiałem jednak walczyć z ich starymi zwyczajami i formami oddawania Mi czci, ponieważ 
uznałem je za nieodpowiednie dla tego czasu, a moja walka z posiadaczami tego dziedzictwa, które 
nie jest moje, była wielka. 
58 Nauka, którą wam przyniosłem, a którą nazwałem spirytualistyczną, jest tą wieczną, którą zawsze 
wam wpajałem. Ale zaprawdę, powiadam wam: Ten, kto nigdy tego nie czuł, nie będzie mógł 
powiedzieć, że to zrozumiał. 



59 Możecie się cieszyć, bo moje przyjście oznacza dla was krok naprzód na drodze postępu 
duchowego. 
60 Ponieważ jesteście jeszcze niedojrzali i słabi, nie jesteście w stanie poznać całej wielkości, jaką 
zawiera moje objawienie. Ale rozwiniecie się dzięki moim naukom i w końcu będziecie dobrym 
przykładem dla tych, którzy oczekują od was, że swoim życiem uczynicie rozpoznawalną ścieżkę 
duchową, którą ludzie utracili. Nie zostawiajcie ich bez nadziei i nie zawiedźcie ich, jeśli przyjdziecie 
do nich tylko ze słowami i bez bycia przykładem, bo wtedy nie uznają was za moich uczniów. Musicie 
świadczyć o mojej nauce swoimi uczynkami. 
61 Jak daleko ludzie są jeszcze od zrozumienia duchowego pokoju, który ma panować na świecie! 
Starają się ją egzekwować za pomocą przemocy i gróźb oraz owoców swojej nauki, którą się szczycą. 
62 Wcale nie zaprzeczam postępowi człowieka, ani nie jestem mu przeciwny, gdyż jest on również 
dowodem jego rozwoju duchowego. Ale mimo to mówię wam, że ich duma z użycia siły i ziemskiej 
mocy nie jest miła przede mną. Bo zamiast uczynić krzyż ludzi lżejszy, bezczeszczą nim najświętsze 
zasady, obrażają się na życie, które nie należy do nich, a oni sieją ból, łzy, smutek i krew zamiast 
pokoju, zdrowia i dobrobytu. Dlaczego ich dzieła ujawniają coś wręcz przeciwnego, choć studnią, z 
której czerpią wiedzę, jest moje własne dzieło, które jest niewyczerpane w miłości, mądrości, zdrowiu 
i życiu? 
63 Chcę równości wśród Moich dzieci, jak to głosiłem już w "Drugiej Erze". Ale nie tylko materialnie, 
jak to ludzie rozumieją. Inspiruję was równością miłości, dzięki której zrozumiecie, że wszyscy 
jesteście braćmi i siostrami, dziećmi Bożymi. 
64 Nie bójcie się przynieść tych objawień ludzkości. Nie będziecie cierpieć męczeństwa, bo te czasy 
już się skończyły, choć będziecie przyczyną śledztwa. 
65 W ten sposób przygotowuję was za pomocą intelektu człowieka. Moje Słowo ma to samo 
znaczenie dla wszystkich, którzy je wypowiadają, a jeśli myślicie, że dla każdego jest ono inne, to 
dlatego, że patrzycie na zewnętrzną formę, a nie patrzycie na znaczenie. 
66 Chcę przyjąć wasze dzieła dla dobra waszych bliźnich, chcę widzieć w was praktykę mojej nauki. 
Jak wiele cudów, które zadziwiają mężczyzn, możesz zrobić! 
67 Wypełnijcie swoje zadanie i na podstawie swoich zasług weźcie w posiadanie "Ziemię Obiecaną" - 
tę obietnicę, która ma być dla was wieczną rzeczywistością. 
Dziecko przychodzi do ojca z pragnieniem ciepła, czyni go swoim powiernikiem, aby wyładować na 
nim swoje troski, cierpienia i lęki. I naprawdę cieszę się, kiedy słyszę nawet najbardziej wewnętrzne 
bicie Twojego serca. W tym celu zbliżam się do was, aby dać wam światło Mojej nauki, abyście się 
podnieśli. 
68 Chociaż nie wlewam w wasze ręce bogactw ziemi, nie chcę też, abyście żyli w nędzy. Wtedy 
będziecie mogli dać przyszłym pokoleniom nieskażony przykład, gdy dowiedzą się, że poszliście za 
mną i odnowiliście się, nie kierując się egoistycznymi interesami i nie odwracając się fanatycznie od 
swoich ziemskich obowiązków. 
69 Budujcie na mocnej ziemi, aby tego, co zbudowałem w was z duchowości i odnowy, nie zniszczyli 
niewierni. Ale nie wolno wam ukrywać tej prawdy przed światem z obawy przed nią; musicie pokazać 
ją światu w jasnym świetle dnia. W tym czasie nie powinniście chodzić do katakumb, aby się modlić i 
móc mnie kochać. Nie wstydźcie się, gdy mówicie lub świadczycie o Mnie w jakikolwiek sposób, bo 
wtedy ludzie nie uznają, że dałem się wam poznać, będą wątpić, że rzesze chorych i potrzebujących 
zostały uzdrowione i znalazły ulgę w cierpieniu, będą zaprzeczać cudom, które uczyniłem, aby 
rozpalić waszą wiarę. 
70 Zostawię wam księgę moich nauk, abyście mogli powiedzieć światu: "Oto, co Mistrz zostawił jako 
dziedzictwo". I rzeczywiście, jak wielu, słysząc czytanie mojego słowa, będzie wierzyć, i jak wielu 
grzeszników będzie odnowiony! Weźcie pod uwagę wszystkie te nauki, aby próby w waszym życiu nie 
złapały was bez przygotowania. 
71 Przez całe swoje życie na ziemi będziesz nadal dawał balsam uzdrowienia, Twoje słowo będzie 
miłującą radą dla dzieci, młodzieży i dorosłych, i dlatego, tak jak dzisiaj, będą Cię prosić, będą nadal 
prosić o Twoją pomoc. Będziecie wzywani przez umierających, którzy szukają waszej pomocy, a 
wasze słowa będą jak droga lub latarnia w godzinie konania ludzkich dusz. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 



Instrukcja 247  
 
1 Witaj, o ludu, który zbliżasz się do mnie w coraz większej liczbie. Oto Mistrz wszystkich czasów, 
dający swoje pouczenie o miłości tym, którzy Go oczekują z dobrej woli. 
2 Przyjmuję was wszystkich, jak to uczyniłem w Drugiej Erze, i mówię do was w tym samym duchu, 
ponieważ jestem tym samym Mistrzem. Wśród was jest wielu z tych, którzy słyszeli Moje słowo - z 
tych, którzy byli świadkami Moich kroków na ziemi i którzy z obojętnością patrzyli na Moje dzieła. Ale 
wśród nich wielu słuchało Mnie z szacunkiem, z zapałem chłonęło Moje słowa i zachwycało się 
światłem Mojej nauki, która ofiarowała im raj i nieznany świat wiecznej rozkoszy dla duszy. 
Tak więc ci, którzy łaknęli i pragnęli miłości, chorzy, utrudzeni i uciśnionych otrzymał mnie. Ilu szukało 
Mnie i dotarło do Mnie po długich wędrówkach, wiedząc, że wkrótce znajdą uzdrowienie, że Ja mogę 
ich uzdrowić, bo jestem życiem i zmartwychwstaniem dla duszy. 
3 Także w tym czasie znalazłem serca pełne wiary, które natychmiast pospieszyły i wiedziały, jak 
przyjąć moje boskie słowo do swoich dusz i zostały uzdrowione. 
4 Mam jeszcze wiele rzeczy do nauczenia was, abyście mogli stać się moimi uczniami. Potem, gdy 
będziecie gotowi, wyślę was do ludzi. Otworzę drogi, abyście mogli siać Moje ziarno i być w harmonii 
z tymi wszystkimi, którzy Mnie kochają i szukają Mnie duchowo. Lecz prowadźcie za rękę tych, którzy 
jeszcze nie weszli na ścieżkę uduchowienia, aż wszyscy zjednoczycie się krocząc tą samą ścieżką. 
5 Idźcie zawsze naprzód, moje dzieci, dążcie do mądrości, abyście mogli odnaleźć istotę życia. Kochaj, 
a będziesz mógł wejść do mojego tajemnego skarbca, nie będzie już żadnych tajemnic, wszystko 
zostanie ci objawione, gdy wejdziesz na szczyt prawdziwej miłości. 
6 Dzisiejsze dzieci będą apostołami jutra, a wy już możecie się nimi stać. Nie staraj się z próżności 
pozostawić pamięci o swoim imieniu w braterstwie. Weźcie sobie za wzór dobrych apostołów, a 
nawet przewyższajcie ich, jeśli chcecie, ale czyńcie to tylko z miłości do ludzi. Dążcie do dobra, 
pracujcie dla pokoju, zawsze wskazujcie drogę do doskonałości. 
7 Inspiruję was w waszych medytacjach, abyście w Moje Imię pocieszali chorych i uczyli waszych 
bliźnich powrotu do Mnie, dążąc do zgody, zdrowia i pokoju. Przynieś tej tak umiłowanej ludzkości 
tajemnicę zdrowia, powiedz jej, że musi powrócić do prostoty, do szczerości, do modlitwy i do dzieł 
miłosierdzia. W nich znajdzie wszystko, czego może zapragnąć. Pomogę ci w godzinie twojej misji. 
Zachęcam was do podążania tą drogą, na której wszyscy musicie rozpoznać, objąć i stworzyć jedną 
rodzinę. Ilekroć wyciągniecie rękę, by uczynić coś dobrego, mój blask będzie spływał i zobaczycie, że 
otoczenie będzie wypełnione pysznymi zapachami, które będą emanować z waszych dobrych 
uczynków. 
8 Błogosławieni są wszyscy, którzy torują drogę ludzkości, którzy przygotowują jej przyszłość dla was. 
Zaznaczcie ten czas łaski, w którym żyjecie dziełami, które pozostaną odciśnięte w świadomości 
waszych bliźnich. Te prace będą waszymi pionierskimi krokami, najskuteczniejszym wezwaniem, jakie 
możecie do nich skierować, i spuścizną, która z pewnością przetrwa. 
9 Oszczędzaj im bólu, ostrzegaj i pouczaj dobrym przykładem, aby ludzkość mogła wkrótce wejść na 
właściwą drogę. Nie chcę widzieć ich płaczu ani dalszego potykania się. Ona jest Moją ukochaną 
córką, którą chcę ocalić. 
10 Pielgrzymów ziemskich: Jesteście w cieniu potężnego drzewa i cieszycie się jego owocami. Właśnie 
tutaj znajduje się źródło czystej i krystalicznie czystej wody, gdzie można ugasić pragnienie. Wszystko, 
czego potrzebujesz, znajdziesz u nas. 
11 Zostawiliście za sobą tłumy mężczyzn i kobiet, którzy wciąż szukają drzewa i źródła. 
12 Widziałem cię silnym. Gdy głód, znużenie i pragnienie odeszły od was, powiedziałem wam: 
Zwróćcie oczy na tych, którzy giną z braku. 
13 Gwiazda, która was prowadzi i która jest waszym wodzem, świeciła ponad wszystkimi. Ale nie 
wszyscy byli w stanie to dostrzec i zbłądzili. 
14 Oto jak widzę duszę ludzką w tym czasie: głodną, bo chleb był przed nią ukryty - rozbitka, bo stała 
się słaba wobec namiętności świata i nie znalazła wyciągniętej do niej zbawczej ręki. 
15 Już przygotowuję was jako rybaków dusz, abyście z miłością ratowali swoich bliźnich. 



16 Bądź wsparciem dla chorych i zmęczonych, bo teraz jesteś silny. Uzdrawiaj rany, czy to duszy, czy 
ciała, wylewając na nie Mój balsam uzdrawiający. Gdy spragniony nie ma już sił, by przyjść do mnie, 
przynosisz mu wodę do ust. 
17 To jest Moje odwieczne prawo miłości, które wam przepisuję. Serce twoje będzie nową arką 
przymierza, w której będzie ono przechowywane. Wtedy to właśnie to wewnętrzne światło będzie 
kierować twoimi krokami i wyznaczać drogę tym, którzy za tobą podążają. 
18 Moje słowo w tym czasie jest manną, która karmi waszą duszę w jej wędrówce przez życie pełne 
niezgody, cierpienia i zmagań, jak podczas przejścia przez pustynię. Ale ta manna jest manną życia 
wiecznego - nie tak jak ta, która żywiła lud izraelski tylko tak długo, jak trwała wędrówka po pustyni, a 
o której dzieci tego ludu zachowały pamięć, biorąc jej garść jako relikwię. 
19 Mężczyźni i kobiety, pozostańcie wierni mojej nauce, tak że wśród waszych bliźnich możecie być 
jak słońca, które rozpraszają ciemności, Dajcie dobry przykład dzieciom, tak że w łonie rodziny mogą 
być jak świecznik z niegasnącym światłem. 
20 Błogosławione są Moje ukochane stworzenia, w których widzę gorliwy wysiłek, a jednocześnie ból, 
głęboki ból, bo wiecie, że ten czas wkrótce się skończy i niewiele wykorzystałyście z Mojej nauki. Ale 
zaprawdę powiadam wam: Czas łaski nie dobiega końca. Będę przy tobie i będę strzegł twoich 
kroków. Oczy proroków ujrzą mnie idącego przed narodem wybranym. 
21 Jestem nieskończoną miłością, wzniosłym miłosierdziem i nigdy nie zostawiam moich dzieci 
bezbronnych. Mój Duch jest zawsze z tobą i czeka na wezwanie, aby dać ci moją pieszczotę. Nigdy nie 
byliście sierotami, a jeśli czujecie się opuszczeni przez krótki czas, to dlatego, że mnie opuściliście. Ale 
teraz widzę, że chcesz odczuć działanie mojej łaski. 
22 Błogosławiony, kto Mnie wzywa, bo Ja schodzę do jego serca i trwam w nim. Kto prosi o światło 
Mojego Ducha, będzie oświecony. Kto Mnie wzywa jako Ojca, spotka Mnie jako Ojca. Kiedy będziecie 
mnie potrzebowali jako lekarza, będę przy was i poczujecie Mój uzdrawiający balsam. Do tego, kto by 
Mnie wzywał jako brata, wyciągnę Moją miłosierną rękę, aby go prowadzić i pocieszać, a ten, kto 
Mnie prosi jako Mistrza, otrzyma naukę w swoim sercu. 
23 Nic nie jest dla mnie niemożliwe. Ja jestem Wszechmogący, a nieskończona miłość, jaką czuję do 
Moich stworzeń, sprawia, że obdarzam ludzi Moim miłosierdziem i przebaczeniem. Ci nie mają 
patrzeć na wasze słabości, lecz tylko podnosić swoją duszę; jest ona bowiem częścią Mojego Ducha i 
należy do Mnie. Ponad nim jest duch, czyli boska iskra, którą umieściłem w każdym ludzkim 
stworzeniu. Uczynię z ciebie filar, bo teraz buduję nowy świat, świat pokoju i światła. 
24 A wy, którzy, jak uczniowie Drugiej Ery, słuchacie Mojego słowa, prosicie Mnie, abyście byli 
użytecznym narzędziem dla Mojego dzieła, a Ja daję wam siłę i światło do jego wykonania. Na 
wszystkich swoich drogach będziesz mnie czuł. 
25 Chcę, abyście zrozumieli moje słowa z tego czasu, które będą wyryte w waszych sercach, a także, 
abyście zrozumieli znaczenie mojego przyjścia w Drugiej Erze. To bowiem, co wydarzyło się w tym 
czasie, było dziełem odkupienia duszy. 
26 Zstąpiłem jako Zbawiciel z doskonałości, stając się człowiekiem na ziemi. Wypełniłem misję 
zbawienia wszystkich stworzeń, które popadły w grzech przez swoje nieposłuszeństwo od Adama. Ich 
słabość powodowała, że ich dusze zapadały się coraz głębiej i głębiej. Ale we właściwym czasie, w 
wypełnieniu zapowiedzi przyjścia Mesjasza, stałem się człowiekiem, aby dać Moje pouczenie, zdjąć 
kajdany duszy i dać jej zmartwychwstanie. 
27 Wszyscy wiecie, co się stało podczas Ostatniej Wieczerzy. Chleb i wino, które podałem moim 
uczniom, były pokarmem dla całego wszechświata. Symbolizowały one moją Esencję i moją miłość, 
która panuje nad wszystkimi moimi dziećmi, wierzącymi i niewierzącymi. Światło mojego Ducha 
zostało dane wszystkim. 
28 Umyłem nogi Moim apostołom, aby okazać Moją pokorę i zaprosić ich do wyruszenia na drogi 
ziemi, aby przygotować każde serce Moją miłością - tą ogromną miłością, którą czuję do wszystkich, 
aby nikt nie zginął i wszyscy przyszli do Mnie. Ale ten akt uczy was oczyszczania się z każdego grzechu, 
jeśli chcecie przystąpić do wypełnienia waszej misji. 
29 Nic nie zatrzymywalem dla siebie. Co ludzie mogą zrobić przeciwko mnie, że nie wiedziałem 
wcześniej? Wszystko zostało przygotowane zgodnie z Moją wolą i tak jak się stało, było to zgodne z 



moim przeznaczeniem, aby przekonać serca. Wciągnęli Mnie na krzyż, obnażyli Moje ciało, przybili 
Moje ręce i Moje stopy do drewna. - To jest właśnie symbolika krzyża: 
30 Pozioma belka to grzech świata, który przeciwstawia się belce pionowej. Ten ostatni wznosi się na 
wyżyny i wyznacza je. Ale grzech jest zawsze przeszkodą w wyniesieniu się do Boskości. 
31 Byłem przybity do tego drewna, a gdy duch mój widział chłód serc, niegodziwość, a potem radość, 
gdy widzieli to ciało zamęczone, twarz wykrzywiona bólem. Moje usta wypowiedziały wtedy te słowa: 
"Przebacz im, Panie, bo nie wiedzą, co czynią". Teraz, w tym obecnym czasie, przebaczam ci 
ponownie, ponieważ nadal mnie nie rozumiesz. Jak wiele Moich stworzeń twierdzi, że Mnie kocha, a 
Mnie nie kocha, jak wielu, którzy wierzą, że Mi służą, służy pokusie! 
32 Znowu moje oczy spoczywają na tłumach i rozpoznaję jednego i drugiego z tych, którzy mnie 
wtedy otaczali - z tych, którzy krótko przedtem otrzymali cuda, a jednak nie byli w stanie mnie 
rozpoznać. 
33 Widziałem w tych twarzach ani miłosierdzia, ani miłości. Dlatego powiedziałem do ludu: "Pragnę". 
To nie pragnienie ciała, ale pragnienie duszy spowodowało, że te słowa zostały wypowiedziane. 
Byłam spragniona miłości mężczyzn. Ale daleka od miłości, widziałam w nich satysfakcję, przyjemność 
z tego, że sprawili, iż cierpiałam aż do śmierci. Wtedy zatrzęsła się ziemia, słońce pociemniało i stało 
się, że Mój Duch odłączył się od Ciała Jezusa. 
34 Dzieci moje widziały ciało, na które spadł cały ciężar grzechu i hańba świata, a ciało męczennika 
wołało: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?". 
35 Następnie zwróciłem Mój wzrok na bolesne oblicze Maryi, na Mojego apostoła Jana i na kobiety, 
które towarzyszyły Maryi, i chcąc pozostawić jeszcze jeden dowód Mojej miłości, powierzyłem Maryi 
opiekę i ochronę wszystkich Moich dzieci, mówiąc do Niej: "Niewiasto, oto dziecko Twoje", a do Jana: 
"Dziecko, oto Matka Twoja". To było dziedzictwo, które w tym momencie przekazałem ludzkości. Jan 
uosabiał dziecko, człowieczeństwo. Zostałeś powierzony Maryi, aby wiecznie wstawiała się za 
wszystkimi stworzeniami, aby je pocieszała i chroniła.  
36 Następnie zwróciłem się do tego, który wołał w udręce i który również został przybity do krzyża: 
do Dimasa. Wszedłem do jego serca i zobaczyłem jego wielką skruchę. Powiedział do mnie: "Ciebie, 
który jesteś doskonały, oni ukrzyżują. Zmiłuj się nade mną biednym grzesznikiem". Pocieszyłem go, 
mówiąc: "Zaprawdę, zaprawdę, za kilka chwil będziesz ze mną w raju". 
37 Smierć fizyczna zbliżała się do Jezusa, a wtedy wypowiedziałem te słowa: "Ojcze, w Twoje ręce 
polecam ducha mego". Uczyłem was, abyście wracali do Ojca po wypełnieniu Jego przykazań. Mój 
duch powrócił do Jego obecności, aby zjednoczyć się z Jego duchem. 
38 Moje ostatnie słowa brzmiały: "Wszystko skończone". Błogosławione serce, które może osiągnąć 
ostateczny cel swojej drogi ewolucji, bo Ja je przyjmę i będzie ono pełne łaski i doskonałości. 
39 Jest to siedem słów, które świat słyszy rok po roku, nie rozumiejąc ich duchowego znaczenia. 
40 Moi uczniowie i przyjaciele, po odejściu Jezusa, odzyskali ciało, zabalsamowali je zgodnie ze 
zwyczajem i umieścili w grobowcu. W ciągu trzech dni, które nastąpiły, Mój Duch zszedł do światów, 
gdzie dusze czekały na Mnie, aby dać im wolność i wskazać im drogę. Odkupienie dosięgło również 
tych istot, które w ciemnych sferach oczekiwały na swego Zbawiciela. 
41 Potem ukazałem się, czyniąc się widzialnym, i odwiedziłem Matkę moją, Marię Magdalenę, i 
uczniów moich. Przed Moim Wniebowstąpieniem dałem im Moje ostatnie pouczenie, aby im 
pokazać, jak mają się zachowywać wśród ludzi, jeśli mają nieść Moją nieskończoną mądrość, 
doskonałe pouczenie, aby obudzić wszystkie dusze do nowego życia. 
42 A dziś, gdy zbliża się czas odejścia od was, mówię wam: Nie bądźcie niespokojni po tym 
ograniczonym czasie nauczania. Dusze rozwinęły się i nie musicie widzieć mnie materialnymi oczami. 
Nie jest też już konieczne, żebyście słyszeli Moje słowo z materialnych ust. Dusza rozwinęła się, 
wzniosła się i otrzyma duchowo. W przyszłości wskażę tę drogę wszystkim moim uczniom. 
43 Wszystkim moim dzieciom daję moje polecenia. Mistrz mówi do ciebie: Kiedy już przekształcicie 
powierzone wam dusze w żyzne pola, na których miłość przynosi owoce, zapanuje wśród was jedność 
i braterstwo. Wtedy będziecie mogli uważać się za moich uczniów. 
44 Czasami mówię do was obrazami, abyście mogli wniknąć w głębokie nauki, odciskając Moje słowo 
w waszej wyobraźni, i mówię do was szczegółowo, aby nie było niczego, co by was obrażało lub 
wprowadzało w zakłopotanie. Gdyby tak nie było, już dawno stworzylibyście odznaki rangi, stopnie i 



klasyfikacje wśród uczniów i uczennic, wśród "pierwszych" i "ostatnich" w waszych zgromadzeniach, 
a pośród uroczystości wieńczylibyście się fikcyjnymi wieńcami laurowymi. Mężczyźni mają bowiem 
skłonność do próżności i popisywania się. 
45 Zasiewajcie między sobą ziarno braterstwa, które moi apostołowie uprawiali w owym czasie. To 
ziarno było wzorem, na którym zasadzono kościoły, wioski i miasta. 
46 Co musisz wiedzieć, aby nauczać mojej doktryny? Miłość. Nie możecie być misjonarzami 
Chrystusa, jeśli nie macie miłości w waszych sercach. Wszyscy dotrzecie do mnie, a stanie się to przez 
miłość. Niektóre z nich pojawią się wcześniej, a inne później. Ci, którzy spóźnili się najbardziej z 
własnej winy, będą musieli wylać najwięcej łez. Wszyscy jesteście jak kwiaty, które nie otwierają się w 
tym samym czasie, aby otrzymać światło nowego dnia. Jeśli wasze serce pozostało zamknięte na 
Boską Miłość, mówię wam teraz: wasza przeszłość przeminęła, teraz wieczność was odzyskuje. 
Trzymam w swoich rękach księgę waszego przeszłego życia, w której z pewnością jest wiele skaz. Ale 
są w nim również puste strony waszego przyszłego życia i waszej transformacji. Widzę i wiem 
wszystko. 
47 Jeszcze raz powtarzam wam, że wszyscy zjednoczycie się ze Mną. Ale każdy z nich będzie musiał 
sam "zdobyć" Niebo. Możesz dokonać tego "podboju" łatwo poprzez miłość lub smutno poprzez ból. 
Pomagam wam, pocieszam was i prowadzę, ale resztę musicie zrobić sami. Wzmacniam was, a siła ta 
jest siłą miłości, prawdziwej energii, która porusza wszechświatem, wszystkim, co jest stworzone, i 
bez której nie moglibyście istnieć. Ukrywam przed tobą księgę twojej przeszłości, bo gdybyś zobaczył 
jej strony, zapłakałbyś ze smutku i zachorowałbyś ze smutku. Dla wielu ich przerażenie i smutek 
byłyby tak wielkie, że uznaliby się za niegodnych przebaczenia i odkupienia. Nawet w tych ciemnych 
sprawach moja miłość jaśnieje, oszczędzając wam strasznej i niekończącej się agonii, i stwarza nowe 
drogi, na których możecie stopniowo odnawiać swoją duszę przez czyste uczynki. Gdybyście jednak 
znali przyszłe strony waszej księgi życia - jakże byście się uśmiechali z radości! 
48 Gdy się wywyższycie, będziecie z radością wspominać dawne cierpienia i będziecie dziękować 
Ojcu. Cierpienia te były bowiem mniejsze niż to, na co zasłużyłeś. 
49 Oto Moje słowo dane przez intelekt człowieka. Żeby było ono tak doskonałe, jak tego pragniecie, 
powinniście uduchowić siebie i sprawić, żeby wasi bracia i siostry, przez których mówię do was, 
uczestniczyli w tym. Daj im idealizm, spokój ducha i zachętę do tego. Twoja praca jest trudna do 
spełnienia dla duszy i bardzo uciążliwa dla ciała. Moje dzieło potrzebuje silnych nosicieli głosu, tylko 
w ten sposób będzie mogło czynić cuda, których domaga się świat niewierzący, to znaczy ci, którzy w 
swoim zwątpieniu są jak Tomasz - muszą zobaczyć i dotknąć, aby zostać przekonanym, nie wiedząc, 
że i oni mogliby czynić cuda, gdyby za swój wzór wzięli mniej Tomasza, a bardziej Mistrza, który do 
was mówi. 
50 Wy, głosiciele Mojego Słowa: dopóki wasza praca nie jest rozumiana i widzicie, że nie otrzymujecie 
uwagi i szacunku, na jaki zasługujecie z powodu pracy, którą wykonujecie - pogódźcie się z tym, 
przebaczcie, nie traćcie dobroci. Lecz gdy czujecie duchowy dotyk Mojego światła skierowanego do 
waszego umysłu, by potem wypłynąć z waszych ust - myślcie o Mnie, poddajcie się z radością Mojej 
miłości, służcie Mi z nieskończoną rozkoszą, wiedząc, że w ten sposób służycie waszym braciom i 
siostrom. Nagrodzę wasze przygotowanie, napełniając was łaską w tych chwilach. Aby zasłużyć na to 
wszystko, musicie stać się kochający i mieć w swoim sercu uczucie prawdziwego miłosierdzia. 
51 W chwili przygotowania na moje objawienie nie myślcie o ziemskich "mądrościach" czy filozofiach, 
bo to wszystko będzie bezużyteczne wobec mojej mądrości. To ja was inspiruję w waszym uniesieniu 
i daję wam siłę do wypełnienia waszego trudnego zadania. Jeśli mi się poddacie - czego macie się 
bać? 
52 Módlcie się, ale niech wasza modlitwa będzie określona przez wasze codzienne projekty i prace; to 
będzie wasza najlepsza modlitwa. Ale jeśli chcesz skierować do Mnie jakąś myśl, wyrazić nią prośbę, 
powiedz Mi tylko: "Ojcze, niech się stanie wola Twoja względem mnie". W ten sposób wyprosicie 
jeszcze więcej, niż mogliście zrozumieć i na co mogliście liczyć, a to proste zdanie, ta myśl, uprości 
jeszcze bardziej to "Ojcze nasz", o które prosiliście mnie w innym czasie. 
53 Z tym masz modlitwę, która prosi o wszystko i która najlepiej przemówi za ciebie. Jednak nie usta 
twoje to powiedzą, lecz serce twoje to poczuje; bo powiedzieć to nie znaczy poczuć, a jeśli to 
poczujesz, nie musisz mi tego mówić. Wiem, jak usłyszeć głos ducha i zrozumieć jego język. 



54 Czy jest dla ciebie większa radość niż to, że to wiesz? Czy też sądzisz, że polegam na tobie, abyś mi 
powiedział, co mam robić? Nie utwierdzajcie się w przekonaniu, że Moje manifestacje wymagają 
odpowiednich miejsc, specjalnych szat, a nawet pewnych zachowań, abym mógł się objawić. Nadejdą 
dni, kiedy Moje natchnienia będą z wami w każdym miejscu i o każdej godzinie, przed różnymi 
tłumami, gdzie będziecie wyrażać Moje myśli słowami i w językach, które wszyscy zrozumieją. 
55 Jedynym kościołem, w którym to słowo będzie rozbrzmiewać, będzie serce twojego brata. Czy 
uczysz się języków, aby móc przekazywać moje słowo w językach innych niż ten, którym się 
posługujesz? Mówię wam, że będziecie wyrażać moje myśli, które są światłem, a każdy odbierze je w 
swoim języku, jak to się stało, gdy moi apostołowie mówili o moim Królestwie ludziom różnych 
języków. Ci, którzy wierzą, że te zdumiewające wydarzenia są prawdziwe, nazywają je cudami, 
podczas gdy inni zaprzeczają im, ponieważ uważają je za niemożliwe. Ale mówię wam, że są to małe 
rzeczy, które będziecie mogli robić bez wysiłku, jeśli naprawdę jesteście uczniami mojej miłości. 
Podążajcie za impulsami waszego serca, o moi głosiciele, nie naśladując nikogo. Pamiętaj, że każdy z 
nich ma zadanie do wykonania. 
56 Ludzie, pomnażajcie się, wspomagajcie myślą tych, którzy są moimi narzędziami. W swoim 
zachwycie dają wam duchowe światło, pokarm, który was umacnia i zachwyca. Służą oni po to, 
abyście mogli się uczyć. Jutro inni zrobią dla ciebie to, co ty robisz dla nich dzisiaj. Możecie 
powiedzieć, że zewnętrzna forma języka, w którym mówiłem w "Drugiej Erze" i tego, którego 
używam teraz, są różne i po części mielibyście rację. Jezus bowiem przemawiał do was wtedy 
wyrażeniami i idiomami ludów, w których żył, tak jak Ja przemawiam dzisiaj w odniesieniu do ducha 
tych, którzy słuchają Mojego słowa. Ale duchowa treść, którą to słowo przekazuje, która została dana 
wtedy i teraz, jest taka sama, jest jedna, jest niezmienna. Pozostało to jednak niezauważone przez 
wielu, których serca są zatwardziałe, a umysły zamknięte. 
57 Zawsze są tacy, którzy odchodzą od korzenia i trzymają się tego, co zewnętrzne, gdzie błądzą i 
schodzą na manowce, nie zdając sobie z tego sprawy. Język, który objawia się w każdym z Moich 
dzieci, przez które do was mówię, jest bardzo prosty i czysty, objawia miłość i ma treść duchową. Ale 
nie dajcie się zwieść melodyjnym wyrażeniom, które brzmią bardzo dobrze dla waszych uszu, a nie 
mówią nic do waszego serca. 
58 Niech wasze serce będzie bardziej poruszone niż wasz mózg, bo to jest panem tego. Im bardziej 
człowiek jest wyniesiony, tym bardziej kocha, tym bardziej jest pokorny i tym zdrowszy. 
59 Szukajcie mojego dzieła w najczystszej i najwyższej waszej wierze, waszej miłości i waszych 
wyobrażeniach. Nie komplikuj tego zbędną wiedzą i nie zaciemniaj blasku tej nauki zewnętrznymi 
formami kultu. Nie zapominajcie, że przez te i inne rzeczy, o których powiem wam później, 
zboczyliście z prawdziwej drogi. 
60. Co wolisz: Szukać mnie za pomocą przedmiotów, które tworzycie, aby mnie reprezentować, czy 
też przyjmować bezpośrednio w swoim sercu dotyk mojej miłości lub wołanie mojego głosu? 
Uduchowiajcie się. Zaprawdę powiadam wam, kto to osiągnie, posiądzie coś, co jest więcej warte niż 
wszystkie ziemskie tytuły i stanowiska. 
61 Zobaczycie cuda, kiedy to się stanie, a nawet wcześniej będą miały miejsce niesamowite 
wydarzenia. Naprzód, uczniowie! Nie dajcie się zastraszyć duszom bez światła, czy to wcielonym, czy 
już nie wcielonym. Ale kochajcie ich i pomagajcie im, bo oni też są Moimi bardzo kochanymi dziećmi, 
które będą Mnie nadal szukać, tak jak wy Mnie szukaliście. Przyjmę je wtedy i obejmę jak Syn 
Marnotrawny. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 248  
 
1 Pokój mój niech będzie w każdej duszy. Odczujcie ten pokój głęboko, aby światło, które sprawia, że 
prawdziwe ścieżki stają się dla was widoczne, mogło wybuchnąć i abyście mogli odwrócić się od 
ciemnych ścieżek, którymi podążaliście przez wieki, potykając się wśród ciernistych krzewów. Z jak 
wielkim utrapieniem pokryliście piękną planetę, którą wam powierzyłem, abyście mogli na niej 
zamieszkać przez chwilę waszego wiecznego życia. 
2 Tylko z pokojem w duszy będziesz w stanie iść za mną i zrozumieć mnie. Nauka, której wam 
udzielam, jest przeznaczona dla silnych dusz, dla ludzi, którzy stali się silni w bólu i w miłości, aby 
później mogli świecić przed ludzkością jako przykład. 
3 Jeśli będziecie myśleć o przykładzie Jezusa, najlepiej wykorzystacie moje nauki. Lecz jeśli upieracie 
się przy jedzeniu gorzkich owoców, które uprawia ludzkość, to niewiele lub nic nie zrozumiecie z nauk 
Mistrza. Istnieje wiele niebezpiecznych i żarłocznych owoców, ponieważ obiecują one słodycz na 
zewnątrz, a wewnątrz ukrywają truciznę. 
4 Mówię wam na nowo: Odpocznijcie na duszy i zapomnijcie na chwilę o swoich problemach z myślą, 
że są one problemami całej ludzkości, ponieważ świat przeżywa czas zadośćuczynienia. 
5 Jesteście jak krzewy, które czasami mają gałęzie tak jałowe i chore, że potrzebują bolesnego 
przycinania, aby usunąć chore części, aby mogły się odrodzić. Kiedy moja sprawiedliwość miłości 
usuwa z drzewa człowieka chore gałęzie, które niszczą jego serce, podnosi go. Kiedy człowiek ma 
odciętą kończynę swojego ciała, wzdycha, drży i staje się tchórzliwy, nawet jeśli wie, że jest to 
zrobione w celu usunięcia tego, co jest chore, co jest martwe, i zagraża temu, co może jeszcze żyć. 
Róże też, kiedy są przycinane, wylewają swoją życiodajną krew jak łzy bólu, ale potem pokrywają się 
najpiękniejszymi kwiatami. Moja Miłość w nieskończenie wyższy sposób oczyszcza zło w sercu Moich 
dzieci, czasami poświęcając Siebie. Kiedy ludzie mnie ukrzyżowali, okryłem moich oprawców moją 
dobrocią i moim przebaczeniem i dałem im życie. Swoimi słowami i milczeniem napełniłem ich 
światłem, obroniłem i ocaliłem. W ten sposób ograniczam zło, odpieram je Moją miłością, a złoczyńcę 
bronię i zbawiam. Te przebaczenia były, nadal są i będą wiecznymi źródłami zbawienia. 
6 Dziś, tak jak w przeszłości, podnoszę cię w twoich upadkach, interweniuję w twoim chodzeniu na 
manowce. Wiedz, że nie masz się czego bać ode mnie. Bójcie się siebie! 
7 Zawsze pokazuję moim dzieciom łatwą, piękną i bezpieczną drogę. Oszczędzam wam długich, 
trudnych i bolesnych podróży pieszych, które sami sobie stwarzacie poprzez swoje dzieła. Jeśli 
błądzicie lub jesteście powolni i opóźniacie swoje przybycie na ścieżkę światła, to tylko dlatego, że 
jesteście uparci w tym. 
8 Daję wam nowe objawienia, abyście i wy mogli dokonać nowych przemian. Nic i nikt nie będzie w 
stanie przeszkodzić moim słowom nauczania w dotarciu do dusz w formie pism. Moje słowo zniszczy 
wszystko, co fałszywe, co nagromadziło się w życiu człowieka. 
9 Nie wywołuję małego sporu, lecz wielką wojnę światopoglądową, w której błyszczeć będą 
natchnieni. Dam wam właściwe słowo, abyście mogli prawidłowo interpretować moją naukę. 
10 Przyjdź do Mistrza i ucz się od Niego, abyś mógł usunąć złe interpretacje, których nauczono cię o 
pismach świętych z dawnych czasów. Te błędne interpretacje, które były jak ślepe lustra, nie 
pozwalały wam zobaczyć prawdy. 
11 Jeden mówił do ciebie o Antychryście, odnosząc się do objawienia mojego ucznia Jana. Błędnie 
zastosowaliście tę osobowość do wielu waszych bliźnich, zarówno z przeszłości, jak i z teraźniejszości. 
Dzisiaj mówię wam, że ten Antychryst, tak jak go ludzkość widziała, nie istnieje i nie będzie istniał. 
Antychryst jest każdy, kto nie kocha, bo Chrystus jest miłość Stwórcy. Uznajcie więc, że wasz świat 
jest pełen antychrystów, którzy są zaślepieni materializmem. 
12 Mówię wam, że lepiej jest dla was być pełnym niepewności i zaprzeczeń, niż być pełnym 
fałszywych przekonań lub kłamstw, które uważacie za prawdy. Szczere zaprzeczenie, które wynika z 
wątpliwości lub niewiedzy, wyrządza ci mniejszą krzywdę niż fałszywe przekonanie o nieprawdzie. 
Szczera wątpliwość, która pragnie zrozumienia, jest lepsza niż głęboka wiara w jakiś mit. Rozpaczliwa 
niepewność, wołająca o światło, jest lepsza niż fanatyczna lub bałwochwalcza pewność. Dziś wszędzie 
przeważają niedowiarkowie, rozczarowani i rozgoryczeni. Są to buntownicy, którzy często widzą 



wyraźniej niż inni, którzy nie czują rytualnego pozerstwa jako takiego, ani nie przekonują ich 
zapewnienia, które słyszeli od tych, którzy duchowo kierują ludźmi. Wszystkie te skomplikowane 
teorie nie zaspokajają bowiem ich serc spragnionych czystej wody, która uśmierza ich strach. Ci, 
których uważasz za buntowników, często wykazują więcej światła w swoich pytaniach niż ci, którzy 
odpowiadają na nie, ponieważ uważają się za uczonych lub wybitnych. Oni czują, widzą, wyczuwają, 
słyszą i pojmują z większą jasnością niż wielu, którzy nazywają siebie mistrzami w boskich naukach. 
13 Dyskutujecie również o strasznym i przerażającym końcu świata, który według was jest 
nieuchronny za każdym razem, gdy wybucha wojna. Na to też mówię wam dzisiaj, że ten koniec, 
którego oczekujecie, nie nadejdzie. Moje słowa Drugiej Ery odnoszą się do zmaterializowanego i 
naukowego świata, który nie czci Mnie, nie kocha Mnie, nie uznaje Mnie. 
14 Dosłownie wierzyliście w przyjście ludzi, którzy będą nazywać siebie "Chrystusem", i w końcu 
uwierzyli i zrozumieli, że będą to fałszywi Chrystusowie. 
15 Chcecie źle przyjąć symbole i zajmować się nimi tak, że popadacie w błąd i w końcu nie wiecie, co 
myśleć. Nie myśl tyle, oczyścić swoją duszę i swoje serce, i przyjść do mnie. Dam wam światło i 
ujawnię wam to, co powinniście wiedzieć, zarówno dla waszej materialnej poprawy, jak i dla waszego 
duchowego wznoszenia się. 
16 Kim są fałszywi Chrystusowie? Wszyscy ci, którzy trąbią o wyższości i cnocie i twierdzą, że są 
szerzycielami dobra, choć czynią coś zupełnie przeciwnego. 
17 Nadal mówisz o straszliwej sprawiedliwości Bożej, o gniewie Jehowy, o "oko za oko i ząb za ząb" w 
dniu sądu, kiedy to ja będę mszczącym się sędzią. Ale ile dni sądu doświadczyłeś podczas swojej 
egzystencji? W tych smutnych chwilach dla twojej duszy, nie byłem twoim sędzią, ale twoim obrońcą. 
W Moim duchu gniew nie może istnieć. Jak więc mógłbym to ujawnić? We Mnie jest tylko harmonia. 
Ci, którzy biorą oko za oko i ząb za ząb, to wy. Moja sprawiedliwość jest miłosierna i to wy sami 
prosicie o możliwość oczyszczenia się. Bo ja cię nie karzę. 
18 Wy, którzy błądzicie, Ja was wkrótce przyjmę i dam wam Moją siłę i Moje światło, gdy Mnie 
wzywacie. To nie ma znaczenia, że masz w swoim ciele i w swojej duszy znak wielkich grzeszników. 
Sprawię, że będziecie błogosławić tych, którzy was obrazili, i błogosławić Boga za to, że uznał ten cud 
za możliwy w was. Wtedy zaczniesz odczuwać miłość Chrystusa w swoim sercu. Niektórzy myślą, gdy 
słyszą te słowa: Jak to jest możliwe, że wielcy grzesznicy mogą otrzymać tę łaskę tak samo jak 
sprawiedliwi, którzy posiadają ją przez zasługę? O ludzie, ludzie, którzy nie widzicie dalej niż wasze 
oczy! Zawsze dawałem wam moje dobrodziejstwa przez łaskę, nawet zanim na nie zasłużyliście! 
19 Odpowiadam zarówno na czystą myśl, jak i na bolesny lament tego, kto zbliża się do Mnie 
splamiony, ilekroć z powodu braku miłości bliźniego uchodzi z niego choćby iskra pokory lub 
rozeznania. 
20 Jestem obrońcą słabych, którzy wylewają łzy w ich wielkiej niezdolności i niewiedzy. Jestem boską 
nadzieją, która wzywa i pociesza płaczącego, jestem kochającym Jezusem, który delikatnie pieści 
tego, który jęczy w swoim bólu i zadośćuczynieniu. 
21 Ja jestem waszym Zbawicielem, waszym Odkupicielem. Jestem prawdą dostępną dla człowieka. 
22 Teraz następuje inna z Moich nauk, uczniowie: Zaprawdę powiadam wam, gdy czujecie się silni, 
wielcy lub wyżsi, oddalacie się ode Mnie, ponieważ wasza pycha dusi uczucie pokory. Ale kiedy 
czujecie się mali, kiedy uświadamiacie sobie, że jesteście jak atomy pośród Mojego stworzenia, 
zbliżacie się do Mnie, bo z powodu waszej pokory podziwiacie Mnie, kochacie Mnie i czujecie, że 
jestem blisko was. Wtedy myślisz o tym wszystkim, co jest wielkie i niepojęte, co Bóg trzyma w sobie i 
co chciałbyś poznać i doświadczyć. Wydaje się wam, jakbyście słyszeli echo boskich szeptów w waszej 
duszy. 
23 Ja jestem Panem twojej duszy i jej Zbawicielem. Twoje ciało jest jednym z wielu narzędzi, które 
zostały ci dane. Ale większość zapomina o mnie, gdy się wciela i błądzi pod wpływem życia, które ich 
otacza na ziemi. Dzieje się tak, gdy duszy wciąż brakuje prawdziwej wielkości i wzniosłości. 
Inni, którzy nie zapominają, że Ja jestem ich Panem i ich Ojcem, okazują się nienasyceni w proszeniu, 
ale skąpi, gdy chodzi o dawanie. Brakuje im hojności duszy, aby móc kochać. Myślą, że rozumieją, jak 
prosić, ale nie rozumieją, jak dawać. Nie podejmują wysiłku, aby nauczyć się prosić, a tym bardziej, 
aby nauczyć się dawać. Jedyną rzeczą, o którą powinni Mnie prosić, jest to, abym spełnił wobec nich 
Moją Wolę. Poznałaś już bowiem, że Wola Moja jest sprawiedliwa, doskonała i kochająca. 



24 Mówię wam: "Proście, a będzie wam dane". 
25 Czy uważa Pan/Pani, że ten zwrot lub prośba jest bezsensowna? Zaprawdę powiadam wam, kto 
zwraca się do Mnie i odczuwa to, ten znalazł źródło cudów. - Co do dawania: dawaj wszystko, co radzi 
ci miłość. 
26 W świecie próbujesz uciszyć najczystsze doznania duszy przez odpowiednie przyjemności. Lecz 
ponieważ Boski Duch jest ukryty w waszej istocie, wszyscy będziecie musieli poddać się Jemu, jedni 
wcześniej, inni później. 
27 Mężczyźni nie będą w stanie walczyć przeciwko Bogu na zawsze, przeciwko jedynemu, który może 
podnieść cię z twojego stanu niedoskonałych istot do wysokości doskonałości. 
28 Pokażę wam prawdziwy sens życia moją nauką i nauczę was poprawnie interpretować nie tylko 
moje słowo z tego czasu, lecz także z czasu przeszłego. Bowiem poprzez swoje fałszywe interpretacje 
w odniesieniu do moich słów stworzyliście fanatyczne akty kultowe. Dlatego wasz materializm nie 
pozwala wam zrozumieć, kiedy mówię wam: "Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowo nie 
przeminie." 
Myślicie: Czy to możliwe, że niebo przemija tak samo jak ziemia? To pokazuje twój brak głębszego 
zrozumienia. Chciałem wam powiedzieć, że niebo, które widzicie, i ziemia, na której mieszkacie, 
przeminą, gdyż czas pozostawia na nich swój ślad sekunda po sekundzie, lecz istota i treść mojego 
słowa nie przeminą, gdyż będąc Boskie, jest wieczne, a Boskość jest niezmienna. Twoja ziemia i twoje 
niebo, jednak zmieniają się i przemijają niepostrzeżenie dla ludzi, podczas gdy moja miłość pozostaje 
niezmienna. Moja miłość nie przemija, bo cały wszechświat jest nią wypełniony. 
29 Jezus przyszedł, aby nauczyć was miłości, a nie po to, by zaspokoić waszą próżną ciekawość. ale 
jakże niewielu wie, jak kochać w Jego imię. Za każdym razem, gdy robicie coś dobrego, mówicie: 
"Jestem szlachetny, jestem hojny, jestem dobroczynny; dlatego to robię". Mówię ci: Gdybyś czynił te 
dzieła w imię swego Pana, byłbyś pokorny, bo dobroć jest od Boga i Ja obdarzyłem nią twoją duszę. 
Dlatego ten, kto przypisuje swoje dobre uczynki swemu ludzkiemu sercu, zaprzecza swojej duszy i 
Temu, który obdarzył ją tymi cnotami. Z drugiej strony, jeśli zrobisz coś złego, umywasz ręce, jak to 
zrobił Piłat, i ten czyn zwalasz na Ojca, mówiąc: "Taka była wola Boża, tak było napisane; Bóg tego 
chciał, takie jest przeznaczenie". 
30 Mówicie, że nic nie dzieje się bez woli Boga, aby uwolnić was od waszych błędów. Ale zaprawdę, 
powiadam wam, mylicie się, bo wasze wady, wasza nędza, dzieją się bez woli Bożej. Uświadomcie 
sobie, że Wszechmogący nigdy nie zmusza was siłą, swoją mocą. To jest to, co robicie z waszymi 
słabszymi braćmi i siostrami. Zaprawdę, powiadam wam: zło, nieuczciwość, brak harmonii są wasze; 
miłość, cierpliwość, pokój ducha pochodzą od Boga. Kiedykolwiek kochasz, to Stwórca twojej duszy 
inspiruje cię. Z drugiej strony, kiedy nienawidzisz, to ty, to twoja słabość, która cię napędza i rujnuje. 
31 Ilekroć coś złego dzieje się w waszym życiu, możecie być pewni, że to wasza sprawka. Ale potem 
zadajesz sobie pytanie: Dlaczego Bóg pozwala, aby tak się działo? Czy On nie cierpi z powodu naszych 
grzechów? Czy On też nie płacze, gdy widzi nas płaczących? Ile kosztowałoby Go oszczędzenie nam 
tych upadków? Mówię wam: tak długo jak nie kochacie, Bóg będzie dla was czymś, czego nie możecie 
pojąć, ponieważ wielkoduszność waszego Stwórcy jest poza waszym rozumieniem. 
32 Stań się silny, wielki, mądry, naucz się kochać. Kiedy będziecie kochać, nie będziecie już mieli 
dziecinnego pragnienia, by próbować zgłębić Boga, bo wtedy Go zobaczycie i poczujecie, i to wam 
wystarczy. 
33 Moja miłość odpowiada wam na pytania, które zadajecie sobie czasem w waszych cierpieniach. 
Pozwalam ci jedynie poznać smak owoców, które wyhodowałeś, abyś mógł poczuć coś z tego, co 
sprawiłeś, że inni czują. Ale powiem wam też, że kiedy sprawiacie, że wasz kielich cierpienia się 
przelewa, a ja mógłbym oszczędzić wam bólu, to i tak pozwalam, aby one, a nawet śmierć, były w 
was. Dusza jest bowiem ponad tymi wszystkimi nieistotnymi doznaniami, które sprawdzają ją za 
pomocą ciała. 
34 Jezus przyszedł do ludzi, aby nauczyć was, jak wytrwała dusza znosi ciosy biczowania, obelgi i 
ciernie, abyście, gdy zostaniecie "ukrzyżowani", mieli odwagę stanąć przed katem lub oszczercą, 
kochać go i błogosławić mu. 
35 Zostawicie więc za sobą świat i ciało. 



36 Ale dzisiaj, w ten poranek łaski, kiedy Moje Słowo powraca do was za pośrednictwem ludzkiego 
intelektu, witam was. 
37 Ludzkości, przygotowujesz się do uczczenia narodzin Jezusa. 
38 Święto Bożego Narodzenia, radość i pamięć. 
39 Dla bogatych i potężnych oznacza to światowe zadowolenie i przyjemności. Dla tych, którzy 
naśladują Chrystusa, który nie miał ani łóżka, ani domu w noc jego narodzin, jest to święto trudności, 
ale duchowej radości. 
40 Chrześcijańska ludzkości, wy, którzy czynicie przygotowania, aby przyozdobić wasze ołtarze i 
urządzić wasze uczty, zaprawdę powiadam wam, wasze serce jest puste. Czy nie pomyśleliście o tym, 
że te ołtarze, które wznosicie i te obrazy, którymi Mnie przedstawiacie, są tylko rozkoszą dla waszych 
oczu i repliką Boskości bardzo odległą od rzeczywistości? Zawsze mieszkałem w świątyni prawdziwej 
pokory. Podobnie nauczyłem was, abyście wypełniali swoje zadanie z całą miłością i samozaparciem. 
Dziś widzę, że ta nauka została pozbawiona swojej mocy, że jej sens został zapomniany przez to 
chrześcijaństwo. Bo nawet ci, którzy przynoszą trudności swoim rodzinom, nazywają siebie 
chrześcijanami. Ci, którzy okazują splendor i władzę, i ci, którzy wywołują wojny, również nazywają 
siebie chrześcijanami. Ale nie wszyscy pójdą za tym przykładem i tą drogą, bo wielu przebudzi się do 
świadomości, że wielkość duszy opiera się na naturze serca, które jest siedzibą czystych uczuć, jakie 
Bóg wzbudza w człowieku. 
41 Minęło około 2000 lat od mojego przyjścia na świat jako człowieka. Przypominam wam o tym 
tylko po to, abyście zdali sobie sprawę, jak daleko jesteście od wypełnienia moich poleceń. Mój 
przykład doskonałego człowieka rozpoczął się od chwili narodzin, trwał w dzieciństwie i młodości, aż 
zakończył się ostatnim tchnieniem na krzyżu tortur. Ta historia, spisana moją Krwią, jest księgą życia i 
początkiem odkupienia człowieka. 
42 Żyłem wśród ludzi, aby im uświadomić, że miłość Ojca do nich jest tak wielka, że w końcu 
ograniczyłem się do życia z nimi jako człowiek, z dala od wszelkich wyobrażeń o Boskości, jakie mieli 
przywódcy ludu, którzy postępowali według Prawa pozostawionego im przez Mojżesza. Jak mogli 
poczęli Syna Bożego w jego ubóstwie, podczas gdy oni żyli w bogactwie? Jak mogli pokłonić się przed 
Jezusem, syn cieśli, a oni czuli się uprzywilejowani? 
43 Moja nauka o miłości i pokorze nie została przez nich zrozumiana. Moja kołyska była tak uboga, że 
nikt nie przyszedł spośród nich, nawet po to, aby mnie pieścić lub wpatrywać się we mnie z miłością. 
Ale Natura została pobudzona przez Moją obecność jako człowieka i w swoich różnych sferach 
wyciągnęła ramiona, aby Mnie powitać, a światło Wiekuistego, symbolizowane w gwieździe, 
obwieściło światu przyjście Mesjasza. 
44 Teraz, w tym czasie, kiedy nie musiałem narodzić się jako ludzkie stworzenie, ani stać się 
człowiekiem, aby potem być prześladowanym, światło mojego Ducha, które świeci na was, będzie 
widziane przez ludzkość, która będzie mogła rozpoznać, gdzie obecnie spływa moje słowo. 
45 Dzisiaj przychodzę jako światło, jako istota, aby napełnić pokojem tych ludzi dobrej woli, którzy 
umieli uczcić ten dzień z duchowością i radością, i którzy ofiarowali mi swoje serce jako dar. 
46 Cierpienie i nędzę ofiarujecie waszemu Panu, pamiętając, że wasz Mistrz przyszedł na świat także 
po to, aby cierpieć. 
47 Przyjmuję tę ofiarę i rozpalam w waszych sercach płomień nie do ugaszenia. Ponieważ złożyłem 
siebie jako ofiarę, aby wskazać wam drogę do waszego zbawienia, nie zapominajcie, że zawsze 
jestem gotów wyciągnąć moją miłosierną rękę, aby was zbawić. 
48 Wasze duchowe dzieciństwo dobiegło końca i teraz musicie zrozumieć swój rozwój. 
49 Dałem wam Moje Zastępstwo, bo powiedziałem wam: "Kto wypełni swoje zadanie jako uczeń, 
będzie podobny do swego Mistrza." Siejcie miłość, wprowadzajcie pokój w serca, czyńcie cuda. 
Wskrzesić do życia w łasce, wskrzesić "umarłych" do prawdy. 
50 Spirytualiści, bądźcie tłumaczami i posłańcami Mojego słowa. W tym dniu pieszczę wszystkich 
ludzi, którzy zgodnie z otrzymanym pouczeniem pamiętają o moim przyjściu. 
51 W uniesieniu nosiciela głosu zstąpi na was mój boski promień, moje natchnienie, abyście mogli 
zrozumieć moje słowo. Chcę widzieć was zjednoczonych w jednym pragnieniu: pokoju między 
ludzkością. 



52 Błogosławiony jest ten, kto przychodzi pragnąc Mnie, bo będzie miał światło Mojego Boskiego 
Ducha. Ten, kto mnie szuka, czyni to, ponieważ poczuł w sobie, że nadszedł czas jego ewolucji w górę. 
53 Umysł ludzki stara się zerwać łańcuchy niewoli, które go krępowały. Powiedziałem wam, że teraz 
jest czas dla umysłu i duszy, aby szukać swojej wolności. Przed nimi rozpościera się bowiem 
nieskończone pole, na którym mogą poznać i osiągnąć więcej niż to, co wskazało im serce. W ten 
sposób człowiek będzie się doskonalił i osiągnie większą mądrość. Wtedy prawda będzie zawarta w 
każdej ludzkiej myśli. 
54 Dziś przemawiam do was poprzez wielu głosicieli i poprzez nich zostawiam podręcznik dla waszej 
duszy, tak jak w Drugiej Erze zostawiłem tej ludzkości dziedzictwo mądrości i miłości. Fundamentem 
Mojej nauki jest bowiem miłość, ta uniwersalna i najwyższa siła, która ma na celu zjednoczenie 
wszystkich istot w jedną rodzinę. 
55 Musicie posiadać ten Boski przymiot, bo gdzie nie ma miłości, tam nie może być miłosierdzia. A 
jednak napełniłem was miłością, abyście, ilekroć nadarzy się sposobność do czynienia miłosierdzia, 
czynili to, wiedząc, że nie podlega ono żadnej szczególnej formie i nie jest do niej przywiązane. 
Abyście mogli rozwinąć niezbędne do tego zdolności, dałem wam część Siebie, która żyje w was. To 
wasza dusza, oświecona przez Ducha, pozwala wam zrozumieć, że wyszliście ode Mnie. 
56 Dlatego możecie zrozumieć, że Boska Moc może przejawiać się we wszystkim, co jest życiem, 
ponieważ życie jest wszystkim, co was otacza. Poleciłem wam, abyście nie ograniczali waszego Boga 
do jednej formy. Mogę przybierać wszystkie formy lub nie mieć żadnej, ponieważ jestem Stwórcą. 
57 Gdy wasza inteligencja doprowadzi was do Zasady Życia, a w niej odkryjecie, jak powstają i 
przekształcają się istoty, będziecie zdumieni, gdy zrozumiecie wyjaśnienie wielu moich nauk. Tam 
odkryjesz, że Bóg objawia się we wszystkim, od bytów niedostrzegalnych dla twojego wzroku po 
największe światy i gwiazdy. 
58 W ten sposób zrozumiecie, że człowiek nie jest twórcą życia i sił przyrody, że tylko wykorzystuje i 
przekształca to, co już zostało stworzone. Po to umieściłem człowieka w stworzeniu, aby mógł 
rozwinąć wszystkie dary i zdolności, którymi go obdarzyłem. 
59 Stworzenie jest samym Bogiem, a nadejdzie czas, kiedy ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z 
relacji, jaka istnieje między Stwórcą a człowiekiem, zrozumieją, że człowiek bierze wszystko, co robi, z 
boskiej mocy. 
60 Człowiek ma rozwój, jak wszystko ma to, co tworzy stworzenie. Na początku był niedojrzały. Jego 
inteligencja odpowiadała prymitywnemu życiu, jakie prowadził. Ale Bóg zadbał o to, żeby się 
rozwinął, żeby wiedział, co jest dobre, a co złe, żeby odkrył w sobie swoją duchową i fizyczną stronę, 
bo na początku jego dusza nie mogła. 
61 W ten sposób człowiek stopniowo ewoluował, wiedząc, skąd przyszedł i dokąd zmierza, znając 
swoje zdolności, które miały go prowadzić do doskonałości. W ten sposób doszedł do tego czasu, 
kiedy mu wyjawiłem, że dla doskonałości duszy nie wystarczy jedno ziemskie życie. 
Wyraźnym dowodem na to jest fakt, że doświadczenie dzisiejszego człowieka jest większe niż 
doświadczenie ludzi z minionych czasów. Dusza bowiem przynosi ze sobą światło zdobyte na 
wcześniejszych drogach życia. Lecz nazwaliście ten czas Stuleciem Światła z powodu postępu nauki 
ludzkiej, ponieważ Boskie Światło zajaśniało w każdym umyśle. 
62 To Ja, Ojciec, mówię do was. Dla tego, kto wątpi, Ja czynię Moje słowo jasnym i precyzyjnym. 
Objawia się on zgodnie z możliwościami nosiciela głosu. Jego mózg otrzymuje przekaz Mojej mądrości 
i wyraża ją zgodnie ze swoimi możliwościami. Ale znaczenie jest takie samo dla wszystkich 
nadajników. 
63 Przyjmuję was wszystkich i błogosławię was. 
64 Oto doskonały Sędzia jest pomiędzy wami, puka do drzwi waszej wrażliwości, abyście zrozumieli, 
jak małe znaczenie wasze myśli, słowa i uczynki mogą mieć wobec Jego wszechmocy, sprawiedliwości 
i prawdy. Wasza dusza zdążyła się rozwinąć w taki sposób, że wasz duch nie tylko osądza 
przewinienia waszego obecnego istnienia, lecz również ujawnia wam pradawne zadłużenie wobec 
mojej Boskiej sprawiedliwości. 
65 Gdy twoje uczucia osiągną większą duchowość, pamięć twojej przeszłości i intuicja będą w tobie 
jaśniejsze. Teraz jest to tylko mgliste pojęcie, które masz o tym wszystkim. Ale mimo to, pomaga ci 



nieść twój krzyż z poddaniem i ufnością, wiedząc, że w ten sposób twoja dusza zostanie oczyszczona i 
zbawiona. 
66 Ci, którzy wyśmiewali się z Jezusa, gdy widzieli Go dyszącego z krzyżem na ramionach, są tymi, 
którzy dziś chętnie wzięli swój krzyż, aby wspiąć się na górę. Ci, którzy wtedy wołali: "Ukrzyżuj Go", 
teraz poświęcili się służeniu Mi i kochaniu Mnie. 
67 Te krzyki przeszyły Moje serce, te nienawiści i bluźnierstwa zraniły Mnie. A jednak nie dałem im 
śmierci, przebaczyłem im i dałem im nowe życie, bo nie wiedzieli, co czynią. 
68 Duchowo nadal jestem przybity do krzyża, chociaż wy usunęliście moje ciało z drewna krzyża. 
Krew i woda wciąż płyną z mego boku i wszystkie rany są świeże, bo wciąż nie kochacie się 
wzajemnie, bo wciąż są wrogości i wojny. 
69 Zaprawdę, błogosławię cię: Przygotujcie się, abyście mogli usłyszeć wyraźnie głos sumienia i aby 
oczy waszego ducha mogły rozpoznać prawdę tego wszystkiego, co wam powiedziałem. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 249  
 
1 Umiłowany ludu, oto "Słowo" jest wśród was, to samo, które przemawiało do was w Drugiej Erze, a 
które dziś daje o sobie znać duchowo poprzez umysł człowieka. 
2 Zaprawdę powiadam wam, istnienie Jezusa wśród ludzi nie było łatwe. Od dzieciństwa mego kielich 
goryczy podszedł do ust moich. Ale po to właśnie przyszedłem: aby cierpieć od początku do końca, 
aby wskazać wam drogę do zbawienia i nauczyć was, że jeśli Ja, Pan Życia, Pokoju i Błogości, 
wyrzekłem się Mojej chwały, aby cierpieć przez was na ziemi, to co jest dla was? Czego możecie 
oczekiwać od szczęścia, przyjemności i sukcesów na waszym ziemskim świecie? 
3 Świat chrześcijański wciąż upamiętnia dzień, w którym Jezus przyszedł na świat. Ale nawet w dniach 
pamięci słychać ryk wojny, a ludzie zabijają się nawzajem. Kobiety pozostają bezbronne, a dzieci 
osierocone. Tymczasem Maryja, Matka, rozpościera swój płaszcz miłości na całym świecie. Ona jest 
ciepłem serca, wiecznym łonem, domem. Najdoskonalsza Matka Jezusa jako istota ludzka również 
udzieliła swojej boskiej lekcji, która rozpoczęła się w żłóbku w stajni, a zakończyła na krzyżu Golgoty. 
4 Pokój niech będzie z ludźmi dobrej woli, którzy kochają, błogosławią i modlą się za ludzkość. 
5 Moje stworzenia, wy, którzy szukacie Mnie, o nic Mnie nie prosząc i oczekujecie tylko tego, czego 
udziela wam Moja Wola: kiedy odczuwacie Moją miłość i Moje dobrodziejstwa, przyjmujecie je z 
głęboką miłością, powierzacie Mi swoje myśli i mówicie Mi, że pragniecie się doskonalić. 
6 Jesteście jak ptaki, które szukają gniazda, aby znaleźć schronienie. Zbliżyliście się do siebie 
nawzajem, pragnąc ciepła, a moje słowo was pokrzepiło i zaspokoiło wasze serca. 
7 W tym dniu stawiasz swoje dzieła przede mną. Zostawiacie za sobą łzy i cierpienie i macie nadzieję, 
że Nowy Rok przyniesie ludzkości upragniony pokój. 
8 Dziękujesz mi, że znalazłeś mnie po niezrozumieniu i rozczarowaniach, a kiedy czujesz się przeze 
mnie kochany, śpiewasz pieśń dziękczynną 
9 Teraz odkryjesz skarb, dziedzictwo, którego szukałeś, a gdy wszedłeś do swojej duszy, byłeś 
zdumiony, gdy odkryłeś swoje dary, gdy zobaczyłeś zdolności, które były ukryte i zapomniane. 
10 Znalazłeś we Mnie miłość, której szukałeś, prawdziwego Mistrza, wiernego przyjaciela. Obudziły 
się wszystkie szlachetne struny twojej duszy i odczuwasz pragnienie, aby powiedzieć ludzkości, że 
Mój Duch wibruje ponad każdą istotą, że Moje światło stało się słowem słyszalnym dla wszystkich, a 
instrumentem, który wybrałem, jest człowiek, który dzięki Mojej Woli stał się ustnikiem Mojej nauki. 
Jeśli dobra nowina dotrze do ludzi poprzez swoje pośrednictwo i zostaniesz wysłuchany, będziesz się 
cieszył. Jeśli cię nie posłuchają, nie martw się, bo Ja dam o sobie znać na wiele sposobów, aby 
pokonać ludzką nieokrzesanie. 
11 W Drugiej Erze powiedziałem Moim uczniom: "Przyjdę znowu i przemówię do duszy człowieka, 
gdy pozna grzech u jego szczytu." Ale wskazałem im, w jaki sposób przyjdę ponownie, mianowicie 
duchowo, i oto jestem w wypełnieniu Mojej obietnicy. Uczniowie ci pytali Mnie: "Jakże Cię 
poznamy?". I dałem im znaki Mojego przyjścia. Lecz teraz widzicie, że chociaż tych apostołów nie ma 
na ziemi, rozpoznaliście głos waszego Ojca w tych, których wybrałem w tym czasie, aby przekazali 
wam Moją naukę. 
12 Kiedy przybyłem na Kalwarię i opróżniłem Mój kielich cierpienia, było tam wielu z tych, którzy dziś 
słyszą, jak przemawiam za pośrednictwem człowieka. Oni nie rozumieli, kim jest Ten, który do nich 
mówił, i to wy, którzy zlekceważyliście Moją naukę i mówicie Mi dzisiaj: "Mistrzu, kochamy Cię, 
chcemy iść za Tobą". Jeśli nie rozpoznaliśmy Cię w innym czasie - teraz widzimy nasz błąd i prosimy o 
przebaczenie. Pozwól nam bezpośrednio podążać za Twoimi krokami." 
13 Lecz Ja wam powiadam: O uczniowie, którzy otworzyliście swoje serca i pozwalacie, aby moje 
słowo kiełkowało jak owocujące ziarno, aby wzrastało i przynosiło owoce - pozwólcie, aby ta nauka 
pozostawiła w was wszystkie swoje korzyści, i to dla dobra waszych bliźnich. 
14 Zbliża się czas, kiedy duch ludzki będzie szukał prawdy. Wtedy moje nasienie zostanie zasiane na 
całej powierzchni ziemi, a wszędzie pojawią się apostołowie. 
15 Przygotujcie się dzisiaj, bądźcie cierpliwi w walce. Wszystkie wasze cierpienia zostaną 
wynagrodzone. Odczujcie Moją pieszczotę i Moje przebaczenie, które złagodzi wasze cierpienia. W 



ten sposób oczyszczacie się, aby przyjść do mnie czystym. - Kiedy mówię do was w ten sposób, 
czujecie pokój i wasze serce staje się spokojne. 
16 Zostawcie swoje utrapienia za sobą, nie szukajcie mnie na drodze bólu. Przyjdźcie do Mnie, który 
jestem Miłością. 
17 Chcę widzieć was silnych, chcę widzieć was niosących swój krzyż z cierpliwością i rozdających dary 
na waszej drodze. Troszczcie się o każdą waszą pracę, abyście zawsze byli godni pokoju, który wam 
daję. 
18 Wy rzesze ludzi, moje dzieci, którzy przychodzą tu w pragnieniu światła: Czekacie na moje słowa, 
na moje myśli, aby móc zapomnieć o swoich cierpieniach. 
19 Zebraliście się tutaj i znaleźliście Moje światło w znaczeniu Mojej nauki. Kiedy mówiliście do siebie 
nawzajem, zrozumieliście, że to jeden i ten sam powód skłonił was do szukania mnie w tym słowie, a 
tym powodem było pragnienie prawdy, pragnienie miłości. 
20 Niewiele musiałem wam dać, ludzie, bo wy już nosicie w duszy wszystko, o co Mnie prosiliście. 
Musiałem was tylko pouczyć, abyście spojrzeli w wieczność waszej istoty, abyście tam odkryli wasze 
dziedzictwo i wasze bogactwo. 
21 Tylko moje światło otwiera oczy duszy na prawdę, tylko ono oświeca niekończącą się drogę do 
prawdziwej mądrości, drogę do waszego zbawienia. 
22 Im więcej będziesz szukał w ten sposób, tym więcej znajdziesz; im bardziej będziesz się zagłębiał, 
tym większe skarby znajdziesz - skarby, które były ukryte, ale które są obecne w twojej duszy i w 
życiu, które do niej należy. 
23 Jak wiele bogactw zapomniałeś, i jak wiele cudów odkryjesz w ten sposób! 
24 Musicie się jeszcze wiele nauczyć, abyście byli otwarci na moje natchnienia i wezwania. Jak często 
odczuwaliście wibracje duchowe, nie mogąc zrozumieć, kto was wzywa! Ten "język" jest dla was tak 
zagmatwany, że nie możecie go zrozumieć i w końcu przypisujecie duchowe manifestacje 
halucynacjom lub przyczynom materialnym. 
25 Twarde są wasze serca i głupie wasze umysły, które nie pozwalają duszy przyjąć wpływu jej 
prawdziwego domu. Nie taki był lud Boży w dawnych czasach: Duchowość była uprawiana przez tych 
o prostych sercach i wzniosłych duszach, którzy starali się wypełniać Boskie Prawo i przestrzegać 
praw ziemi. 
26 Chcę być znowu czuła i kochana jak w tamtych czasach, ale w bardziej duchowy sposób. 
27 To zostało ogłoszone przez proroków, przez moje słowo, i przez jednego z moich apostołów. 
Gdybyście naprawdę byli w stanie połączyć wszystkie te objawienia w jedno, bylibyście zdumieni 
jasnością, z jaką mówią one o tym czasie, w którym obecnie żyjecie, i o przejawach, których jesteście 
świadkami. 
28 Moje głoszenie przez ludzki umysł będzie krótkie. Bo gdyby to się przedłużało, przestalibyście, 
dostosowalibyście się tylko do rozkoszowania się moim słowem, a w końcu przyzwyczailibyście się do 
mojej obecności. Dlatego moje przejawianie się w tej postaci wkrótce się skończy i wtedy znajdziecie 
się zmuszeni do studiowania tego, co usłyszeliście, do doskonalenia waszej modlitwy, by odczuć moją 
obecność, i do lepszego przygotowania się, by stać się godnymi moich cudów. 
29 Chcę, abyście uniknęli dwóch błędów: pozostawania w przyzwyczajeniu do waszych aktów kultu i 
zbyt szybkiego postępu. Krok po kroku idźcie niezachwianie do celu, który wam wyznaczyłem. W ten 
sposób będziecie stopniowo wznosić się, oczyszczać plamy waszej duszy i spłacać długi. Będziecie 
zbliżać się coraz bardziej do Życia Wiecznego, które ma być domem wszystkich dusz, gdy osiągną one 
stan doskonałości. 
30 Kiedy mnie słyszycie, o moje małe dzieci, niektórzy modlą się i proszą mnie o przebaczenie, inni 
płaczą. Widzę łzy miłości, skruchy, strachu - przyjmuję je wszystkie. Rozpoznajcie, na jak wiele 
sposobów jesteście słyszani przez waszego Mistrza, który wie, jak interpretować wszystkie "języki". 
31 Kiedy mnie słyszycie, nie chcecie, aby ta Godzina minęła. "Jak wielki pokój, jaki odpoczynek, jaka 
nieskończona rozkosz!" mówi do Mnie twoja dusza. Ale ja ci odpowiadam: Ten pokój, tę błogość, tę 
błogość odczuwania, kochania, poznawania i możliwości, będziecie mieli w Życiu Duchowym - nie 
przez godzinę, ale przez całą wieczność. 
32 Będę czekał na was w tej Ziemi Obiecanej, a Moje światło będzie wam towarzyszyć w drodze, aż 
dojdziecie do Mnie. Bo ja jestem światłem, które świeci w dół, aby oświetlić twoją ścieżkę. 



33 W Moim Słowie dałem wam proroctwa, które widzieliście, że się spełniły, aby ci, którzy usłyszą 
wasze świadectwo, mieli udział w waszej wierze. Jakże wielka będzie radość tych, którzy żyjąc do tej 
pory bez wiary, nagle otworzą oczy, odkryją w sobie życie wieczne, a w sobie podobieństwo do samej 
Boskości! W tym momencie egzystencja tych istot ulegnie przemianie; nie będą już bowiem należeć 
do tych, którzy proszą, lecz do tych, którzy dziękują. Bo ci, którzy proszą, czynią to, ponieważ nie 
zdają sobie sprawy, że mają wystarczająco dużo, a ci, którzy dziękują, czynią to, ponieważ są 
przekonani, że mają więcej, niż na to zasługują. 
34 Gdy kontemplujecie cuda natury i uświadamiacie sobie, że byliście przedmiotem Boskiej miłości i 
miłosierdzia, czyż nie wypłynęła z waszych serc wdzięczność? Jaki większy dowód wdzięczności 
możesz mi dać w tym momencie, niż twój podziw, twoja pokora i twoje wyznanie mojej wielkości? 
Więc to nie był ani ból, ani trudności, ani egoizm, który rozpalił swoje serce dla mnie. 
35 Ilekroć szepczesz modlitwę dziękczynną, towarzyszą jej uczynki, które potwierdzają to uczucie. 
Muszę usunąć od was wszelki błąd, ponieważ okres czasu, w którym mówię do was w tej formie, jest 
już bardzo krótki, a gdy skończy się rok 1950, będziecie mieli większe zrozumienie Mojego dzieła, 
ponieważ dokładniej przestudiujecie Moją naukę z pomocą mądrych rad Mojego świata duchowego. 
36 Nosiciele głosu, którym powierzono zadanie przekazywania Boskiego poselstwa, przygotują się z 
większą znajomością swej odpowiedzialności. 
37 Aż do czasu, gdy wycofam Moje słowo, musi nastąpić wśród was oczyszczenie z aktów kultu i 
obyczajów. Wtedy ten, kto chce pójść za Mną pod sztandar prawdy, wyruszy i pójdzie za Mną, a ten, 
kto z egoizmu i chęci osiągnięcia osobistej korzyści upiera się przy fałszowaniu tego, co czyste, będzie 
musiał ponieść konsekwencje swego nieposłuszeństwa i braku czujności. 
38 To nie ja ukarzę dziecko, ono samo odczuje swój wyrok. Każdy chwast powinien być wyrwany z 
korzeniami. 
39 Wyzwoliłem ten spirytualistyczny lud, oświetliłem jego "pola" i usunąłem dla niego bariery i 
przeszkody. Ale przy tak wielu korzyściach niesie ze sobą również wielką odpowiedzialność. 
Czuwajcie, abyście mogli wyraźnie usłyszeć głos waszego sumienia, które wam wskaże, co 
powinniście czynić i będzie was nakłaniać do czujności w każdym czasie. 
40 W ciągu tego roku, który służył wam w przygotowaniu, ponieważ podjęliście wysiłek, aby zerwać 
łańcuchy, które wiązały was z fanatyzmem, który uniemożliwiał wasz rozwój duchowy, mieliście silną 
wolę pozbycia się wielu uprzedzeń. Od tego czasu czujesz się bardziej wolny i bliższy prawdy. Teraz 
poczujesz się silniejszy do walki. 
41 Ile wydarzeń będzie miało miejsce! Ileż to małych światów, stworzonych przez człowieka, zostanie 
zniszczonych! Zaprawdę, powiadam wam: Każda fałszywa wielkość i każda samolubna praca pójdzie 
na marne. 
42 Wśród was jest tylko kilku, którzy zrozumieli Moją naukę. Ale kiedy nadejdzie chwila Mojego 
odejścia, pozostawię Moim uczniom wiedzę i niezbędną siłę, aby stawić czoła walce. Bo Mistrz jest 
dla ciebie pobłażliwy, bo widzę twój wysiłek, który choć niewielki, to jednak cenny, i który akceptuję. 
Masz przekonanie, że pracujesz dla duszy, że to, co dziś siejesz ze łzami, jutro przyniesie słodki owoc. 
Kto, wiedząc o tym, odważy się marnować swój czas? 
43 Wkrótce zobaczycie, że moja nauka zostanie opublikowana w różnych językach. Wtedy moje 
słowo, moja nauka, doprowadzi was do kontaktu z ludźmi z odległych krain i chociaż nigdy się nie 
widzieliście, rozpoznacie się nawzajem. Chociaż między wami są lądy i morza, to jednak będziecie 
zjednoczeni i będziecie jedno przez moje Dzieło. 
44 Gdy rok 1950 dobiegnie końca, wśród wielu z was pojawi się niepewność i zwątpienie. Dlaczego 
niektórzy wątpią w moje objawienia, którzy cieszą się inteligencją większą niż ci, którzy wierzą w 
moje objawienie? Ponieważ to nie ludzka wiedza ani intelekt mogą osądzić moją prawdę, a kiedy 
człowiek to zrozumie, ogarnia go strach przed wszystkim, co nowe, przed wszystkim, co jest mu 
nieznane, aby to podświadomie odrzucić. Ale wy, słabi, niewykształceni, którzy nie możecie osiągnąć 
wysokości tych, którzy są rozpoznawani dzięki swojej inteligencji, jesteście tymi, którzy wierzą i 
jesteście w stanie zagłębić się w tajemnice duchowe. Dlaczego? Ponieważ to Duch Święty objawia 
intelektowi Życie Wieczne i jego cuda. 
45 Ludzka inteligencja reprezentuje siłę, z którą będziecie teraz walczyć, ponieważ dzięki niej 
człowiek stworzył dla siebie idee i koncepcje duchowe, które nie zostały mu objawione przez ducha. 



46 Do tej walki macie być mocni - mocą, która także wypływa z ducha. Twoja siła nigdy nie będzie 
opierać się na swoim ciele, ani na mocy pieniędzy, ani na ziemskich środków. Tylko twoja wiara w 
prawdę, która żyje w tobie, uczyni cię zwycięzcą w walce. 
47 Swiat będzie wzburzony, gdy moje słowo będzie słyszane w narodach, bo duch ludzi, 
przygotowany na to objawienie, będzie poruszony radością i jednocześnie strachem. Niech więc ten, 
kto pragnie poznać prawdę, uwolni się z niewoli swych materialistycznych idei i odświeży się w 
świetlistych horyzontach, które ukazują się jego spojrzeniu. Kto jednak trwa w swym zaciemnianiu 
umysłu i w walce przeciwko temu ¶wiatłu, ten ma jeszcze możliwo¶ć czynienia tego. 
48 Zmiana serca w kierunku duchowości przyniesie przyjaźń i braterstwo między narodami. Ale 
koniecznie musicie się przygotować, bo konfrontacja będzie wielka. Kiedy ludzie powstają przeciwko 
sobie w wojnach, to nie dlatego, że taka jest moja wola, ale dlatego, że nie zrozumieli Prawa Bożego. 
49 Ponieważ rozwój duszy podlega sprawiedliwemu prawu, człowiek oczyszcza się na tej drodze. W 
ten sposób staje się sprawiedliwy przed Bogiem przez samego siebie. 
50 Obecny czas zaskoczył ludzkość bardzo daleko od właściwej drogi. Wojna, głód, epidemie, smutek 
i zniszczenie są głosami, które mówią o braku miłosierdzia, duchowości i sprawiedliwości, które 
panują na świecie. 
51 Zrozumcie, że ja was inspiruję do pokoju. Nigdy nie podżegałem was do wojny. 
52 Pośród tego chaosu uczyłem was i wyrywałem z wiru namiętności, aby wam objawić to, co wam 
obiecałem w innych czasach - aby wam powiedzieć, że chociaż jesteście mali i pokorni, wasze 
duchowe przygotowanie i wasza wiara przemienią was w odważnych żołnierzy i bezinteresownych 
apostołów mojego Dzieła 
53 Swiat odczuje Moją Obecność w tobie, przypomni sobie Moje Prawo zapomniane dzisiaj i pozna 
nowe objawienia i nauki. Ludzkość ujrzy Mnie w całej Mojej chwale, gdy otrzyma świadectwo 
waszych dzieł miłości. 
54 Jeśli twoja wiara staje się słaba w obliczu wielkich prób, nie będziesz w stanie wzbudzić wiary w 
swoich bliźnich, nie będziesz w stanie uzdrowić chorych, ani wstrząsnąć sercem grzesznika, ani 
pocieszyć strapionych. Poczujecie się chwilowo pozbawieni tej mocy oświetlania dróg, otwierania 
drzwi dla potrzebujących. Będziesz czuć się niegodny, aby wziąć niewidomego za rękę, aby go 
prowadzić, a następnie twoje serce będzie gorzko płakać. Tylko wtedy, gdy będziecie się modlić z całą 
ufnością pokładaną we Mnie, przyjmę was, wysłucham was, dam pokój waszej duszy i zapalę lampę 
waszej wiary niegasnącym światłem Mojej miłości. 
55 Zapragnąłem uczynić z was lud, rodzinę zjednoczoną w moim prawie, miłującą się wzajemnie, w 
której nie ma złej woli, abyście byli przykładem dla waszych bliźnich i stanowili fundament mojego 
sanktuarium. 
56 Nie żądam od was niczego niemożliwego, chcę tylko, aby w waszych słowach i dziełach była 
prawdziwość. Jeśli z pokorą i zrozumieniem zastosujecie się do moich wskazówek, jeśli w swoim życiu 
będziecie wyrażać cnotę i prostotę, nie będziecie musieli mówić ani wysilać się, aby obudzić dusze 
waszych bliźnich. Wtedy wystarczy świadectwo waszej czynnej miłości. 
57 Nie będziecie jedynymi, na których spoczywa ta odpowiedzialność. Pojawią się nowe rzesze, nowi 
"robotnicy" i nowi "żołnierze" z równie wielkim lub większym zapałem i miłością jak wasza, którym 
uda się zrobić krok naprzód na drodze rozwoju. 
58 Tak jak nauczyłem dwunastu apostołów Drugiej Ery uzdrawiać chorych, miłować bliźniego, 
przebaczać zniewagi, uwalniać opętanych i wskrzeszać "umarłych" do nowego życia słowami i 
uczynkami miłości, tak samo nauczyłem was, abyście byli prawdziwymi apostołami Mojej nauki. 
59 Wycisz swój umysł, ćwicz swój rozum, bo zaprawdę powiadam ci, otrzymasz ode Mnie stosownie 
do twego przygotowania, a Ja mogę ci powiedzieć: oto jestem, wypełniając moją obietnicę, że znów 
będę z tobą 
60 Mówcie do mnie w głębi waszej istoty, bo ja słyszę wasz duchowy język. Wskazujecie Mi na wasze 
nieszczęścia, ale Ja widzę, że cierpicie, gdy widzicie cierpienia, które ludzkość w tych czasach opróżnia 
jako kielich goryczy, ponieważ świat odrzucił Mnie, wpadł w sidła pokusy i w swej niewiedzy i udręce 
wyładowuje się na innych. Zbliżam się pełen pokory, aby zapukać do drzwi każdego serca, aby dać 
ludziom pocieszenie, pokój, chleb dla ich dusz. Ale człowiek zapomniał o mnie, rzuca mnie daleko od 
niego, bo nie rozpoznał mnie. Człowiek płacze nad swoją przeszłością, bo nie wierzy, że jestem daleki, 



bo nie słyszał tego słowa, które daję wam w tej chwili. Dlatego jeszcze raz przypominam wam o 
wzniosłej misji, którą macie do spełnienia wśród ludzkości. 
61 Napełniłem was moją mocą, abyście budzili dusze, abyście przekazywali mój pokój, abyście modlili 
się za tych, którzy nie umieją się modlić, abyście czując ból waszych bliźnich, modlili się za nich. 
Jesteście ludźmi, których przebudziłem i obdarowałem, abyście mogli zrobić pierwsze kroki pełne 
miłości, braterstwa i przebaczenia. Bądźcie prawdziwymi uczniami, którzy studiują i postępują 
zgodnie z instrukcjami, które wam dałem. Pozostawię was bowiem na ziemi jako uczniów moich. 
62 Ludzie: Wśród was są niewierni, którzy nie są zadowoleni ze znaczenia Mojego słowa, którzy nie 
odczuwają prawdziwej wiary w Moje duchowe objawienie, którzy szukają Mnie w materializmie, w 
śpiewach i modlitwach słownych, w obrzędach i ceremoniach, ponieważ ich dusze nie umocniły się 
jeszcze w prawdzie, i z tego powodu odchodzą ode Mnie. 
63 Nauczyłem cię wielu rzeczy. Obiecałem ci mieszkać w sanktuarium, które przygotowujesz dla mnie 
w swoim sercu. Jednak ci, którzy praktykują zmaterializowany kult, wierzą, że sprawiają mi 
przyjemność i lepiej wypełniają swoją misję. Ale ja im mówię: Ja wyraźnie przekazałem wam Moje 
pouczenie. Dlaczego nadal pozostajesz w stanie uśpienia? 
Wiele do was mówiłem, ale niewiele się dowiedzieliście. Gdy wam dawałem wielkie objawienia, 
buntowaliście się przeciwko nim, mówiąc: "Ten sposób oddawania czci Ojcu nie podoba się nam, 
będziemy trwali niewzruszenie przy naszych formach kultu". Albowiem formy oddawania czci Ojcu z 
ducha na ducha nie nauczyliśmy się." A ja wam powiadam: Czas będzie mijał, a wy nadal będziecie 
spali i nie będziecie mieli chwalebnego przebudzenia, które podniesie waszą duszę. Jutro poczujecie 
się sierotami po Mnie, i choć jestem tak blisko was, nie będziecie Mnie czuć, bo nie nauczyliście się 
Mnie czuć. 
64 Pamiętajcie, o umiłowany ludu, że Ojciec wasz przemawiał do was w każdym czasie. W Drugiej 
Erze Boski Mistrz pokazał wam drogę wznoszenia się i zostawił na niej swoje ślady, tak żebyście mogli 
osiągnąć prawdziwą Ojczyznę. W obecnym czasie oświeciłem twoją duszę, przygotowałem cię przez 
Moje słowo i łaskę, abyś mógł wyruszyć do pracy jak Eliasz. W ten sposób możecie stać się 
przywódcami mężczyzn. 
65 Jest to czas, w którym zjednoczyłem i zgromadziłem dwanaście plemion wybranego narodu 
izraelskiego, aby mogły one ponownie przyjąć naukę Boskiego "Słowa". Jako Mistrz uczyniłem moją 
naukę słyszalną wśród was. Przygotowałem cię przez Moje Słowo, zorientowany. Ale ta forma 
komunikacji z tobą wkrótce przeminie. 
66 "Izraelu, stań się przywódcą ludzkości, daj jej ten chleb życia wiecznego, pokaż jej to duchowe 
dzieło, aby różne religie zostały uduchowione w mojej nauce i w ten sposób Królestwo Boże mogło 
przyjść do wszystkich ludzi." 
67 Daję wam mleko i miód, bo jesteście ludźmi, którzy mają do spełnienia trudną misję, misję, która 
nie będzie ciężkim krzyżem na waszych barkach. Jesteście ludźmi, którzy po raz kolejny rozpoznali 
Mnie i pełni uduchowienia chcą wyruszyć, by pokazać swój sztandar przed ludzkością. 
68 Nauczyłem was żyć w harmonii ze mną i być pokornymi i prostymi we wszystkich waszych 
działaniach i myślach. Nauczyłem was, że podczas gdy człowiek wznieca swoje wojny, aby się zabić, 
wy powinniście być żołnierzami Mojej Boskości, którzy niosą w swoich rękach broń światła, aby 
walczyć z nienawiścią i ignorancją świata. 
69 Rozpoznajcie, mój ludu, jak w waszym otoczeniu ludzie zmagają się z udręką i bólem, a wy 
jesteście powołani, by nieść im pociechę, otuchę i miłość mojego Boskiego Ducha. 
70 Zobacz, gdy w ten sposób wypełnisz swoją misję, poczujesz mój pokój i będziesz się nim dzielił z 
ludźmi. Wyrzeknijcie się wszelkich ziemskich ambicji i przyobleczcie się w moją miłość, aby moje 
miłosierdzie objawiło się przez was na całej ziemi. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
  
 
 
 



Instrukcja 250  
 
1 Która dusza, słysząc Mnie mówiącego o Ziemi Obiecanej, nie odczuwa tęsknoty, by w niej 
zamieszkać? Celem Mojego przejawienia się wśród was jest pomóc waszej duszy dotrzeć do świata 
światła i wiecznego pokoju, skąd może być postrzegana chwała waszego Stwórcy. W każdym czasie 
wyznaczono wam drogę, abyście dotarli do bram tej wieczności, tego życia, które czeka na waszą 
duszę. 
2 Przebaczyłem wam i zmniejszyłem wasze brzemię pokuty, abyście mogli szybciej iść naprzód, 
oczyszczając się z win i czując się wzmocnieni, by znów rozpocząć wędrówkę. Wielka jest misja i 
walka, którą macie na ziemi, ale jeszcze większa w tych czasach wojen i katastrof, gdzie musicie 
nauczyć się modlić z takim oddaniem, aby wasza dusza, niewidzialna i nienaruszalna dla innych, była 
w stanie powstrzymać rozprzestrzenianie się wojny i rozpostarła nad narodami płaszcz pokoju. 
3 Ten naród, w którym żyjecie, nie jest Nowym Jeruzalem, bo to miasto czeka na was w duchowym. 
Zostało ono jednak wybrane do mojej manifestacji w tym czasie i będzie jak drzwi, które zaprowadzą 
was do biało świecącego miasta, które widział mój apostoł Jan w swoim zachwycie. 
4 Obcokrajowcy wejdą do waszego miasta, a wy macie traktować ich jako braci w duchu, bez 
trzymania ich w niskim poważaniu, ponieważ są innej rasy. 
5 Podnieście na chwilę wasze myśli, a sprawię, że do waszych serc dotrze zgiełk wojny, lament 
mężczyzn, ból matek, płacz dzieci, abyście mogli zrozumieć swoją misję i zacząć ją wypełniać; Ja 
jestem tym, który sprawi, że zrozumiecie; Ja jestem tym, który sprawi, że zrozumiecie Teraz jest czas 
sądu, w którym widzisz bogatego skąpca i potężne, a nawet uzależnione narody są pozbawione 
swojej mocy, jak również ten, który bez zgody swojego właściciela, uzurpował sobie obce rzeczy, aby 
zwiększyć swoje bogactwo. Dla niego również nadszedł dzień, w którym musi zobaczyć, jak inne ręce 
odbierają mu to, co posiadał bezprawnie. 
6 Wy, w waszym materialnym ubóstwie, myślicie, że jesteście zwolnieni od Mojego sądu. Ale mówię 
wam, że jesteście w błędzie, ponieważ wy również możecie stać się bogatymi skąpcami, z duchowego 
bogactwa, które wam przekazuję. 
7 Dzisiaj poprosiłem was, abyście wznieśli swoje myśli i spróbowali odczuć ból, który cierpią narody. 
ale widziałem, że nie jesteś jeszcze w stanie odczuwać bólu swoich bliźnich, nawet jeśli powietrze, 
którym oddychasz, jest przesiąknięte tym bólem. Czy będzie konieczne, abyś i ty przeszedł przez tę 
próbę i opróżnił ten kielich, abyś mógł zrozumieć ból, który ciąży nad ludzkością? Twoje serce jest 
nadal zatwardziałe i nie płyną z niego krystaliczne wody miłości. 
8 Błogosławiony ten, kto stawia sobie za cel służenie bliźniemu, bo widział trudy, które ich dręczą. 
Pozwolę mu odpocząć na mojej piersi, gdy już skończy swoją pracę. Pamiętajcie: kiedy życie się do 
was uśmiechało, patrzyliście obojętnie na tych, którzy cierpieli. Inni zaś, poznawszy nędzę i 
osiągnąwszy życie chwalebne - zamiast pomagać tym, którzy pukają do ich drzwi, wypędzają ich ze 
swej obecności i mówią im: "Idźcie swoją drogą, cierpcie i zmagajcie się, jak ja cierpiałem i zmagałem 
się, a i wy będziecie mieli to, co ja zdobyłem z tak wielkim trudem." 
9 Moja nauka uczy was: chociaż przez wielkie próby i cierpienia uzyskaliście pokój, którym cieszy się 
wasze serce w świetle waszej duchowej duszy, powinniście rozdawać te klejnoty między waszych 
bliźnich, nie próbując dowiedzieć się, czy mają oni zasługi, aby je posiąść. 
10 Słowo moje uczyniło to samo z tobą, jak wtedy, gdy ożywiło Łazarza. Powiew śmierci wdarł się do 
waszych serc, niszcząc wszelką nadzieję na przetrwanie wojny, która nieustannie zagrażała waszemu 
pokojowi. Ale w tym samym czasie, gdy nadeszła wiadomość o wojnie, dowiedzieliście się, że głos 
Mistrza był słyszany w łonie zgromadzenia prostych i pokornych serc, i nie pytając się głębiej, czy to 
prawda, czy taki cud jest możliwy, przyszliście pragnąc Mnie, wiedząc, że Ja jestem Pokojem. 
11 Gdy usłyszeliście ten głos, poruszyły się wszystkie struny waszej duszy i zawołaliście: "To Ty, Panie 
mój, mówisz!". Jednak wasza wiara nie stała się jeszcze absolutna, bo choć jesteście ze Mną, to 
jednak boicie się, jak ci uczniowie, którzy płynęli ze Mną w łodzi. Gdy zobaczyli, że fale morskie 
wezbrały, zawołali: "Panie, Panie, ratuj nas, giniemy". 
12 Dlaczego się boisz, o ludzie, choć jesteś pod ochroną mojego miłosierdzia? dlaczego nie ufasz 
Mojej Mocy? Nie pozwólcie, by wasz wysiłek słuchania Mnie stał się bezużyteczny i bezowocny. 



Rozważ, że wielu przybywa z odległych miejsc, aby usłyszeć Moje Słowo. Inni muszą przezwyciężyć 
sceptycyzm swojej rodziny. Jeszcze inni znajdują się zmuszeni do porzucenia swoich ziemskich prac i 
światowych obowiązków, a to poświęcenie nie może być bezowocne. 
13 Pamiętaj, jeśli jesteś w stanie umieścić całą swoją wiarę w moim słowie, zamiast wątpić i nie ufać, 
to będzie, gdy jest zapisany w duszy z ogniem swojej miłości, oświecać cię w każdej chwili i zachęcać 
cię w każdej z twoich prób. 
14 Wiele jest to, że twoja dusza boi się z łańcuchów niewoli, bo już zna smak tego kielicha cierpienia. 
15 Wy ponad wszystko miłujecie pokój i ta tęsknota waszej duszy przyciągnęła mnie do was, o ludzie. 
Wiecie bowiem, że Pokój jest całkowicie skoncentrowany we Mnie. Na próżno szukalibyście go w 
różnych instytucjach ludzkich, wśród ludzi władzy, czy wśród najbardziej zaawansowanych teorii 
współczesnej nauki, ponieważ ludzkość utraciła ten skarb. Jeśli człowiek chce odzyskać ten dar, który 
odrzucił, musi szukać go nieodwołalnie u Mnie, jak to się stało z wami. 
16 Jasne i zrozumiałe dla wszystkich Moich dzieci jest pouczenie, które wam dałem. Chcę was 
bowiem przygotować, abyście byli posłańcami tej Dobrej Nowiny, która wskaże ludzkości najlepszą 
drogę do szukania Mnie, aby znaleźć pokój. 
17 Oto spełniło się słowo, które wam dałem, gdy Jezus, w Drugiej Erze, dziękował Ojcu za to, że ukrył 
swą mądrość przed uczonymi i wykształconymi, ale dał i objawił ją pokornym. Tak, ludu Mój, bo ci, 
których nazywasz uczonymi, nadymają się i chcą przytrzymać zwykłych ludzi, ucząc ich tylko tego, co 
uważają za okruchy chleba, który otrzymali ode Mnie. Z kolei ubodzy, "mali ludzie", którzy z 
pewnością znają trudy życia i związane z nim niedostatki - kiedy już mogą coś nazwać swoim, czują, że 
to dla nich zbyt wiele, więc dzielą się tym z innymi. Teraz dodaję: Jeśli chciwy człowiek stanie się 
hojnym człowiekiem, a arogancki człowiek stanie się pokornym, natychmiast wezmą udział we 
wszystkim, co mam w zanadrzu dla tego, kto wie, jak żyć cnotliwie. Bo moja miłość nie jest częściowa, 
jest wszechogarniająca, jest dla wszystkich moich dzieci. 
18 To wszystko musicie wiedzieć. Bo jeśli ktoś chce stać się mądrym w Mojej nauce, niech nie 
zapomina, że aby to osiągnąć, musi być najpierw pokorny jak Salomon, którego uczyniłem królem i 
tak mądrym, że jego imię było sławne i wielce szanowane w świecie tamtej epoki, który zadziwiał 
mądrością swoich rad i swoich sądów. Lecz cała jego moc, wiedza i chwała zostały zniszczone pod 
mocą Mojej sprawiedliwości, gdy naruszył Moje przykazania. 
19 Ludzie, walczcie i pracujcie dla pokoju, tak jak Izrael zdobył Ziemię Obiecaną po tak wielu 
trudnościach i konfliktach, które musiał przeżyć i pokonać. Wiem, że twoja dusza dobrze mnie 
rozumie, gdy mówię do niej o Izraelu, bo nosisz to ziarno w swoim jestestwie i ta historia jest 
zapisana w twoim duchu. 
20 Tam jest jego doświadczenie, rozwój i wiedza, tam jest księga otwarta w jego duszy, ukazująca mu 
Prawo i chroniąca go przed popadnięciem w błąd. Sprawiłem, że wasza dusza została wcielona w tym 
czasie, z dala od starych ziemskich dóbr, które uczyniłyby was materialistami, jak to się stało z innymi 
rasami i narodami, aby waszą jedyną pasją było zrobienie duchowego wyłomu dla ludzkości, 
pokazanie jej, gdzie ma skierować swoje kroki i poprowadzenie jej do pokoju mojego Królestwa 
sprawiedliwości i miłości. 
21 Dziś przychodzisz w pragnieniu miłosierdzia, a kto może powiedzieć, że nie otrzymał go? Chorzy 
wyzdrowieli, strudzeni wędrowcy znaleźli pokój, ci, którzy łakną i pragną uduchowienia, ugasili swój 
głód i pragnienie. Ale nadal wśród tych, którzy idą za mną, są tacy, którzy nie przebudzili się, którzy 
wątpią i żądają dowodu, aby uwierzyć. Udzielam im tego, czego potrzebują, zgodnie z moją wolą. Ale 
nie daję im dóbr ziemskich. Mam dla dzieci Moich dobra duszy, a z nich dam bez ograniczeń temu, 
kto Mnie o nie prosi swoimi uczynkami miłosierdzia i miłości bliźniego. 
22 Szukam duszy duchowej, która jest częścią Mojej Istoty, aby ją pouczyć i prowadzić, chcę ją 
wywyższyć i sprawić, aby przyszła do Mnie, ale nie wszyscy Mnie rozpoznają, ani nie wiedzą, jak Mnie 
przyjąć. Świat i jego niezliczone próby zatwardziły twoje serce i nie masz już siły, by myśleć o życiu 
duchowym. Ale mówię wam, że dzisiaj, ponieważ świat zwrócił się przeciwko wam wrogo, musicie z 
jeszcze większą żarliwością szukać schronienia w Mojej nieskończonej miłości. 
23 Moja nauka powoli spływa na was jak nieustanne krople krystalicznie czystej wody. Stopniowo 
kładzie fundamenty wiary, nadziei i zaufania w Dzieło, które poleciłem każdej duszy. 



24 Siły natury zostają wyzwolone przeciwko człowiekowi. Nie lękajcie się, bo wiecie, że dałem wam 
władzę, abyście pokonywali zło i chronili waszych bliźnich. Możesz nakazać tym elementom 
zniszczenia, aby się zatrzymały, a one będą posłuszne. Jeśli pozostaniecie modlitewni i czujni, 
będziecie w stanie czynić cuda i zadziwiać świat. 
25 Módlcie się szczerze, nawiązujcie komunię z Moim Duchem, nie szukajcie dla niej jakiegoś 
szczególnego miejsca. Módlcie się pod drzewem, na drodze, na szczycie góry, lub w kącie waszego 
miejsca do spania, a ja zejdę, aby mówić do was, oświecić was i dać wam siłę. 
26 Gdy usłyszycie to słowo, otwórzcie wasze serca i pozwólcie, aby jego światło dało wam życie, a 
później, gdy będziecie czyści i gotowi, wyjdźcie na świat i głoście świadectwo o tym, co otrzymaliście. 
Wielu oferuje mi swoje pierwsze owoce z radością, podczas gdy inni bojaźliwie ukryć swoje nasienie. 
Używali oni wszystkich swoich sił, a mimo to nie otrzymywali owoców, na które czekali. Ale ja widzę 
ich gorliwość, ich miłość i mówię im: Miejcie nadzieję, wytrwajcie, a będziecie zbierać plony. 
27 Czuwajcie, aby złe nasienie nie zakwitło, aby nie wykiełkowało w ziemi. Pracujcie dzisiaj, bo czas 
jest sprzyjający do siewu, a ja pomogę wam w uprawie. 
28 Przeznaczyłem wasz naród, aby był obrazem Drugiego Jeruzalem. Wkrótce przybędą do niej twoi 
bracia i siostry z różnych ras, a gdy zobaczą, jak rozkwita, obudzi się w nich żądza władzy i będą chcieli 
cię splądrować. Ostrzegam cię i mówię ci: Przygotowałem wasz naród, aby ofiarować pokój 
strudzonym wędrowcom, chleb głodnym i światło duszom. Nie chcę, by obcy stali się panami, a wy 
niewolnikami. Inspiruję was miłością, sprawiedliwością, prawością, abyście mogli żyć w pokoju. 
29 Wykorzystaj ten czas i studiuj Moje nauki, gdyż zbliża się już rok 1950, kiedy to przestanę 
przemawiać przez te środki. Pozwólcie, abym was poprawiał i doprowadził krok po kroku do 
doskonałości. 
30 Maryja modli się za ciebie, a nawet jeśli jej nie widzisz, czujesz, że jej miłość i pocieszenie zstępują 
na ciebie jak rosa łaski. Utrudzeni są wtedy pełni nadziei, grzesznicy oczyszczeni, a wy wszyscy 
zostaliście przez Nią pobłogosławieni i "namaszczeni". Szukajcie w Boskiej Matce pociechy dla 
waszych cierpień. Czy uważasz, że Ona może odmówić swojej pomocy i ochrony do swoich dzieci, gdy 
zwracają się do niej w miłości? Nie, ludzie, w Jej Boskim Duchu znajdziecie tylko miłość, serdeczność i 
miłosierdzie. 
31 Wy, kobiety świata, weźcie sobie Maryję za wzór, przypomnijcie sobie czas, kiedy żyła z wami jako 
cnotliwa kobieta i ofiarna matka, a poczujecie, że wasza dusza napełni się nową odwagą. 
32 A wy, mężczyźni, którzy zostaliście stworzeni na mój obraz i przechodzicie przez drogę prób i 
odczuwacie sprawiedliwość Bożą - ożywiajcie się odwagą, używajcie swoich darów i kierujcie swoim 
życiem z miłością i roztropnością. 
33 Aby was zachęcić, mówię wam: "Jedzcie z tego chleba, a nigdy nie umrzecie". Pij z tej krystalicznie 
czystej wody, a już nigdy nie będziesz spragniony." 
34 W tej Erze dałem się wam poznać w tej postaci, by przygotować waszą duszę do dialogu ducha z 
duchem. Mówię do was obszernie, abyście mogli rozpoznać Boskie znaczenie Mojego słowa i nie dali 
się zmylić innym naukom. 
35 Sprawiłem, że kroczycie drogą odnowy, abyście nie odczuwali wstydu, gdy jesteście w Mojej 
obecności, i abyście czuli się godni słuchać Mnie. 
36 Zaglądam do wnętrza twego serca. Odkrywam również to, co jeszcze przed tobą. Dlatego nie 
dziwcie się, że czasami poprawiam was, zanim jeszcze popełnicie błąd. 
37 Kiedy Ojciec stworzył świat i przeznaczył go na miejsce zadośćuczynienia, wiedział już, że Jego 
dzieci padną na swej drodze ofiarą słabości i występków, że potrzebny będzie dom, w którym będą 
mogły uczynić pierwszy krok ku odnowie i doskonałości. 
38 Kiedy pierwsi ludzie zamieszkali na ziemi, Stwórca złożył w nich swoją miłość i dał im duszę, 
zapalając w ich duchu swoje światło, dając im jednocześnie wolność woli. 
39 Podczas gdy jedni starali się trwać niezłomnie w dobrym, zwalczając wszelkie pokusy z zamiarem 
pozostania czystymi, godnymi Pana i w zgodzie ze swoim sumieniem, inni, od grzechu do grzechu i od 
jednego przewinienia do drugiego, tworzyli ogniwo po ogniwie łańcuch grzechów, kierując się jedynie 
głosem zmysłów, zdominowani przez swoje namiętności, siejąc błąd i pokusę wśród swoich bliźnich. 
Ale obok tych zdezorientowanych dusz przybyli również moi prorocy jako anielscy posłańcy mojej 



Boskości, aby obudzić ludzkość, ostrzec ją przed niebezpieczeństwami i zapowiedzieć jej moje 
przyjście. 
40 Dusze ciemności, które wchodzą na drogę ludzkości, wprowadzają ją w błąd, kusząc ją do 
bałwochwalstwa, pogaństwa, fanatyzmu. 
41 Moi prorocy, moi posłańcy, moi słudzy zwalczali korupcję i fałsz, cierpieli i umierali za swoich 
bliźnich, i wskazywali palcem wskazującym drogę prawdy, sprawiedliwości i miłości. 
42 Szukajcie słowa proroków, a znajdziecie w nim, że już wtedy przygotowywali was, mówiąc o 
wydarzeniach, które mają się spełnić. Zobacz jak Joel mówił do ciebie o tych czasach duchowych 
objawień. Uświadomcie sobie, że wszyscy prorocy zwalczali bałwochwalstwo, aby uczyć dialogu 
ducha z duchem. 
43 Kiedy Chrystus przyszedł na świat, ludzkość już zgrzeszyła wiele, potop już oczyścił powierzchnię 
ziemi. Sodoma i Gomora zostały strawione przez ogień, a Babilon został zniszczony. Domagał się 
rachunku za nieposłuszeństwo wobec Jego Prawa i krwi Jego proroków, a On także musiał być 
osądzony i zabity - przez Jego własne dzieci! 
44 "Słowo" stało się człowiekiem i przyjęło ciało z dziewiczego łona. Mówił o pokorze, o 
przebaczeniu, o miłości i duchowym wyniesieniu, a był prześladowany i potępiany. Chociaż był 
Bogiem, cierpiał i umarł, był wyśmiewany i biczowany jako człowiek. 
45 Ludzie, którzy byli w stanie przeniknąć tajemnice tych objawień, odkryli prawdę i dziś kłaniają się 
przed nią. 
46 Ale w tym czasie, zamieszanie pokazuje się ponownie, a ludzie, pełni pychy w swojej fałszywej 
wielkości, próbują wyrzucić imię Jezusa i Jego naukę z ludzkiego serca - stąd ciemność - podczas gdy 
Ojciec, w wypełnieniu proroctwa Joela, otwiera nowy wiek i wylewa Swojego Ducha na wszelkie ciało 
i każdą duszę. Sprawia, że jest słyszany, odczuwany i widziany, objawiając się na wiele sposobów. 
47 Natura otwiera swoje łono i zaskakuje świat i naukę, gdy ujawnia tajemnice, które zadziwiają 
człowieka i są głosami, które mówią o mądrości i mocy, które są ponad wszelką ludzką wiedzę. Groby 
przechowują martwe ciała, ale dusze uciekają i dają o sobie znać, aby dać świadectwo o przetrwaniu 
duszy. 
48 Oczy człowieka - zarówno dziecka, jak i nastolatka czy dorosłego - przenikają przez to, co 
materialne, aby zagłębić się w to, co poza tym, i aby ujrzeć życie duchowe. 
49 Słuchajcie tych niezdarnych i mało ambitnych rzeczników wypowiadających Boskie nauki, a 
przekonacie się, że ta manifestacja jest jedną z największych w tych czasach, zapowiedzianą wiele 
wieków wcześniej. 
50 Kto nie miał snów, które były prawdziwymi proroctwami i które widziałeś, że się spełniły? Teraz 
jest czas światła, przebudzenia duszy, która zapadła w sen przez naukę, zafascynowana odkryciami 
materialnymi. 
51 Mężczyźni podobnie nazywali ten czas czasem światła - z powodu ich nauki. Patrzcie, jak oni 
przemierzaja niebiosa jak ptaki. Zobacz, jak rządzą morzami i ziemią, i jak odkryli światło, by 
rozświetlać noc. Codziennie odkrywają moce i elementy, które można łączyć i tworzyć nowe 
niespodzianki dla ludzkości; ale to światło ich oślepiło. Materializm i próżność uczyniły ich głuchymi 
na głos serca i sumienia. 
52 Dziś światło Ducha Świętego spływa na świat, aby ludzie mogli podnieść swoje twarze i wiedzieć, 
że jest tylko jeden Bóg, i że jego prawo jest jedno, w którym wszyscy muszą się zjednoczyć, że dzieła 
ludzkości mogą być wielkie i godne Stwórcy. 
53 Nie mylcie się, bo zanim "szósta pieczęć" dobiegnie końca, nastąpią wielkie wydarzenia: Gwiazdy 
będą dawać wymowne znaki, narody ziemi będą jęczeć, a z tej planety znikną trzy części i pozostanie 
tylko jedna, na której wykiełkuje ziarno Ducha Świętego jako nowe życie. Ludzkość rozpocznie wtedy 
nową egzystencję, zjednoczona w jednej doktrynie, jednym języku i w jednej więzi pokoju i 
braterstwa. 
54 Jakże daleko jesteście od czasu, kiedy żyliście pod prawem natury i słyszeliście w duchu waszym 
głos Pana mówiącego do pierwszych: "Rośnijcie i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię". 
55 Teraz uduchowienie sprawi, że powrócicie do prostoty i naturalności. Lecz w swojej duszy 
posiadacie światło, które zebraliście na długiej drodze ewolucji. 



56 Swiatło Ducha, które oświetlało pierwsze kroki człowieka i towarzyszyło mu na ścieżkach i 
szlakach, na szczytach i w przepaściach, sprawi, że powróci on na początek drogi. Duch Święty nigdy 
nie błądzi, bo jest moim własnym światłem. Czy kiedykolwiek słyszałeś, że powiedział do ciebie: 
"Zabijaj bliźniego swego"? Czy kiedykolwiek słyszałeś, że nakazał ci odrzucić ojca, który cię spłodził 
lub matkę, która cię poczęła? Czy kiedykolwiek słyszałeś, żeby powiedział ci, żebyś zrobił to, co jest 
zabronione? Nie, Moje dzieci, Duch Święty był dobrym przewodnikiem, doradcą i sędzią, bo w Duchu 
jestem. 
57 Dlatego zawsze mówiłem wam, że gdziekolwiek jesteście, Ja jestem z wami. Dlaczego, choć jestem 
wszechmocny, szukacie mnie w przedmiotach stworzonych przez wasze ręce? Dlaczego masz iść do 
niektórych miejsc zgromadzenia, a następnie powiedzieć: "Oto Pan, bo to jest Jego dom", gdy wiesz, 
że jestem uniwersalny? Dlaczego pozwalacie się zaślepić świętami i ozdobami, skoro wiecie, że Ja 
mieszkam i daję o sobie znać w chwale natury i w wewnętrznym sanktuarium waszej duszy? 
58 Badajcie moją naukę jako dobrzy uczniowie, a będzie więcej światła w waszej duszy. 
59 Podczas gdy moje słowo zstępuje do was dzień po dniu, w jednych rozpala się wiara, a w innych 
rodzi się zwątpienie. Niektórzy robią postanowienia korekty, a inni wątpią, czy to naprawdę ja, który 
ograniczam się w tym słowie, aby uwierzyć i odnowić. Odczuwają oni pragnienie ujrzenia Mnie, aby 
uwierzyć we Mnie i nie dręczyć się już więcej. Ale ponieważ nie widzą mnie swoimi fizycznymi 
oczami, szukają duchowych i nadprzyrodzonych zjawisk, aby rozpalić swoją wiarę. 
60 Inni zamykają oczy i starają się przeniknąć to, co niewidzialne, aby ujrzeć Moje Oblicze, a w swoim 
wysiłku zmęczyli się. Ale potem, gdy ich zmęczone umysły zasnęły, podczas gdy wzniesiona dusza 
przebywa w duchowych przestrzeniach, zstąpiłem, aby z nią rozmawiać, dać jej Moje instrukcje i 
rozpalić jej wiarę. 
Po przebudzeniu z tego głębokiego snu, zarówno dusza jak i ciało poczuły się odnowione i zobaczyły 
życie oświetlone nowym światłem. Wtedy przypominasz sobie swój sen i mówisz do niego: "Śnił mi 
się Jezus. Czy Mistrz naprawdę był ze mną?" 
61 Zaprawdę powiadam wam: dusza ma wiele oczu, aby Mnie oglądać. Poznajcie ten dar i rozwijajcie 
go. Bo przez to spełni się słowo tego proroka, który powiedział, że nadejdzie czas, kiedy ludzie będą 
mieli prorocze wizje i sny. 
62 Mówię wam też, studiujcie dobrze te nauki, abyście nie szukali i nie wierzyli fałszywym prorokom i 
widzącym tego świata. 
63 Przez cały czas przygotowywałem twoją duszę do bezpośredniego zjednoczenia się ze Mną, a w 
tym Trzecim Czasie powinna ona już osiągnąć wielkie wzniesienie. Gdyby tak było, gdy przyszedłem w 
duchu, nie zwątpilibyście, ani nie chcielibyście mnie dotknąć swoimi rękami. 
64 Gdy mówię do was o dawnych czasach, nic nie rozumiecie, bo nawet nie czytaliście Pism. 
65 Od roku 1866 ogłaszam Moją trzecią naukę i chociaż wszystko zostało przepowiedziane, wielu z 
was zwątpiło - jedni z niewiedzy, inni z zamieszania z powodu złej interpretacji Pisma. Dlatego dzisiaj, 
kiedy przygotowałem wam wieczernik i stół, abyście spożywali pokarm życia wiecznego, zastałem 
was bez przygotowania i musiałem z nieskończoną cierpliwością oznajmić Siebie, oczekując waszego 
podniesienia i waszego przebudzenia. 
66 Odnówcie się, porzućcie swój fanatyzm religijny, przestańcie być hipokrytami i egoistami, a 
poczujecie się jak nowi ludzie. Wtedy nie będziecie już musieli zadawać sobie pytania, czy to Ja 
zstąpiłem do was. Bo czystość twego serca sprawi, że twoja dusza odczuje Moją obecność. Wiara jest 
jedną z największych cnót - zdobądź ją. 
67 Raz po raz spotykasz niewidomych, chromych, beznadziejnie chorych. Musicie je uzdrowić poprzez 
swoją wiarę i rozpalić światło w sercach waszych bliźnich. 
68 Wśród was są już przykłady tego, co możecie osiągnąć dzięki waszej wierze we Mnie. Istnieje wiele 
świadectw cudów, które można otrzymać przez wiarę. 
69 Nie pozwól, aby rok 1950 zaskoczył cię słabym w wierze. Bo wtedy wasz ucisk byłby wielki, bo 
czulibyście się jak sieroty. 
70 Dziś stawiam się przed "wędrowcami", aby wskazać im prawdziwą drogę. Nie mieszkam w sądząc, 
czy ich szaty są królewskie lub nędzne, ale szukam sanktuarium w ich sercu. 
71 Temu, kto upada na ziemię, pokonany przez zmęczenie, pomagam wstać, dając mu do 
zrozumienia, że jeśli bluźni Bogu, to odrzucił Moją siłę i Moje światło. 



72 Módlcie się, aby wasze umysły nie wymknęły się spod kontroli podczas prób. Bo w chwili 
przemocy można stać się "ślepym" i stracić wszystko, co się posiada w duszy. 
73 Teraz możecie sobie dobrze wyobrazić, dlaczego ludzkość coraz bardziej traci to wszystko, co 
czyniło ją duchowo wielką i szlachetną. 
74 Poszedłem na spotkanie z tobą, bo widziałem, że jesteś bliski upadku w przepaść, gotowy prosić o 
skrócenie swoich dni. Ale kiedy usłyszeliście Moje słowo, powstaliście, bo zrozumieliście, że musicie 
żyć na ziemi do chwili ustanowionej przez Moją Boskość. 
75 Aby wam udowodnić, że wasze dary duchowe są znowu do waszej dyspozycji, powiedziałem wam: 
Wyciągnijcie rękę w Moim imieniu, gdy siły natury zostaną wyzwolone, a zobaczycie, że będą wam 
posłuszne. 
76 Te cuda zwiększą waszą wiarę, a kiedy najmniej o tym myślicie, przemienicie się w moich 
"robotników". Wtedy otrzymacie głębsze lekcje od waszego Mistrza, abyście mogli osiągnąć wielkie 
wyposażenie i wiedzieć, jak przyjmować tych, którzy przyjdą, aby was sprawdzić i tych, którzy chcą 
was zniszczyć. 
77 Jeśli naprawdę wiecie, jak dawać świadectwo Mojemu słowu, zobaczycie wielu waszych bliźnich 
chwalących Mnie i wypełniających przykazanie, które mówi wam: "Miłujcie się wzajemnie". 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 251  
 
1 W tym czasie jesteście zdumieni, gdy widzicie cuda, które możecie czynić przez wasze dary. Wtedy 
nie będziecie się już czuli biedni ani wydziedziczeni, bo na każdym kroku będziecie mieli dowód, że 
was kocham i mam na was Moje spojrzenie. 
2 Dary zostały już umieszczone w twojej duszy w momencie twojego stworzenia. Lecz było konieczne, 
abym przyszedł was uczyć i abyście przebyli długie drogi, rozwijając się coraz bardziej, aby te dary 
zaczęły się objawiać. 
3 W tym właśnie czasie dusza człowieka poczuła, że żyje w nowej epoce, że świeci na nią światło 
nowego dnia. Przeżyła trzęsienie ziemi, niepokój, który wybudził ją z głębokiego letargu, w którym 
zasnęły jej dary i zdolności. 
4 Obecnie człowiek wciąż zadaje sobie pytania, on tylko podejrzewa. Ale wkrótce nadejdzie godzina, 
kiedy z pewnością wykrzyknie: "Oto jest droga" i będzie nią podążał z wiarą. 
5 Kto mógłby zatrzymać postęp dusz tej ludzkości, gdy już wyruszą, i kto mógłby zmienić drogę 
wyznaczoną przez Moje światło? Nic i nikt nie będzie w stanie powstrzymać duchowego 
przebudzenia ludzi, gdy powstaną z pragnienia dziedzictwa i przesłania, które przyniosła im Trzecia 
Era. 
6 Mogłem cię obudzić już dawno temu. Lecz chciałem przyjść do was we właściwym czasie, gdy 
będziecie zmęczeni głębokim snem, w którym się pogrążyliście, i gdy strach przed waszymi grzechami 
i waszymi wiecznymi wojnami uwolni was od namiętności waszej materialnej natury. 
7 Dziś jeden naród, jutro inny, a potem jeszcze inni obudzą się oświeceni wewnętrznym światłem, 
które będzie mówić do nich wszystkich o uduchowieniu. 
8 W czasie przebudzenia tych ludów, będę gotów objawić się im. Będzie to głos Ojca, który odpowie 
na wołanie dzieci. Ale zaprawdę, powiadam wam, nie wszystkim objawię się w ten sam sposób. Na 
przykład, to przejawienie, które miałem z wami za pośrednictwem ludzkiego umysłu, zostało dane 
tylko wam i możecie uważać się za ludzi, którzy pierwsi przebudzili się na początku tego wieku. 
9 Czas, w którym objawię się wam w tej formie, jest już wskazany i nie ma spirytysty, który nie znałby 
roku i dnia zakończenia tego okresu czasu. 
10 Gdy zakończę Moje nauczanie wśród was, będziecie musieli przygotować się do rozrzucenia tego 
ziarna wśród narodów świata, którym bardzo pomożecie waszym bliźnim w krytycznych momentach 
ich przebudzenia. Ci, mając pewność swoich przeczuć i realność Mojego przesłania, przygotują się na 
przyjęcie Mnie w formie duchowej. Tak jak objawiłem się wam według przygotowania każdego 
zgromadzenia i każdego głosiciela, tak też objawię się im według uduchowienia każdej wspólnoty i 
pobożności, jaka panuje w ich zgromadzeniach. 
11 Zapisz moje słowo i strzeż go, tak że gdy nadejdzie czas, możesz uczynić go znanym. Będzie ona 
bowiem fundamentem i punktem wyjścia dla nowych Kościołów, które powstają w świecie dla życia 
duchowego. 
12 Nie pozwólcie, aby Moje przesłanie było zmieszane ze zmaterializowanymi ideami i błędami tych, 
którzy służyli Mi za narzędzia, bo wtedy nie przekażecie w stanie niezafałszowanym owoców, które 
wam powierzyłem. Uczyłem was przez długi okres czasu, żebyście poznali Moją Boską Istotę, żebyście 
mogli uwolnić się od wszelkich ludzkich preferencji. 
13 Swiatło Mojego Ducha będzie podążać za krokami tych, którzy Mnie rozumieją i wyruszą jutro, aby 
interpretować Moje przykazania z największą sumiennością, do jakiej są zdolni. Doświadczą bowiem 
na swej drodze, że ich walka, poświęcenia i wysiłki nie były daremne. Zaskoczę ich w ich pracy i 
oznajmię im, że wkrótce będą oczekiwać innych kościołów, że wkrótce będą mogli przejść do siewu, 
ponieważ ziarno dojrzało. 
14 Będą emocjonalne wzloty i łzy radości wśród moich uczniów, gdy będą świadkami wypełnienia 
mojego słowa. 
15 Nie będziesz musiał iść o pukanie do drzwi w poszukiwaniu tego, który będzie cię słuchać. 
Przekonacie się bowiem, że to wasi bliźni będą was szukać i wzywać. Wystarczy mi, jeśli się 
przygotujecie. Wtedy wskażę wam drogi, powiem wam, co macie czynić, i przyprowadzę do was tych, 



którzy zwrócą się do Mojego ludu w swoim pragnieniu świadectwa miłości, duchowości i 
miłosierdzia. 
16 Jeśli przez waszą harmonię stworzycie wspólnotę, jakiej od was oczekuję, nie będziecie musieli się 
wysilać, aby się ujawnić, bo to inni będą to robić, roznosząc z serca do serca wieść, że istnieje 
wspólnota, w której łonie świeci światło boskiego przesłania, które jest chlebem duchowego życia dla 
wszystkich ludzi. 
17 Mówię wam: Ufajcie we Mnie, ludzie. Gdy bowiem zostaniecie wypędzeni z łona waszego 
społeczeństwa, gdy zostaniecie wypędzeni z miast, w których mieszkacie, zabiorę was daleko od 
waszych prześladowców, wyprowadzę was na pustynię, na kraj pagórkowaty, w odległe doliny albo 
nad brzegi morza i tam was nakarmię, tak jak nakarmiłem lud izraelski na pustyni, zsyłając mu mannę. 
18 Teraz przynoszę nową mannę dla mojego ludu, która wkrótce zejdzie, gdy tylko próby ogarną 
moich wybranych. 
19 Próby przyjdą, bo moje słowo zawsze się spełnia. Będą one służyć do zjednoczenia mojego ludu, 
tak jak Izrael zjednoczył się w Egipcie pod niewolą faraona. 
20 Gdy przyjdą próby, na tej drodze pozostaną tylko ci, którzy Mnie kochają - odważni i wierni. 
Fałszywi, obłudnicy, ci, którzy boją się świata, ci, którzy nie idą za mną z miłości, odejdą. Wystarczy, 
że zobaczę zjednoczonych, którzy kochają Mnie w prawdzie, abym mógł wtedy powiedzieć światu: to 
jest Mój lud, to jest Moje nasienie. 
21 Zapewniam was, że tym z was, którzy idą za Mną z całą wiarą swoich dusz, nie zabraknie ani wody, 
ani chleba, bo nikt nigdy nie został oszukany w swojej wierze. 
22 Już słyszę, jak niektórzy pytają Mnie w swoim sercu: "Mistrzu, kiedy to wszystko będzie?". A to 
dlatego, że odczuwacie strach, bo drżycie, gdy ogłaszam wam te próby. Ale ja wam mówię: Kto się 
boi, nie idzie na pustynię; pozostaje w mieście, gdzie łatwiej znosi ucisk, bo przyzwyczaił się do 
służebności i poniżenia. Jeśli jednak otworzy oczy na prawdę, niech jego serce napełni się odwagą i 
wiarą; jeśli wyjdzie na pustynię, niech wyruszy z pragnieniem wolności swej duszy i pokoju swego 
serca. 
23 Pytacie mnie, kiedy nadejdzie ta próba? Mówię wam, że dla niektórych to już nadeszło, i że 
później objawi się innym, aż wszyscy będziecie przygotowani i staniecie się silni. 
24 Próby przychodzą w tak subtelny sposób, że często nawet nie zdajesz sobie sprawy, kiedy się 
pojawiły i kiedy się skończyły. Co by się z Tobą stało, gdybym podał Ci datę, dzień i godzinę, kiedy 
możesz się ich spodziewać? 
25 Ilu z was żyje już na pustyni, o której mówiłem wam dzisiaj, karmiąc się nową manną? Są to ci, 
którzy, wyrzuceni z łona społeczeństwa, zostali źle ocenieni przez swoich krewnych i przyjaciół. Są to 
ci, którym odmówiono powitania i którym zamknięto drzwi do pracy. Są to również ci, którzy zostali 
potępieni jako heretycy, zdrajcy i apostaci, i którzy zostali wyrzuceni z łona swoich kościołów. 
26 Znosili oszczerstwa, złe spojrzenia, upokorzenia, drwiny i pogardę. Wszystko to jednak znosili z 
cierpliwością, wiedząc, że nic nie stracili, a zyskali łaskę słuchania Mnie. 
27 Musieli wycofać się na "pustynię", ale nie na pustynię materialną, lecz do schronienia duchowego, 
chociaż nadal żyli fizycznie tam, gdzie zawsze mieszkali. 
28 Tam, w tym duchowym schronieniu, znaleźli pokój, którego nie znali wcześniej, mieli satysfakcję, 
której nikt im wcześniej nie dawał, a jeśli na początku czuli się samotni, bo nie mogli dostrzec mojej 
obecności, dziś dziękują mi, bo niczego im nie brakowało i nikt ich nie pokonał. 
29 Zycie przyjemności, które wcześniej prowadzili, zostało za nimi, wszystko, co było fałszywe, 
wszystko, co było powierzchowne, zniknęło. Nadszedł bowiem czas, aby znaleźli prawdę i przylgnęli 
do niej z całą siłą swego jestestwa. 
30 Błogosławieni ludzie dobrej woli i wiary, bo oni nie staną się ofiarami swoich wrogów. Moja moc 
powstrzymuje rękę, która chce ich zamordować, moje światło zaskakuje tego, który czyha na ich 
przejście, aby mogli iść naprzód bez zatrzymywania się, bo czeka na nich Ziemia Obiecana. W nim 
przygotowywana jest uczta na czas, kiedy wszyscy na nią wejdziecie. 
31 Moje Słowo poruszyło struny wielu serc, które powiedziały do Mnie: "Panie, nikt nie mówi prawdy 
tak jak Ty, bo odkąd poszliśmy za Tobą w tym czasie, musieliśmy znosić wyroki naszych bliźnich, które 
były jak gorzkie zioła, jakie Twój lud jadł w Egipcie w noc wyzwolenia." 



32 Pamiętajcie o waszej wierze, o umiłowany ludu, a zobaczycie, jak nawet ci, którzy was odrzucili, 
przyjdą, aby powiększyć wasze szeregi. Bowiem i do nich skierowane będzie wezwanie, im również 
zostanie zaoferowana możliwość uwolnienia się od swojego zmaterializowanego i fałszywego życia, 
aby wypełnić pustkę swojej duszy Boską Esencją, którą ta Praca daje w obfitości. 
33 Wezwanie może przyjść do wszystkich w tym samym czasie, ale nie wszyscy mogą odpowiedzieć w 
tym samym czasie. Niektórzy będą gotowi się spieszyć, inni nie będą w stanie tego zrobić, ponieważ 
ich dusza nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięta, aby rozpocząć wypełnianie swojej misji. 
34 Mówię wam to, abyście, gdy mówię do was o powołanych i wybranych, wiedzieli, że w każdym 
czasie jest wielu powołanych i niewielu wybranych, ponieważ wybieram tylko tych, którzy są 
przygotowani, a wszyscy ci, którzy zostali powołani, a nie byli wśród wybranych, będą musieli 
poczekać, aby zostać ponownie powołani. 
35 Czy nie pamiętacie, że mówiłem wam wiele razy, że pukałem do drzwi waszych serc po raz 
pierwszy, drugi i trzeci, i że dopiero wtedy, gdy byliście przebudzeni i przygotowani, pospieszyliście na 
moje wezwanie? Dlatego nie rozpaczajcie w obliczu tych, do których dociera Moje orędzie, a którzy 
nie okazują zainteresowania. 
36 Wypełnij swoją misję, aby moje słowo było znane i bądź zadowolony z natychmiastowego lub 
późniejszego rezultatu swojej pracy. 
37 Szukacie w moim słowie siły, której brak odczuwaliście, aby oddzielić się od zła, które istnieje w 
waszym życiu, ponieważ pozwoliliście zakorzenić się w waszych sercach zwyczajom, nawykom, 
tradycjom i wadom waszych przodków. 
38 Teraz rozgorzała w was walka, bo głos sumienia odzywa się coraz wyraźniej. Ale twoje serce nadal 
się temu opiera, ponieważ w swoim przywiązaniu do zmysłów jest bardziej skłonne do ciała niż do 
duszy. 
39 Błogosławię twoje wewnętrzne zmagania, ponieważ są one znakiem, że odczuwasz miłość do 
Mnie, że przyznajesz prawdę i sprawiedliwość Mojemu słowu. 
40 Są chwile, kiedy obawiasz się, że "ciało" w tobie zwycięża, ponieważ twoja wiara i miłość są jeszcze 
słabe w obliczu pokus. Wtedy przychodzicie z pośpiechem, aby Mnie słuchać, mając nadzieję, że w 
Moim Słowie znajdziecie niezbędną broń do walki z grzechem i ciemnością. Przychodzisz skruszona, 
smutna, pragnąc, aby Moje spojrzenie cię nie odkryło, choć wiesz, że ani na chwilę nie umkniesz 
Mojemu spojrzeniu. Później, kiedy przyjmiesz w swoim sercu czułość mojego słowa, pozwalasz płynąć 
łzom, w sposób nieskrępowany, który coraz bardziej zmniejsza ciężar duszy. Potem wreszcie myślisz, 
że skoro przyjąłem cię z tak wielką miłością, to stało się tak dlatego, że nie przeniknąłem twego serca, 
ani nie odkryłem w nim tego wszystkiego, co cię zawstydza przede Mną. 
41 O wy, małe i słabe dzieci, które nie znacie jeszcze waszego Mistrza! Co by się stało z tobą, którzy 
szukają siły ode mnie, aby nie grzeszyć więcej, jeśli zamiast przyjmować cię ze słowami przebaczenia, 
zachęty, miłości i mądrości, otrzymałem cię z potępienia i wyroków, z wyrzutami, groźbami i karami? 
Skończy się to pewnego dnia tym, że zwątpicie w to słowo i rzucicie się bez opamiętania w ramiona 
materializmu. Nie mówcie więc, że Moje spojrzenie nie odkrywa was w tych chwilach, kiedy daję 
wam Moje słowo przez głosiciela. 
42 Oto ta rzesza "robotników", sług w tym dziele: oni także, jak ty, przyszli z sercem pełnym cierpień i 
rozpętanych namiętności, oni także zostali wstrząśnięci Moim słowem i poznali wewnętrzną walkę 
duszy z ciałem, i oni także sądzili, że Moje spojrzenie nie odkryło ich wśród tłumów, ponieważ nie 
zganiłem ich w Moim słowie za ich grzechy. 
43 Teraz są tutaj, na mojej ziemi uprawnej, wykonując w spokoju zadanie, które im powierzyłem. W 
końcu bowiem wiara wstąpiła w ich serca, ponieważ po bitwie w ich duszach zapanował pokój i 
ponieważ zrozumieli, że nigdy nie uciekną przed moim Boskim spojrzeniem, które podąża za wami, 
gdziekolwiek się udacie. 
Świat i ciało wciąż ich kuszą, a to służy do wypróbowania ich miłości, wiary i wierności, aby nie 
zasnęli. Niektórzy używają, aby rzucić wyzwanie światu, podczas gdy ich siła duchowa nie jest jeszcze 
wystarczająco duża, aby uchronić ich od wszelkich upadków. To są ci, którzy upadają i 
zmartwychwstają - ci, którzy dziś odchodzą, a jutro powracają, aż nadejdzie dzień, kiedy nie będą już 
słabi i będą mogli trwać w prawdzie aż do końca. 



44 Z was, którzy przychodzicie tu dziś smutni, bo nie potraficie opanować swoich słabości, uczynię 
nowych "robotników", nawet jeśli w tej chwili wydaje się wam niemożliwe, że możecie być komuś 
przydatni. Wtedy zobaczycie, jak cud staje się rzeczywistością w waszej istocie, ponieważ będziecie 
świadkami waszej duchowej przemiany. Wtedy słaby poczuje się silny, a niewierzący żarliwy. 
45 Błogosławieni ci, którzy, gdy zgrzeszyli, żałują za grzechy i płaczą, bo Mnie obrazili. Błogosławieni 
ubodzy w duchu, bo przyszedłem, aby ich zachęcić i uczynić ich zwycięzcami nad światem, grzechem, 
materializmem i wadami. 
46 Jutro będziecie musieli dać świadectwo o cudzie waszego nawrócenia i waszej odnowy. Jutro 
staniecie się otwartą księgą dla waszych bliźnich i z jej stron, to znaczy z waszej przeszłości, będziecie 
czerpać całe światło doświadczenia i mądrości, które zdobyliście w moim Dziele, abyście mogli 
ofiarować je waszym bliźnim jako dojrzały owoc waszej walki, waszych przygotowań i waszego 
zwycięstwa. 
47 W narodach, na prowincji i w wioskach, gdzie ludzie oczekują mojego przyjścia, gdzie odczuwa się 
obecność mojego słowa, świadectwo moich "pracowników" zstąpi jak prawdziwa niebiańska rosa na 
spragnione dusze ludzi. 
48 Już wam powiedziałem, że Moi świadkowie i naśladowcy będą odrzuceni, wyszydzeni i 
prześladowani, ale inni też im uwierzą i będą im błogosławić. Będzie to kolejna bitwa, której również 
będę błogosławił. Bo gdzie jest walka, tam będą i zwycięstwa. 
49 Aby wszyscy ludzie ziemi mogli uwierzyć w prawdę tego poselstwa, sprawiłem, że te znaki 
przepowiedziane w starożytności były odczuwalne na całym świecie ziemi, proroctwa, które mówiły o 
Moim powrocie. Dlatego, gdy ta Dobra Nowina dotrze do narodów, ludzie zbadają i przeanalizują 
wszystko, co zostało im powiedziane w tych czasach, i ze zdziwieniem i radością odkryją, że wszystko, 
co zostało zapowiedziane i obiecane odnośnie Mojego powrotu, wiernie się wypełniło, jak przystało 
na Tego, który ma tylko jedną wolę, jedno Słowo i jedno Prawo. 
50 Mówiłem wam w moich naukach, że życie jest Via Dolorosa duszy i że jest to koniec jej istnienia na 
ziemi. To na jej Kalwarii musisz starać się uczynić mnie swoim przykładem, wprowadzając moje 
przykłady w czyn. 
51 Szczęśliwe są dusze, które z wiarą i cnotą osiągną szczyt. W chwili bowiem, gdy odłączą się od 
swojej cielesnej powłoki, doświadczą pieszczot Ojca jako nagrody za swoją odwagę i miłość. To są ci, 
którzy wejdą do wieczności bez potknięć. 
52 Moje słowo w tym czasie pomoże ludziom zrozumieć całe znaczenie mojego prawa i mojej nauki, a 
spełnienie, które człowiek im da, da mu szczęście - błogość serca i pokój duszy. Ponieważ doskonałe 
szczęście dusza znajdzie tylko w domu, do którego należy. 
53 Ileż to okazji masz nieustannie, aby być dobrym i pożytecznym dla swego bliźniego. Każdy dom 
jest odpowiednim polem do zasiewu Mojego ziarna. Każde miasto i każdy naród jest jak ziemia 
spragniona miłosierdzia i miłości, a Ja czynię was siewcami, abyście mogli dawać ludziom pociechę i 
siać pokój. 
54 Prace, słowa i modlitwy są środkami, których powinniście i możecie używać, aby wypełnić zadanie 
służenia i miłowania waszych bliźnich w świecie. 
55 Nauczyłem was doskonałej modlitwy, która jest prawdziwym językiem duszy, która wprowadza 
człowieka w bezpośredni kontakt ze Mną. 
56 Dałem wam dar słowa, które jest wyrazem światła, jakie jest w duszy, i miłości, jaka ogarnia serce. 
57 Ludzie, którzy słuchają Mojego słowa: nie mówcie, że żądam od was zbyt wiele, bo wiem lepiej niż 
wy sami, do czego jesteście zdolni. 
58 Dzisiaj czujesz się słaby, nieporadny, niezdolny i niegodny, ponieważ badasz swoje wnętrze i 
odkrywasz wiele słabości, wiele niedociągnięć, które nie pozwalają ci odczuwać bólu innych. Ale 
najpierw uzdrowię cię, sprawię, że poczujesz mój pokój, pokrzepię twoje serce i oczyszczę twoją 
drogę. Wtedy nie będziesz już miał lęków, ani wątpliwości, ani nie będziesz czuł się niezdolny. 
59 Dlatego kazałem wam słuchać Mnie przez pewien czas, aby was zachęcić stopniowo w Moim 
słowie, nie posyłając was już do prowincji. Ale kiedy wasze dusze zostaną nasycone Moją Istotą, nie 
będą już czekały na próby i znaki, aby wyruszyć, gdyż otrzymają natchnienie, co mają czynić. 
60 Módlcie się, ludzie, a gdy będziecie się modlić, wyleję Mój pokój na wszystkie ludy ziemi, 
pobłogosławię wasze domy i oświecę wasze drogi. 



61 Dam ci dowód, że wszystko, co ci obiecałem, jest prawdą. Jaki to będzie dowód? Zobaczyć, że w 
waszym życiu spełni się coś, na co od dawna mieliście nadzieję - coś, co dla niektórych jest 
niemożliwe do osiągnięcia. Dla jednych to, co ofiaruję, przyjdzie wkrótce, innym każę czekać. Ale 
zaprawdę, powiadam wam, nie będzie takiego, który by nie otrzymał Mojego dowodu miłości. Gdy ta 
łaska spłynie na każdego z was, przypomnicie sobie Moje słowo, a wtedy wzrośnie wasza wiara. 
62 Nie rozpaczajcie, nie lejcie łez, umiejcie czekać na tę godzinę, stosując się do moich poleceń, 
modląc się i czuwając. 
63 Czy widzisz, jak w tych chwilach, w których podnosisz swoją duszę, zapominasz o swoich 
cierpieniach i napełniasz się moim pokojem? Starajcie się być zawsze ze mną poprzez pełną praktykę 
mojej Nauki, a zobaczycie, że mój pokój i moje światło zwyciężą nad waszymi nieszczęściami i 
plagami. 
64 Zrozumcie, że wasze cierpienia nie są bezużyteczne, ale że macie za zadanie stać się odporni 
psychicznie i fizycznie, abyście mogli stać się częścią liczby moich siewców. 
65 Ci, którzy chcą nieść pociechę ludziom, którzy chcą podnosić tych, którzy upadli, którzy chcą 
dodawać sił słabym, muszą być oświeceni światłem doświadczenia, muszą być zahartowani w walce i 
w próbach. Żaden obraz bólu nie może ich przygnębiać, nie mogą bać się niezadowolenia bliźniego, 
nie mogą uciekać od bólu, gdy ręce wyciągają się do nich z pragnieniem miłosierdzia. 
66 Tam, wśród tych, którzy są zatwardziali w wadach i bólu, zobaczysz wielu, którzy podnoszą się do 
światła, szukając odnowy i uduchowienia. Jednak, aby to natchnienie do nich dotarło, musicie 
umieścić w ich sercach prawdziwy dowód braterstwa, działanie, które jest promieniem światła 
usuwającym ciemność z tego, kto cierpi. 
67 Zrozum więc, że ból, który ci towarzyszył na wiele sposobów, był dłutem, które formowało 
wewnętrznie twoją duszę do wypełnienia trudnej misji. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 252  
 
1 Ludzie, byliście świadkami mojego przejawienia się w tym czasie. Jesteście przygotowani do jego 
interpretacji i bycia przykładem dla "ostatnich". Znacie przyczynę Mojego przyjścia, tak jak znacie 
przyczynę Mojego odejścia, gdy nadeszła wyznaczona przeze Mnie godzina. 
2 Nie macie się czego obawiać ze strony świata, ponieważ jesteście moimi uczniami. To nie dlatego, 
że jesteście pokorni, że stajecie się potrzebujący. Nie należy mylić pokory duszy z ubóstwem ciała. Nie 
tracicie swoich praw jako ludzie, ponieważ jesteście spirytualistami - wręcz przeciwnie. Ten, kto 
rozumie uduchowienie i stosuje je w swoim życiu, jest właścicielem wszystkiego, co go otacza, żyje i 
cieszy się z większą intensywnością niż ten, kto widzi i pojmuje tylko to, co materialne. 
3 Ludzie uduchowieni to ci, którzy słusznie noszą miano "uczniów Chrystusa" w Trzeciej Erze - ludzie, 
którzy wiedzą, jak oddać Bogu to, co należy do duszy, a światu to, co należy do materii - ludzie, którzy 
ze wszystkich praw czynią jedno, które polega na miłowaniu Stwórcy i miłowaniu Go w bliźnich. 
4 Człowiek przygotowany przez moją naukę będzie mógł dokonywać nadludzkich dzieł. 
5 Z jego duszy i ciała wypłynie światło, moc i siła, która pozwoli mu dokonać tego, czego nie jest w 
stanie dokonać sama inteligencja. 
6 Do tego stopnia wywyższenia dojdziecie zgodnie z moją wolą, umiłowani ludzie, bo wtedy każde 
wasze dzieło będzie świadectwem mojej prawdy. Z waszych słów, tak jak z waszych modlitw, a także z 
waszych rąk, będzie wypływał balsam uzdrowienia, który będzie błogością i wyzwoleniem dla tych, 
którzy są chorzy na ciele lub duszy; z waszych słów będzie wypływało światło, które przyniesie 
duszom wiarę, a wasze modlitwy będą środkiem, dzięki któremu dusza będzie unoszona, aby siać 
dobro na swojej drodze. 
7 Taka jest przyszłość tych, którzy idą za Mną i wiedzą, jak interpretować i przestrzegać Mojej nauki. 
8 "Czuwajcie" odtąd, aby wasze umysły nigdy nie zostały zaciemnione, abyście w próbach, przez 
które będziecie musieli przejść, nie zdradzili tego, co jest waszą wiarą dzisiaj. 
9 Ileż radości będzie w tym ludzie, gdy uwolnią się od swoich niedoskonałości i będą wykonywać 
moje słowo zgodnie z moją wolą. 
10 Teraz nadal macie wiele przeszkód, które uniemożliwiają wam postęp w kierunku uduchowienia. 
Znacie przeszkody, którymi są wasz brak jedności, wasza skłonność do zewnętrznych rytuałów i wasz 
brak prawdziwej miłości. 
11 Jeszcze nie pojawił się wśród was lud silny, idealistyczny i wojowniczy - lud, w którym ludzkość 
może znaleźć doradcę, lekarza, brata, przywódcę. Jeszcze nie pojawił się wśród was lud, który w swej 
jedności i braterstwie przypomina ogromny dom pełen pokoju, szacunku i miłości, gdzie chleb 
jednego jest także chlebem innych, a dach jednego jest dachem wszystkich. 
12 Gdzie jest ten przykład? Kiedy walczyłeś o taki ideał? 
13 To nie jest zarzut, co mówię wam, ludzie, to jest słowo ojca, który chce tylko dobra dla swoich 
dzieci i który, aby to osiągnąć, musi pokazać im ich wady i pomóc im je poprawić; mówię wam, ludzie, 
że nie jestem zarzutem, mówię wam, że nie jestem zarzutem 
14 Pozostanę na pewien czas i dam wam Moje słowo. Będę nadal dokonywał w nim objawień, 
ujawniając to, co zachowałem na ten czas, a w moim nauczaniu będę nadal szerzył światło niezbędne 
dla ludzkości, aby ocalić ją przed zamętem, który się zbliża. 
15 Zapowiedziałem wam, że nadejdzie czas, gdy pojawi się wiele "spirytualizmów" i że będziecie 
musieli być wyszkoleni, aby odkryć, które z nich oparte są na prawdzie, a które na oszustwie. 
16 Zobaczycie, że powstają fałszywe manifestacje, przypisywane Mi; pogłoski o Boskich posłańcach, 
przynoszących światu wiadomości; sekty zwane Siedmioma Pieczęciami i wiele pomieszanych i 
dwuznacznych doktryn. 
17 Wszystko to będzie wynikiem wielkiego duchowego zamieszania, jakie zgotowała ludzkość. Ale nie 
martwcie się; z drugiej strony, upewnijcie się, że żyjecie czujnie i z modlitwą, wtedy nie ulegniecie 
duchowemu zamętowi, ponieważ moje słowo, w chwilach największych ciemności, będzie światłem, 
które sprawi, że zobaczycie moją krystalicznie czystą i wieczną prawdę. 
18 Zrozumcie, że teraz jest czas badania, nauczania i objawień. Nie bądź leniwy ani niedbały, bo 
później będziesz wylewał łzy nad straconym czasem. 



19 Rozwijaj swoją intuicję, aby twoja dusza mogła ci ujawnić zadanie, którego się podjęła. Niech 
działa w Moim Dziele, niech spełni obietnicę, którą Mi złożyła i która jest zapisana w jej duchu. Jeśli 
Ja, wasz Mistrz, obiecałem wam, że przyjdę w tym czasie, aby oświecić wasze istnienie przez Moje 
słowo, dlaczego uczniowie nie mieliby dotrzymać słowa, aby do Mnie powrócić? 
20 Nie chciałem was zaskoczyć moją obecnością w tym czasie. Bo słowo moje zostało napisane i świat 
poznał mój powrót. Niech nikt się nie dziwi, że kiedy wezwałem go do słuchania Mojej nauki, to z 
zamiarem potwierdzenia mu darów i zadań, jakie złożyłem w jego duszy, gdy ją posyłałem na ziemię. 
21 Spełniając Moją obietnicę dałem wam dowód, że Moje słowo jest spełnione ponad wszystkie 
rzeczy stworzone, aby w ten sposób - gdy nadejdzie godzina dokończenia go wśród was - nikt nie 
mógł powiedzieć, że o tym nie wiedział, nikt nie mógł powiedzieć, że był tym zaskoczony, ani 
odpowiedzieć, mówiąc, że nie miał czasu, aby się do tego przygotować. 
22 Naucz się nawet teraz szanować Moją Wolę przez posłuszeństwo Moim rozkazom i kochanie 
wszystkiego, co Ja dostarczam. Kto Mnie miłuje i pełni Moją wolę, jest Moim dzieckiem i Moim 
uczniem. Kto nie szanuje Mojej Woli i czyni swoją, jest Moim dzieckiem, ale nie uczniem, ponieważ 
ani Mnie nie kocha, ani nie bierze Mnie za wzór. 
23 W Moim nauczaniu daję wam normy, abyście mogli zatriumfować jako uczniowie tego dzieła, 
abyście się nie potknęli ani nie popełnili błędów, które sprawią, że później będziecie gorzko płakać. 
24 Mówię wam już teraz, że ci, którzy naprawdę sieją to ziarno z serdecznością, z jaką wam je 
powierzyłem, pójdą swoją drogą w pokoju. Drzwi otworzą się przed tymi, którzy byli głusi na ich 
pukanie; i chociaż mogą być zwalczani, nigdy nie zostaną pokonani w walce, ponieważ ich cnota 
sprawi, że przezwyciężą wszystkie próby. 
25 Natomiast ci, którzy lekceważą głos swego sumienia, którzy nie słuchają mego słowa i zdradzają 
mnie, będą zawsze na łasce swych wrogów, będą żyć bez pokoju i będą odczuwać strach przed 
śmiercią. 
26 Czy to sprawiedliwe, pytam Moich uczniów, że przedstawiacie tak doskonałe dzieło, jak to, które 
wam objawiłem, ludzkości, że jest ono oceniane jako aberracja lub że jest uważane za jeszcze jedną z 
doktryn i teorii, które powstały w tych czasach jako owoce panującego zamętu duchowego? 
27 Czy byłoby dobrze, abyście wy, których tak bardzo umiłowałem i wyćwiczyłem Moim słowem, aby 
wasze świadectwo było czyste, wpadli w ręce ziemskiej sprawiedliwości jako ofiary waszych błędów 
albo byli prześladowani i rozproszeni, ponieważ wasi sąsiedzi uważają was za szkodliwych? Czy 
myślisz, że moja nauka, właściwie przestrzegana, może doprowadzić do takich wydarzeń? Nie, 
uczniowie. Pozwólcie mi tak do was mówić, bo wiem, dlaczego to robię. Jutro, gdy już nie będę mówił 
do was w ten sposób, będziecie wiedzieć, dlaczego tak mówiłem i powiecie: "Mistrz dokładnie 
wiedział, na ile słabości będziemy cierpieć". Nic nie wymyka się Jego mądrości". 
28 Chcę, abyście po zakończeniu mojej proklamacji mieli jasne pojęcie, czym jest ta Nauka, abyście 
mogli podążać za nią we właściwy sposób, ponieważ do tej pory wśród tłumów, które słyszały moje 
słowo, nie pojawili się prawdziwi spirytyści. Do tej pory to, co praktykowaliście, nie było 
spirytualizmem, lecz tylko waszym wyobrażeniem o tym, czym jest moja Praca, co jest dalekie od 
prawdziwej duchowości. 
29 Musicie być mocni, aby przyznać się przed sobą, że zbłądziliście; musicie się podnieść, aby 
poprawić wasze nawyki i starać się z gorliwością, aby prawda i czystość tej nauki zajaśniały wśród 
was. 
30 Nie bójcie się zmieniać zewnętrznej części waszych form kultu i cultus, bylebyście tylko nie 
zniekształcili istoty moich nauk. 
31 Dam wam waszą nagrodę, wynagrodzę wszystko, co czynicie w trudzie i poświęceniu dla 
polepszenia waszych dzieł w sposób, jaki wam wskazałem. 
32 Wielu z was bada moje przejawienie, żeby przekonać się, czy jest ono prawdziwe, czy nie. Ale 
często osądza się go po wyglądzie, zamiast zbadać jego znaczenie, i kończy się to pomyłką z tego 
powodu. 
33 Widziałam, jak obserwowaliście moich głosicieli nawet w ich najmniejszych ruchach, widziałam 
was zaskoczonych, gdy widzieliście ich płaczących lub tak samo ludzkich jak wy sami. Wtedy twoje 
serce dało upust bluźnierstwom i zaprzeczyło prawdzie mojej proklamacji. Słyszałem, kiedy 
mówiliście: "Jak ci mogą nazywać siebie 'podnóżkami' lub nosicielami głosu Jezusa, skoro widziałem 



ich słabych, żałosnych i ludzkich jak każdy śmiertelnik?". Ach wy, dusze zmysłowe, które szukacie 
prawdy tylko w tym, co mogą zobaczyć lub dotknąć! Również w tamtych dniach ludzie potępiali 
Mnie, bo urodziłem się w ubóstwie, i obrażali się, widząc Moje ciało krwawiące na krzyżu i Moje usta 
lamentujące. Biedne istoty ludzkie, które nie mogły pojąć tajemnicy i znaczenia każdego z Moich 
czynów. 
34 Tym, którzy czują moją obecność w swojej duszy, wystarcza znaczenie mojego słowa, światło 
mojego pouczenia, promieniowanie mojej miłości, pociecha mojego duchowego miłosierdzia. To są 
ci, którzy zamykają oczy na wszystko, co zewnętrzne, aby szukać mnie duszą - to są ci, którzy zawsze 
idą za mną. 
35 W tych, którzy odczuli obecność Boga w słowie Jezusa, pozostała istota ofiarnej śmierci Mistrza 
jako boska pieczęć miłości, tak jak w tym czasie istota mojego słowa pozostała w tych, którzy szukali 
mnie w duchu. 
36 Czy trzeba, abym wam ciągle powtarzał, że moje królestwo nie jest z tego świata? 
37 Moje słowo w tym czasie przypomina wam przeszłość, ujawnia wam tajemnice i zapowiada to, co 
ma nadejść. Naprawi to wszystko, co ludzie nagięli i unieważnili, gdyż Ja, jako Strażnik Prawdy, 
przychodzę z mieczem Mojej gorliwości i Mojej sprawiedliwości, aby zburzyć wszystko, co fałszywe, 
aby zmiażdżyć obłudę i fałsz, aby ponownie wypędzić kupców ze świątyni prawdy. 
38 Zrozumcie, że nie trzeba szukać prawdy w książkach, porady, lub przykazania mężczyzn, aby 
uzyskać zbawienie. 
39 Wszyscy potrzebujecie być zbawieni, nie odkrywam nikogo, kto jest już na solidnym gruncie. 
Jesteście rozbitkami pośród burzliwej nocy, gdzie każdy walczy o swoje życie, nie myśląc o bliźnim, bo 
jego życie jest w niebezpieczeństwie. 
40 Ale zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem waszym jedynym Zbawicielem, który przychodzi po raz 
wtóry w poszukiwaniu tych, którzy zbłądzili, bo zboczyli z drogi, którą jest Prawo. Oświetlam waszą 
drogę, abyście mogli przybić do brzegu tej błogosławionej ziemi, która na was czeka, gdyż mieści ona 
w swym łonie nieskończone skarby dla ducha. 
41 Pozwólcie, o ludzie, aby Moje Słowo uczyniło wasze serca czułymi, abyście jutro kochali waszych 
bliźnich i byli z nimi w ich bólu, tak jak Ja byłem z wami w tych godzinach próby. 
42 Pomóż, aby gałęzie drzewa, którym jest ta nauka, rosły i rozprzestrzeniały się po całym świecie, 
dając owoc i cień każdemu głodnemu i zmęczonemu, który chodzi po ziemi. 
43 Ja jestem drzewem, a wy jesteście owocami, po których ludzkość ma mnie poznać. 
44 Jeśli w waszych dziełach jest słodycz i życie, dacie wierne świadectwo Temu, który was nauczył i 
dał wam życiodajną siłę miłości i prawdy. 
45 Nauka, którą dałem wam w tej Trzeciej Erze, jest Nowym Testamentem, który należy połączyć z 
tymi z czasów minionych, ponieważ te trzy stanowią jedno objawienie. 
46 Moje światło oświeci umysły ludzi, których przeznaczeniem jest zebrać wszystkie moje nauki w 
jednej książce. 
47 Moi duchowi słudzy będą prowadzić rękę moich wybranych, aby nie było żadnej skazy w tej 
księdze. 
48 Różnice, jakie dotąd istniały między tym ludem, jego kłótnie i spory, znikną, gdy zanurzycie się w 
tej książce i zrozumiecie wreszcie prawdę mojego dzieła. 
49 Dziś nie zdajecie sobie sprawy z konsekwencji, jakie niesie wasze rozłamanie. Ale zaprawdę, 
powiadam wam, jutro w rezultacie będziecie ronić łzy. Ileż to razy prosiłem Cię o zjednoczenie myśli, 
aktów czci, dusz. Jakże wielu z was nie posłuchało Mojej Boskiej rady! 
50 Natchnąłem was, abyście utworzyli lud i nadałem wam imię "Nowy Izrael". Dałem wam różne 
misje i zadania, abyście mogli liczyć na wszystkie niezbędne elementy w waszej podróży i w waszych 
wysiłkach, tak jak to się stało z Izraelem w Pierwszej Erze, gdy przeszedł przez pustynię w 
poszukiwaniu Ziemi Obiecanej. Ale do tej pory nie staraliście się zrozumieć moich rozkazów, ani nie 
chcieliście kontemplować przykładu jedności, jaki ten lud pozostawił na piśmie - niezatartego 
przykładu. Bo to właśnie ich harmonia i zjednoczenie pozwoliły im przezwyciężyć ciosy losu, które 
napotkali na swojej drodze. 
51 Czeka na was nowa ziemia obiecana, ale wy jesteście jeszcze daleko od niej. Przechodzicie właśnie 
przez wielką pustynię, zostawiliście za sobą niewolę faraona i otrzymaliście już Prawo. Jednak nie 



porzuciliście jeszcze całkowicie bałwochwalstwa i nie zdając sobie z tego sprawy, czasami oddajecie 
cześć złotemu cielcowi. 
52 Będziecie musieli przejść próby, opozycje i prześladowania, abyście mogli obudzić się ze snu. 
Wtedy z pewnością będziecie gotowi wypełniać Moje polecenia i natchnieni do pilnowania dzieła, 
które wam objawiłem, tak jak Izraelici stworzyli Przybytek i Arkę Przymierza, aby zachować Prawo. Te 
próby obudziły ich do światła. 
53 Przybytkiem waszym będzie teraz duch wasz, a arką waszą sumienie. Tam będzie mój zakon, który 
oświeci drogę ludu Pańskiego. 
54 W obecnym czasie nie pojawił się żaden człowiek, który, naśladując Mojżesza, szedłby przed tym 
ludem i pobudzał jego wiarę cudami. Ale przy odrobinie przygotowania możesz poczuć duchową 
obecność Eliasza, który będzie Cię prowadził, zachęcał i inspirował w tej wędrówce. 
55 Tzy płyną teraz do tłumów, które mnie słyszą. Tylko ja znam przyczynę ich szlochów, tylko ja znam 
wszystkie przeszkody i trudności, które napotkali na swojej drodze i które ich zatrzymały. 
56 Wytrwajcie, wy tłumy, bądźcie wierni, a zobaczycie, że przeszkody upadną. Módlcie się i pracujcie 
z coraz większą prawdomównością, czystością i doskonałością, abyście w waszej misji znaleźli 
pociechę i siłę potrzebną do znoszenia z cierpliwością zmienności życia. Jeśli pójdziesz swoją drogą w 
ten sposób, kiedy najmniej o tym myślisz, zobaczysz, że ścieżka jest wygładzona, a przeszkody 
zniknęły. 
57 Wy jesteście moimi polami, na których, póki co, pszenica rośnie razem z chwastami. Godzina 
żniwa jeszcze nie nadeszła. Lecz gdy przyjdzie, uczynki każdego z was będą osądzone. Wtedy 
pozostawię na ziemi dobrych uczniów i zabiorę z tego świata tych, którzy nie przynieśli owoców 
zjednoczenia i uduchowienia. 
58 Czuwajcie i pamiętajcie o Moich słowach. Nie bądźcie zbyt pewni siebie, ponieważ otrzymaliście 
ode Mnie bardzo wielkie zlecenia i zadania, myśląc, że Moja sprawiedliwość nigdy was nie dosięgnie. 
Przypomnijcie sobie Dawida i Salomona, którzy byli wielcy przed swoim ludem, zasnęli w swojej 
wielkości, naruszyli Prawo i zobaczyli, że Moja Boska sprawiedliwość przyszła na nich - nieubłagana i 
mądra - podczas gdy oni wierzyli, że ponieważ byli tak kochani przez Ojca, nigdy nie będą przez Niego 
dotknięci. 
59 Pomyślcie, o ludzie, o nowych pokoleniach. Pamiętaj o swoich dzieciach, jak patriarchowie, którzy 
przygotowali swoje narody na przyjście Mesjasza. 
60 Módlcie się za tych, którzy jeszcze nie przyszli. Przygotuj dla nich drogę przez miłość i miłosierdzie. 
Zrozumcie, że będą oni mieli jeszcze wyższe misje niż wasze i że dobrze będzie, jeśli znajdą ścieżkę 
uduchowienia, którą będą mogli podążać. Jaki to będzie szlak? To z waszego życia, to z waszych dzieł. 
61 Dlaczego zawsze zmuszacie mnie do przychodzenia z wyrzutami? Przychodzę do was z miłości, bo 
widzę, że nosicie ból w waszych sercach i chcę was pocieszyć. Chcę bowiem, abyś nosiła Mój pokój w 
swojej duszy. 
62 Czasami ukazuję się wam jako Sędzia, czasami jako Ojciec, ale zawsze jako Mistrz. Wśród tych 
trzech przejawów macie Boską Esencję, która jest jedna: Prawo, Miłość, Mądrość. To jest Trójca 
Święta, która jest obecna w Moim Duchu. 
63 Zamknij oczy i uwolnij duszę, aby mogła intensywnie przeżywać te chwile komunii ze swoim 
Mistrzem. Niech osiada blisko Mnie, tak jak ci, którzy podążali za Mistrzem w Drugiej Erze wzdłuż 
wiejskich dróg, w dolinach, przez wioski, wzdłuż brzegów rzek i przez pustynie, aby nie przegapić ani 
jednej z Jego nauk. Wtedy będziecie w stanie zrozumieć przenośnię, w której czasami mówię, gdy 
używam materialnych rzeczy ziemi, by symbolizować dla was to, co duchowe, i by wprowadzić to w 
wasz duchowy zasięg. Rozpoznasz, jak Moje Słowo przynosi Królestwo Niebieskie do twojej duszy. 
64 Przyjdźcie, ludzkości, abym was pouczył. A może chcecie, żeby to był ból, który będzie was uczył 
przez całe życie? 
65 Przyjdźcie do moich posiadłości, aby obsiać pola braterstwem. Zapewniam cię, że moje ziemie nie 
zawiodą cię tak jak świat. 
66 Oto ścieżka, tuż przed twoją duszą, zapraszająca cię, byś nią podążał i nigdy więcej się nie 
zatrzymywał. Każdy krok, który zrobisz, będzie krokiem, który przybliży Twoją duszę do idealnego 
domu, który na Ciebie czeka. 



67 Czas jest bardzo krótki, w którym będę jeszcze wśród was i będę mówił do was w tej postaci, i 
chcę, abyście nauczyli się zdobywać zasługi, aby w tych ostatnich latach moje słowo wylało się obficie 
przez tych nosicieli głosu. 
68 Jak Boskie manifestacje mogą stać się nagrodą za wasze zasługi? Dzięki waszej wierze, 
zaangażowaniu i uduchowieniu - dzięki miłości panującej w łonie ludzi, dzięki praktykowanemu 
miłosierdziu, dzięki umiłowaniu prawdy. 
69 Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie zjednoczycie się zgodnie z Moją wolą, ludzkość rozproszy was i 
wypędzi was ze swego grona, gdy zobaczy, że wasze życie odbiega od tego, co głosicie. 
70 Co się stanie, gdy ludzie odkryją, że w każdej wspólnocie jest inna pobożność i inny sposób 
praktykowania Mojej nauki? Nie będą w stanie zrozumieć, że to ja was pouczyłem. 
71 Powierzam wam trzy ostatnie lata mego objawienia się, abyście pracowali nad zjednoczeniem 
tego narodu, zjednoczeniem, które obejmuje zarówno sprawy duchowe, jak i zewnętrzne, aby wasza 
praca, pełna harmonii i jednomyślności, była największym dowodem na to, że wy wszyscy, w różnych 
miejscach zgromadzenia i w różnych częściach kraju, byliście nauczani przez jednego Mistrza: BÓG. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 253  
 
1 Moja obecność w tym dniu jest obecnością Sędziego. Moje światło przenika do sanktuarium twojej 
istoty. 
2 Przychodzę, aby otrzymać i dać, abyście otrzymali owoc dobrego nasienia i abyście dali wam nowe 
nasienie do zasiania. 
3 Przychodzicie do Mojej Obecności, by podziękować Mi za dobrodziejstwa, które otrzymaliście i za 
dobre wyniki waszych prac na drodze duchowej. Niektórzy przychodzą do mnie skruszeni. Są to ci, 
którzy przynoszą z sobą ciężar pewnej skruchy i drżą oraz są napełnieni strachem na mój głos 
sprawiedliwości. Niektórzy, tak jak inni, szukają Mojego przebaczenia i modlą się, aby nie zabrakło im 
środków do życia w nadchodzących czasach. 
4 Dziś rozpoczyna się rok z wami, dokładnie przedostatni mojego głoszenia przez ludzką zdolność 
pojmowania, i jest rzeczą naturalną, że moje słowo powinno okazać się wymagające sprawiedliwości 
wobec ludzi, którzy od dawna przyjmują te nauki. 
5 Ogniem miłości i sprawiedliwości sprawię, że zrozumiecie moją naukę, od początku zapisaną w 
waszym duchu, tak że jutro będziecie wiedzieli, jak dawać świadectwo tej prawdzie. 
6 Wszystkie Moje dzieła są przeze Mnie zapisane w księdze zwanej Życiem. Liczba jego stron jest 
niezliczona; jego nieskończona mądrość nie zostanie osiągnięta przez nikogo poza Bogiem, który jest 
jego autorem. Ale w niej, na każdej z jej stron, znajduje się krótkie streszczenie, w którym Ojciec 
przedstawił każde ze swoich dzieł w sposób zrozumiały, aby uczynić je zrozumiałym dla każdego 
zmysłu zrozumienia. 
7 Wy również ciągle piszecie księgę swojego życia, w której będą zapisane wszystkie wasze dzieła i 
wszystkie wasze kroki na całej drodze rozwoju. Ta księga będzie zapisana w waszej duszy i będzie 
światłem wiedzy i doświadczenia, którym jutro będziecie oświetlać drogę waszych młodszych braci i 
sióstr. 
8 Nie możesz jeszcze nikomu pokazać swojej książki, bo nie znasz nawet jej zawartości. Ale wkrótce 
stanie się to światłem w twojej istocie i będziesz mógł pokazać swoim bliźnim strony, które mówią o 
twoim rozwoju, twoim zadośćuczynieniu i twoich doświadczeniach. Będziesz wtedy otwartą księgą 
dla mężczyzn. Błogosławieni ci, którzy czynią swoją misję własną. Będą czuli, że wstępują po drabinie, 
którą Jakub widział we śnie, a która jest duchową ścieżką prowadzącą istoty do obecności Stwórcy. 
9 Przyjmijcie wszystkie próby waszego życia z miłością, wiedząc, że są to lekcje, które oświecają i 
wzmacniają waszą duszę do przebycia długiej drogi, którą ma jeszcze przed sobą. Im większe jest 
wasze zrozumienie, tym większa musi być wasza miłość do Tego, który wysłał was na drogę walki o 
doskonałość i który zawsze stał przy was, gdy przechodziliście swoje próby. 
10 Ja cię badam, ja cię trapi, i ja cię oceniam. Ale jednocześnie wspieram cię, przebaczam ci i 
podnoszę cię. Nigdy dusza nie będzie zawiedziona w Mojej obecności, bo we Mnie nie ma 
niesprawiedliwości. 
11 Błogosławię was, wy rzesze ludzi, którzy nauczyliście się słuchać mnie w ciszy i powstrzymywać 
szloch, który wyrywa wam ciernie ścieżki. Twoje usta milczą, aby nie było słychać lamentu, ale twoje 
serce mnie błogosławi. Jakże Ojciec, który czuje się tak zrozumiany przez swoje stworzenia, mógłby 
nie pobłogosławić was w zamian? 
12 Swiatło rozprzestrzenia się teraz w twojej duszy. Jest to czas, kiedy ciemne cienie odchodzą od 
ludzi, których obecnie poszukuję i jednoczę. 
13 Wiele pokoleń tworzy ten lud, a od każdego z nich otrzymuję w tym dniu ich daninę, to jest owoc 
ich pracy, aby każdy otrzymał nagrodę według swoich dzieł, swoich wysiłków i swoich celów. 
14 Ci, którzy pragną zaszczytów i pochwał świata, mogą je otrzymać tutaj, ale będą one krótkotrwałe 
i bezużyteczne dla nich w dniu ich wejścia do świata duchów. Ten, kto jest za pieniędzmi, może 
otrzymać swoją nagrodę tutaj, ponieważ to było to, do czego dążył. Ale kiedy nadejdzie godzina, w 
której będzie musiał opuścić wszystko tutaj, aby przystosować się do życia w przyszłym świecie, nie 
będzie miał najmniejszego prawa domagać się jakiejkolwiek nagrody dla swojej duszy, nawet jeśli 
uważa, że uczynił wiele na rzecz dobroczynności. 



Natomiast ten, kto zawsze odrzucał pochlebstwa i przysługi, kto kochał swoich bliźnich czysto i 
bezinteresownie, odrzucając wszelką nagrodę materialną, kto zajmował się sianiem tego, co dobre, i 
kto cieszył się wykonywaniem dzieł miłości - ten nie będzie myślał o nagrodach, bo nie będzie żył dla 
własnej satysfakcji, lecz dla satysfakcji bliźnich. Jak wielki będzie jego pokój i błogosławieństwo, kiedy 
znajdzie się na łonie swego Pana! 
15 Trzeba pozwolić drzewom rosnąć, aby można je było rozpoznać po owocach. Wtedy nadejdzie 
godzina sądu, kiedy wszyscy ci, którzy dali trujące owoce ludziom, zostaną zniszczeni w ogniu mojej 
sprawiedliwości miłości, a tylko ci, którzy wydali owoce życia i zdrowia, będą wysoko szanowani. 
16 W ten sam sposób będą sądzone wspólnoty religijne i wszystkie sekty istniejące na ziemi - w taki 
sposób, że pozostaną tylko ci, którzy kochają prawdę i podążają za nią, a znikną wszyscy ci, którzy 
ukrywają ją za zasłoną kłamstwa, fałszu i obłudy. 
17 Istnieje tylko jedno prawo, a zatem tylko jeden sposób, aby je wypełnić. To jest ten, którego 
wszyscy musicie szukać, abyście mogli być duchowo zjednoczeni. 
18 Wy, którzy słyszycie mój głos, sądzicie się wewnętrznie w tej chwili. Zadajecie sobie pytanie, czy 
wasz ideał jest wysoki i czy wasze uczynki są czyste. Zadajecie sobie pytanie, czy jesteście już 
dostatecznie przygotowani, abyście po moim odejściu wiedzieli, jak pozostać wśród ludzi, jak 
patriarchowie, prorocy i apostołowie. Zadajecie sobie pytanie, czy już się uduchowiliście, czy żyjecie 
zgodnie z nazwą spirytualista, którą dałem wam do określenia siebie. 
19 W 1948 roku wstrząsnęło tym ludem. To uderzenie mojej sprawiedliwości obudziło cię, jak zawsze, 
gdy popadasz w letarg fanatyzmu lub rutyny. 
20 Gdybyście próbowali zrozumieć znaczenie mojego nowego przesłania od początku mojego 
przejawienia się w tym czasie, ile bólu, ile kłótni i ile wewnętrznych zmagań byście sobie oszczędzili! 
Ale skłaniacie się, jak zawsze, ku kultowi zewnętrznemu, który odmawia wolności i wzniesienia duszy. 
Musiał więc nadejść czas, aby wyznaczyć granicę swoich błędów. Czy jesteście spirytystami? 
Następnie musicie to udowodnić w waszym uwielbieniu, w waszym życiu i w waszych wzajemnych 
relacjach. 
21 Podczas gdy jedni przebudzili się i zrozumieli, czym jest Prawda, i rozpoczęli pracę nad 
uduchowieniem, inni, trzymając się swoich zwyczajów, trzymali się swoich symboli, swoich form kultu 
i swoich przyzwyczajeń, mówiąc, że pokazałem wam wszystkie te symbole i dlatego są one dla nich 
Prawem. 
22 Wybuchła kłótnia, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy to się dzieje wśród ludu nauczanego przez 
Boga. Już w Pierwszej Erze, w jednym z przykazań podyktowanych przez Boga na szczycie góry Synaj, 
nakazałem ludziom, aby nie używali żadnego obrazu, który przedstawiałby Boskość, a jednocześnie 
dałem im do zrozumienia, że prawdziwa służba Bogu polega na wypełnianiu tego Prawa, które 
całkowicie ogranicza się do miłości Boga i miłości bliźniego. 
23 Niemniej jednak ludzie stworzyli niekończące się tradycje i codziennie zwiększali swój fanatyzm i 
bałwochwalstwo. Teraz symbol nie był już obrazem zmysłowym, przez który otrzymywał on 
wyjaśnienie czegoś wyższego, lecz przedmiotem bałwochwalstwa i kultu. 
24 Konieczne było, abym przyszedł na świat, żeby wskazać wam drogę, od której coraz bardziej się 
oddalacie. Lecz gdy kapłani i faryzeusze zrozumieli, że nie przyszedłem głosić tradycji, oskarżyli Mnie i 
powiedzieli ludowi, że słowo moje jest przeciwne Prawu Mojżeszowemu. Wtedy podniósł się Mój 
głos, aby odpowiedzieć obłudnym przedstawicielom Prawa, że nie przyszedłem sprzeciwiać się temu, 
co Ojciec zarządził, ale wypełnić to Moim życiem - że chcę wykorzenić z serc bezużyteczne tradycje i 
obrzędy, przez które zapomnieli wypełnić Prawo, to znaczy: kochać Boga i kochać się nawzajem. 
25 Czy nie uważacie za słuszne, że dziś, gdy żyjecie w czasie Ducha Świętego, wykorzenię z waszych 
serc wszystko to, co wprowadziliście w tradycje i zewnętrzne formy kultu w tym dziele, które 
poznaliście jako spirytyzm? 
26 Prawdą jest, że na początku każdego z trzech objawień, które Bóg dał ludzkości, pozwolono wam 
na pewne symbole i akty kultu, by ułatwić wam zrozumienie i przyswojenie Boskich nauk, lecz nie po 
to, byście je zachowali na zawsze, a tym bardziej, byście je czcili. To zawsze było powodem waszej 
duchowej stagnacji i powodem, dla którego przychodziłem w każdym czasie, by zawrócić was z 
niebezpiecznej drogi i sprowadzić na prawdziwą drogę światła. 



27 Dziś nie odrzucam ani tego, co zarządziłem w minionych czasach, ale uczę was, abyście byli temu 
posłuszni, nadając wyższy stopień duchowości waszemu życiu i waszym dziełom, co jest także 
prawdą. 
28 Dlatego też, gdy przestanę mówić do was w tej formie, nie będziecie już mieli pragnienia rzeczy 
materialnych, ani obrzędów i formalności, ponieważ już uwolniliście się od bałwochwalstwa i 
materializmu, aby szukać duchem obecności Ojca, który jest także duchem. 
29 Wkrótce znajdziecie się pośród ludzi, którzy są zmęczeni zewnętrznymi kultami i znużeni swoim 
religijnym fanatyzmem. Dlatego mówię wam, że przesłanie o uduchowieniu, które im przyniesiecie, 
dotrze do ich serc jak świeża i orzeźwiająca rosa. 
30 Czy myślicie, że jeśli przyjdziecie do nich z fanatycznymi kultami i sposobami działania, które są 
sprzeczne z uduchowieniem, to świat będzie mógł uznać was za nosicieli boskiego przesłania? 
Zaprawdę, powiadam wam: zostalibyście wzięci za fanatyków nowej sekty! 
31 Wobec jasności, z jaką do was mówię, są tacy, którzy mówią do Mnie: "Mistrzu, jak to możliwe, że 
odrzucamy wiele obrzędów, które Roque Rojas pozostawił nam jako dziedzictwo? Na to mówię wam, 
że po to dałem wam ten przykład z "Drugiej Ery", kiedy uświadomiłem ludziom, że dla przestrzegania 
obrzędów, formalności, tradycji i świąt zapomnieli o Prawie, które jest najważniejsze. Przypomniałem 
wam o tym czynie waszego Mistrza, abyście zrozumieli, że nawet dzisiaj powinniście zapomnieć o 
tradycjach i obrzędach, nawet jeśli nauczyliście się ich od Roque Rojasa, tak jak ówcześni ludzie 
odziedziczyli je od Mojżesza. 
32 Nie chcę przez to powiedzieć, że nauczyli cię czegoś złego - nie. Zmuszeni byli jedynie uciekać się 
do symboli i działań, które pomogłyby ludowi zrozumieć Boskie objawienia. Ale jak tylko ten cel 
został osiągnięty, konieczne było wyeliminowanie każdej bezużytecznej formy kultu lub alegorii, aby 
pozwolić światłu prawdy świecić. 
33 Wymagam od was szczerości - od głosiciela, który przekazuje moje słowo, począwszy od 
ostatniego z "dzieci-uczniów". 
34 Największa odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy głosują, bo przez ich usta ogłaszam Prawo. 
Ale nie zrozumieli swojej odpowiedzialności. Ja im mówie: "Przebudźcie sie! Usłysz głos swojego 
sumienia! Oto ten lud - nieświadomy, spragniony Mojego słowa - przyobleczony w pokorę i 
otwartość na to, co mu proponujesz. Co by się z tobą stało, gdyby ludzie powstali i zażądali od ciebie 
przygotowania i uduchowienia? A ileż miałaby rozumu i racji, aby tak czynić, skoro jest to sprawa jej 
wiary, jej duszy, pokoju na ziemi i drogi do wieczności. 
35 Nosiciele głosu, przekaziciele Mojego Słowa, prorocy Trzeciej Ery: to nie wasza niezdarność, ani 
niedojrzałość, ani ubóstwo jest dla Mnie przeszkodą, by przez wasze pośrednictwo dać się poznać 
ludzkości; to wasz grzech i brak przygotowania ograniczają znaczenie Mojego Słowa i ukrywają 
Prawdę, którą przyniosłem dla Mojego ludu; to nie wasz brak przygotowania jest dla Mnie 
przeszkodą, by przez wasze pośrednictwo dać się poznać ludzkości, to wasz grzech i brak 
przygotowania ograniczają znaczenie Mojego Słowa i ukrywają Prawdę, którą przyniosłem dla 
Mojego ludu 
36 Zaprawdę, powiadam wam: kto nie czuje się zdolny do uduchowienia, niech raczej trzyma swoje 
usta zamknięte i nie dodaje fałszu do prawdy. Dla rzesz ludzi, którzy go słyszą, nie wiedzą jeszcze, jak 
oddzielić plewy od pszenicy, to znaczy, kłamstwo od prawdy, zbędne od istotnych. 
37 Moje słowo jest surowe i jednoznaczne. Lecz zobaczcie, nawet to objawienie ma swój koniec i 
konieczne jest, aby wasza najlepsza praca była ukoronowaniem duchowej pracy, którą wam 
powierzyłem. 
38 Wiedz, że to słowo, które wyszło z twoich ust jest duchowe przesłanie, które obala królestwa, 
imperia i trony, tak, że w duszy człowieka może wejść do królestwa niebieskiego, które jest 
królestwem miłości, pokoju i sprawiedliwości. 
39 Do innych narodów posłałem posłańców Mojego Słowa. Módlcie się za nich i dodawajcie im sił 
swoimi myślami. Wzniosą one nasiona i zjednoczą tłumy, które po uduchowieniu zjednoczą się z 
wami poprzez więzy braterstwa i zrozumienia. 
40 Przygotowuję obecnie nowych posłańców Mojego Słowa, którzy również zaniosą tę Dobrą Nowinę 
do innych ojczyzn. Nad wszystkimi rozpościeram płaszcz Mojego pokoju. 



41 Czas, w którym żyjesz jest czasem przejściowym, czasem ewolucji, prób, zmian i niespodzianek. 
Żyjcie czujnie, czuwajcie i módlcie się, i wytrwajcie w moim Prawie. 
42 Dziś jest walka, dziś jest zasługa, dziś jest cierpienie, walka i trud. Jutro, kiedy wszyscy będziecie ze 
Mną, kiedy osiągniecie doskonałość duszy, będziecie mieli swój dom na łonie Ojca, gdzie wszystko 
idzie i gdzie jest przechowywane wszystko, co osiągnęło swoją doskonałość - "łono", które zawiera 
mądrość, doskonałość i chwałę, której nie możecie sobie tutaj wyobrazić. 
43 Moje słowo jest drogą, prawdą i życiem, które prowadzi twoją duszę do ziemi obiecanej. 
Przyjdźcie do niego, nie błądźcie, umiłowani ludzie. 
44 Mój promień światła osiada na górze, skąd pytam cię: dlaczego jeszcze jesteś u jej podnóża, 
dlaczego jeszcze nie udało ci się na nią wejść? 
45 Wielu słucha mnie z wielką radością w swoich sercach. Niektórzy jednak, gdy słyszą Moje słowo, 
ogarnia ich wielki smutek. To są ci, którzy, jak Izrael w Egipcie, czują się niewolnikami. Wciąż noszą 
ślady po biczach, a ich głód jest głodem wolności i światła. 
46 Wiedzcie, że to dla was przyszedłem, bo widziałem, że łakniecie i pragniecie sprawiedliwości, 
wolności i miłości. 
47 Przyjdźcie i posłuchajcie tego głosu, który dodaje wam odwagi, napełnia was siłą i daje wam 
światło, abyście mogli odwrócić się od faraona i odejść z jego ziem, gdzie byliście więzieni, ranni i 
poniżeni. 
48 Podnieś wzrok i kontempluj boską górę, która zaprasza cię do wejścia na nią. Podejdźcie do tego, 
wierzcie, że osiągniecie szczyt, zróbcie pierwsze kroki, wejdźcie na górę, a wkrótce wasza radość 
będzie wielka, gdy poczujecie, że łańcuchy, które was trzymały, i jarzmo, które was trzymało, ustąpiły. 
49 O ludzie wszystkich czasów! Usuń z serca niewdzięczność, że może naprawdę poznać pokój Ojca 
waszego. 
50 W ten sposób niewidomi wzrok otrzymują, znużeni odzyskują siły, chromi chodzą, chorzy 
odzyskują zdrowie, utrudzeni śpiewają z radości. 
51 Ponownie łączę mój lud i potwierdzam jego duchową misję wobec ludzkości. Sprawiam, że pariasi 
stają się użyteczni dla swoich sąsiadów, a ci, którzy uważali się za wydziedziczonych, stają się 
prorokami i lekarzami duszy. 
52 To wy musicie dać świadectwo o moim przyjściu w tej Trzeciej Erze. Wiem, że narody i prowincje 
potrzebują waszego świadectwa. Ale wiedzcie, że kiedy wyruszacie, musicie udowodnić, że jesteście 
dziećmi Światła. 
53 Chcę, abyście wcześniej zrozumieli duchową wielkość misji, którą wam powierzam w tym czasie. 
Tylko wtedy wasza dusza uświadomi sobie odpowiedzialność waszej misji. 
54 Jeśli jednak uważacie, że muszę czekać, aż wam się spodoba, abyście przygotowali się do niesienia 
światu tego poselstwa światła, to jesteście w poważnym błędzie. Bo to Ja odkupuję ludzi i zbawiam 
ich dusze. Będziecie tylko przewodnikami, głosicielami, prorokami, sługami. Dla wypełnienia tych 
zadań uczę was. 
55 Umieściłem esencję w sercu każdego ucznia. Istota ta będzie obecna w waszych myślach i 
modlitwach, w waszych słowach i w waszych dziełach miłości. 
56 Czy nie pamiętacie, że powiedziałem do was, że powinniście być duchową cząbrem wśród ludzi? 
57 Co więcej można pragnąć na ziemi, niż być doradcy, przewodnicy i lekarze dusz tych, którzy są w 
potrzebie? 
58 Miłosierdzie jest jednym z najpiękniejszych kwiatów miłości i właśnie ten kwiat chcę w was 
otworzyć, abyście roznosili jego wonie wśród waszych bliźnich. Zaprawdę powiadam wam, jeśli macie 
ideał lub pragnienie, aby nadać wielkość waszej duszy, proponuję wam drogę miłosierdzia. 
Ofiarowuję wam tę drogę mało uczęszczaną przez ludzi, abyście na niej mogli wznieść się do Mnie. 
59 Chcę, abyście doszli do końca tej drogi z satysfakcją, że pozostaliście wierni w słuchaniu mojej 
nauki. Moje słowo umacnia was, abyście mogli kontynuować waszą podróż mocnym krokiem aż do 
końca. 
60 Wiele pokus i przeszkód pojawi się na waszej drodze w ostatnich dniach mojego objawienia się, 
dlatego ostrzegam was i wzywam was do czujności, abyście czuwali i modlili się. 



61 Bądźcie silni, o ludzie, a próba minie. Gdybyście bowiem nie pozostali posłuszni i wierni, a 
wpadlibyście w pokusę, stworzylibyście sobie niekończący się łańcuch prób, który pomieszałby 
umysły wielu i zniszczyłby wiarę wielu serc. 
62 Plan waszej misji jest już opracowany i nie wolno wam od niego odstąpić. 
63 Powiedziałem wam, że kiedy położę kres moim słowom, dam wam dość czasu, abyście się 
przygotowali, abyście się uczyli, abyście się zastanawiali i abyście wykonywali moją naukę wśród was. 
Kiedy odkryję, że Mój lud się uduchowił, otworzę drogi, którymi będziecie musieli wyjść i zanieść 
przesłanie światła, które wam powierzyłem, abyście je poznali ludzkości. 
64 Jasny i prosty jest plan, który zaprojektowałem dla was, więc jeśli chcecie nazywać siebie 
spirytystami, nie zmieniajcie go ani w najmniejszym stopniu. 
65 Kto by chciał mieć moc nawracania bliźnich, moc uzdrawiania chorych, jakiej jeszcze nie 
doświadczyliście, i moc czynienia cudów, niech będzie wierny mojemu prawu i oddany moim 
przykazaniom, a nigdy nie zabraknie mu natchnień i mocy do dokonywania wielkich dzieł pełnych 
miłości i mądrości. 
66 Kto gardzi darami duchowymi i owocami, które pochodzą z czystego praktykowania Mojej nauki, 
ponieważ bardziej kuszą go pochwały i nagrody materialne, napełnia się próżnościami i fałszywymi 
satysfakcjami, które nie karmią duszy. To jest to, co kocha na ziemi i czego szukał w moim dziele, a ja 
daję mu to, aby to otrzymał. Ale zaprawdę, powiadam wam, ci, którzy nie dokonują tego, co 
przewidziałem, którzy pozostają w stagnacji i nie porzucają swojego fanatyzmu, swoich próżności i 
swoich materialnych pragnień, będą przeszkodą, która nie pozwoli posunąć się naprzód tym, którzy 
kochają Moje dekrety i naprawdę chcą być im posłuszni. 
67 Jakimi słowami lub pretekstami odpowiedzą Mi ci, którzy nie słuchają Moich rozkazów, gdy 
pokażę im lud pogrążony w marazmie, uwikłany w fanatyzm i bezużyteczne tradycje - gdy pokażę im 
ludy, które będą musiały nadal czekać na przyjście apostołów Trzeciej Ery? 
68 To moja miłość przemawia do was - moje światło, które nieustannie czuwa nad wami, ostrzega 
was, abyście nie nabyli kielicha cierpienia zamiast postępu duchowego. 
69 Przygotowuję was na dzień, w którym będę mówił do was po raz ostatni. Od tego bowiem 
momentu wszystko się dla tego ludu duchowo zmieni. Dlatego od dawna mówiłem wam, że nie 
powinniście być tradycjonalistami ani konserwatorami form zewnętrznych, że nie powinniście czynić 
z waszych aktów kultu zwyczajów czy przyzwyczajeń, których potem nie będziecie już mogli wyrwać z 
waszych serc. 
70 Czy uważasz, że wszystko musi trwać w nieskończoność w tej samej formie? Czy myślicie, że przez 
całe swoje życie będziecie zjednoczeni w tych miejscach zgromadzeń? Nie, ludzie, konieczne jest, 
żeby wszystko, co do tej pory posiadaliście, zniknęło z waszych oczu, żebyście mogli poczuć światło 
prawdziwego uduchowienia. Do tej pory nie rozumieliście znaczenia mojego przesłania ani celu tej 
pracy. 
71 To prawda, że "pierwsi", z braku nauki i instrukcji, nie byli w stanie pojąć znaczenia objawienia, 
które ich zaskoczyło. Ale wy, którzy należycie do "ostatnich" - do tych, którzy mieli być świadkami 
końca tego okresu czasu - czy uważacie za słuszne, że utrzymujecie błędy "pierwszych" i że nadal nie 
znacie znaczenia tego przesłania, tak jak nie znali go ci, którzy widzieli tylko świt Trzeciej Ery? 
72 Nie, twoje serce mówi mi. Mówię wam wszystkim, że to przekonanie, które macie w tych 
chwilach, nie może was opuścić w godzinie waszych pokus. Nie zapominajcie, że w tym dniu mówię 
wam, że za wasze posłuszeństwo i waszą szczerość, będziecie mieli pokój w waszych domach i na 
wszystkich drogach, którymi podróżujecie. 
73 Zrób wszystko, co możesz, aby wejść przygotowanym i silnym w czas zamieszania, który się zbliża. 
Nie zwiększaj swoim zamieszaniem tych, które sekty, kościoły, filozofie i doktryny spowodować, gdy 
nadejdzie czas dla wszystkich, aby zaprzeczyć prawdzie. 
74 Chcę, aby ten lud, nauczony przeze Mnie w duchowej formie, wszedł w ten czas spokojny, 
świadomy, czujny i pokorny, i aby jego obecność była promieniem światła i powiewem otuchy na tę 
burzę. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 



Instrukcja 254  
 
1 Przychodzę, aby przyjmować i dawać, przychodzę, aby was słuchać i abyście wy Mnie słyszeli. 
2 Niezliczoną ilość razy dałem się poznać jako Ojciec i jako Mistrz. Dziś jest Moją wolą ukazać się jako 
Sędzia, bo powierzyłem wam rok, którego owoców od was żądam. W wieczności ten okres jest tylko 
chwilą. Ale dzieła, które w nim dokonacie, pozostają zapisane w księdze, w której zapisujecie historię 
waszego życia. Ta książka, napisana w waszym duchu, zachowa ślad waszych zmagań o osiągnięcie 
celu i będzie tą, którą przedstawicie Najwyższemu Sędziemu. 
3 Dzisiaj pokazujesz mi tylko jedną stronę, która reprezentuje mały okres czasu, w którym zrobiłeś 
krok naprzód na drodze rozwoju. 
4 W miarę jak będziecie się wznosić, wasze dzieła będą osiągać większą doskonałość, a wy będziecie 
coraz głębiej pojmować Moje dzieła. W tym celu inspiruję was do ufności w Moje obietnice, 
podnoszę was, budzę was i uzdrawiam. 
5 Chcę otrzymywać wasze owoce, ponieważ zdobyliście je przez ideał miłości, przez wysiłek i z 
zamiarem przypodobania się waszemu Ojcu. Zmagaliście się w trudnych próbach, chodziliście po 
głazach. Oczy twego ciała zapłakały, a twoja dusza również zapłakała. 
6 Wargi wasze milczą i dusza nie narzeka w tej chwili, a całą otrzymaną gorycz przemieniacie w 
nadzieję we Mnie i przebaczenie dla waszych bliźnich. Błogosławię cię za twoje posłuszeństwo. 
7 Czujecie, że budzicie się do nowego dnia, że robicie krok naprzód i od tego czasu wasz duch oświeca 
was jeszcze bardziej i lepiej mnie rozumiecie. W prawidłowy sposób mierzycie również swoją 
odpowiedzialność, którą przyjęliście wobec Ojca i wobec świata. 
8 Dziś wiesz, że czas jest cennym skarbem, którego nie wolno marnować, i że twoje dary są jak 
klejnoty, które nie powinny być ukryte. 
9 Czas ciemności i niewiedzy skończył się dla ciebie. Dziś, jako apostołowie, wiecie, co mówicie, co 
robicie i co myślicie, i chętnie czynicie zasługi, aby zasłużyć sobie na prawo do moich dóbr. Żyjecie 
pośród światła, a jeśli ktoś jest oślepiony przez nie, to z powodu braku jasności w jego spojrzeniu. 
10 Ja spryskuję moją łaską wszystkich w ten sam sposób, ale każdy otrzymuje ją według swego 
duchowego przygotowania i wyniesienia. 
11 Teraz otrzymuję rezultat pracy istot wcielonych, ponieważ życie ziemskie jest mierzone według 
czasu. Kiedy wejdziecie w życie duchowe, zrozumiecie, że wieczność nie może być mierzona 
godzinami, dniami czy latami, ponieważ czas nie ma wpływu na to, co duchowe. 
12 Jestem obecny, niewidzialny dla całej ludzkości, której życie pulsuje we Mnie, bo jestem ich Ojcem 
- jedynym, który może osądzić ich życie i czyny w sposób doskonały. Widzę ludzi błądzących w 
chaosie, niosących wojnę w swoich sercach, a nawet w swoich duszach, niosących morderczą i 
niszczycielską broń nie tylko w swoich rękach, ale także w swoich sercach, używających języka jako 
prawdziwie obosiecznego miecza. Jedni atakują, inni się bronią. Jedni sieją śmierć, a inni trzymają się 
życia. I jak cień rozprzestrzenia się płaszcz nowych nauk, przechodząc z serca do serca i z duszy do 
duszy. 
W obliczu tego zagrożenia, ludzie i narody drżą i zadają sobie pytanie, dlaczego Wszechmogący nie 
zapobiega rozprzestrzenianiu się tych beznadziejnych nauk. Na to Ojciec odpowiada: Pozwalam im 
kiełkować, wzrastać, kwitnąć, rozprzestrzeniać się i przynosić owoce, aby te drzewa były 
rozpoznawane przez ludzkość po ich własnych owocach. 
13 Te nauki, teorie i światopoglądy rozprzestrzenią się po całym świecie, tak że ludzie, po spożyciu 
wszystkich owoców, skierują swe oczy na Drzewo Życia i zrozumieją, że prawdziwym owocem - tym, 
który zawiera słodycz w swym smaku i życie w swej istocie - jest ten, który ofiarowałem wam w Moim 
Prawie Miłości od początku czasu; ofiarowałem wam owoc z Drzewa Życia, ten, który zawiera słodycz 
w swym smaku i życie w swej istocie, ten, który ofiarowałem wam w Moim Prawie Miłości od 
początku czasu 
14 Pokój ludzki jest przemijający. Tylko pokój, który wam daję, jest wieczny. 
15 Mówię do was przez intelekt ludzki, a moje słowo jest tym samym ziarnem miłości, które zawsze w 
was zasiewałem. 



16 Dałem wam władzę, ale nie po to, abyście przez nią narzucali moją wolę waszym bliźnim. 
Uwolniłem twoją duszę - ale nie po to, by źle korzystała z tej wolności. Moją bronią jest prawda, 
miłość, miłosierdzie, pokój, przebaczenie. 
17 Abyście mogli godnie Mnie reprezentować i być Moimi wiernymi świadkami, musicie korzystać z 
Mojej nauki i zanurzać się w Moim Słowie, aby nie popaść w błędy, które was dzielą i sprawiają, że 
jedni bronią i starają się zachować zewnętrzne formy kultu i tradycje, a inni walczą o istotę i 
duchowość Mojej nauki. Pamiętajcie, że w pierwszym przykazaniu Prawa, które dałem ludzkości przez 
Mojżesza, powiedziałem: "Nie będziesz czynił sobie żadnego obrazu ani podobieństwa rzeczy 
niebieskich, aby klękać przed nimi i oddawać im pokłon." Od tego czasu droga dla człowieka i droga 
dla duszy została jasno wytyczona. 
18 Mojżesz nie ograniczył się do przekazania ludzkości Dziesięciu Przykazań, ale ustanowił również 
prawa drugorzędne dla ludzkiego życia oraz tradycje, obrzędy i symbole w ramach duchowego kultu 
Boga, a wszystko to zgodnie z ewolucyjnymi krokami, jakie podejmował w tym czasie duch ludzki. Ale 
obiecany Mesjasz przyszedł i pozbył się tradycji, obrzędów, symboli i ofiar, pozostawiając jedynie 
Prawo nietknięte. Dlatego, gdy faryzeusze powiedzieli ludziom, że Jezus sprzeciwia się prawom 
Mojżesza, odpowiedziałem im, że nie sprzeciwiam się prawu, ale przyszedłem je wypełnić. Jeśli Moja 
nauka miałaby wyeliminować tradycje, to dlatego, że ludzie, chcąc je wypełnić, zapomnieli o 
przestrzeganiu Prawa. 
19 Ten upadek powtórzył się w tym czasie, ludzie. W 1866 roku moja Obecność została objawiona 
poprzez ludzki intelekt przez Roque Rojasa, który wam ją przekazał. Ale on również stworzył tradycje, 
formy kultu i symbole, aby pomóc wam zrozumieć znaczenie objawień. 
20 Teraz, gdy zbliża się czas, kiedy nie będę już do was przemawiał w tej formie, chcę wymazać z 
waszych serc wszelki materializm i fanatyzm, jaki mógłby istnieć w waszym kulcie i sposobie działania, 
abyście słusznie nosili imię: "uczniowie Ducha Świętego". Ale zrozum: Jeśli usuwam zbędne tradycje i 
zwyczaje, to nie jestem tym samym przeciwny Mojemu Prawu. Ponieważ tak jak w Drugiej Erze, w 
celu przestrzegania tradycji możecie naruszyć prawdziwe duchowe uwielbienie Boga i wasze 
obowiązki wobec ludzkości. 
21 Jeśli w swoim nabożeństwie do Ojca jesteś już wolny od wszelkiego materializmu, nie bądź dumny, 
bo myślisz, że osiągnąłeś szczyt uduchowienia, od którego uważasz za niedojrzałych wszystkich tych, 
którzy wyznają sekty lub kościoły. Bo podczas gdy wy widzicie źdźbło w oku waszych bliźnich, ja mogę 
wam pokazać belkę, którą sami ze sobą ciągniecie. 
22 Ludzie są zmęczeni tradycjami, formalnościami i rytuałami. Chcę im pokazać światło mojej nauki 
jako miejsce odpoczynku dla duszy zmęczonej poszukiwaniem światła. 
23 Ludzie, pozwólcie Mi być waszym sędzią; usłyszcie Mój głos mówiący do was w waszych 
sumieniach. Nie patrzcie na mnie dla wynagrodzenia lub pochwały albo, nie szukajcie nagrody. 
Gdybym dał wam te satysfakcje, zrobilibyście z nich zły użytek i ustawili się w roli panów. Szukajcie 
Mnie pokornie jako najmniejsze z Moich dzieci. Jeśli żałujesz czegoś, pokłonić się przede mną, bo 
będę twoim sędzią i mówić do ciebie z największą prawdą, korygując cię z miłosierdzia. Wtedy za 
Moimi słowami rozpoznacie Boską obietnicę czegoś nigdy nie przewidzianego, czegoś ponad wszelkie 
pragnienia. 
24 Daję wam dar słowa, aby jak dźwięk dzwonów obudził tych, którzy śpią, aby dał siłę, balsam i 
życie. 
25 Nie czekajcie na katastrofalne wydarzenia, aby ludzkość powróciła do Mnie. Czuwajcie, módlcie 
się i siejcie, a światło i pokój Mojego Ducha będą się rozprzestrzeniać z serca do serca. 
26 Chociaż Moje słowo przechodzi przez mózg i usta człowieka, to jednak jest ono ze światła i miłości. 
Przygotujcie się, wy tłumy, i pozwólcie Mi, abym dał się poznać przez Moich głosicieli. A wy, którzy 
zostaliście wybrani do tego wysokiego i delikatnego zadania - przygotujcie się jeszcze bardziej. Kto nie 
czuje się zdolny do przekazywania Mojego słowa w czystości, niech się przygotuje. Jeśli nie jest w 
stanie, lepiej niech milczy i zamknie usta. Ale wiedzcie, że wasza bieda, wasza niezręczność, czy wasza 
skromność nie są przeszkodą w moim głoszeniu. Użyłem niezdarnych i niewykształconych, aby 
zadziwić świat. To, czemu się sprzeciwiam, to nieuczciwość, grzech. 
27 Chcę, abyście byli godni, aby w ostatnich latach mojego słowa jedno z moich objawień 
następowało po drugim i aby nie słyszano żadnej skargi w salach zgromadzeń. 



28 Przyjąłem hołd całego stworzenia - od największych gwiazd po istoty ledwie dostrzegalne dla 
waszego wzroku. Wszystko podlega ewolucji, wszystko toczy się swoim torem, wszystko postępuje, 
wszystko się zmienia, ewoluuje wyżej i doskonali się. Wtedy, gdy osiągnie szczyt doskonałości, mój 
duchowy uśmiech będzie jak nieskończona jutrzenka w całym wszechświecie, z której zniknie każda 
skaza, wszystkie nieszczęścia, cierpienia i niedoskonałości. 
29 Poznaj moją sprawiedliwość w substancji mojego słowa. 
30 Moje Słowo, wy tłumy, jest kluczem, którym otwieram wasze serce, które tak mało bije dla Mnie. 
31 Dziś rozpoczynasz drugi rok z ostatnich trzech powierzonych ci do przygotowania. 
32 Co udało Ci się osiągnąć do dnia dzisiejszego? Nic decydującego. Po zbadaniu siebie w świetle 
waszego sumienia zrozumieliście, że nie zrobiliście kroku naprzód w kierunku zjednoczenia i 
uduchowienia. 
33 Przyzwyczailiście się do Moich wyrzutów i dlatego pozostajecie pochyleni bezwładnie. Ale nie 
bądźcie zbyt pewni siebie, odrzućcie opinię, że przedłużę czas Mojego objawienia się wśród was. Bo 
jeśli wpadniecie w ten błąd, będziecie żyć oszukani i oszukiwani. 
34 Kto ośmiela się prosić o inną szansę - po tych, które mu dałem? Tylko głupi lub ignoranci. Wy 
jednak nie jesteście ignorantami, ponieważ mówiłem do was nieprzerwanie rok po roku. 
35 Dlaczego ci to mówię? Ponieważ widzę to pragnienie i ten sekretny zamiar na dnie niektórych 
serc, pragnienie i zamiar, które nawet bez ich realizacji już profanują prawdziwość i integralność 
Mojego Dzieła. 
36 To pragnienie, aby moje słowo trwało bez końca, aby wszystko trwało jak dawniej, jest dowodem, 
że nie wykorzystali oni cennego czasu, który został im powierzony, a teraz chcą innego czasu, aby 
móc coś zrobić. Ale kiedy wyznaczony czas dobiegnie końca, nikt nie będzie w stanie zmienić boskiej 
decyzji. Albowiem zamiar taki byłby zaprzeczeniem doskonałości tego, co Bóg przewidział. 
37 Nie sprzeciwiaj się Moim rozporządzeniom, o ludu! Bo jeśliby ktoś to uczynił, będzie świadkiem 
Mojej sprawiedliwości i zobaczy, jak rozpętane siły natury przychodzą na ten naród, sprawiając, że 
zobaczy on swoje nieposłuszeństwo, gdyż nie posłuchał Mnie mimo Moich słów miłości. 
38 Jakiż żal i skrucha będzie w tych duszach, gdy obudzą się ze swej aberracji i uświadomią sobie swój 
duchowy regres, gdy doświadczą, że Ojciec wciąż musi je wzbudzać i trapić przez siły natury, tak jak 
to się działo z ludźmi starożytności! 
39 Wyrzucę spośród tego ludu każde nieczyste nasienie, pozostawiając jedynie dobre nasienie, dzięki 
któremu ludzkość będzie mogła mnie jutro rozpoznać. Jak ludzie mogliby oglądać blask Mojej prawdy 
przez zdezorientowanych, nieposłusznych lub fanatycznych ludzi? 
40 Te dni przygotowania naznaczone są dla was, ludzie, głęboką refleksją, abyście po dokonaniu 
rachunku sumienia wybrali drogę, którą chcecie podążać - wskazując, że ten, kto pełni moją wolę, 
będzie mógł iść swoją drogą w pokoju, a ten, kto pełni swoją, musi zdecydować się na przyjęcie prób, 
które, gdy nadejdzie czas, uderzą w niego nieubłaganie. 
41 W tym, który przestrzega moich dekretów będzie prawdziwy pokój, ponieważ będzie on 
człowiekiem dobrej woli, który jest posłuszny swemu Ojcu. W tym, który nie słucha moich poleceń, 
nie będzie pokoju ani na chwilę. On będzie nieustannie słyszeć wyrzuty sumienia i żyć w ciągłym 
przerażeniu. 
42 Nikogo nie osądzam i ograniczam się do ujawnienia wam w czasie tego, co może was spotkać jako 
naturalne następstwo waszych uczynków. Mówię wam na czas, bo was kocham i żebyście mogli tego 
uniknąć, żebyście mogli stanąć w prawdzie i nie zbaczać z drogi. 
43 Nieposłuszny jest zawsze dumny. Ale kim jest ten, kto uważa, że ma prawo czynić swoją wolę lub 
spowodować zmianę woli swego ojca? Kto wierzy, że otrzymał dary, które są w nim z powodu 
prawdziwej zasługi? Kto wierzy, że ten lud jest Mi niezbędny do realizacji Moich Boskich planów? 
44 Nie pozwólcie, aby wasze umysły zostały zaciemnione, nie uciszajcie głosu sumienia, nie 
pozwólcie, aby pokusy ciała sprawiły, że wasze dusze się potkną, bo byłoby to bardzo przykre. 
45 Czuwajcie i módlcie się, aby nigdy nie zabrakło wam sił. Zastanówcie się, osądźcie się surowo, 
wtedy wasz duch wleje swoje światło do waszego umysłu i serca, tak że pokój będzie panował wśród 
was. 
46 Moje nauki nadal pokazują waszej duszy księgę życia, liść po liściu, ponieważ musi ona pozostać 
silna i przygotowana aż do zakończenia tego czasu nauk. 



47 Jeśli naprawdę pragniecie być jak prorocy Pierwszej Ery i być jak oni latarniami na ścieżce 
ludzkości, podążajcie w kierunku uduchowienia, które nie będzie trudne do znalezienia, ponieważ 
każda z tych nauk jest lekcją uduchowienia dla ludzi. 
48 Chcę, abyście wiedzieli, że zanim jeszcze te pokolenia uduchowionych dusz przyjdą na świat, które 
wam zapowiedziałem, to poselstwo będzie rozpowszechniane w narodach i ludach, aby mogły one 
znaleźć drogi utorowane przez ludzi, którzy usłyszeli głos Pana i przez tych, którzy przyłączyli się do 
tego ludu, ponieważ uwierzyli w jego świadectwo. 
49 Zachęcam was nieustannie do stawiania nowych kroków na tej drodze, która jest wiecznym 
wznoszeniem się. Nie zatrzymuj się, a jeśli już, to z pożytkiem, bo musiałeś dojrzeć do intencji, 
wzmocnić wiarę lub zastanowić się. Ale potem kontynuuj. 
50 Ilu z nich mówi do Mnie w swoim sercu: "Mistrzu, dlaczego nie przyszedłeś do nas w tym czasie 
jako człowiek, abyśmy mogli oglądać Twoją obecność?". Ale odpowiadam ci innym pytaniem: czy nie 
jesteś świadoma, że kiedy pragniesz Mojej Obecności na świecie w tej formie, żądasz na nowo Mojej 
Krwi? Przyjmijcie mnie w ten sposób: w duchu, niewidzialny tylko dla waszych fizycznych oczu, ale 
odczuwalny dla wszystkich zmysłów waszej duszy. W tym czasie przelałem Moją krew, aby 
zapieczętować nią miłość, którą głosiłem w Mojej nauce. Dziś spryskuję wszystkich Boską istotą jako 
dowód, że Moja miłość do ludzi jest taka sama pomimo ich niewdzięczności i że z tego powodu 
zbliżam się do nich, aby wskazać im świetlistą drogę, która doprowadzi ich do zamieszkania ze Mną w 
Moim Królestwie na zawsze. 
51 Inni mówią Mi duchowo: "Gdybyś przynajmniej nigdy nie pozbawił nas tego słowa, które dałeś 
nam do słuchania z tak wielką miłością". Tym mówię, że jeśli prawdziwie korzystają z Moich nauk i 
starają się zrozumieć Moje zamiary, to nie będzie dla nich bolesne wyrzec się tego przejawu, gdy 
nadejdzie godzina ogłoszenia jego końca. I nie będzie to dla nich bolesne, ponieważ wasza dusza 
pozostanie przeniknięta moją Esencją i wypełniona moim Światłem. Jeśli jednak nie zdołaliście 
zachować w swojej pamięci niektórych lub wielu moich nauk, w takim przypadku zarządziłem 
stworzenie księgi zawierającej moje słowa z tego czasu. W tej książce, która powstanie z moich 
Boskich nauk, znajdziecie prawdziwą Arkę Przymierza, której pierwsi spirytyści nie byli w stanie pojąć 
i którą musieli przedstawiać poprzez przedmioty lub symbole. 
52 Prawdziwą arką przymierza jest moje słowo. Kto bowiem otworzy go i wejdzie do niego z 
szacunkiem, uduchowieniem i miłością, odkryje na jego dnie mądrość, głębokie objawienie, 
proroctwo i wszelkie dary duchowe. To do tej Arki Przymierza zwrócicie się, gdy moje słowo nie 
będzie już słyszane przez niedoskonałych ludzkich głosicieli, i będziecie świadkami, jak w waszych 
medytacjach, w chwilach studiowania lub w chwilach modlitwy, do najczulszej części waszej istoty 
dotrze wyższe światło, które wszystko wam wyjaśni - ojcowski wpływ, który was obejmie, i głos, który 
nie jest ludzki, a który przemówi do was w sposób swój i doskonały. Będzie to światło mojego 
natchnienia, które dotrze do was w prawdziwym dialogu ducha z duchem. 
53 Bądźcie błogosławieni - wy, którzy potrafiliście usunąć z waszych posług wiele zbędnych i 
niepotrzebnych ceremonii przekazanych wam przez "pierwszych", a zachować tylko to, co istotne. 
Ale zdaj sobie sprawę, że nadal masz coś do posprzątania i wiele do uduchowienia. 
54 Jakże szczęśliwa będzie twoja dusza, jeśli na tej ziemi będzie mogła oddać Mi cześć, jakiej od niej 
oczekuję! Gdy jednak odejdzie stąd do Doliny Duchowej, jeśli pozostawi coś, co nie powinno być 
godne Mojej pracy, nowe pokolenia, przeglądając dziedzictwo, które im pozostawiliście, będą 
wiedziały, jak usunąć wszystko, co pozostawiliście z niesprawiedliwości, i w ten sposób uczynić krok, 
którego nie byliście w stanie zrobić. 
55 Powiadam wam, że im bardziej oczyszczacie wasze akty kultu i doskonalicie waszą cześć Boga, tym 
mniej będą musieli cierpieć ci, którzy przyjdą po was, a wasze zasługi będą większe przede mną, 
ponieważ nie pracowaliście dla siebie, lecz robiliście to z myślą o waszych bliźnich, ponieważ w 
waszych sercach czuliście dla nich miłość. 
56 Czy sami nie doświadczyliście, jak bardzo musieliście się trudzić, aby posprzątać to, co 
otrzymaliście od waszych braci, którzy was poprzedzili? Nie pozostawiajcie więc tej bolesnej pracy 
tym, którzy pójdą w wasze ślady. 
57 W drugim czasie moje nauczanie osiągnęło swój punkt kulminacyjny, kiedy moje odejście było już 
bardzo bliskie. 



58 Uczniowie, wiedząc, że są to ostatnie chwile, które spędzą z Mistrzem, poświęcili całą swoją 
uwagę, aby usłyszeć nawet ostatnie z tych słów i zachować je w swoich sercach. 
59 Boską tęsknotą Jezusa było to, aby Jego uczniowie stali się siewcami Jego odkupieńczej nauki. 
Dlatego w kulminacyjnym punkcie swego ostatniego przemówienia do uczniów, które było zarazem 
ostatnią rozmową Ojca z dziećmi, powiedział do nich tonem pełnym miłości: "Teraz daję wam nowe 
przykazanie: miłujcie się wzajemnie". Światłem tego najwyższego przykazania rozpalił w ten sposób 
największą nadzieję dla ludzkości. 
60 Nawet w tym czasie, gdy wkrótce zakończę Moje głoszenie wśród was, widzę oddanie i uwagę, z 
jaką słuchacie Moich nauk. Będą one niezatarte w umysłach Moich nowych uczniów. 
61 Tak jak wtedy powiedziałem Moim apostołom, że będą jak owce między wilkami na świecie, aby 
żyli zawsze czujni, tak teraz mówię wam, abyście się przygotowali, czuwali i modlili się. Wielu bowiem 
powstanie przeciwko wam, używając oszczerczej broni i wykorzystując wszelkie środki, aby was 
zmylić. 
62 Teraz jest czas walki, wszyscy o tym wiecie, tak że nikt nie będzie zaskoczony. 
63 Uprościłem moje nauki do maksimum dla was, abyście mogli je zrozumieć i zgłębić w pragnieniu 
ich znaczenia. Kiedy nadejdzie czas, będziesz miał łatwą odpowiedź na każde pytanie, które zostanie 
Ci zadane. Nie będziesz musiał dużo mówić, aby przekonać. Jeśli jesteście naprawdę przygotowani, 
wasze słowo będzie nie tylko proste, ale i krótkie. Nie będziesz musiał znać nauki, aby odpowiedzieć 
naukowcowi, ani teologii, aby odpowiedzieć teologowi. Słowo światła oświeca wszystkich, a ja chcę, 
aby słowa światła wychodziły z twoich ust. 
64 Nie wszyscy, którzy mnie słyszeli w tym czasie, powstają, aby dać świadectwo mojemu słowu. 
Powstaną ci, którzy Mnie naprawdę kochają - ci, którzy kochają Mnie w swoich bliźnich i zwracają się 
do potrzebujących, którym dają swoje miłosierdzie i pociechę. 
65 Ci, którzy zrozumieją moją naukę i głęboko ją odczują, przyjmą ją z wiarą. To oni będą musieli 
przeciwstawić się wszelkim przeciwieństwom, muszą chwycić za broń prawdy, miłości i 
sprawiedliwości. Przez trudności i w świecie, który już dawno odszedł od tej sprawiedliwości i tej 
prawdy, ci siewcy, pełni pokoju i ufności w swego Boga, będą szerzyć duchowe przesłanie Trzeciej Ery 
na całym świecie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 255  
 
1 Weszliście w czas walki, modlitwy i zasług. Czujecie, że czas przyjemności już się skończył i że 
musicie przyśpieszyć swoje kroki, bo ludzkość jest w rozpaczy, a wy macie obowiązek przynieść im 
Dobrą Nowinę i świadectwo mojego przyjścia słowami i czynami. 
2 Widzą, jak ludzie we wszystkich wyznaniach i sektach przeszukują czas, życie i wydarzenia, mając 
nadzieję odkryć znaki, które zapowiadają Moje przyjście. Są to ignoranci, którzy nie wiedzą, że ja już 
od dawna ogłaszam Siebie i że wkrótce ten rodzaj ogłaszania się skończy. Lecz powiem wam również, 
że wielu z tych, którzy tak bardzo mnie oczekują, nie rozpoznaliby mnie, gdyby byli świadkami 
sposobu, w jaki się objawiam, raczej odrzuciliby mnie całkowicie. 
3 Tylko świadectwa do nich dotrą, a przez nie jeszcze uwierzą, że byłem wśród moich dzieci. 
4 Wy też czekaliście na mnie wewnętrznie z niecierpliwością, ale ja wiedziałem, że mnie rozpoznacie i 
będziecie wśród moich robotników w tym czasie 
5 Niech się świat naśmiewa z tego, jak Ja się ujawniłem. Ale nie będą się śmiać ze Mnie, lecz z samych 
siebie. Bo nawet nie podejrzewają, ani nie pojmują, co każde stworzenie znaczy dla Boskości. 
6 Dla Mnie najwłaściwszą rzeczą, jaką mogę uczynić z Moimi dziećmi, jest dać im poznać Siebie 
poprzez zdolności, którymi ich obdarzyłem, bez używania wymówki, że są grzesznikami i że są 
nieczyści; Ja jestem Tym, który dał im dar poznania Mnie; Ja jestem Tym, który dał im dar poznania 
Mnie; Ja jestem Tym, który dał im dar poznania Mnie Co lepsze zachęta jest tam dla dziecka niż 
poznać swojego Ojca, aby zobaczyć go i czuć go, aby go kochać? 
7 W starożytnym proroctwie było powiedziane, że każde oko, grzeszne czy nie, będzie mnie widzieć. 
Teraz, w tym czasie, powiedziałem wam: Nie przyszedłem pragnąc sprawiedliwego, aby się ujawnić 
przez jego pośrednictwo, lecz właśnie pragnąc grzesznika, który oczyścił się w próbach życia i w chwili 
skruchy. Jest on bowiem dzieckiem, które wiedząc, że jest kochane i cenione przez Ojca, idzie 
całkowicie drogą odnowy i cnoty. 
8 Który z głosicieli, przez których do was przemawiałem, zanim usłyszał Moje słowo, miał jakiekolwiek 
pojęcie o darze, który już posiadał, i o służbie, do której był przeznaczony? Brak. Przez całe życie byli 
oczyszczani jak w tyglu. Ale ich dar pozostał w tajemnicy, aż nadszedł czas, aby go ujawnić. 
9 Jest to początek lub przygotowanie dla duszy człowieka do poznania wyższej komunikacji z Ojcem, a 
ty byłeś zaskoczony. Gdybyście wiedzieli wszystko, co mam w zanadrzu, aby wam objawić w 
odpowiednim czasie, nie bylibyście w stanie zrozumieć, dlaczego tak bardzo was kocham, ani jakie 
zasługi musicie poczynić, aby otrzymać tak wielką łaskę. 
10 W 1866 roku powstała pierwsza kongregacja spirytualistów, uczniów tego Dzieła. Pod światłem 
mojego Ducha i pouczeni przez Eliasza, ci pierwsi uczniowie zaczęli otrzymywać promienie poselstwa, 
które wy teraz otrzymujecie w obfitości, przed jego zakończeniem. 
11 Od tamtego czasu do chwili obecnej, wiele wspólnot powstało jako gałęzie, które wyłoniły się z 
"pnia drzewa" założonego przez Roque Rojas. 
12 Jedno światło zabłysło nad rzeszami, które tworzą ten lud, a jednak jak wiele różnic jest między 
różnymi kościołami! Przez wiele lat cieszyliście się manifestacją mojego słowa poprzez prostą, jasną i 
zrozumiałą naukę. Jednak niewielu jest takich, którzy byli w stanie wyjaśnić znaczenie duchowych 
nauk. 
13 Tylko jednego roku brakuje do zakończenia mojego głoszenia w tej formie. Jednak największa 
część ludzi jest nadal bardzo daleka od prawdy. Od "pierwszego" do "ostatniego", wybaczyłem fakt, 
że zmaterializowałem Boskie objawienie, którego w pierwszej chwili nie byli w stanie zrozumieć. Lecz 
po tym jak duchowa nauka rozprzestrzeniała się przez wiele lat, a Moje słowo coraz bardziej 
wyjaśniało tę pracę kawałek po kawałku, widzę, że nadszedł czas, by poprosić was o opuszczenie 
waszych przyzwyczajonych ścieżek, by wniknąć trochę bardziej w sedno Mojej nauki i zrobić 
zdecydowany i mocny krok na drodze do uduchowienia. 
14 Jakże pójdziecie za Mną, dopóki będziecie Mnie szukać i czcić za pomocą symboli i wzorów, 
zewnętrznych form kultu i materializacji? powiecie mi: "to jest dziedzictwo 'pierwszych' i my to 
szanujemy". Otóż, ludzie, teraz mówię wam, że ci "pierwsi" byli tylko waszymi pionierami, abyście 
doprowadzili do perfekcji tę formę kultu i tę formę duchowej komunikacji, którą oni zapoczątkowali. 



15 Nie mylcie Boskiego Prawa z religiami lub metodami, które macie do interpretacji tego Prawa. 
16 Prawo jest wieczne i niezmienne; religie, formy kultu i czyny ewoluują i zmieniają się w zależności 
od moralnego i duchowego rozwoju tych, którzy je wyznają. Gdyby nie ta ewolucja duszy, nadal 
czcilibyście Boga w gwiazdach i w siłach natury, jak to czyniły ludy pierwotne. 
17 Nie ustawajcie w waszej drodze miłowania Mnie, służenia Mi, oddawania Mi czci. Zawsze idźcie do 
przodu, zawsze się doskonalcie, dążcie do doskonałości. Jednak nie dotykajcie Prawa, nie zmieniajcie 
go, nie mieszajcie. Zawsze nauczy cię tego, co najwyższe, zawsze nałoży na ciebie obowiązek 
doskonałego wypełnienia go. Będzie ona obecna i wieczna jako Uniwersalne Prawo, ucząc was 
prawdziwej miłości do Boga i prawdziwej miłości do bliźniego. 
18 Nie bądźcie posiadaczami przyzwyczajeń, form kultu lub tradycji, bo wtedy pozostaniecie w 
letargu dogmatów i ignorancji na wieki wieków. Zamiast tego bądźcie strażnikami prawa i prawdy. 
19 W tym czasie nie bądźcie jak naród żydowski "drugiej ery", który z powodu przywiązania do 
tradycji, konserwatyzmu i fanatyzmu, nie mógł spożywać Chleba z nieba, przyniesionego mu przez 
Mesjasza, którego oczekiwał przez wiele wieków. Kiedy nadeszła godzina, nie mogli Go rozpoznać, 
ponieważ ich materializacja uniemożliwiła im ujrzenie światła prawdy. 
20 W tym dniu pozostawiam wam tylko dwa słowa, abyście mogli je dogłębnie przestudiować i 
wydobyć z nich całe ich znaczenie, na ile jesteście w stanie to zrobić dzięki dobremu przygotowaniu: 
"spirytualizm" i "spirytualizacja". Tylko w ten sposób, medytując, modląc się i czuwając, będziesz w 
stanie pojąć prawdziwą i właściwą cześć Boga, którą musisz ofiarować swojemu Panu na podstawie 
tej nauki. 
21 Tak, ludzie, kochać Mnie przez zewnętrzne formy kultu, szukać Mnie w obrazach i symbolach, 
uwielbiać Mnie przez liturgie, ceremonie i uroczystości, jest wiele kościołów i wiele sekt, w których 
możecie zaspokoić swoje serce, jeśli ono jeszcze łaknie lub ma potrzebę takich usług. Lecz jeśli 
chcecie mi służyć i kochać mnie przez tę duchową pracę i dlatego odrzucacie inną formę oddawania 
mi czci, zrozumcie, co znaczy "spirytualizm" i co znaczy "uduchowienie", tak że jeśli naprawdę chcecie 
być uczniami tej Nauki, nie będziecie należeć do tych, którzy narzucają zwyczaje, zasady, tradycje i 
zewnętrzne formy kultu, ponieważ wtedy znowu popadniecie w materializm, w bałwochwalstwo i w 
fanatyzm, a spirytualizm będziecie znali tylko z nazwy. 
22 Powstańcie, na ile możecie, starając się przystosować i przyswoić sobie moją naukę. Ale nie róbcie 
czegoś przeciwnego, to znaczy, dostosowujcie moją naukę do waszych ograniczeń i wygód, 
materializując ją, deformując lub fałszując. 
23 Niech to obecne nauczanie posłuży jako pobudka dla tych, którzy je słyszeli, aby zostali nim 
zainspirowani i napełnieni energią, zapałem, miłością i wiarą do zerwania sieci, które od dawna 
trzymają ich w niewoli. Niech w ich umysłach ukształtuje się prawdziwa koncepcja tego, co oznacza 
"Spirytualizm" i niech w ich sercach zrodzi się szlachetny ideał stania się prawdziwymi uczniami tej 
Nauki Światła i Doskonałości. 
24 Umiłowany ludu: kiedy znikną wasze różnice, kiedy rozłam, który obecnie istnieje między wami, 
ustąpi miejsca braterstwu i kiedy zrozumiecie swoją misję, z waszej duszy zrodzi się pragnienie, a z 
waszych serc impuls, aby wyruszyć na zasiew ziarna uduchowienia, które otrzymaliście w moim 
słowie. 
25 Nadejdzie dla was moment oświecenia, gdy z największą jasnością zrozumiecie wielkość tego 
Dzieła, ze zdumieniem odkrywając na jego dnie cudowne objawienia, jakich nigdy sobie nie 
wyobrażaliście. Wtedy spontanicznie wyruszycie, rozprzestrzeniając się po ziemi i dając na swojej 
drodze miłosierdzie, światło i pocieszenie. Sądy waszych sąsiadów nie będą wam już szkodzić, ani 
brak szacunku ze strony członków waszej rodziny nie sprawi, że będziecie cierpieć, ponieważ 
wszystkie cierpienia ziemi wydadzą się wam małe w obliczu wielkości waszej misji. 
26 Błogosławieni ci, którzy osiągną ten stopień duchowości, który czyni ich niewrażliwymi na ból, bo 
będą chronieni płaszczem mojego miłosierdzia. 
27 Wiara, miłość i duchowość są trzema cnotami, które uczynią żołnierzy i apostołów Trzeciej Ery 
niezwyciężonymi. Te cnoty były obecne w tych wszystkich sługach, którzy od najdawniejszych czasów 
byli świadkami mojego istnienia, mojej obecności, mojego prawa i mojej prawdy. 
28 Wśród tych sług, można odkryć patriarchów, proroków, apostołów i męczenników. Ale nie byli oni 
jedyni w historii ludzkości, było ich o wiele więcej, którzy obrali różne drogi, aby wypełnić swoją misję 



i dać świadectwo mojej prawdzie, wytrzymując wszelkiego rodzaju ataki, kpiny, prześladowania i 
oszczerstwa. Ich wiara, wyrozumiałość wobec tych, którzy ich krzywdzili, stała i wierna miłość do 
bliźnich - ta, która miała swoje źródło w ich Panu - sprawiły, że przezwyciężyli ból, niesprawiedliwość i 
śmierć. Jak inaczej można wytłumaczyć poddanie się męczenników swoim oprawcom? Jak możesz 
zrozumieć cierpliwość i wytrwałość w obliczu prześladowań tych wszystkich, którzy Mnie umiłowali i 
poszli za Mną? 
29 Jeśli mnie tak kochasz, nie będziesz się już mógł niczego obawiać na świecie. Tak długo, jak twoja 
wiara nie jest kompletna, a twoja miłość nie jest niezłomna, walka będzie wzbudzać w tobie strach. 
30 Czego się boisz? Po co rzucać się do więzienia, po co odbierać sobie życie? Ty wiesz, że te czasy 
minęły i że było wielu męczenników, którzy ofiarowali swoje życie, aby udowodnić wrogom prawdy, 
że męczeństwo, więzienie i szafot krwi, zamiast zgasić wiarę moich sług, podsyci ogień ich miłości i 
sprawi, że będą szerzyć moje nauki z jeszcze większą siłą. 
31 Boisz się wyroku swoich sąsiadów, a ty boisz się utraty pokoju na świecie. Dlaczego nie raczej bać 
się wyroku swojego Boga, lub stracić pokój duszy, bo nie wypełnił swoją misję? 
32 Dziś to, o co was proszę dla "Ziemi Obiecanej", wydaje się wam czymś wielkim. Ale zaprawdę, 
powiadam wam, gdy już się w niej znajdziecie, będziecie podziwiać, że tam jesteście, nawet czując się 
niegodnymi, mówiąc: "Jak mało zrobiliśmy, by zasłużyć na tak wielką łaskę!". 
33 Pytasz Mnie w swoim sercu: "Mistrzu, czy może dajesz nam więcej, niż na to zasługujemy?". Na to 
odpowiadam: Gdybym miał dać wam według waszych uczynków, posiadalibyście całkiem niewiele 
lub nic. Czy wierzysz, że życie, które masz, ciało, które posiadasz, dary, które mieszają się w twojej 
istocie, i wszystko, co otacza cię w twoim istnieniu są sprawiedliwą nagrodą za twoje zasługi? 
34 Zaprawdę, powiadam wam, zawsze dawałem wam więcej i zawsze będę dawał wam więcej niż to, 
na co słusznie zasługujecie, bo was kocham, bo jestem waszym Ojcem; kocham was i kocham, bo 
jestem waszym Ojcem 
35 Płaczecie, ludzie, bo uświadamiacie sobie swój brak wiary i miłości. Potem pytacie Mnie, co macie 
czynić, by być Mi przyjemnymi i zasłużyć się przede Mną. Na to odpowiadam, że powinniście służyć 
bliźnim z najlepszą wolą, że powinniście uczynić waszym ból tych, którzy cierpią, że powinniście 
rozwinąć wasze dary i udoskonalić je dla dobra potrzebujących. Ponieważ od tego, co robicie swoim 
bliźnim, zależy to, co otrzymacie po waszym przyjściu do duchowości. 
36 Co możesz mi dać, czego ja nie mam? Mam moc, mam pokój, mam światło, jestem właścicielem 
wszechświata, jestem kochany i służy mi się. W Moim Duchu nie ma najmniejszego cienia egoizmu, 
ponieważ Ja jestem Doskonałością. 
Z drugiej strony, wśród waszych bliźnich, którzy są dziećmi mojego Ducha, jak wiele jest nędzy! Ileż 
bólu i ciemności! Ileż to potrzeb! Dlaczego nie kochasz mnie w nich? Dlaczego nie dacie mi całej 
miłości, która jest w was, miłując się wzajemnie? 
37 Ludzie, to jest moja odpowiedź na wasze pytanie i moja niebiańska rada dla waszych postanowień. 
38 Umiłowane dzieci, które przyjmuję w imieniu ludzkości: zbliża się koniec Mojego objawiania się 
poprzez ludzki umysł. Następnie wasz duch powinien dążyć do dialogu duchowego z Moją Boskością. 
39 Dziś moje słowo jest waszą obroną, waszą zachętą. Ale również po tym czasie mojej zapowiedzi 
będziecie mogli odczuć moją obecność. 
40 Czasy, kiedy potrzebowałeś duchowego przewodnika na świecie, minęły. Odtąd każdy, kto podąża 
tą drogą, nie będzie miał innej drogi niż ta, którą wyznacza moje Prawo, ani innego przewodnika niż 
ten, którym jest jego własne sumienie. Niemniej jednak, zawsze będą mężczyźni i kobiety o wielkim 
świetle i duchowej mocy, którzy poprzez swój przykład i inspirację będą pomagać tłumom. 
41 Gdyby było inaczej, już bym wam zesłał na ziemię duchy podobne do Mojżesza lub Eliasza, aby 
wam wskazywały drogę i stale przypominały Prawo. Oni również stoją przy was, strzegą was i 
towarzyszą wam, ale już nie w ludzkiej postaci, lecz z duchowej. Kto je widzi? Nikogo. Lecz jeśli się 
przygotujecie, odczujecie nad sobą obecność wielkich duchów, które zawsze były w kontakcie z 
ludzkością i miały do wykonania w niej wielkie misje. 
42 Zwróćcie się do nich w waszych modlitwach, a jeśli prawdziwie im zaufacie, powiadam wam, nigdy 
nie zginiecie, ponieważ będą was prowadzić z tą miłością i oddaniem, których dali wam tak wiele 
dowodów na świecie. 



43 Jeszcze raz powtarzam wam, że nie zabraknie wam na świecie ludzi obdarzonych wielkim 
światłem, którzy oświetlą wam drogę i zasieją w waszym życiu miłość. Ludzkość zawsze miała 
obecność tych ludzi na ziemi, lecz nadchodzą czasy, gdy na świat przyjdą wielkie legiony wysokich 
duchów światła, które wyeliminują fałszywy świat, który stworzyliście, aby wznieść nowy, gdzie 
panuje pokój i prawda. 
44 Będą cierpieć wiele z powodu niegodziwości ludzi. Ale to nic nowego, bo żaden z Bożych 
posłańców nie uniknął prześladowań, kpin i wrogości. Muszą przyjść na świat i zamieszkać na nim, 
ponieważ ich obecność na ziemi jest konieczna. 
45 Przyjdą i będą mówić z miłością do serc ludzkich. Ich słowo, przepojone sprawiedliwością Ojca, 
uderzy w arogancję i pychę tych wszystkich, którzy zastąpili szatę pokory swej duszy blaskiem 
próżności, pychy, fałszywej władzy i fałszywej chwały. 
46 Ci pierwsi powstaną i będą wskazywać na moich posłańców palcami drżącymi z gniewu. Ale to 
będzie służyć do umożliwienia moim sługom dawania wspaniałych świadectw o prawdzie, którą 
przynieśli światu w każdej próbie, której są poddawani. 
47 Nie wiecie w tej chwili, w jakich przejawach życia ludzkiego one się pojawią. Ale mówię wam, że 
niektórzy z nich pojawią się w łonie wielkich wspólnot religijnych. Będą one walczyć o zjednoczenie i 
duchową harmonię wszystkich ludzi. Inni powstaną wśród naukowców i pokażą owocami swoich 
natchnień, że prawdziwym, ostatecznym celem nauki jest duchowe doskonalenie człowieka, a nie 
jego zubożenie i zniszczenie. W ten sposób we wszystkich sferach życia ujawnią się Moi słudzy, którzy 
będą nosić Moje prawo w swoich sercach i potwierdzać słowami i czynami wszystko to, co do was 
mówiłem w tym czasie. 
48 Mówię wam również, że moje nasienie, którym jest ta Nauka, którą otrzymaliście, wyda swoje 
owoce wśród was i że tymi owocami będą wielkie dusze, które wcielą się w wasze dzieci lub w dzieci 
waszych dzieci. 
49 Są to już Moje ostatnie lekcje, a wciąż mówię wam o nowych naukach, a to dlatego że do ostatniej 
chwili wypełniam Moją misję Mistrza, wlewając światło w każde Moje słowo, byście nie pozostawali 
w ciemności w czasach goryczy i bólu, gdy Boska Sprawiedliwość daje o sobie znać jak nigdy dotąd. 
50 Czuwajcie i módlcie się za świat, umiłowani ludzie. 
51 Przyjdźcie do Mnie, Ja jestem pociechą i pokojem. 
52 Doświadczyliście na ziemi cierpień i nieszczęść, ponieważ dusza nie rozwinęła swoich zdolności i 
darów, aby móc wznieść się ponad ludzkie trudności. 
53 Ten świat mógłby być rajem zamiast doliną łez, gdyby ludzie mieli dobrą wolę. Zasiewam ten dom 
błogosławieństwami, nie rozrzucam cierni na ścieżkach. Ból ludzi pochodzi z ich wykroczeń. Ale tak 
jak oni stworzyli ból, tak samo będą musieli dążyć do jego usunięcia. 
54 Wy, którzy Mnie słuchacie, nie jesteście ludem zagubionym ani błądzącym. Jesteście jak rodzina, 
która zamieszkała w cieniu potężnego drzewa, którego gałęzie nieustannie ofiarowują wam swoje 
owoce. 
55 W tym cieniu nabierzecie nowych sił i będziecie leczyć wasze rany, bo będziecie musieli wznowić 
wędrówkę, aby wspiąć się na górę aż do szczytu. 
56 Już wasz duch sięga, by wznieść się na szósty szczebel drabiny niebios, gdzie znajdziecie światło, 
które usuwa wszelki błąd, i które oferuje wam swoją pomoc w osiągnięciu siódmego stopnia. 
57 Usunę zamieszanie i złe interpretacje, które istnieją wśród was na temat siedmiu pieczęci. 
Zaprawdę, powiadam wam: Nie należycie do żadnej konkretnej pieczęci, ale ponieważ wasza dusza 
musi przejść przez te pierwsze do ostatniej, żyje ona dzisiaj w czasie szóstej pieczęci, czyli w szóstym 
okresie swojego duchowego rozwoju. 
58 Jak wielkie były lekcje i próby, które dusza musiała przejść, aby przejść z jednej pieczęci do drugiej! 
Ileż to zasług musiał zdobyć! Ale tego z punktu kulminacyjnego, siódmego, wciąż brakuje. 
59 Moc zła, z jego pokusami, będzie uporczywie stać w drodze. Ale będziesz pamiętał o swoim 
Mistrzu, który przezwyciężył świat, ból i ciało, abyś za jego przykładem wyszedł zwycięsko z próby. 
Szukaj w swoim duchu miecza do walki, tutaj znajdziesz niezawodną broń zawsze w pogotowiu. 
60 Jakże dusza mogłaby być dla Mnie bezpowrotnie stracona, skoro nosi w sobie iskrę Mojego 
światła, która nigdy nie gaśnie, a Ja jestem z nią na wszystkich drogach? Dopóki trwa jego 
buntowniczość lub trwa jego zamęt - nigdy te ciemne siły nie wytrzymają mojej wieczności. 



61 Uwolniłem cię na nowo. Czy też nie czujesz, że twoja dusza jest bardziej wolna po usunięciu 
fanatycznej przeszłości i uprzedzeń? 
62 Ja jestem Życiem i rozlewam je jednakowo na wszystkich, choć zawsze szukałem jakiegoś ludu lub 
pewnej liczby ludzi, by im się objawić. Stało się tak, aby uczynić ich posłańcami, prorokami lub 
świadkami Mojej Boskości w służbie ludzkości, ale nie dlatego, że wyróżniam ich większą miłością lub 
dobrocią niż innych. 
63 Umocnijcie się słowem moim, dzieci moje, abyście patrzyli na waszych bliźnich z prawdziwą 
miłością i nie byli sędziami grzesznika, złośnika, fanatyka czy ważniaka. Wtedy bowiem usłyszycie w 
swoim sumieniu mój głos mówiący do was: "Kto z was jest czysty, niech pierwszy rzuci kamień". 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 256  
 
1 Pokój mój odczuwają dusze wasze, ludzie, gdy słyszycie moje słowo dobrej woli. 
2 Ja jestem Boskim ogrodnikiem, który pielęgnuje ogrody w waszych sercach i podlewa je niebiańską 
wodą Mojej miłości. Wylewam kroplę tej boskiej miłości na każdą gorycz w ludzkości. Pokazuję wam 
drogę, która prowadzi do Królestwa Ojca. Nigdy nie odkryjecie końca tej drogi, ale zawsze będziecie 
czynić postępy i poznawać nowe chwały. 
3 Obecnie moje słowo szlifuje cię w dół i daje ci formę. Obrabiam twoją duszę delikatnym dłutem. 
Nauczcie się pracować nad sobą i nadawać sobie piękne formy poprzez wypełnianie mojego Prawa. 
Pobłogosławię wtedy waszą pracę, abyście potem mogli zrealizować swoją wielką misję na tym 
świecie, by sprowadzić waszych bliźnich na tę ścieżkę miłości. 
4 Ja jestem waszym Mistrzem, ale nie widzicie Mnie oddzielonego od Ojca, bo Ja jestem Ojcem. Nie 
ma żadnej różnicy między Synem a Duchem Świętym, bo Duch Święty i Syn są jednym Duchem, a ten 
Duch jest mną. W Moich objawieniach na przestrzeni wieków zobaczcie jednego Boga, który was 
naucza poprzez wielorakie i różnorodne lekcje: Jedna książka z wieloma stronami. 
5 Uświęcajcie moje imię przez wasze dzieła, a znajdziecie to światło w sobie, które uwolni was od 
nocy niewiedzy i grzechu. 
6 Czy pamiętacie, ludzie, kim byliście, zanim zostaliście ukształtowani przez moje słowo? Czy 
pamiętacie, że przedtem byliście zdolni do wielu niewdzięcznych czynów, do których dziś bylibyście 
niezdolni? Nie możecie porównywać waszego dzisiejszego życia z waszym dawnym życiem. W 
przeszłości byliście samotnymi pielgrzymami na ziemi, którzy podróżowali bez światła, które 
uczyniłoby ich egzystencję szczęśliwą i rozpaliło w nich nadzieję. Dziś jesteś uczniem mojej nauki, w 
której źródle miłości ugasiłeś swoje pragnienie i obmyłeś swoje rany. Moja miłość wyrywa ciernie, 
które masz na nogach, a jeśli twój krzyż ma gwoździe, wyrwę je także. 
7 Ja jestem światłością tego świata i wszystkich światów, i chcę, abyście się przyoblekli w tę światłość. 
Moje słowo jest balsamem uzdrawiającym, uzdrawiajcie nim, słuchajcie go i używajcie go. Każde 
słowo jest kroplą ze źródła życia. Dlaczego, choć nosisz w sobie Boga, jesteś chory, cierpisz i płaczesz? 
Zbadajcie się i poprawcie to, co jest do poprawienia, oczyśćcie wszystko, co jest do oczyszczenia. 
Mówię wam: oczyśćcie naczynie wewnątrz i na zewnątrz, to znaczy, aby wasza dusza zharmonizowała 
się w swojej woli i dążeniach z waszą materialną lub ludzką częścią. Ja tworzę twój wewnętrzny obraz 
- to, co ukrywasz przed ludźmi, ale czego nie możesz ukryć przede Mną. Jeśli ukształtujesz swój 
wygląd zewnętrzny w taki sposób, że twoja twarz będzie prawdziwym odbiciem duszy, wtedy 
szczerość i prawdziwość będzie wyrażona w twoich działaniach. Powodem, dla którego ludzie nie 
ufają sobie nawzajem jest to, że pokazują światu jedną twarz, a drugą ukrywają. 
8 Postępujcie według moich wskazówek i wykorzystujcie wasze dary. 
9 Czy zbadaliście swoje rany? Czy wlałeś w nie balsam, który ci dałem? 
10 Jeśli wątpisz w skuteczność mojego balsamu, potraktuj ich od nowa. Ale jeśli wierzysz, pozostaw je 
nieleczone, a zobaczysz, jak moja miłość je uzdrawia, i zanim ich poszukasz, będą już zamknięte. 
Innym przyznam, że odnajdują swoje zdrowie poprzez wiarę, modlitwę, siłę myśli. Przyjdzie mnóstwo 
duchów, które połączą swoją moc i swoją siłę i "namaszczą" was, a wy z ich pomocą będziecie 
uzdrawiać. 
11 Moje słowo musi się spełnić: "Twoja wiara i twoje zasługi cię zbawią". Potem bowiem, gdy 
wyzdrowiejesz, poślę cię do walki, abyś osiągnął najwyższą rzecz w swoim życiu: miłość bliźniego. 
Czy nie podobałoby ci się, aby być światłem dla innych? Czy nie podobałoby ci się, gdyby twoje słowa 
miały istotę prawdy? Czy nie podobałoby ci się mieć coś do pouczenia tych, którzy szukają 
pocieszenia od ciebie? Bo jeśli to wam się podoba, to możecie to zrobić, bo wiele zależy od waszej 
dobrej woli i wysiłku, aby to osiągnąć. Całą resztę robię ja. 
12 Uduchowiony mówi: "Jakże piękne jest życie!". Zwykły człowiek, materialista mówi: "Jakże gorzkie, 
jakże smutne i ponure jest życie!". 
Człowiek bez wyższego umysłu jest obrażany przez wszystko, wszystko go boli. Ten, kto jest duchowo 
wywyższony, nie zauważa nawet przeciwności na ścieżce. Kiedy wysoko myślący umysł zajmuje się 
innymi, czyni to, aby chwalić ich cnoty lub usprawiedliwiać ich wady, nigdy zaś, aby osądzać lub 



potępiać. Umysł nisko myślący ocenia, oczernia, szerzy występki innych i znajduje w nich 
przyjemność. 
13 Do tych, którzy osądzają i zajmują się sprawami swoich bliźnich, pytam: Czy twoje brzemię grzechu 
wydaje ci się zbyt lekkie, abyś czerpał przyjemność z dokładania się do brzemienia innych? Jeśli nie 
możecie pozbyć się swojego ciężaru, dlaczego dokładacie do niego ciężar waszych bliźnich? Dlaczego, 
zamiast szukać klejnotów od swoich bliźnich, aby cieszyć się ich światłem, wolicie zajmować się 
brudem, aby się zabrudzić? 
14 Wiele mieszkanie mieć the dom the Ojciec. Ale ci, którzy mieszkają w wysokich regionach 
duchowych pomóc ludziom, aby być wolne od ich obciążeń, lub pomagają im je nosić, ale bez 
osądzania ich, ani gloating nad ich nieszczęścia. 
15 Widziałem cię bluźnierstwo jeden dzień i pokutować następnego dnia. Widziałem, jak zaprzeczasz 
mojej proklamacji, a następnie zaświadczasz, że jest ona prawdą. Widziałem, jak jednego dnia 
oczerniasz, a następnego bronisz tego, co oczerniłeś. Dobrze, że poprawiacie swoje błędy, ale lepiej 
by było, gdybyście nie popełniali więcej zła, żebyście nie musieli go naprawiać. Widziałem, jak 
pewnego dnia wyświadczałeś przysługi temu, kto ich nie potrzebował, i widziałem, jak odmawiałeś 
ich prawdziwie ubogim. Ale ja nie chcę was oskarżać, ani sądzić; przychodzę ze światłem Mojej nauki, 
aby was oświecić, abyście więcej nie grzeszyli. Mogę wam również powiedzieć, że widziałem was 
pomocnych, hojnych, miłosiernych i wyrozumiałych, i że te zasługi zawsze były przeze mnie brane 
pod uwagę i uznawane. Zrozumcie jednak, że w waszych sercach powinno być już więcej pszenicy niż 
kąkolu. 
16 Nie módlcie się bez uczucia, poruszając wargami mechanicznie. Módl się z uczuciem, bez 
mówienia. Użyjcie tej łatwości, z jaką w minionych czasach składaliście fałszywe śluby i przysięgaliście 
na próżno, aby dziś mówić prawdę. 
17 Nie zabieraj niczego dziwnego. Kto bierze to, co jest obce, musi to zwrócić z bólem i wstydem. Nie 
wskazuję na nikogo, ale chcę, aby każdy wziął z Mojego słowa to, co go dotyczy. 
18 Nie będę was oskarżał ani wzywał do odpowiedzialności za to, co robiliście, gdy szliście swoją 
drogą w ciemności ignorancji, niedojrzałości i materializacji. Ale jeśli dzisiaj, mając pełną wiedzę o 
tym, co jest Moim Prawem, trwacie w tym, co niedozwolone, w tym, co nieczyste, będziecie musieli 
odpowiedzieć za swoje czyny przed Bogiem, który okaże się dla was nieubłagany we własnym 
sumieniu. 
19 Wy wszyscy jesteście Moim nasieniem, a Pan je zbiera. Kiedy wśród dobrego ziarna pojawia się 
ziarno kąkolu, również je biorę z miłością w swoje ręce, aby przemienić je w złotą pszenicę. 
20 Widzę w sercach nasiona chwastów, bagna, zbrodni, nienawiści, a jednak żniwa i kocham cię. 
Pieszczę i oczyszczam to ziarno, aż błyszczy jak pszenica w słońcu. 
21 Czy myślicie, że moc Mojej miłości nie jest w stanie was odkupić? Zasieję cię, po oczyszczeniu, w 
moim ogrodzie, gdzie wydasz nowe kwiaty i nowe owoce. Moją boską misją jest uczynić cię godnym 
mnie. 
22 Przychodzę, aby się radować w tobie, aby przemówić do twego serca. Moja Obecność daje wam 
siłę do wypełnienia misji, którą wam powierzyłem. 
23 Ale ty - czy nie czujesz ból ludzi? Czy nie czujesz smutek, gdy widzisz, że śmierć zabiera grzech tego 
świata zamiast światła sumienia? 
24 Jako uczniowie Jezusa w Trzeciej Erze macie do spełnienia bardzo wielkie posłannictwo, gdyż 
należycie do tych, którzy usłyszeli moje słowo i nauczyli się ode mnie 
25 Wiedz, że ludzie, za pomocą nauki, również szukają łączności z zaświatami. Wyruszcie, aby dać 
świadectwo o mojej nauce, jeśli nie chcecie, aby was obudzili. 
26 Uczony, który często zaprzeczał Mojemu istnieniu, bada przyrodę we wszystkich jej częściach, 
bada ziemię, morza, kosmos i na każdym kroku spotyka Mnie, bo z każdego jego odkrycia przemawia 
miłość, z jaką stworzyłem całe stworzenie. 
27 Musicie dużo mówić, aby moje światło dotarło do wszystkich waszych bliźnich i aby zrozumieli, że 
wszystko, co zostało stworzone, od atomów po największe gromady gwiazd, jest przeznaczone do 
rodzenia życia, pożywienia, dobrobytu i doskonałości. 



28 Spraw, aby moja nauka była znana w sposób doskonały, aby niewiedzący nie przypisywali jej 
niedoskonałości. Siejcie dobrze, a wtedy pokolenia, które przyjdą od was, nie będą musiały cierpieć z 
powodu waszych błędów, ani nie będą zbierać bólu jako dziedzictwa. 
29 Chcę, aby z was wyrosło czyste i zdrowe ziarno, które niesie wszędzie błogosławieństwo. 
30 Posiewajcie drogę życia dobrymi przykładnymi uczynkami, nie fałszujcie moich nauk. W tym 
bierzcie przykład z moich apostołów Drugiej Ery, którzy nigdy nie popadli w kulty zmysłowe, aby 
nauczać i wyjaśniać moją naukę. To nie ich można winić za bałwochwalstwo, w które później popadła 
ludzkość. Ich ręce nigdy nie wzniesione ołtarze, ani nie budować pałace dla duchowego kultu Boga. 
Ale przynieśli pouczenie Chrystusa dla ludzkości, zdrowie dla chorych, nadzieję i pocieszenie dla 
biednych i strapionych, i jak ich Mistrz, pokazali drogę do zbawienia dla zagubionych. 
31 Religia chrześcijańska, którą znacie dzisiaj, nie jest nawet odbiciem nauki, którą moi apostołowie 
praktykowali i nauczali! 
32 Powtarzam wam, że w tych uczniach można znaleźć doskonałe przykłady pokory, miłości, 
miłosierdzia i wywyższenia. Oni zapieczętowali prawdę, że ich usta mówiły z ich krwi. 
33 Ludzkość nie będzie wymagać więcej krwi od ciebie, aby uwierzyć w swoje świadectwo, ale będą 
one wymagać prawdziwości od ciebie. 
34 Moja nauka zawsze uczyła ludzi, aby nie byli materialistami. Ale to jest dalekie od uczenia was 
pogardy dla dóbr ziemi. Mówię wam: Kochajcie ziemię, jej cuda, jej piękno, jej rozkosze, z tą miłością, 
z jaką powinniście kochać wszystko, co zostało stworzone przeze Mnie. Ale bądźcie gotowi odrzucić 
wszystko, jeśli to konieczne, i nie zapominajcie, że wasza dusza jest tylko tymczasowa w tym życiu i 
musi powrócić do świata, który opuściła, z którego duchowo tęskni za swoim pokojem. 
35 Dziś pytasz mnie z głębi serca, czy masz wzgardzić życiem materialnym i zapomnieć o wszystkim, 
co kochasz na ziemi, aby lepiej mi służyć. Na to odpowiadam wam, że kto by wierzył, że ja to 
powiedziałem, jest w błędzie i nie pojął mojej nauki. 
36 Jak możecie myśleć, że pozbawiam was tego, co oferuje wam życie materialne, choć stworzyłem 
przyrodę dla utrzymania Moich dzieci? Nic z tego, co stworzyłem, nie może być przeciwko wam, tak 
że zabraniam tego; ale używajcie wszystkiego z umiarem. Kiedy mówiłem wam, abyście odwrócili się 
od rozpusty i materializmu, zawsze odnosiłem się do niecnych namiętności, wad, bezwstydu lub 
używania rzeczy szkodliwych i złych. 
37 Dziś, gdy szczegółowo objaśniam Moją naukę, muszę wam uświadomić, że wszystko, co robicie 
poza prawami rządzącymi duszą lub ciałem, jest ze szkodą dla nich obu. 
38 Sumienie, intuicja i wiedza to przewodnicy, którzy wskażą Ci bezpieczną drogę i sprawią, że 
unikniesz upadku. Te światła należą do ducha, ale trzeba sprawić, by świeciły. Gdy w każdym z was 
zapanuje ta jasność, będziecie wołać: "Ojcze, Twoje ziarno zbawienia zakiełkowało w mojej istocie, a 
Twoje słowo zakwitło wreszcie w moim życiu". 
39 Inspiruję was wielkimi myślami, aby poruszyć wasze serca do wielkich dzieł. Ale zaprawdę, 
powiadam wam, ta Nauka nie będzie ograniczona do tego ludu, ponieważ Spirytualizm jest 
uniwersalny. Doktryna lub Objawienie Ducha Świętego nie jest tylko dla jednego ludu, ale dla 
wszystkich ludzi. 
40 Jak potok, który porywa wszystko, tak będzie z potopem, który stworzą spirytualistyczne masy 
ludzkie - potopem, którego nikt nie będzie w stanie zatrzymać, ponieważ jego siła będzie nie do 
pokonania. A ten, kto chce stanąć na drodze jego biegu jako przeszkoda, zostanie porwany przez 
prąd. 
41 Kto na ziemi mógłby mieć moc powstrzymania ewolucji dusz lub wykonania rad Bożych? Nikogo. 
Jedyną Istotą posiadającą absolutną władzę i sprawiedliwość jest wasz Ojciec, a On zarządził, że każda 
dusza ma postępować ku doskonałości. 
42 Jeśli moje boskie prawa nie były przestrzegane przez ludzi przez krótki czas, dopilnuję, aby mój 
głos, jak dźwięk głośnego dzwonu, był słyszany nawet przez tych, którzy są martwi do życia 
duchowego. 
43 Głos tego ludu będzie również rozbrzmiewał w sercach jak dźwięk dzwonów, budząc i zapraszając 
do modlitwy i medytacji. Trzeba jednak, abyście przyoblekli się w pokorę i aby wasze serca były 
przepełnione miłością, aby wasze dzieła świeciły prawdziwym przykładem wśród ludzkości. 



44 Przestań kochać swoją osobę, abyś mógł zacząć kochać innych. Nie szukajcie zaszczytów dla swego 
imienia, a dbajcie tylko o to, aby wasze uczynki były czyste, a wejdziecie do nieśmiertelności. 
Zaprawdę powiadam wam: Kto sieje z pokorą, pozostawi po sobie nieskazitelny ślad swego chodzenia 
po świecie. Z drugiej strony, kto pracuje w dziełach moich, pragnąc podziwu i chwały świata, 
przekona się, że dzieła jego wkrótce zostaną zapomniane, a imię jego nie będzie znane nawet 
trzeciemu pokoleniu po nim. 
45 Powierzyłem ci piękne zadanie, ale jednocześnie trudne do wykonania. Ale właśnie dlatego nie 
jest to ponad wasze siły, ponieważ każdemu przydzielona jest tylko niewielka część do wykonania. 
46 Odkupienia ludzkości nie dokona pojedynczy człowiek, ani nawet naród. To ja, który dałem wam 
swoją krew, przez którą wyraziłem swoją miłość, i który w tym czasie sprawi, że ludzie powstaną i 
będą szukać drogi, której nauczał Chrystus. 
47 Czuwajcie i módlcie się zawsze, bo teraz jest czas, kiedy ciemne i mylące moce są rozpętane, kiedy 
ciemne zastępy otaczają i przeszkadzają ludziom. 
48 Zrozumcie całkowicie, że moje objawienie się nastąpiło wśród was, aby uzdrowić waszą duszę, 
uwolnić ją, odnowić i podnieść do światła; aby objawić jej wielką wiedzę i wyjaśnić jej tajemnice 
niezrozumiałe dla ludzi, a także aby objawić wam to, co było przed wami ukryte. 
49 Zachowaj moje słowo pełne istoty i życia wiecznego, poczuj moją moc w sobie. Nie martw się: Ja 
wiem wszystko, nawet ostatnie twoje cierpienie jest obecne przede Mną. 
50 Mój wymiar sprawiedliwości zajmuje się twoimi sprawami. Osuszam wasze łzy, daję wam laskę, na 
której możecie się oprzeć w życiu, i całuję was w czoło, abyście czuli się namaszczeni i kochani przez 
waszego Mistrza. 
51 Nie lękajcie się drobnych kamyków na ścieżce, nauczcie się przechodzić po nich bez szkody dla 
siebie, co znaczy: żyć wyniesieni ponad nędzę ludzkiego życia. 
52 Módlcie się za narody z taką wiarą i współczuciem, że wasz wpływ będzie odczuwalny przez 
waszych bliźnich i poczujecie, że mój płaszcz miłości ogarnia was wszystkich. 
53 W każdym czasie, który dawałem ci na rozwój twojej duszy, zdobywałeś coraz więcej światła. 
54 To światło jest tym, które oświetla waszą inteligencję i wasze uczucia. 
55 Jeszcze zanim przyszliście na ziemię, znałem już waszą drogę życia i wasze upodobania, a żeby 
wam pomóc w waszej podróży życia, postawiłem na waszej drodze serce, które oświetli tę drogę 
swoją miłością do was. Było to serce zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Chciałem ci nim udzielić 
pomocy, abyś stał się laską wiary, siły moralnej i miłosierdzia dla tych, którzy go potrzebują. 
56 Boicie się otworzyć usta, aby mówić otwarcie o Moim przyjściu, a w was toczy się walka między 
pragnieniem czynienia dobra a obawą, że zostaniecie odrzuceni. Wtedy wolicie ukryć się z waszymi 
darami i zadaniami, które otrzymaliście ode mnie. Pamiętajcie jednak, dzieci, że ukrywanie darów, 
które posiadacie, jest równoznaczne z zaprzeczaniem Mnie i odmawianiem sobie własnego rozwoju. 
57 Wierzcie mi: gdyby ten lud był zjednoczony i z wiarą i odwagą wyruszył, by głosić tę Dobrą Nowinę 
słowami i uczynkami, wiedza o tym, że obecnie daję się poznać ludziom, dotarłaby już do krańców 
ziemi. 
58 Jeśli jeszcze czujecie się słabi, mówię wam: jedzcie i pijcie, bo nie chcę widzieć wśród was głodu 
ani pragnienia. 
59 Czyńcie moją wolę, a nagroda przyjdzie szybko, gdy poczujecie w sobie moją miłość, gdy będziecie 
oczekiwać pokoju w zaświatach jako drzwi, które zapraszają was do przejścia przez nie i ujrzenia 
mojego oblicza. 
60 Uczę was wszystkich wznosić duszę w modlitwie. Niektórzy już wiedzą, jak odświeżyć się tą łaską, 
inni jeszcze nie potrafią, bo poprzednie wrażenia pozostawiły głęboki ślad w ich umysłach, bo nie 
zapomnieli religijnych zwyczajów i tradycji. Ale wszystkie one są zaangażowane w oczyszczanie 
swoich obrzędów, w odnowę i duchowe podniesienie. 
61 Błogosławieni, którzy uwierzyli w moją obecność przez umysł człowieka, bo wejdą mocnym 
krokiem w czas komunii ducha z duchem. 
62 Ywróciliście się do mnie, aby otrzymać pocieszenie i ciepło, którego potrzebujecie jako 
wytchnienia w waszym życiu, bo to jest jak kowadło, które hartuje dusze przez wielkie próby. Ale 
twoja ufność w przeznaczenie jest wielka i wiesz, że wyjdziesz z tego tygla czysty do walki. 



63 Dzień po dniu dociera do mnie wasza duchowa modlitwa, której języka nie zna wasza ziemska 
natura, bo nie są to słowa wypowiedziane przez wasze usta, ani idee ukształtowane przez wasz 
umysł. Modlitwa ducha jest tak głęboka, że przekracza ludzkie zdolności i zmysły. 
64 W tej modlitwie duch wchodzi w regiony światła i pokoju, gdzie przebywają wysokie duchy, i tam 
nasyca się tą istotą, a następnie powraca do swego nietrwałego ciała, aby przekazać mu moc. 
65 Teraz jest czas, kiedy człowiek uwalnia swoją duszę, kiedy łańcuchy, które długo ją wiązały, są 
zerwane, a prawdziwy pokój wstępuje do jego serca. 
66 Bądźcie czujni, abyście nie walczyli z tymi, którzy tak jak wy, wyruszają, aby wypełnić misje 
powierzone im przez moją Boskość - abyście mogli rozpoznać prawdziwych proroków i fałszywych, 
potwierdzając dzieła jednych i niszcząc dzieła drugich. Jest to bowiem czas, w którym wszystkie 
potęgi podniosły się do walki. Zobacz, jak dobro walczy ze złem, światło z ciemnością, wiedza z 
ignorancją, pokój z wojną. 
67 W tym czasie stajecie się otwarci na Ducha Świętego i budzicie tego, który śpi, aby mógł zobaczyć 
światło, które usuwa granice i ograniczenia, aby z wszystkich istot ludzkich uczynić jedną rodzinę 
zjednoczoną miłością. 
68 Chcę, aby wszyscy Moi uczniowie i Moje "dzieci-uczniowie" usłyszeli Mnie w Dniu Ostatecznym, 
aby otrzymać ich przez pełnomocnictwo ludzkości. Rozłożę ręce, ale nie chcę, żeby to było jak ten 
drugi raz na krzyżu. Chcę objąć was w uścisku miłości, który zakończy to przejawienie się Boskiego 
Ducha poprzez człowieka. 
69 Nadeszła godzina, kiedy nawet ci, którzy nie żyją życiem duszy, usłyszą dźwięk głośnego dzwonu. 
70 Zaden z tych, których wybrałem w tym czasie, nie stanie się arogancki, ponieważ uważa się za 
lepszego od innych przez swoje dary duchowe. Nie możecie bowiem jeszcze porównywać się z Janem 
- tym, o którym powiedziałem, że choć był największym z proroków, to jednak w Królestwie 
Niebieskim jest mniejszy od najmniejszego. 
71 Zyjcie dla Ojca, kochając Jego dzieci, które są waszymi braćmi i siostrami, a osiągniecie 
nieśmiertelność. Jeśli popadniecie w samolubstwo i zamkniecie się w miłości własnej, nasiona, które 
po sobie pozostawicie, z trudem przetrwają waszą pamięć. 
72 Bądźcie łagodni i pokornego serca, a zawsze będziecie pełni mojej łaski. 
Mój pokój niech będzie z tobą!  
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1 Ty milczysz, twoje myśli wznoszą się do twego Ojca. 
2 Witajcie, mówi do was Mistrz. Szukasz odpoczynku, pokoju lub pocieszenia, i osiągnęły usłyszeć 
mnie, bo to ja, który posiada wszystko, czego potrzebujesz. 
3 Jeśli szukacie znaczenia słowa Jezusa - zaprawdę, powiadam wam, znajdziecie je i wy. 
4 Słowo Jezusa było głosem Boskiego "Słowa". Jezus był imieniem ciała Chrystusa - ciała, które było 
jak świątynia, w której mieścił się mój duch i objawiał prawdę moimi słowami. 
5 Jeśli jednak wierzysz we Mnie, jeśli Mnie kochasz i idziesz za Mną, nie jest ważne imię, jakie mi 
nadasz spośród wielu, którymi możesz mnie nazwać. Najważniejsze jest to, żebyście mnie czuli, choć 
nie wymagam od was, żebyście robili to w sposób całkowicie doskonały. 
6 Szczęśliwy jest ten, kto odczuwa Mnie w swoim jestestwie na tyle, na ile pozwala mu jego duchowa 
receptywność. 
7 Dla jednych serce bije z mocą, inni chcą mi coś powiedzieć i nie mogą uchwycić myśli. Jeszcze inni 
odczuwają potrzebę zapłakania i zalania oczu, a niektórzy czują strach, wiedząc, że patrzy na nich 
przenikliwe spojrzenie. 
8 Ci, którzy potrafią się przygotować i odczuwają moją Obecność, są tymi, którzy prawdziwie zbliżają 
się do duchowego stołu, aby spożywać chleb łaski. Są to dusze, które z lekcji na lekcję będą pewnego 
dnia sięgać poza intelekt i to, co ludzkie, aby wniknąć w znaczenie mojego słowa i odnaleźć w nim 
jego duchową treść. 
9 Będą to ci, którzy oddają się praktyce miłosierdzia - czyniący pokój, ponieważ znaleźli źródło pokoju 
i będą cierpieć, gdy będą kontemplować tych, którzy żyją pośród niezgody i sporów, co jest 
prawdziwą ciemnością dla duszy. Będą to ci, którzy żyją, aby pocieszać, zachęcać, przynosić światło 
do zaciemnionego umysłu, uzdrawiać fizycznie lub emocjonalnie chorych. 
10 Tylko ten, kto czuje moją obecność, kto chwyta znaczenie i miłość mojego słowa w swojej duszy, 
będzie później w stanie czuć współczucie dla tych, którzy cierpią, i będzie w stanie czuć ból, nagość, 
ubóstwo i tragedie ludzi podobnie. 
11 Gdy zaprosiłem was wszystkich do mego stołu i prosiłem, abyście się przygotowali do duchowego 
korzystania z mojej obecności, mówię, że wszyscy jesteście przeznaczeni do korzystania z pokarmu 
Królestwa Niebieskiego, ale jednocześnie, że wszyscy macie zadanie zasiania z miłością pól, na 
których rosła niezgoda, i napełnienia światłem każdego miejsca, gdzie ukrywają się wady, nędza i 
niewiedza 
12 Lekcja ta jest wam dana przez Tego, który, ponieważ czuł nieskończoną miłość do was, zostawił 
wszystko, aby was wybawić z waszych ciemności, chociaż w tym celu musiał stać się człowiekiem, żyć 
prześladowany i wyszydzany, aż umarł na krzyżu. 
13 Uczniowie: Zanim postawicie pierwszy krok na świecie, Ja z góry znam wasze życie, wasze uczynki i 
wasze myśli. Dlatego daję wam wszystko, czego potrzebujecie do podróży życia, którą rozpoczniecie. 
14 Dusza, poprzez swoje ciało, rozpoczyna czas prób. Ale już wcześniej oświecił się i umocnił, aby nie 
dać się uwieść pokusom, jakie stawia przed nim świat. 
15 Czasami odpowiada Jej zamieszkanie w osobie, której serce zawiera wielką nieokrzesanie, i wtedy 
wydaje się Jej trudne objawienie swego światła. To serce będzie jej kamieniem milowym i próbą 
życia, a jeśli uda jej się je ujarzmić i przekonać, że tylko wtedy, gdy ciało i dusza są w harmonii, 
człowiek może znaleźć pokój, zda swoją próbę i będzie mogła mieć nadzieję na wyższy świat. 
16 Jeśli serce jest słabe w obliczu cierpień i nieszczęść życia i staje się bluźniercze, to dlatego, że 
dusza pozwoliła się pokonać cierpieniom, ponieważ zniżyła się do poziomu materii i uczyniła 
wszystkie trudy i drobiazgi swoimi, które nie były dla niej przeznaczone. Kto w porę oprzytomnieje, 
modli się i umacnia w wierze, będzie mógł zwyciężyć, a z tej próby pozostaną mu owoce 
doświadczenia, nie zawiedzie, ani nie stanie się słaby. Z drugiej strony, ten, kto na krótko zapomina o 
istocie swej istoty i zadowala się życiem i cierpieniem dla świata, będzie upadły, pokonany przez 
potęgę materii, przez trudy, pokusy i nędzę ludzkiego życia. 



17 O, gdybyście tylko mogli usłyszeć, od pierwszych kroków na ziemi, z ust waszych rodziców, mądrą, 
wzmacniającą i pocieszającą naukę - jak bardzo pomogłoby to duszy kierować umysłem i sercem w jej 
wznoszeniu się do waszego Boga. 
18 Wielkie duchowe nauczanie jest konieczne dla człowieka, aby żyć w harmonii z głosem sumienia. 
Bo chociaż wszystko jest przeniknięte Bożą miłością, mądrze stworzone dla dobra i szczęścia 
człowieka, to jednak materia, która go otacza w świecie, oznacza dla duszy próbę od chwili, gdy 
zamieszkuje świat, do którego nie należy, i łączy się z ciałem, którego natura jest inna niż jej własna. 
19 W tym możesz zobaczyć powód, dla którego dusza zapomina o swojej przeszłości. Od momentu 
wcielenia i połączenia się z nieświadomą istotą, która właśnie się narodziła, rozpoczyna życie, które 
jest ściśle związane z tym ciałem. Z ducha tylko dwie cechy pozostają obecne: sumienie i intuicja; ale 
osobowość, dzieła dokonane i przeszłość pozostają przez pewien czas ukryte. Tak jest to zamierzone 
przez Ojca. Co stałoby się z duszą, która przyszła ze światła wysokiego domu, aby żyć w nędznych 
okolicznościach tego świata, gdyby miała pamiętać o swojej przeszłości? I jaka próżność byłaby wśród 
ludzi, gdyby wielkość, która istniała w ich duszach w innym życiu, została im objawiona? 
20 Musisz wiedzieć, że przed wcieleniem na ziemi dusza otrzymuje gruntowne przygotowanie, 
ponieważ ma być poddana długiej i niekiedy ciężkiej próbie. Ale dzięki temu przygotowaniu, nie jest 
on niepokojony, gdy wchodzi w to życie. Zamyka oczy na przeszłość, by otworzyć je na nowe 
istnienie, i tak od pierwszej chwili przystosowuje się do świata, do którego przybyła. Jakże inny jest 
sposób, w jaki wasza dusza przystosowuje się do progów Życia Duchowego, gdy tylko opuści ciało i 
świat. Ponieważ nie otrzymało prawdziwego przygotowania do powrotu do domu, jest 
zdezorientowane, uczucia materialnego ciała wciąż w nim dominują i nie wie, co robić, ani gdzie się 
zwrócić. Wynika to z faktu, że nie nauczyła się, iż w ostatniej chwili należy zamknąć oczy nawet na ten 
świat, gdyż tylko w ten sposób będzie mogła otworzyć je ponownie na Świat Duchowy, który 
opuściła, gdzie cała jej przeszłość czeka na połączenie z nowym doświadczeniem, a wszystkie jej 
dawne zasługi zostają dodane do nowych. 
21 Gruba zasłona spowija jej umysł, gdy odzyskuje światło; uporczywy wpływ wszystkiego, co 
zostawiła za sobą, uniemożliwia jej odczuwanie wibracji jej ducha; ale gdy jej cienie rozpuszczają się, 
by zjednoczyć się z jej prawdziwą istotą - jak bardzo jest zrozpaczona, jak bardzo cierpi. 
22 Czy jest ktoś, kto po usłyszeniu lub przeczytaniu tego poselstwa odrzuca je jako bezużyteczne lub 
fałszywe nauczanie? Mówię wam, że tylko ten, kto znajduje się w stanie skrajnego materializmu lub 
ślepego niedouczenia, mógłby odrzucić to światło bez głębokiego poruszenia jego duszy. 
23 W tym czasie nie ujawniam człowiekowi przeszłości jego duszy, ale wciąż zapewniam go, że jego 
dusza żyła już wcześniej, że przyszła wypełnić na ziemi wysokie zadanie i że musi powrócić do swego 
domu nie tylko bez skazy, nawet nie z tym samym światłem, które przyniosła, ale ze światłem jeszcze 
większym. 
24 Dusze, które mieszkają na ziemi: Odczujcie moją Obecność, zobaczcie boskie światło, które się na 
was wylewa. Wasz Ojciec ma wiele środków, aby jego promienie i natchnienia dotarły do was. Ale 
poza tym posyłam wam to słowo, które poznałem przez organy ludzkiego rozumu, aby do was 
dotarło i abyście się nad nim zastanowili. Jest manną życia na twojej pustyni, rosą łaski na jałowości 
twojej egzystencji, balsamem w twoim bólu i nieskończonym światłem w twoich ciemnościach. 
25 Porusza was, wy rzesze słuchaczy i świadków mojego objawienia. Przygotujcie się, aby moje 
boskie przesłania dotarły do całej ludzkości. 
26 Moje nieskończone Miłosierdzie jest gotowe przyjąć was wszystkich - zarówno tych, którzy 
przychodzą zmęczeni i zapłakani, jak i tych, którzy przychodzą bez prawdziwej wiary, aby Mnie 
słuchać, jak i tych, którzy przychodzą gorliwie jako dobrzy uczniowie, aby ofiarować Mi owoce 
wypełnienia swego zadania. 
27 Ja jestem Ojcem, który szuka twojej duszy, aby napełnić ją światłem, ponieważ żyjesz w czasie 
niepewności i zamieszania. 
28 Przynoszę ludzkości instrukcję, która doprowadzi ją do realizacji dzieł prawdziwego miłosierdzia, 
duchowej użyteczności i wywyższenia, przez które ludzie będą zapamiętani, błogosławieni i brani za 
przykład przez przyszłe pokolenia. Tylko ślad po dziełach zawierających prawdę będzie nie do zatarcia 
w świecie. Zbliża się bowiem godzina sądu, w której zniszczone zostanie każde dzieło, które nie jest 
oparte na fundamencie prawdy, i w której nie pozostanie ani jeden kamień na drugim. 



29 Wam, uczniowie, mówię, że jeśli chcecie pozostawić ziarno w sercach waszych bliźnich, to niech 
ono składa się z waszych uczynków i przykładów - uczynków bez próżności. Bądźcie zawsze świadomi, 
że aby nie wykrzywić drogi lub jej nie przeoczyć, musicie być pokornymi sługami i posłusznymi 
uczniami Chrystusa, którego dzieła zapisane są w waszym duchu. 
30 Tam moje przykładne dzieła są obecne, wieczne i niezatarte, mimo tylu burz i huraganów. 
31 Ludzie, czy zdajecie sobie sprawę, że moje słowo wybawiło was od ludzkich trudów w tym czasie? 
Następnie wiedz, że musisz zrobić to samo z twoimi bliźnimi. Twoje serce mówi do Mnie: "Panie, Ty 
obdarzyłeś nas darami i łaskami - jak moglibyśmy uczynić to samo z naszymi bliźnimi?". Na to 
odpowiadam: Chociaż nie możecie obdarzać darami duchowymi ani udzielać łask, możecie jednak 
sprawić, że wasi bliźni, gdy usłyszą Moją naukę z waszych ust, odczują przebudzenie swoich darów i 
zdolności, a ucząc się obcowania ze swoim Ojcem, otrzymają przez natchnienie zadanie, które mają 
do wykonania. Czy twoje zadanie nie wydaje ci się teraz wystarczająco wielkie i zasłużone? 
32 Muszę wam powiedzieć, uczniowie, że jeśli zależy wam na tym, aby wasze dzieła miały wartość 
przede Mną, nie wolno wam prosić o nic waszych bliźnich dla nich. 
33 Boska Manna Trzeciej Ery zstąpiła na ten lud - jak mogliście przejść od bycia dziećmi światłości do 
dzieci ciemności, profanacji i nieposłuszeństwa? Jakże mogliście, ustanowiwszy się powiernikami 
Moich objawień, stać się nędznymi istotami na ziemi? 
34 Czuwajcie i módlcie się, mówię wam przez cały czas, abyście nie ulegli pokusie, abyście przed 
nikim nie ukrywali waszych darów, czy to ze strachu, czy z egoizmu, bo rozumiecie, że w waszym 
tobołku podróżnym niesiecie wiele darów, które nie należą do was. Dałem je wam bowiem, abyście 
je umieścili w waszych bliźnich. Wiedzcie, że niezależnie od tego, jak wiele posiadacie, jeśli nic nie 
dajecie, to tak, jakbyście nic nie mieli. Dlatego często wzywałem was do rachunku, bo choć tak wiele 
ode Mnie otrzymaliście, przychodzicie tu i pokazujecie Mi swoje puste ręce, bo nic nie dały, bo nie 
zasiały Mojego słowa miłości. 
35 Zaprawdę powiadam wam: Jeśli potrzebujesz zachęty do wypełnienia swojej misji, wykonuj dzieła 
prawdziwej dobroczynności. W praktyce bowiem Mojej nauki znajdziecie zachętę i nagrodę. 
36 Ci, którzy oczekują ode mnie miłosierdzia, a nie korzystają z niego, choć mogliby to uczynić na 
swój sposób, nie mieli miłosierdzia ani dla swoich bliźnich, ani dla siebie. Są to ci, którzy pozwolili, aby 
ich serca oziębły, którzy zgasili swoją lampę - ci, którzy przypominają słabe, małe ptaszki, które 
wypadły z gniazda, lub zwiędłe liście, które spadają z drzew jesienią, tylko po to, aby wiatr je roznosił 
bez celu. 
37 Być może, że widzisz winę w Moim objawieniu z powodu tego, że daję ci je za pośrednictwem 
grzesznych stworzeń? Z pewnością nie są to istoty czyste. Ale powiedz mi, czy słowa moje, przez te 
ludzkie usta, nie znalazły jakiegoś upodobania w twoim sercu, czy ich słodycz nie usunęła czasem 
goryczy, którą nosiłeś w sercu. 
38 Wy, mężowie, pamiętajcie, że przyszliście tu ze zranionym sercem, ze strapionym umysłem i 
rozdartą duszą, a usłyszawszy mnie, powstaliście wzmocnieni. Kto ci to kiedyś zrobił? 
39 Wy, kobiety, przyszłyście z oczami i sercami zmęczonymi płaczem. Ale kiedy myślałaś, że nie masz 
już więcej łez, usłyszałaś moje słowo i twoje policzki znów zalały się łzami. Ale teraz były to łzy nadziei 
i wzruszenia. Kto sięgnął dna waszych serc, zanim usłyszeliście mój głos? 
40 Ta Nauka udowodniła wam, że nie jest pustym słowem, lecz że jest nasycona boską istotą. Dlatego 
jest on prosty w swej formie, ponieważ jego głębia i znaczenie są zakorzenione w jego stwierdzeniu. 
41 Tak jak przyszedłem, aby was pocieszyć w waszym utrapieniu, tak też przyszedłem, aby dać 
światło waszej duszy. Ponieważ wszystkie ciemne moce są uwolnione i poruszone w swoich 
otchłaniach i konieczne jest, abyście wiedzieli, jak się bronić. 
42 Rozpal swoją lampę, obudź miłość w swoim sercu, zajmij się życiem wiecznym i zmiłuj się nad 
swoją duszą. Tylko w ten sposób będziecie w stanie odczuwać współczucie dla bliźniego i poświęcić 
część swojego życia na działalność miłości. 
43 Strzeż swojego "skarbu", dziel się nim z innymi i zawsze dobrze wykorzystuj wszystko, co on 
zawiera. Wtedy pojawi się w was siła, zdrowie i światło, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliście. 
Ta siła, to światło i to zdrowie będą pochodziły z duszy i będą odzwierciedlone w ciele. 
44 Ludzie, nie jesteście już wędrowcami szukającymi światła w przypadkowych miejscach. Już ją 
znalazłeś. 



45 To słowo dokonało cudu wskrzeszenia cię do życia, było mocą, która cię podniosła i uzdrowiła. Kto 
mógłby cię przekonać, że to nie jest od Boga, chociaż doświadczyłeś przemiany w swoim jestestwie, 
którą można przypisać tylko mojej mocy? 
46 Macie teraz piękną możliwość polepszenia swojego życia, bycia użytecznymi i wypracowania 
godnego domu dla swojej duszy w świecie duchów. Kto mógłby odebrać Ci tę szansę? - Nikt, chyba że 
zapomnisz oglądać i modlić się, a twoje zaniedbanie przyniesie cię w dół w pokuszenie. 
47 Jeśli chcecie pozostać w pokoju, gdy nadejdą wielkie wydarzenia zapowiadane przez moje nauki, 
pozostańcie wierni swoim postanowieniom. 
48 Dożyjecie czasów, gdy przedstawiciele wielkich kościołów poczują obecność Boskości i rozpoznają 
nadejście Nowego Wieku. 
49 Zobaczysz, jak naradzają się między sobą, pytają się nawzajem i podpowiadają sobie, chociaż ich 
próżność sprawia, że przez krótki czas myślą, że są lepsi od siebie. 
50 Ten czas zmagań będzie niezapomniany dla waszej duszy, ponieważ w nim osiągnęła ona 
zwycięstwo nad materializmem i umocniła swoją wiarę, miłość, tęsknotę, aby wznieść się do Boga na 
drodze uduchowienia. 
51 Umysł i serce spirytysty będą uczestniczyć w radości ich wyższej części bytu i tak długo jak jest w 
nich życie, będą współpracować z duszą w wypełnianiu jej wysokiej misji. Lecz gdy nadejdzie godzina 
ich odpoczynku na łonie ziemi, uczynią to w pokoju i z zadowoleniem, że zajmowali się dziełem 
Pańskim, a ostatnie myśli i ostatnie uderzenia serca tego człowieka będą niezatarte w duszy tego, 
który zamieszkiwał pokorną, szlachetną cielesną powłokę posłuszną Boskim przykazaniom. 
52 Uświadomcie sobie, dlaczego mówię wam, abyście uczynili z waszego ciała laskę, podporę dla 
duszy tu na ziemi, dając wam do zrozumienia, że musicie wyrwać z waszego ciała to berło i tę władzę, 
za pomocą których próbowało ono podporządkować sobie duszę, która, kierowana sumieniem, jest 
jedynym sterem i jedynym światłem w życiu człowieka. 
53 Mówiłem do was zgodnie z waszym zrozumieniem, bo nie chcę, żebyście nie rozumieli znaczenia 
któregokolwiek z moich słów, i mówię wam także to, że według przygotowania każdej grupy, tłumu 
lub zgromadzenia, jest także forma, w której Ja się ujawniam. 
54 Każda dusza ma wielki obowiązek wobec swego Ojca. Z powodu Mojej miłości do was dałem wam 
tę nową możliwość na ziemi, abyście usprawiedliwili się przede Mną, abyście zadośćuczynili duchowo 
i oczyścili się, abyście mogli przejść do następnego domu. 
55 O błogosławiona trzecia ero! Przynosisz w swojej "Arce Przymierza" wszystko to, czego świat 
potrzebuje, aby wybawić się z niewoli. Błogosławieni, którzy używają twego światła, albowiem oni 
będą zbawieni. 
56 Prowadziłem was przez całą waszą drogę rozwoju duchowego, testując was i przygotowując na 
objawienie tego czasu. To nie ludzie ukształtują nowy naród Izraela, to Ja go ukształtuję, oczyszczę, 
podniosę i poślę między ludzkość, aby wypełnił swoją misję, podczas gdy ten naród będzie wzrastał i 
łamał przeszkody, aby mógł iść naprzód. Podobnie uczyniłem z Izraelem, gdy wyprowadziłem ich z 
Egiptu i przeprowadziłem przez morze i przez pustynię. 
57 Ten lud tutaj ma misję duchowego przebudzenia ludzkości. Ale kiedy już ją spełni, a ludzie będą 
świadomi czasów, w których żyją, zobaczycie, jak z ich serc wypływa pragnienie światła, a z ich dusz 
ideał wzniesienia, który wstrząśnie ludzkim życiem do jego korzeni i przemieni świat. 
58 Sumienie będzie wtedy wysłuchane i posłuszne, powołani przez Ducha będą zrozumiani, duchowe 
pragnienia i prawa będą rozważane i respektowane, a wszędzie rozbłyśnie pragnienie poznania Boga, 
odczuwania Go, zbliżania się do Niego i oglądania Jego prawdy. 
59 Wszystko to pojawi się w ludziach, gdy głód i pragnienie doprowadzą ich do granic wytrzymałości, 
gdy ich pycha zostanie złamana i ze skruchą wyznają swoją winę przed swoim Panem, gdy zejdą ze 
swoich tronów i siedzib przepychu, skąd próbowali się mnie wyprzeć, skąd mnie osądzili i się mnie 
wyparli. To będzie tak, że mogą żałować swoich błędów, zwrócić swoje oczy na mnie, i mówić do 
mnie jak dzieci do Ojca, który czekał na nich przez wiele wieków, aby obsypać ich swoją miłością. 
60 Jak nisko człowiek upadł w swoim materializmie, aż w końcu zaparł się Tego, który stworzył 
wszystko! Jak ludzki umysł mógł zaciemnić się do tego stopnia? Jak wasza nauka mogła zaprzeczyć 
mnie i zdegradować życie i naturę, jak to uczyniła? 



61 W każdym dziele, które odkrywa wasza nauka, obecna jest moja Obecność, w każdym dziele 
ujawnia się moje Prawo i słyszalny jest mój głos. Jak to jest, że ci ludzie ani nie czują, ani nie widzą, 
ani nie słyszą? Czy zaprzeczanie mojemu istnieniu, mojej miłości i mojej sprawiedliwości jest 
dowodem postępu i cywilizacji? 
62 Nie jesteś więc bardziej zaawansowany niż ludzie pierwotni, którzy potrafili odkryć w każdej sile 
natury i w każdym cudzie natury dzieło boskiej, wyższej, mądrej, sprawiedliwej i potężnej Istoty, 
której przypisywali wszystko, co dobre, wszystko, co istniało, i dlatego ją czcili. 
63 Dzięki rosnącej inteligencji starali się zrozumieć, co postrzegają ich fizyczne zmysły. Jaką doskonałą 
cześć mogliby mi już ofiarować? Jakie zupełne zrozumienie prawdy mogliby mieć? Niemniej jednak, 
ich zachwyt, ich wiara i ich adoracja zostały przyjęte przeze Mnie jako pierwociny rozległego pola, 
które Mój Duch musiał uprawiać przez wieki. 
64 Ileż to nauk dałem ludzkości od tamtego czasu aż do teraz! A ileż objawień powierzyła jej Moja 
miłość! Niemniej jednak, chociaż ludzie ci powinni byli osiągnąć szczyt zrozumienia, a ich cześć dla 
Boga powinna być doskonała, ich samolubna, dumna i nieludzka nauka wzniosła się, aby mi 
zaprzeczyć, a wspólnoty religijne, które istnieją, żyją w letargu rutyny i tradycji. 
65 Dałem wam dar wolnej woli i uszanowałem tę błogosławioną wolność udzieloną Moim dzieciom. 
Lecz umieściłem również w waszej istocie Boskie Światło Ducha, abyście prowadzeni przez nie 
kierowali wasze zdolności na właściwe drogi. Ale mówię ci: W walce pomiędzy duszą i ciałem, dusza 
poniosła klęskę, bolesny upadek, który stopniowo coraz bardziej oddalał ją od Źródła Prawdy, którym 
Ja jestem. 
66 Jej klęska nie jest ostateczna, jest tymczasowa; powstanie ona bowiem z głębi swej otchłani, gdy 
nie będzie już mogła znieść swego głodu, pragnienia, nagości i ciemności. Ból będzie jej 
wybawieniem, a wtedy, gdy usłyszy głos swego ducha, powstanie silna i promienna, żarliwa i 
natchniona, i użyje swych zdolności na nowo. Lecz już nie z tą wolnością używania ich do dobra lub 
zła, lecz poświęcając je wyłącznie do wypełniania Boskich Praw, co jest najlepszą służbą, jaką możecie 
ofiarować mojemu Duchowi. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 258  
 
1 Okazujesz bojaźń przede Mną, o ludu, bo Mój Głos Sprawiedliwości przyprawia cię o drżenie; lecz Ja 
cię proszę: Czy boisz się mojej sprawiedliwości, czy niesprawiedliwości? Jeżeli jest to Moja 
sprawiedliwość, to wiedz, że musisz zgodzić się na przyjęcie Boskiego sądu nad swoimi uczynkami. 
Jeśli jest to niesprawiedliwość, to jesteście w błędzie, bo ja nie mógłbym popełnić takiego czynu. 
2 Masz jako sędzia najbardziej nieubłagany, ale w tym samym czasie najbardziej kochający, cierpliwy i 
wyrozumiały Ojciec - sędzia, który, zamiast uczynić znane swoje przestępstwa lub zdradza cię do 
swoich sąsiadów, wzywa cię jeden po drugim, mówi do serca, testuje cię w razie potrzeby, i daje 
kolejną szansę, czy zakończyć pracę lub naprawić błąd. 
3 Gdyby w Boskiej sprawiedliwości nie było największej miłości Ojca, gdyby Jego sprawiedliwość nie 
miała tego źródła, ta ludzkość już by nie istniała, jej grzech i jej nieustanne występki wyczerpałyby 
Boską cierpliwość; ale tak się nie stało. Ludzkość nadal żyje, dusze nadal się wcielają, a na każdym 
kroku, w każdym ludzkim dziele objawia się moja sprawiedliwość, która jest miłością i nieskończonym 
miłosierdziem. 
4 Aby pojąć materię nauki, o której mówię do was, ludzie musieliby zanurzyć się w znaczenie Mojej 
nauki, a do tej pory byli zajęci swoimi ziemskimi sprawami i celami. Ale teraz nadchodzi godzina, w 
której mają zostawić na krótki czas to, co ich tak bardzo zajmuje i zniewala, podnieść wzrok na 
firmament i zapytać mnie wewnętrznie: "Boże mój, co się dzieje na świecie? Co się stało z naszym 
życiem i co z nim zrobiliśmy, czego nie jesteśmy świadomi?". To będzie moment oświecenia, który 
wielu będzie teraz miało. 
5 Inni będą zaskoczeni słowem, które dałem wam w tym czasie, a które dotrze do serca Moich 
posłańców, Moich świadków i uczniów, którymi jesteście. 
6 Ludzie będą próbowali zaprzeczyć prawdzie o Moim objawieniu, ale fakty, dowody, wydarzenia 
będą przemawiać i świadczyć za tą prawdą, która wyjdzie z ust Mojego ludu jako wielkie przesłanie 
"Trzeciej Ery". I również poprzez pisma Moja Nauka będzie się rozprzestrzeniać po całym świecie, 
ponieważ jest to dozwolony środek, który dałem Moim posłańcom od najdawniejszych czasów. Chcę 
tylko, abyście czuwali nad Moją prawdą i przekazywali ją do serc w sposób najczystszy i najprostszy. 
7 Uczniowie, zobaczcie, jak Mistrz, który wkrótce doprowadzi swoje słowo do końca, daje wam w 
każdym nauczaniu lekcję duchowego przygotowania do waszej walki. 
8 Przychodzicie tłumnie, aby przyjąć moją naukę, po przebyciu ogromnej pustyni zmiennych losów. 
Powodem tego jest to, że wasza dusza poczuła, że nadszedł czas zapowiedziany na mój powrót, że 
usłyszała Boski głos, który ją wzywa. 
9 Tłumy chorych, głodnych, spragnionych i zmęczonych, którzy pragnąc chleba miłości, manny życia, 
przychodzą natchnieni światłem nadziei, wchodzą teraz w obecność swego Stwórcy. 
10 Witajcie wszyscy! Odpocznijcie w cieniu mego pokoju, jedzcie i pijcie, i wyleczcie się z waszych 
chorób. 
11 Jeśli nadal słuchać tego słowa z wytrwałością, jeśli ustawić się na stojąco w bitwie życia, poczujesz 
swój ciężar lżejszy, bo stałeś się silny w wierze i w wiedzy. 
12 Ci, którzy szukają ode mnie tylko dóbr lub skarbów tego świata, a nie uznają istnienia darów 
duchowych, doznają rozczarowania, a gdy oddalą się od drogi, do której zostali powołani, zobaczą 
swoje ręce puste, a serca spustoszone. Są to dusze, które nadal kochają to, co nieczyste i będę musiał 
dać im jeszcze jeden czas, aby mogły się rozwinąć, nabrać doświadczenia i, kiedy powrócą na Moją 
drogę, być bardziej gotowe na przyjęcie Mnie. 
13 Dla tego, kto przyszedł z uduchowieniem, moja Obecność, poprzez to słowo, jest prawdziwą ucztą 
światła, gdzie pragnienie tego, kto jest głodny miłości, sprawiedliwości, mądrości i pokoju, otrzymuje 
najlepsze potrawy Królestwa Duchowego. Ci nie będą mogli zejść z mojej drogi i będą mogli otrzymać 
na niej dobra tego świata. 
14 Moja praca będzie zasadniczą rzeczą w ich życiu, a rzeczy materialne będą uzupełnieniem, aby 
utrzymać się przy życiu i wykonać zadanie, które zostało im powierzone. 
15 O, gdybyście wszyscy zrozumieli, że słońce tego słowa wkrótce będzie ukryte - spieszylibyście się, 
aby zachować w waszych sercach coś z jego wartości i jego światło. Lecz jesteście zbyt powolni, by 



zrozumieć, jesteście zbyt oporni, by rozwinąć dar jasnowidzenia, abyście mogli nawet teraz dostrzec 
bliskość Nowego Wieku. 
16 Z pewnością moja obecność wśród was w takiej formie, w jakiej byłem z wami, będzie krótka i 
konieczne jest, abyście żyli teraźniejszością i przyszłością, zapominając o wielu zwyczajach, 
wierzeniach, ideach i sposobach działania z waszej przeszłości, które są częścią ogromnego ciężaru, 
jaki nieśliście ze sobą, gdy przyszliście po raz pierwszy usłyszeć moje słowo 
17 Ja jestem Zbawicielem dusz, Ja jestem obrońcą waszej wiary i waszego życia. Nie mógłbym was 
zostawić pogrążonych w otchłaniach lub zagubionych na pustyniach, nie pozwalając wam usłyszeć 
mojego głosu pocieszenia, nie pozwalając wam zobaczyć prawdziwego światła, które wypływa z 
mojego Ducha. 
18 Czy zadowolicie się tylko tym, że Mnie słuchacie, abym dał pokój waszemu sercu, nie 
przygotowując się do zasiewu Mojego dzieła w sercach waszych bliźnich, ani do bycia Moimi 
uczniami? 
19 Jeśli pragniecie być Mi przyjemni, będąc pożytecznymi dla waszych bliźnich, pozwólcie im dzielić 
się i korzystać z boskich nauk, których wam udzielam za każdym razem, gdy się przedstawiam, 
abyście mogli mówić o Mnie, o Moim Prawie i Mojej nauce i nie byli zaskoczeni przez tych, którzy są 
gotowi zwalczać każde nowe światło, które się pojawia, nawet jeśli tym światłem jest światło 
absolutnej Prawdy, Mądrości wszystkich czasów 
20 Zrozumcie, że powołałem was nie tylko po to, aby was pocieszyć w waszych utrapieniach, ale 
także po to, aby nauczyć was odczuwać ból waszych bliźnich i pocieszać ich w ich cierpieniach; 
powołałem was nie tylko po to, aby was pocieszyć w waszych utrapieniach, ale także po to, aby 
nauczyć was odczuwać ból waszych bliźnich i pocieszać ich w ich cierpieniach 
21 Jeśli chcesz wiedzieć, co masz robić wśród ludzi, wystarczy rozważyć, co zrobiłem wśród was od 
dnia, kiedy po raz pierwszy usłyszał moje słowo. 
22 Przebaczyłem wam, przyjąłem was z nieskończonym miłosierdziem i miłością, dałem wam 
odpoczynek od trudów waszego dnia. Nie zatrzymywałem się, by oceniać twoją pozycję społeczną, 
twój status czy kastę. Oczyściłem trąd waszego grzechu i uleczyłem wasze słabości. Byłem 
wyrozumiały, wyrozumiały i życzliwy w ocenie twoich wad. Przywróciłem was do prawdziwego życia, 
dając wam doktrynę miłości, która pozwala wam zbawić siebie samych przez zbawienie waszych 
bliźnich. 
23 W tych dziełach moich, których dokonałem na każdym z was, możecie znaleźć najlepszy przykład 
do wykorzystania wśród potrzebujących, na ciele i duszy, którzy tłumnie przyjdą do was 
24 Gdy mówię do tego ludu tutaj, mówię do ludzkości. Waszym jutrzejszym zadaniem jest zwrócenie 
się do serc ludzkich i braterskie przekazanie im Mojego słowa, które dopełni dzieła odkupienia. 
25 Dziś czujecie, że dotknęła was boleść, i niekiedy nie rozumiecie, że oczyszczacie się przez ten 
kielich. Jak możesz mówić o mnie, gdy jesteś poplamiony? Jak mogłaby płynąć z twojego serca miłość, 
która przejawia się w uczuciach miłosierdzia i człowieczeństwa, gdyby było ono pełne egoizmu? 
26 Niedoskonałości dzieci Bożych spowodowały, że pojawił się ból - ból, który stał się nauczycielem, 
aby pracować nad waszymi sercami i pokazać wam drogę, którą zgubiliście. Moja miłość osiedla się w 
twoim sercu, aby usunąć z niego wszelkie zło, bo chcę zobaczyć cię silny, zdrowy i czysty. 
27 Słuchajcie tego głosu, który rozbrzmiewa wśród was w tej postaci, nie męczcie się słuchaniem go. 
Przedłużyłem Moje objawienie się z zamiarem wygładzenia szorstkości waszych serc, abym, gdy po 
roku 1950 nie będę się już objawiał, pozostawił was mocnymi w wierze. 
28 Mężczyźni są oddani swojej nauce, ich serca i umysły są całkowicie pochłonięte przez życie, które 
prowadzą na ziemi. Dlatego spośród ludzi wybrałem tych, przez których mówię, po prostu i bez nauki. 
Dotknąłem tych serc, a potem przeniknąłem ich umysły Moim światłem, aby zanieść to przesłanie 
miłości do Mojego ludu. 
29 To światło oświetliło drogę waszego życia i dlatego oddaliście się Mnie. Po Moim odejściu 
zostawię was wśród ludzkości, abyście mogli świadczyć o Mojej prawdzie, a wśród uczniów pojawią 
się mistrzowie, którzy swoimi dziełami głoszą Naukę o duchowej miłości. 
30 Radości królestwa niebieskiego są dla wszystkich. Tu, na ziemi, będziesz miał odrobinę tego pokoju 
i namiastkę życia wiecznego. Bądźcie dobrej woli na ziemi, a nie zabraknie wam mojego pokoju. 



31 Wiele stron Księgi Życia widziałaś, jak przeminęło, odkąd dałem ci Moje słowo. Każdy z nich był 
doskonałym nauczaniem. Czasami była to miłość Ojca, która do was przemawiała, innym razem 
Mistrz, który postawił was przed swoim krzesłem, a jeszcze innym razem Sędzia, który was pobudził. 
32 Wszyscy otrzymaliście moje słowo, dlatego wszyscy otrzymaliście instrukcje i zadania w duchu do 
wykonania. Niektórzy już zaczęli, inni wciąż czekają na czas, by wyruszyć, jeszcze inni są w trakcie 
przygotowań. Nie ma wśród was nikogo, kto nie otrzymałby zdolności do rozwijania się. Ale podczas 
gdy niektórzy już zaczęli się rozwijać, ponieważ wciąż przejawiam się w tej formie, inni rozpoczną 
swoje duchowe rozwijanie się dopiero po czasie Mojego przejawienia się. Wszyscy jednak powstańcie 
w tych czasach jako jeden duch. 
33 Macie dary, aby zgłębić moje słowo, aby otrzymać moje natchnienia i wizje, które powiedzą wam 
o rzeczach przyszłych. 
34 Ci, którzy zatrzymali się dzisiaj - ci, którzy otrzymali dary, aby otrzymać Mój Boski promień, lub 
którzy powinni pozwolić, aby Świat Duchowy dał się poznać poprzez nich, a którzy nie wypełnili 
swojej misji, przystąpią do jej wypełnienia później, choć już im mówię, że forma przekazu musi się 
zmienić, aby nie wprowadzali zamieszania do ludzkości. 
35 Nadejdzie dzień, kiedy będziecie rozproszeni po całym świecie - jedni w jednym narodzie, drudzy 
w innych krajach, a jednak wszyscy będziecie czuli się zjednoczeni duchową harmonią, którą wam 
przyniosłem. 
36 Przygotowuję was, abyście się wzajemnie miłowali i byli mocni i niezwyciężeni przez tę więź. Z 
tego powodu byłem Mistrzem miłosiernym i cierpliwym, który swoim przykładem wskazuje uczniom 
drogę. Czuwaj nad swoimi krokami, nad swoimi pracami, a nawet nad swoimi słowami i myślami. To 
nie człowiek będzie oceniał wasze niedoskonałości, to zawsze Mistrz będzie was korygował przez 
wasze sumienie. 
37 Wolą Moją było, abym dał się poznać przez grzesznych ludzi, aby dać wam dowód Mojej mocy i 
Mojej miłości. Teraz, za pomocą ducha, zbliżyć się do Ojca waszego, aby udowodnić Mu, że ty też Go 
kochasz. Dążcie do tego celu, osiągnijcie ten wzniosły dialog ducha z duchem, nie zadowalając się 
pierwszymi owocami, które zbieracie, ale dopiero wtedy, gdy osiągniecie doskonałość. Wtedy każdy 
człowiek będzie miał w sobie Boskiego Przewodnika, który będzie go wiecznie prowadził ścieżkami 
przeznaczonymi dla tych, którzy wiedzą, jak wznieść się w pragnieniu miłości swego Stwórcy. 
38 Moje światło, które stało się słowem, życie, próby - wszystko to ma na celu uwolnienie was od 
materializmu. Jutro nawet nauka ludzka będzie miała duchowość, wzniosłość, szlachetne cele i będzie 
umiała mówić o tym, co było przed nią ukryte pozornie, a czego w rzeczywistości nie zdołała odkryć. 
Nie intelekt bowiem wnika w tajemnicę, lecz dusza, a to nie nastąpi, dopóki nie osiągnie ona 
czystości. Nie obawiajcie się jednak, ludzie, że z powodu zwrócenia się ku duchowi i temu, co do 
niego należy, życie ludzkie i wasze ziemskie obowiązki zostaną zaniedbane, i że wasze zdrowie i wasze 
ciało poniesie z tego powodu konsekwencje, których dziś jeszcze nie podejrzewacie. Gdy bowiem 
dusza dzisiejszego ludu podniesie się z brudu, w którym dziś żyje, poczuje w swym ciele nową siłę i 
nieznane dotąd światło, które poprowadzi ludzi do stworzenia bytu obfitującego w dobrobyt, 
dobrostan i zdrowie. 
39 Dlaczego ludzie starali się zbliżyć swoje dusze nieustannie z przemijających i czasami bezsensowne 
akty kultu? Nie należy oszukiwać duszy, ani serca, przez obrzędy, które nie mają istoty lub substancji 
życia wiecznego. 
40 Konieczne jest, aby to światło szybko dotarło do serca człowieka. Nie ma znaczenia, że na 
początku powinno to być powodem sporu lub walki. Światło i ciemność, prawda i fałsz, dobro i zło 
zawsze się ścierały. Tak jak cienie nocy znikają w świetle dnia, tak zło ludzi ustąpi przed moim 
przesłaniem miłości. 
41 W owej "drugiej erze" w Moje przyjście jako człowieka wierzyło tylko kilka serc. Niemniej jednak, 
ludzkość później określiła narodziny Zbawiciela jako początek nowej ery. Podobnie w tym czasie 
początek mojego objawienia się wam, to jest moje przyjście jako Ducha Świętego, będzie jutro 
ustanowiony jako początek innego wieku. 
42 Słuchajcie, co mówi wam Chrystus, wcielenie Boskiej Miłości. 
43 Pokój ludziom dobrej woli, tym, którzy miłują prawdę i sieją ziarno miłości. 



44 Ja jestem "Słowem", które szuka ludzi, bo oni nie mogli mnie dosięgnąć. To jest Moja prawda, 
którą im objawiam, ponieważ prawda jest królestwem, do którego wszyscy wejdziecie według Mojej 
woli. 
45 Jak odkryjesz prawdę, jeśli nie powiem ci najpierw, że do tego potrzeba wielu wyrzeczeń? 
46 Aby znaleźć prawdę, trzeba czasem wyrzec się tego, co się posiada, a nawet wyrzec się samego 
siebie. 
47 Zadowolony z siebie, materialista, obojętny nie może zobaczyć prawdy, dopóki nie zburzy murów, 
w których żyje. Konieczne jest, aby przezwyciężył swoje namiętności i słabości, aby mógł zobaczyć 
moje światło twarzą w twarz. 
48 Materialista kocha tylko ludzkie życie. Jednak zdając sobie sprawę z tego, że wszystko w nim jest 
przemijające, zamierza żyć intensywnie. Następnie, gdy jego plany lub pragnienia nie dochodzą do 
skutku lub gdy w jakiś sposób dotyka go ból, rozpacza i bluźni; rzuca wyzwanie losowi i obwinia go za 
to, że nie daje mu korzyści, do których, jak sądzi, ma prawo. 
49 Są to słabe dusze w niepokornych ciałach, są to moralnie niedojrzałe istoty, które są testowane na 
wiele sposobów, aby uświadomić im fałszywy szacunek, w jakim utrzymują dzieła o niewielkiej 
zasłudze w ich materializacji. 
50 Jakże chętnie zmaterializowani zmieniliby swój los! Jak bardzo pragną, aby wszystko szło po ich 
myśli i zgodnie z ich wolą. 
51 Można otrzymać od Boga wszelkie dobro, jakiego się pragnie, bez konieczności kwestionowania 
Jego sprawiedliwości czy nieufności wobec Jego władzy. Moja miłość jest gotowa wysłuchać każdego, 
kto chce poprawić swoją egzystencję. 
52 Powtarzam wam: Pokój ludziom dobrej woli, którzy miłują prawdę, bo oni czynią coś, aby poddać 
się woli Bożej. A ci, którzy oddają się pod moją opiekę, muszą koniecznie odczuwać moją obecność - 
zarówno w swojej duszy, jak i w swoim ludzkim życiu, w swoich zmaganiach, w swoich potrzebach, w 
swoich próbach. 
53 Ludzie dobrej woli są dziećmi, które są posłuszne prawu swego Ojca. Chodzą właściwą drogą, a 
gdy bardzo cierpią, wznoszą swe dusze do mnie, pragnąc przebaczenia i pokoju. Wiedzą, że ból jest 
często konieczny, dlatego znoszą go z cierpliwością. Dopiero gdy staje się to nie do zniesienia, proszą, 
aby ciężar ich krzyża został złagodzony. "Panie - mówią do Mnie - wiem, że moja dusza potrzebuje 
oczyszczenia, cierpienia, aby mogła rozwijać się ku górze. Ty wiesz lepiej niż ja, czego mi potrzeba. 
Nie możesz dać mi niczego, czego nie potrzebuję. Bądź wola Twoja, bądź wola Twoja dla mnie". 
Błogosławieni są ci, którzy myślą i modlą się w ten sposób, bo szukają przykładu swojego Mistrza, aby 
zastosować go do prób swojego życia. 
54 To prawda, że każdy ból, każde cierpienie odnawia serce, wstrząsa duszą i oczyszcza ją z plam, 
dając jej możliwość wzrostu i rozwoju ku górze. 
55 Ileż dobrego czyni ból duszy, gdy ten kielich pije się z miłością i cierpliwością! 
56 Daleka była droga próby dla twojej duszy. Jesteście jak tysiącletnie drzewa, które tracą swoje 
marne liście, gdy wieje wiatr, który je ogołaca, aby później mogły się pokryć nowymi liśćmi. W ten 
sposób drzewo wypełnia wolę Ojca. Podobnie wy wszyscy powinniście ją wypełniać, pozwalając, aby 
próby i lekcje, które Ojciec daje wam w ciągu życia, uczyniły was wolnymi od starych szat, 
nieczystości i łachmanów duszy, aby przyodziać was w nowe odświętne szaty. 
57 Wiedzcie, uczniowie, że ból usuwa zły owoc z waszego serca, daje wam doświadczenie i 
powoduje, że wasze błędy są korygowane. 
58 W ten sposób wasz Ojciec testuje was tak, że może to stać się jasne w waszych umysłach. Lecz jeśli 
nie rozumiecie i cierpicie bezowocnie, ponieważ nie odkrywacie sensu moich mądrych lekcji, wasz ból 
jest bez znaczenia i nie oceniacie lekcji. 
59 W tym czasie wyjaśniłem wam sens życia, w którym powinniście poznać przyczynę waszego bólu, 
co oznacza pokuta i zadośćuczynienie i dlaczego powinniście się oczyszczać. Kiedy mój lud zrozumie i 
odczuje moją naukę, zostaną położone fundamenty nowej ludzkości. 
60 Czy czasem nie wstrząsnął tobą ból? Czy twoje gałęzie zginać, mają scrawny liście przyjść luźne, i 
mają złe owoce spadły z drzewa? Mówię ci, że dobro, które nabyła twoja dusza, jest warte 
nieporównywalnie więcej niż to, co jest najbardziej cenione na świecie. 



61 Podam ci przykłady, które możesz codziennie obserwować w przyrodzie, jak na przykład drzewo, 
gdy jest smagane wiatrem przez burzę. Ponieważ natura materialna jest przejawem boskiej natury, 
dlatego we wszystkim, co was otacza w tym życiu, możecie znaleźć lekcję lub objawienie dla waszego 
ducha. 
62 Tak jak twoje ciało, aby żyć, potrzebuje powietrza, słońca, wody i chleba, tak samo dusza 
potrzebuje środowiska, światła i pożywienia, które odpowiadają jej naturze. Kiedy znajduje się 
pozbawiony wolności, aby wznieść się w pragnieniu jego pożywienia, staje się słaby, więdnie i staje 
się tępy; jak gdyby dziecko zostało zmuszone do pozostania zawsze w kołysce i być zamknięte w 
swojej komnacie. Jego kończyny będą kulawe, będzie blady, jego zmysły będą otępiałe, a jego 
zdolności będą zanikać. 
63 Rozpoznaj, że dusza też może być kulawa! Mógłbym ci nawet powiedzieć, że świat jest pełen 
umysłowo chromych, ślepych, głuchych i chorych! Dusza, która żyje zamknięta i pozbawiona 
wolności, by się rozwijać, jest istotą, która nie wzrasta - ani w mądrości, ani w sile, ani w cnocie. 
64 Nie czekaj na dzikie burze, aby oczyścić cię z zanieczyszczeń, bo może również czekać na nadejście 
pór roku, aby odnowić cię w nich, aby oczyścić cię i uczynić cię kwitną. 
65 Wielu rzeczy musicie się nauczyć na tym świecie, żebyście mogli osiągnąć inne, wyższe światy 
życia. 
66 Uczyć się, myśleć, rozumieć, aby walczyć, cierpieć i mieć nadzieję. Kochajcie zawsze i miejcie 
wiarę. Bądźcie ludźmi wiary i dobrej woli, a będziecie wielkimi duszami. 
67 Jeśli chcecie szukać Mojej Obecności w przyrodzie, która was otacza, róbcie to. Wiem, że odkryjesz 
Mnie we wszystkim, bo Ja jestem we wszystkich i w każdym z Moich dzieł. 
68 Zobacz, jak Ja daję się poznać przez tych ludzi, w których na krótki czas się ukrywam, aby z ich ust 
wypłynęło Moje Boskie Słowo. Kiedy zobaczysz mnie poza tym, co należy do tego świata? Kiedy 
usłyszysz mnie przez swoje duchowe zmysły, bez potrzeby ludzkiego instrumentu? 
69 Odwieczne nauczające słowo Boga rozbrzmiewa nieustannie, ponieważ On jest "Słowem". Ale 
tylko oświeceni ludzie słyszą to bezpośrednio, to znaczy z ducha do ducha. 
70 Gdy będziecie w bezpośredniej jedności z Boskością i człowiekiem, gdy osiągniecie harmonię 
waszej istoty, usłyszycie pieśń, w której jednoczą się anioł i człowiek, Niebo i świat, Poza i ziemska 
sfera, Duch i Materia. Wszyscy zjednoczą się w hymnie miłości do Boskiej Istoty, która dała życie 
swoim dziełom i uczyniła je swoimi dziećmi. W tym hymnie pochwalnym zjednoczycie się, uczniowie, 
bo po to przyszedłem do ludzi raz jeszcze. 
71 Konieczne jest, byście weszli do waszego wewnętrznego sanktuarium, które nie zostało 
zbudowane ręką człowieka, lecz Boskiego Umysłu. Mówię wam, że tam poznacie objawienie prawdy, 
tam zrozumiecie istotę Wiecznego, abyście mogli kochać go bardziej niż wszystko, co przemijające. 
72 Czym jest twoje ciało? Nietrwały ptaszek, którego lot jest krótkotrwały - ptaszek, który 
nieświadomie śpiewa o swoim rychłym zniknięciu. Żałosne ciało, które w swoim egoizmie żąda i 
domaga się wiele dla siebie. Dusza natomiast jest ptakiem niewidzialnym dla świata, ale czystym i 
świetlistym, wznoszącym się z biegiem czasu coraz wyżej. Jest to istota, dla której nie ma wieków, lat 
ani stuleci. 
73 Wiesz, w którym dniu, godzinie i roku się urodziłeś. Ale czy wiesz, kiedy powstałeś do życia 
duchowego? 
74 Podnieś duszę, ona jest istotą twojego życia, jest twoim przeznaczeniem i celem, dla którego 
zostałeś stworzony. Powstań, bo w ten sposób przyjdziesz do Mnie. Mam wam wiele do dania, o 
wiele więcej niż to, co spotkaliście na świecie. 
75 Miłość musi was ostatecznie zwyciężyć, a przez miłość poznacie Mnie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 



Instrukcja 259  
 
1 Witajcie, uczniowie moi. Przyszliście słuchać Mojej nauki, a Ja przygotowuję dla was ucztę, abyście 
się posilili pokarmem życia wiecznego. 
2 Nawet jeśli wasze "ciało" jest słabe, wasza dusza jest wystarczająco silna, by być mi posłuszną. 
Błogosławiony jest uczeń, który przygotował swoje serce i porzuca to, co należy do świata, aby 
słuchać "Słowa". 
3 Ofiaruję twej duszy szatę łaski. Z tego bowiem, co wam dałem, uczyniliście z biegiem czasu 
łachmany. 
4 Moje Prawo jest nauką, którą otrzymaliście w każdym czasie, Prawo, którego nie przestrzegaliście, a 
przez wasze nieposłuszeństwo popadliście w zamęt. Teraz oświecam was na nowo światłem Ducha 
Świętego. 
5 Powierzyłem ci klejnot o nieocenionej wartości, że może świecić przed ludzkością. Nie ukrywajcie 
jej i nie pozbawiajcie się jej. 
6 Dziś obchodzicie pamiątkę Mojego triumfalnego wjazdu do starożytnej Jerozolimy. Dzisiaj człowiek 
podobnie pokazuje się Mi z gałązkami palmowymi w swoich materialnych rękach. Jednak nie widzę 
spokoju w jego sercu. 
7 W tym czasie tłumy mężczyzn otrzymał mnie, śpiewając Hosanna z ich duszami, bo wiedzieli, że 
łaska Pana była z nimi. W ten sposób dali świadectwo, że Syn Boży był z ludźmi. 
8 Później, kiedy zostałem złożony w ofierze na świętym ołtarzu Krzyża, aby nauczyć was wypełniać 
waszą misję, wielu wątpiło, że Jezus miał być Synem prawdziwego Boga, Barankiem Bożym, 
zapowiedzianym na długo przedtem przez proroków. Lecz tak napisano, że Baranek oświeci was 
przez krew swoją. 
9 Dziś przychodzę w Duchu, aby na nowo udzielić wam Mojego pouczenia, uduchowić was, 
rozproszyć ciemności światłem Ducha Świętego, abyście się odnowili i pozwolili w pełni ujawnić się 
cnotom; przychodzę w Duchu, aby na nowo udzielić wam Mojego pouczenia, uduchowić was, 
rozproszyć ciemności światłem Ducha Świętego, abyście się odnowili i pozwolili w pełni ujawnić się 
cnotom 
10 Ludzie nie słyszeli jeszcze tego słowa, lekceważą się nawzajem. Ale nazwałem was "Mocnym 
Izraelem", ponieważ napełnieni Moją siłą wyruszycie, aby dać świadectwo Mojej duchowej obecności 
wśród ludzkości, abyście mogli przynieść Moją prawdę i usunąć kielich cierpienia, który świat w tym 
czasie opróżnia. 
11 Wśród was jest głodny wilk. Musicie patrzeć i modlić się, musicie praktykować moją naukę. Kto 
przestrzega moich przykazań, będzie odczuwał mój pokój. 
12 W tym czasie mówiłem do was z całą jasnością, abyście mogli mnie zrozumieć. Pokazałem ci, że ta 
droga jest przejezdna. Kiedy uderza cię ból, to nie jest Ojciec, który go na ciebie zesłał. To wy sami 
spowodowaliście to przez swoje nieposłuszeństwo. 
13 Wiedzcie, że jestem nieskończoną, wzniosłą i świętą Miłością, że kocham wszystkich. Ale Ja wam 
mówię: kochajcie tak, jak Ojciec was kocha, a Ja będę was kochał zawsze. 
14 Przyszedłem, aby was oczyścić, jak złoto w tyglu, abyście byli przykładem dla ludzkości. Konieczne 
jest, abyście zrozumieli moje nauki, abyście mogli być wśród waszych bliźnich pochodnią światła, 
która oświeca wszystkie dusze. 
15 To jest twoja dusza duchowa, której chcę dać życie wieczne, bo ona wyszła ode Mnie. 
Przygotowuję ją tak, aby była mi posłuszna i mogła obcować ze mną z ducha na ducha. 
16. pokażcie mi wasze gałązki palmowe w sposób duchowy, bo materialne gałązki palmowe nie 
dosięgną mnie. Przeżywacie czas, w którym ludzkość opróżnia kielich cierpienia. Czuwajcie i módlcie 
się, aby i was nie spotkało to cierpienie. 
17 W tych dniach ludzkość wspomina Mękę Moją. Ale zaprawdę, powiadam wam, teraz jesteście w 
czasie, kiedy Ja was wskrzeszę. 
18 Wielki jest ból Mojego Ducha, gdy widzę, że ludzkość wciąż Mnie krzyżuje w swoim fanatyzmie, w 
swoim błędzie i grzechu. Wy jednak, wybrani, oświeceni, podążacie za Moją prawdziwą Nauką, która 
będzie panować na zawsze wśród ludzi. Ludzie nie będą w stanie powstrzymać mojej miłości, ani 



przesłonić mojego Boskiego światła. Zachęcam i prowadzę was moim słowem, abyście szli moimi 
śladami i wypełniali moje prawo. 
19 Jutro powstaniecie w modlitwie do mojej Boskości i oświeceni intuicją będziecie przewodnikami 
na drodze waszych bliźnich. 
20 Posłannictwo, które ci powierzyłem, jest posłannictwem, które musisz wypełniać w każdym czasie, 
ponieważ przez twoje pośrednictwo ludzkość powinna otrzymać Moje Światło, a Ja podniosę ich do 
życia w łasce 
21 Izraelu, nie masz ochoty dalej spać. Bo jeśli to zrobicie, siły natury obudzą was i będą wam 
wypominać brak wypełnienia wzniosłej i trudnej misji, którą wam powierzyłem. 
22 Uświadomiłem wam wasze dary i bezmiar pól, które wam powierzyłem, abyście je oczyścili i 
uprawiali; uświadomiłem wam wasze dary i bezmiar pól, które wam powierzyłem, abyście je oczyścili 
i uprawiali 
23 Jesteście moimi dziećmi, które są pod moją opieką, pod liściem drzewa życia, a wasze dusze były 
pełne radości. Mówię do was, ludu wybrany: Kto z was, kto prosił o moje miłosierdzie, nie otrzymał 
go? Błogosławieni jesteście wy, którzy, znając moje wielkie dobrodziejstwa, wyruszyliście, aby 
świadczyć, że Ojciec jest z wami. Bo z powodu waszego świadectwa wielkie tłumy wyruszą w drogę. 
24 Swiadczcie, że byłem z wami, aby ludzie mieli życie łaski w swoich duszach, aby odkryli we Mnie 
najlepszego Lekarza i aby szukali Mnie z ducha do ducha. 
25 W Drugiej Erze moi uczniowie rozpowszechnili moje nauki, aby ludzkość mogła je studiować, 
rozważać i stosować. Lecz później człowiek odszedł od istoty Mojej Nauki i stworzył swoje własne 
prawo, aby kierować masami ludzi. Ale nie akceptuję tego, co człowiek stworzył w swojej aberracji i 
materializacji. Przypominam wam tylko, że Moja prawdziwa świątynia musi być zbudowana w 
waszym sercu i w waszej duszy. 
26 W tym czasie nauczyłem tych z was, którzy Mnie szukali, aby odczuwali Mnie w swoim sercu, aby 
odcisnąć w nim moją naukę, abyście byli ludźmi, którzy żyją pełni łaski i światła; nauczyłem was, 
abyście odczuwali Mnie w swoim sercu, aby odcisnąć w nim moją naukę, abyście byli ludźmi, którzy 
żyją pełni łaski i światła 
27 Przygotujcie się i wyruszcie z pokorą, aby zanieść ludzkości to orędzie pokoju. Módlcie się za nich, 
aby wasz Ojciec spowoduje, że Jego prawo będzie uznane i przestrzegane przez wszystkich ludzi, tak 
aby mogli żyć życiem łaski i wiedzieć, jak szukać mnie z ducha do ducha. 
28 Pamiętaj, że powiedziałem: Gdy dwaj albo trzej zgromadzą się w imię moje, będę pośród was, 
objawiając się według waszego przygotowania. 
29 Przyszedłem w tym czasie, aby dać ludzkości inny dowód mojej miłości, dając się poznać wśród 
was, narodzie wybrany. 
30 Powinniście świadczyć ludziom i uczyć ich, że gdy przygotują się, gdy wyeliminują swoją 
materializację, będą odczuwać i widzieć mnie swoim duchem. Dlatego przemówiłem do was poprzez 
ludzki intelekt, a to objawienie się poprzez grzesznych ludzi było dowodem miłości, którą wam 
dałem, abyście mogli przyjąć Moje słowo i później zanieść je ludzkości. 
31 Przygotuj się, Izraelu, bo czas Mojego objawienia się poprzez ludzki intelekt jest krótki i nie chcę, 
abyś jutro czuł się jak sierota z powodu braku przygotowania, a potem naśladował tłumy, które 
gromadzą się w swoich wspaniałych kościołach, zadowolone z ceremonii i materialnych pieśni. Wśród 
tych tłumów niewielu jest takich, którzy mnie czuli. Ale przyszedłem do was, aby przygotować wasze 
serca i oświecić wasze dusze, aby dać wam Moje słowo pełne miłości, abyście mogli odczuć Moją 
obecność i być wśród tych, którzy jutro przekażą tę miłość i pokój swoim bliźnim. 
32 Jeśli nie przygotujecie waszych serc pełnych miłości przez Moje słowo, co stanie się z wami, co 
stanie się z waszymi bliźnimi, gdy przeżyjecie czas, gdy wielkie próby i burze uderzą w ludzkość? Nie 
ma pokoju w sercach, a jeśli przez krótki czas ci ludzie oddają się przyjemnościom, pragnąc 
pocieszenia, to mówię wam prawdę, że przy tych wszystkich przyjemnościach mają cierpiącą i chorą 
duszę, która nie odczuwa Mojego pokoju. W dywersji szukają, zaspokajają tylko swoje fizyczne 
zmysły, ale ich dusze mają tylko ból w nich. 
33 Ta ludzkość nie czuła Mnie, nikt nie przyszedł do niej, aby wziąć ją za rękę i wskazać jej drogę. 
Przyjmę ją jak niewinną i osądzę jej przewinienia z miłosierdziem. Dam jej możliwość naprawienia 
krzywd. Ale ty, naród wybrany, który mnie usłyszał, w którym objawiłem się, jak będziesz czuć się 



przede mną, kiedy przyjdziesz w duchowym i wyznać swoje nieposłuszeństwo wobec mnie? Jesteście 
tymi, którzy otrzymali łaskę od Ojca i chcę was przyjąć wraz z wypełnieniem waszej trudnej misji. Nie 
chcę, abyście byli oskarżani w Mojej obecności, chcę was przyjąć z ojcowskim uśmiechem i wysłać 
was ponownie do świata jako duchy światła, jako przewodników i opiekunów waszych bliźnich. 
34 Zaprawdę powiadam wam: Przyszliście do Mnie, bo Eliasz zebrał was różnymi drogami, bo 
jesteście wybranymi, których Eliasz przyprowadził do Mnie jako owce. Ktokolwiek jest w owczarni 
Eliasza, jest przez niego broniony. Ten niestrudzony Pasterz strzeże cię przed podstępnymi 
powtórkami. 
35 Duch Święty cię oświecił. Jednak nie tylko ci z was, którzy okazują Moją Boską Pieczęć, mają tę 
łaskę, ale wszyscy, którzy są przygotowani i podnoszą się do Mnie, prowadzeni przez Eliasza. 
36 Swiatło Ducha Świętego oświeciło was, abyście byli ze Mną w duchu i w prawdzie. To jest droga, 
na której odczujecie Moją miłość i znajdziecie zbawienie. 
37 Przyjmuję owce, które Eliasz przyprowadza przede Mną. Będzie nadal szukał zagubionych, bo Ja 
rozszerzę Moje miłosierdzie na wszystkie ludy ziemi i na wszystkie przyszłe pokolenia. 
38 Mówi do was Mistrz: Pijcie z tego niewyczerpanego źródła, wy krystaliczne wody, karmcie się 
chlebem życia wiecznego, bierzcie owoce winnej latorośli. Oto Ja przygotowałem dla ciebie najlepsze 
miejsce przy Moim stole. 
39 Pytam cię, Izraelu, o co prosisz dla narodów? Bo ta korzyść nie jest tylko dla ciebie. Zobacz, jak 
narody zostały dotknięte przez wielkie próby bólu. Ale do ciebie mówię: Izraelu, jeśli będziesz się 
wstawiał i modlił za swoich bliźnich, Moja Wola spełni się w całej ludzkości. 
40 Ludzie zniekształcili moją naukę. Ale przyszedłem do was, aby was na nowo wyszkolić Moją nauką, 
Moją mądrością, abyście stali się Moimi uczniami i byli tymi, którzy jutro będą pouczać ludzi na 
świecie i sprawią, że odczują Moją obecność w swoich duszach. 
41 Narody szykują się do nowych wojen. Lecz jeśli będziecie czuwać i modlić się, Ja ofiaruję i udzielę 
Mojego pokoju ludzkości. 
42 Przyszedłem w Duchu Świętym w tej Trzeciej Erze, aby was wskrzesić, jak Łazarza z grobu do życia. 
Uzdrowiłem twój trąd i usunąłem twój ból. 
43 Dałem wam moje pouczenie, abyście mogli nosić moją miłość w waszych sercach i tak wyruszyć 
przygotowani, aby prowadzić ludzkość i pokazać jej drzewo, które dało wam cień i dało wam życie 
swoimi owocami. 
44 Zaproś ludzi, aby przyszli do Mnie, abym ich obdarzył Moją ojcowską pieszczotą, oświecił ich 
dusze, wybawił z nieskończonego morza zła, dał im mleko i miód, a usunął gorycz z ich życia. 
45 Jeśli będziecie tak mówić do waszych bliźnich, wypełnicie mandat, który wam dałem w każdym 
czasie. Usłyszcie w sobie, umiłowani ludzie, głos sumienia i umocnijcie się w postanowieniu 
miłowania Mnie i miłowania waszych bliźnich. 
46 Szukam miłości twego serca, abyś mógł w nim zbudować dla mnie świątynię. Kocham was, 
przyozdobiłem was łaską Bożą i oświeciłem, abyście byli na Moich usługach. 
47 W tobie umieściłem to słowo, które jutro rozmnoży się jak dobre nasienie. Gdy bowiem nie 
będziecie już słyszeć Mnie w tej postaci, tłumy zwrócą się do Moich uczniów, aby otrzymać 
pouczenie, którego nie mogli usłyszeć przez głosicieli. Ty będziesz ich pouczał, a ja będę z nimi. 
Powinniście być oddani i posłuszni Mojemu Prawu, żeby Moje Dzieło służyło wam jako obrona i 
żebyście mogli podnieść sztandar uduchowienia. 
48 Izraelu, wielkie próby są gotowe, aby dotknąć ludzkość, ponieważ ludzie tego chcieli, ponieważ w 
ich sercach wciąż żyje postanowienie zniszczenia, a także dlatego, że w tym świecie stworzyli swojego 
własnego Boga. Zanim jednak człowiek uczyni swoją wolę, Ojciec na nowo odczuje siebie wśród ludzi. 
Wy, mój ludu, powstańcie, aby pokazać ponownie arkę zbawienia, która jest moim prawem, jak Noe 
mówił do ludzi w tym czasie. 
49 Przygotujcie się, ludu mój, abyście mogli przyjąć tych, którzy przyjdą do was. Daj im Moją miłość, 
naucz ich kochać siebie nawzajem, ukaż im Moje Prawo, rozpal w ich sercach płomień wiary i daj im 
pokój Moim słowem, aby mogli się nim karmić na swoich drogach. Będziesz uczył te tłumy, aby mnie 
szukały z ducha do ducha. 
50 Przybyliście na ziemię, aby wypełnić tę misję. Do tego przygotowałem cię przez Moje Słowo, abyś 
ugasił pragnienie twojej duszy tą krystalicznie czystą wodą, aby cię wzmocnić i uzdrowić. 



Powstaniecie odważnie, aby przemawiać do ludzi w moim imieniu. Wy będziecie moimi posłańcami, a 
przez wasze pośrednictwo dam im moje światło. 
51 Powstańcie na modlitwie, a ja będę z wami, i razem ze światem duchowym stopniowo obudzicie 
ludzi. Czuwajcie i módlcie się za tych, którzy Mnie nie odczuli, i którzy lamentują w swoim bólu, 
mówiąc do Mnie: "Ojcze, Ojcze, dlaczego nas nie słyszysz?". Wy jednak, którzy umiecie szukać mnie z 
ducha do ducha, nauczcie waszych bliźnich modlić się i szukać mnie w ciszy i w podniesieniu ich 
własnych dusz. Sprawię, że odczują Moje przebaczenie, dam im światło i mądrość, aby mogli 
wypełnić Moje Prawo. 
52 Przez tych z was, którzy Mnie poznali i są ze Mną, pomogę tym, którzy giną w bezkresnym morzu 
zła. Przebaczam im i błogosławię ich. Wy jednak, którzy otrzymaliście dobro od waszego Boga i Pana, 
świadczcie wobec ludzkości o tym wszystkim, czego was nauczałem i co wam objawiłem, aby i oni 
mogli Mnie miłować i wypełniać swoje duchowe posłannictwo. 
53 Jest przepowiedziane, że w obecnym czasie na ziemi pojawi się nowy lud Boży, "lud izraelski", a 
Moje słowo musi się spełnić. Ale nie mylcie się, myśląc, że chodzi o naród żydowski, kiedy 
wspominam o Nowym Narodzie Izraela. Albowiem lud, o którym do was mówię, będzie utworzony ze 
wszystkich ras i wszystkich języków. Jego wspólnota nie będzie fizyczna, ale duchowa, tak jak 
duchowa będzie jego misja. 
54 Podczas gdy w tamtej Pierwszej Erze Izrael składał się z dwunastu plemion, teraz będzie dwanaście 
misji, które Nowy Lud będzie wykonywał - dwanaście Boskich misji, które w swoim współdziałaniu 
dadzą mu moc niezwyciężonego ludu. 
55 Ludzie nie będą musieli tworzyć grup, aby stworzyć nowe plemiona. Stworzę je i dam każdemu z 
nich inną misję do wykonania wśród ludzi. 
56 Dary intuicji, objawienia i natchnienia obudzą się w duchu Nowego Izraela, gdyż przez nie będzie 
on otrzymywał moje przesłania. 
57 Ludzie, którzy tworzą nowy lud, nie będą wybrani na ziemi, lecz z powodu mojej miłości będą już 
naznaczeni lub zapieczętowani w swojej duszy jako istoty rozwinięte, jako istoty świetlne, które nie 
będą mogły zboczyć z drogi, która jest im wyznaczona. 
58 Tak jak w pierwszej erze Izrael przygotował się i zarządził, aby przejść przez pustynię w pragnieniu 
Ziemi Obiecanej, a każdemu plemieniu powierzono inne zadanie, tak i w tym czasie jedni będą 
wzmacniać innych duchowo, a każdy wykona powierzone mu zadanie. 
59 Wy, którzy Mnie słuchacie w tym czasie, będziecie tylko cząstką tego ludu, który będzie 
rozproszony po całej ziemi i który będzie tak liczny jak gwiazdy na firmamencie. 
60 Ten znak, który niektórzy z was otrzymali, jest tylko symbolem znaku, który nosi w swojej duszy 
każdy, kto wypełnia zadanie w Nowym Ludzie Izraela w tej Trzeciej Erze. 
61 Wielokrotnie mówiłem wam, że przed przyjściem na ziemię wasza dusza posiadała w sobie 
wszystko, co posiadała. Dlatego ten akt, który nazywacie "pieczętowaniem", był tylko symbolem. 
Radujcie się jednak, bo wasze zadanie jest już wyznaczone, bo już wiecie, jakie będzie wasze 
przeznaczenie i wasza rola w łonie Nowego Ludu. 
62 Będziecie zwiastunami, którzy głoszą Moje dyrektywy narodom, i będziecie tymi, którzy ujawniają 
ludzkości Boskie przesłanie, którego powiernikami uczyniłem was. W tym poselstwie bowiem wszyscy 
posłańcy i naznaczeni będą duchowo zjednoczeni. Ogłosisz ludzkości czas, w którym wszystkie dary i 
zdolności duszy zostaną uwolnione, i nauczysz, jak je odkryć, rozwinąć i wykorzystać. 
63 Natchnienie, intuicja, dar słowa, uzdrawianie, proroctwo, objawienie, dialog duchowy - to są dary, 
które wylane na mój lud uczynią ze wszystkich ludzi nową ludzkość. Ale módlcie się, miejcie wiarę, 
odwagę, abyście mogli szerzyć pokój, sprawiedliwość i miłość wśród waszych bliźnich. 
64 Moi posłańcy będą wykonywać zadania wszędzie, w łonie każdej instytucji. Ich serce nie będzie 
znało duchowej misji, którą wypełnia, ale ich duchowa dusza będzie całkowicie świadoma 
wszystkiego, co robi. Ukaże on sercu przeznaczenie, jakie ma ono do spełnienia na ziemi, a umysłowi 
objawi wszystko, co ma on do osiągnięcia. 
65 Jak wielka jest odpowiedzialność was, którzy otrzymaliście to przesłanie! Musicie bowiem 
przygotować się do dawania świadectwa o tym, co usłyszeliście, i do bycia przykładem i nauką 
duchowości. 



66 Nie może być wśród was ani jednej dwuznaczności, gdy nadejdzie czas otwarcia ust, aby głosić 
ludziom Dobrą Nowinę, a prawda i wielkoduszność muszą być wyrażone zarówno w waszych 
dziełach, jak i w waszych słowach i pismach. 
67 Teraz ja pytam ciebie: Czy chcecie być tymi, którzy zabrzmią jak dzwonek budzenia dla ludzkości, 
budząc ją gongiem, którego dźwięk jest dźwiękiem prawdy wzywającej serca? Czy też chcecie, aby 
czekali, aż zniknie ostatni wasz ślad na ziemi, aby to nowe pokolenia przekazały to świadectwo 
narodom świata? 
68 Nie omyliłem się, wysyłając każdego z was, choć czasem wątpicie w swoje siły, by wypełnić tak 
wysokie przeznaczenie. 
69 Wątpisz w to, że zostałeś wybrany i posłany, bo znasz swoje słabości. Ale mogę wam powiedzieć, 
że te słabości nie są w duchowej duszy, którą wysłałem, ale w ciele, które służy jako próba dla was na 
ziemi. 
70 Nadejdzie czas, kiedy duchowa dusza zdobędzie przewagę nad ciałem, a światło wiedzy będzie 
świecić w każdym umyśle. Wtedy będziecie jednością między sobą, bo pozostanie tylko jedna wola: 
Posłuszeństwa przykazaniu zapisanemu w waszej duszy przez Ojca, abyście byli godnymi dziećmi 
Nowego Ludu Izraela. 
71 Boskie światło Mistrza rozprzestrzenia się po całej ziemi. Wysyłam wezwanie do moich 
"robotników", abyście mogli zasiąść do stołu Pańskiego. Wyraźcie wasze posłuszeństwo i pokorę, 
przyjdźcie, aby się odżywiać, abyście mieli w sobie miłość, zrozumienie i miłosierdzie. 
72 Ja, Najwyższy Mistrz, daję doskonały przykład moim "pracownikom". Przygotowuję moich uczniów 
w tej Trzeciej Erze, abyście byli sercami, które wypełniają Prawo i czynią miłosierdzie, które jest 
Wasze. 
73 Przychodzę do was, umiłowani uczniowie, aby was zachęcić Moją miłością, abyście Mnie czuli i 
znali, abyście wiedzieli, od kogo słyszycie Słowo i rozumiecie je, studiując je i zgłębiając. 
74 Zanurzcie się w nim, umiłowani "robotnicy", ponieważ ciemność rozprzestrzenia się w całej 
ludzkości - nienawiść, chciwość i próżność. Lecz wy macie wielką moc, wy jesteście tymi, którzy 
powinni mówić o Moim Dziele, żeby chorzy, trędowaci, niewierzący mogli poznać to, co Boskie Słowo 
dostarcza w tym czasie. 
75 Jesteście światłem świata. A jednak, choć błyszczycie wśród ludzi, nie znacie jeszcze samych siebie, 
ani też ludzie was nie rozpoznają. 
76 Niewierząca ludzkość otwiera usta, aby zaprzeczyć Mojej mocy, ponieważ spodziewa się zobaczyć 
dowody i cuda, które dałem jej w Drugiej Erze. Mężczyźni żywią bałwochwalstwo, ponieważ nie 
wiedzieli, jak podnieść swoje dusze, nie byli gotowi modlić się ani prosić. 
77 Kiedy nauczyłem cię prosić, wprowadziłem cię na drogę prawdy, rozwoju i przygotowania. 
Powiedziałem wam: Będziecie uczyć ludzi czuwać i modlić się. 
78 Myślcie, studiujcie, a zrozumiecie, że Mistrz daje się poznać w waszej niskości, aby dać wam 
światło, przebaczenie i błogosławieństwo, że nigdy was nie opuścił. Jestem z wami, aby ulżyć 
waszemu krzyżowi, aby dać wam pocieszenie. 
79 Powierzyłem wam pola i narzędzia polowe, abyście mogli uprawiać pola i pielęgnować je. 
80 Ludzkość łaknie i pragnie Prawdy, którą wam powierzyłem. Ludzkość zmierza ku ciemności, ku 
otchłani, ku ruinie. A jednak są serca, które mnie kochają, z różnych języków, ras i kolorów. Ja tylko 
daję wezwanie duszom, nie patrząc na różnice. 
81 To ty, Izraelu, musisz wskazać im drogę, musisz dać im moje pouczenie. 
82 Poznaj łaskę, którą posiadasz i wartość Mojego słowa. Przystąpcie do pracy jako jedno serce, jako 
jeden człowiek i z jedną wolą, aby wypełnić sprawiedliwie misję, którą wam powierzyłem. 
83 Kochajcie się wzajemnie, jednoczcie się i bądźcie przykładem pokory. Przekazujcie Moje Słowo, 
obdarzajcie zdrowiem, dawajcie pociechę, wskrzeszajcie Łazarza z grobu, przywracajcie wzrok 
niewidomym i uzdrawiajcie chromych, a wtedy ludzkość uzna Mnie przez te duchowe cuda. 
84 Po 1950 roku nie będziecie mnie już słyszeć przez głosicieli, a wtedy zrozumiecie, że to Mistrz, że 
to Duch Święty dał się poznać przez ludzką zdolność pojmowania. 
85 Dziś daję wam Moją łaskę jako Ojciec i Moje pouczenie jako Mistrz. Wezwałem was przez Mój 
melodyjny dzwon i podniosłem was z różnych dróg, aby uczynić was przywódcami ludzi w tym czasie. 
Przypomniałem wam o misji, którą musicie wypełnić i wyćwiczyłem wasze duchowe oczy, byście 



widzieli mnie poprzez symbole i figury. Dałem wam dar słowa, abyście mogli świadczyć wobec 
ludzkości o objawieniach, które ode mnie otrzymaliście. 
86 Jesteście Moimi wybranymi i powiedziałem wam: gdziekolwiek pójdziecie, zostawicie ślad światła. 
Aby jednak pozostawić ten ślad, musicie się odnowić, musicie się przygotować. 
87 Jeżeli będziecie postępować według Mojej nauki, czego możecie się obawiać od świata? Mówię do 
was z całą jasnością, abyście mogli mnie zrozumieć, abyście mogli mnie naśladować. 
88 Uczę was, abyście mogli przekazywać światu słowa prawdy, abyście uświadamiali mu Moją 
obecność. Ofiarujcie mi kwiaty waszego serca, niech woń waszych dobrych uczynków wznosi się do 
Mojego Ducha, bądźcie dobrym przykładem dla waszych bliźnich, a jutro, kiedy już nie usłyszycie 
Mnie przez tych głosicieli, wyruszcie jako Moi dobrzy uczniowie, aby wskazać ludzkości tę drogę. 
89 Ludzie zniszczyli moje dzieło i zbłądzili. Lecz wy będziecie się ćwiczyć i nie popadniecie już w 
bałwochwalstwo. Dla obrazów wykonanych przez mężczyzn nie mówią, nie czują, ani nie słyszą. Czy 
moja istota musi się zmaterializować, żeby być z tobą? Prawda będzie zawsze zwyciężać. Zawsze 
dawałem wam słowa prawdy, abyście i wy mogli świadczyć o mnie. 
90 Pokusa chce cię pozbawić twoich darów jak drapieżny ptak. Jednak żyjecie w czasach, kiedy macie 
wolność wiary, bo wiek ucisku już się skończył, i musicie korzystać z tej wolności i nie pozwolić sobie 
stać się niewolnikami złośliwości i kłamstw ludzkich. 
91 Przekazujcie tę naukę z miłością, bo miłość jest tym, co wam dałem. Nie użyłem bicza, abyście we 
mnie uwierzyli. Bo gdybym to uczynił, nie byłbym już waszym Ojcem i waszym Bogiem. 
92 Na drogach i ścieżkach świata napotkaliście ból. Teraz kontempluj tę ścieżkę, gdzie jest moja 
prawda, kontempluj jej chwałę swoim duchowym spojrzeniem. Powierzyłem wam klucze, dary i 
władzę. Zróbcie z tego wszystkiego dobry użytek, aby ludzkość uznała was za moich uczniów. 
93 Nadszedł czas, byście przygotowali się do wypełnienia swojej misji, gdy nie będziecie mnie już 
słyszeć przez nosicieli głosu. Nigdy się od ciebie nie odłączę. Będę was inspirował i przemawiał do was 
od ducha do ducha, abyście mogli wypełnić swoją trudną misję. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 260  
 
1 Powracacie do Mnie w tym czasie, aby słuchać Mojej nowej nauki, aby otrzymać arkusz prawa 
Mojej nauki, o której zapomnieliście, i aby szukać księgi Moich objawień, które ludzie także przed 
wami ukryli; powracacie do Mnie w tym czasie, aby słuchać Mojej nowej nauki, aby otrzymać arkusz 
prawa Mojej nauki, o której zapomnieliście, i aby szukać księgi Moich objawień, które ludzie także 
przed wami ukryli 
2 Otworzyłem przed wami kolejny rozdział Księgi Życia, szóstą pieczęć, która zawiera nieskończoną 
mądrość, którą właśnie wam objawiam w prosty i zrozumiały sposób. To objawienie wyjaśnia wam 
tajemnice, których nie byliście w stanie przeniknąć. 
3 Szósta pieczęć jest całkowicie otwarta, a ja przynoszę przed was jedną jej stronę po drugiej. 
4 Zawsze, gdy wasze przygotowanie było wielkie, gdy mnie słuchaliście, otrzymywaliście wielkie 
boskie objawienia. Jesteście dziedzicami Księgi Mądrości, dlatego, gdy się przygotujecie, wleje się w 
was zawartość szóstej pieczęci, abyście byli świadkami, którzy potwierdzą, że głos, który usłyszał, był 
Moim głosem, a wy świadczycie o tym poprzez swoje dzieła. 
5 Jeśli Ojciec nie uczynił się znany do swoich dzieci, może on oczekiwać od nich doskonałe 
zrozumienie i doskonałą miłość? Pamiętaj, że z biegiem czasu udzielałem Mojej nauki z coraz większą 
prostotą twojemu duchowi. 
6 Muszę wam powiedzieć, że chociaż żyjecie w czasie Ducha Świętego, to jeszcze nie rozpoznajecie 
Mnie w pełni, nie macie doskonałego pojęcia, kim jestem, ani nie zrozumieliście tego, co wam 
objawiłem. Ale wasza miłość doprowadzi was do celu podróży życiowej, zachęceni słowem waszego 
Mistrza. 
7 Wędrujesz przez duchową pustynię, oświetloną światłem boskiej latarni. To nie gorący piasek parzy 
podeszwy stóp, ani promienie słoneczne nie ranią skóry twarzy. To nie brak wody i chleba cię dręczy, 
a jednak życie, które prowadzisz, z jego ofiarami, trudnościami i nieszczęściami, jest także pustynią, 
którą powoli przemierzasz, ale z mocną nadzieją dotarcia do królestwa pokoju. 
8 Eliasz jest przywódcą, który idzie przed ludźmi w tym czasie, pokazując im drogę i zachęcając ich w 
walce. 
9 Ta wędrówka pozostawi w twojej duszy postęp i doskonałość. Jednak rozpoznajcie, że jeśli w 
Pierwszej Erze byliście jeszcze uczniami, w Drugiej Erze byliście uczniami i w tym czasie otrzymacie 
szkolenie, aby stać się mistrzami. Musisz być czujny, ponieważ ludzie zaczną badać moją Pracę, którą 
niektórzy uznają za naukową. Wtedy ogłosicie im, jak duchowa Nauka przekształci świat i dacie temu 
świadectwo swoimi uczynkami miłości do bliźnich. 
10 Nie sprzeciwiam się nauce o człowieku, bo nauka to wiedza, poznanie, światło. Ale Moja nauka 
jest ponad wszelką ludzką wiedzę. W Moim słowie mówię wam o duszy duchowej, o wiedzy 
duchowej, o Boskości, o wiedzy o wyższym życiu, które jest poza wszystkim, co jest substancją i 
materią. Zaprawdę powiadam wam, błogosławię tę naukę, którą ludzie rozwinęli dla dobra ludzkości. 
11 Teraz jest czas, kiedy będzie się dużo mówiło o duszy i o nauce. Nauka nie jest tylko przywilejem 
tych, którzy ćwiczą się fizycznie do jej studiowania. Jest to bowiem światło, które wypływa z duszy 
duchowej, która otrzymuje je od Boga. 
12 Moja Boska Instrukcja jest wyższą nauką, która uczy was doskonalić duszę. Po to dałem wam mózg 
i serce, abyście tam doskonalili wasze myślenie i wasze uczucia. 
13 Nauka, której wam udzielam w tym czasie, nie ma granic, jest wszechogarniająca, jest 
nieskończona. Znajdziesz w nim prawdziwą wiedzę o życiu duchowym i materialnym. 
14 Widzę, że jesteś w stanie zrozumieć moją naukę i przeniknąć jej tajemnice. Poprzez materialną 
naukę poznaliście prawa rządzące materialnym stworzeniem - prawa, które są skondensowane w 
waszym własnym ciele. 
Ale kiedy poznaliście to, co wcześniej było dla was tajemnicą, uświadomiliście sobie, że jesteście 
przed progami Poza, gdzie czuliście serce Ojca, który nieustannie próbował wam się przekazać. Co 
może być dla ciebie nieznane, gdy znasz moją naukę? 
15 Dlatego mówię wam, że moje nauczanie da wam wyższą wiedzę, która zapobiegnie serce od 
rozpaczy w obecności uczonych tego świata. 



16 Aby zrozumieć sens lub znaczenie jakiegokolwiek wydarzenia w przyrodzie lub w twoim życiu, nie 
musisz konsultować się z książkami naukowymi. Wystarczy, że przygotujesz swój umysł i oczyścisz 
swoje serce, aby z twoich ust popłynęło natchnienie. 
17 Moja miłość do was jest tak wielka, że choć jesteście jeszcze tak niedojrzali, ofiarowałem wam 
Moje królestwo i zstąpiłem do was, aby dać wam Moją krew! 
18 Ten lud, którego uczę w tym czasie, nie będzie przez to większy od innych, ale będzie bardziej 
odpowiedzialny za to, co im dałem i co im objawiłem. Twoim zadaniem jest sprawić, by inni mieli 
udział w tym, co posiadasz, by stali się równi tobie, byś, choć był pierwszy w otrzymywaniu, mógł z 
pokory być ostatni. 
Nie obawiajcie się, że ci, którzy przyjdą po was, zrobią większy postęp niż wy. Im więcej będziesz 
dawał, tym bardziej będzie wzrastać twoja wiedza. Jeśli, z drugiej strony, nie przekazujecie tego, co 
otrzymaliście od Ojca, wasza dusza pozostanie naga, wasze serce puste, a wasze ręce bez mocy. 
Wtedy stracisz skarb, a książka zostanie zamknięta. Twoje usta pozostaną nieme i nie będzie już 
mówić o duchowych nauk, i stracisz uzdrawiający balsam, który Jezus powierzył ci. 
19 Wasza misja wśród ludzi jest misją pokoju i miłości. Tę misję wasz duch miał już w Pierwszej Erze, 
w której byliście dziećmi uczącymi się Mojego Prawa, w której używałem was jako narzędzia do 
dawania nauk i przykładów ludziom wszystkich czasów. W Drugiej Erze byliście uczniami Jezusa, 
ponieważ słyszeliście z Moich ust to, co usłyszało i rozgłosiło dwunastu apostołów, aby wszyscy ludzie 
byli świadkami. Dlatego po moim odejściu powstało wielu uczniów Chrystusa i wielu męczenników. 
20 Ludzie: w tym czasie, gdy przyjdę jako Duch Święty, pozostawię was wyćwiczonych jako mistrzów 
zdolnych do bezpośredniej łączności z Boskością. 
21 Większość ludzkich stworzeń nie usłyszy Mnie przez intelekt człowieka, ale otrzyma Moją naukę 
przez ciebie. Już zbliża się czas, kiedy na zawsze zlikwiduję tę formę dawania wam Mojego słowa na 
tym świecie. Ale wiele ludów, które mnie nie słyszały, usłyszy mnie przez ciebie. Dziś moje przymierze 
z tobą nie będzie przypieczętowane moją krwią, ale moim światłem. 
22 Nie będziesz musiał pytać ludzi, co robić, ani się jąkać lub zamilknąć na ich pytania. Nosicie w sobie 
Mistrza, który będzie do was przemawiał i inspirował was. Twoja modlitwa otrzyma wystarczającą 
siłę i moc do czynienia cudów. 
23 Zobaczcie, jak świat, w obliczu swoich wielkich potrzeb, rozważa obietnice Jezusa, które złożył w 
Drugiej Erze, aby powrócić do ludzkości, i studiuje proroków wcześniejszych czasów w nadziei, że 
wydarzenia otaczające tę erę są znakiem mojego bliskiego przyjścia. 
24 Jeśli wy, jako naśladowcy mojego dzieła, będziecie się czuli gorsi i godni pogardy w stosunku do 
waszych bliźnich, będziecie uważani za głupców i ignorantów. 
25 Jest to tylko forma wyrażenia, której używam, gdy mówię wam, że objawiam się przez 
niewiedzących. Bo mózg, który pozwala przejść Mojemu natchnieniu, objawia światło w duszy, a 
światło jest mądrością. 
26 Mówię wam na nowo: Walcz! Tak długo, jak dusza jest na ścieżce ewolucji, będzie wystawiona na 
pokusy. Dlatego pouczam was i daję wam siłę, abyście mogli przezwyciężyć złe skłonności. Jeśli twoja 
dusza jest silna, da siłę umysłowi i stanowczość sercu, aby przezwyciężyć pragnienia ciała. Jeśli 
człowiekowi brakuje światła, jego dusza nie rozwija się. Wtedy wszystkie zmienne koleje życia 
wpływają na jego serce z mocą, a on jest jak łódź, która wywraca się w środku burzy. 
27 Kiedy człowiek jest przygotowany w duszy, to jest tak, jakby nosił niezniszczalną zbroję przeciwko 
podstępności pokusy. 
28 Objawiłem wam te nauki, abyście, jeśli na chwilę upadniecie lub potkniecie się na ścieżce, mogli 
rozpoznać swoje przewinienie i ponownie poszukać drogi do poprawy. 
29 Jeśli jesteś pokorny, twoje duchowe bogactwo wzrośnie w życiu, które cię czeka. Wtedy będziecie 
mieli spokój, który da wam najpiękniejsze doznanie w waszym istnieniu. A w waszym duchu zrodzi się 
pragnienie służenia Ojcu przez bycie wiernym stróżem wszystkiego, co zostało przeze mnie 
stworzone, przez bycie pociechą dla cierpiących i pokojem dla pozbawionych pokoju. 
30 Nie tylko Moje Słowo oznajmia ci Moją Obecność w tych chwilach, to twoja własna dusza odczuwa 
Mnie głęboko pośród tego pokoju, który ci daję. 



31 Mistrz jest z wami. Twoja dusza zajęła miejsce przy Moim niebiańskim stole. Zaprawdę powiadam 
wam, przy tym stole nie ma miejsc uprzywilejowanych, wszyscy są równi, bo ogarnia ich Moje 
miłosierdzie. 
32 Miłość moja przenika wasze jestestwo, abyście miłowali bliźniego swego tak, jak Ja was miłuję, i 
aby w sercach waszych nie było miejsc pierwszych ani ostatnich. Gdybyś już wyruszył do narodów, 
prowincji i wiosek, znalazłbyś ludzkość bez miłości, bez miłosierdzia, wszędzie odkryłbyś ból i nędzę. 
Wszędzie znajdziesz odpowiednią ziemię, aby zasiać moje nasiona. 
33 Ludzkość odczuwa Moją Obecność, nie wiedząc, w jaki sposób dałem się poznać, i w swej 
niespokojnej modlitwie mówi Mi, że tylko Moja Krew może ją zbawić, że jeśli dam jej Mój Chleb, nie 
zginie z głodu i pragnienia miłości, i że tylko Moje Światło przyniesie rozwiązanie jej konfliktów. Jej 
głos, pełen bólu i rozpaczy, pyta mnie: "Dlaczego nie przychodzisz? Dlaczego nie podchodzisz do tego, 
który woła i błaga Cię w swoim bólu?"  
34 Nie wiedzą, że są ludzie, którzy słuchają Mnie dzień po dniu i otrzymują obecność Mojego Ducha, 
który przemienia pariasów przez Swoją łaskę w sługi Boskości. 
35 Gdyby wiedzieli, że wkrótce odejdę, osądziliby cię o niewdzięczność za twoją obojętność wobec 
ich potrzeby pociechy, duchowego słowa, promienia światła. 
36 Przygotowuję was w tym czasie na czas po Moim odejściu, abyście pozostali zjednoczeni pomimo 
zmienności życia, ponieważ "Słowo" będzie nadal w was duchowo wibrować, objawiając wam wielkie 
natchnienia. Gdy zbieracie się, by mówić o duchowych manifestacjach, otrzymacie ode mnie boskie 
natchnienia i w tych chwilach poczujecie ciepło serca Mistrza i słodki ciężar Jego ręki, która spoczywa 
na waszej głowie. Wtedy będzie wam się wydawało, że słyszycie Mój ukochany głos, który da wam 
Mój pokój. 
37 Daję wam kroplę balsamu uzdrawiającego, abyście, gdy będziecie prześladowani, dokonywali 
cudownych uzdrowień wśród ludzi. Bo podczas wielkich epidemii, gdy wybuchną dziwne choroby 
nieznane nauce, objawi się autorytet moich uczniów. 
38 Powierzam ci klucz, którym otworzysz najbardziej zardzewiały zamek, to znaczy: najbardziej 
uparte serce, a nawet bramy więzienne, aby dać wolność niewinnym i ocalić winnych. Zawsze 
będziesz żyła w pokoju i ufności we Mnie, bo gdziekolwiek pójdziesz, będziesz chroniona przez Moich 
aniołów. Oni sprawią, że wasza misja wypełni się u nich i będą wam towarzyszyć w domach, 
szpitalach, więzieniach, na polach niezgody i wojny - wszędzie tam, gdzie możecie pójść, aby zasiać 
moje ziarno. 
39 Wtedy światło szóstej pieczęci zabłyśnie z mocą, która będzie jak uniwersalna pochodnia, której 
promienie będą widziane przez wszystkich, a imię mojej Nauki stanie się znane wśród ludzkości. 
40 Ten zakątek ziemi, gdzie w tym czasie dałem się poznać, będzie odbiciem Nowego Jeruzalem, 
które otworzy swoje "dwanaście bram", aby dać dostęp cudzoziemcom, którzy tłumnie przyjdą, aby 
zapytać, gdzie Mistrz był w tym czasie, aby prosić o świadectwo cudów, które czynił i dowodów, które 
dawał, aby studiować Jego Słowo i obserwować tych, którzy byli Jego uczniami. Wielu przyniesie 
pisma święte z proroctwami minionych czasów, aby ustalić, czy naprawdę byłem wśród was. 
41 Spośród moich uczniów niektórzy pozostaną tam, gdzie są teraz. Ale inni będą musieli wyruszyć do 
innych krain, a w swojej drodze jako apostołowie i misjonarze zobaczą pola bitew, gdzie zniszczenie i 
śmierć pozostawiły swój ślad. Zobaczą martwe miasta, ruiny i nędzę. Wtedy rozpocznie się walka o 
przywrócenie "umarłych" do życia w wierze, w świetle, w miłości. Gdyby jednak ludzie zwątpili w 
prawdomówność Moich "robotników", dokonam cudów za ich pośrednictwem. Wtedy niewierni 
zostaną nawróceni, oni będą płakać, a tłumy będą prysznicem serce tych posłańców z ich bólu. 
42 Nie wiesz, przez kogo zostaniesz wtedy powołany i przyjęty. Ale gdziekolwiek pójdziecie i z 
kimkolwiek się pokażecie, zawsze będziecie mówić z pokorą i cichością. Będziesz interpretował 
prawo, objawienia i nauki minionych czasów oraz to, co zostało objawione w tym wieku przez Ducha 
Świętego. Będziesz mówił obrazowo, ale będziesz umiał wyjaśnić moje obrazowe wyrażenia i 
przypowieści, aby dorośli zrozumieli, dzieci się obudziły, a starsi nie łamali sobie głowy. 
43 Ci, którzy nawrócą się na to słowo, dołączą do "robotników" i wyruszą, by zdobywać dla Mnie 
serca i dusze. 
44 Konflikt będzie ostry, ale owocny, bo ból wcześniej uczyni serca owocnymi. 
45 Rozpoznaj zmiany, które nastąpią dzięki mojemu nauczaniu! 



46 Moc materialna zostanie zniszczona, nauka zostanie zdezorientowana, duma zostanie 
poskromiona, a namiętności ujarzmione. 
47 Dusza ludzka, już rozwinięta dzięki swej ewolucji, wkrótce zrozumie i wykorzysta objawienia mojej 
Nauki. Za materializmem, interesem własnym i próżnością istnieje dusza duchowa, która oczekuje 
mojego przyjścia. 
48 Dopilnuj, aby ziarno, które zasiejesz, było tak czyste, jak ci je powierzyłem. 
49 Spotkasz ludzi, którzy myślą inaczej niż ty, którzy czują i żyją w inny sposób, a ich zwyczaje, 
okoliczności, prawa, nauki i rytuały są również bardzo głęboko zakorzenione w ich sercach. 
50 Będziecie świadkami zmagań światopoglądów i doktryn, z których jedni będą częściowo 
przestrzegać Mojego Prawa, a inni całkowicie odwrócą się od tych zasad. Pozwolę im się 
skonfrontować i walczyć. 
51 W tej konfrontacji zobaczycie, że wielkie wspólnoty religijne używają bardziej przemocy i 
niesprawiedliwości niż miłości i miłosierdzia. Zobaczysz ich wysiłki, aby związać słabych z sobą. 
52 Rozkład ujawni się we wszystkich, ponieważ prawda ma swoją własną broń, aby bronić tych, 
którzy trzymają się tej właśnie prawdy. Ale kiedy w ludziach pojawi się pytanie: "Gdzie jest prawda?", 
odpowiecie: "W Miłości". 
53 Uczniowie, wasza radość jest wielka, ponieważ moje słowo jest nadal z wami, to słowo, które dało 
wam życie, które was podtrzymywało w godzinach próby i które was karmiło. Kiedy zostaliście Mu 
przedstawieni, doświadczyliście, że wasze rany zostały zamknięte, a wasze życie zostało 
przemienione. 
54 Ileż to dążeń materialnych umarło w twoim sercu, ku wielkiej radości twojej duszy, która 
dostrzegła możliwość korzystania z życia, czyniąc dobre uczynki z duchowym ziarnem! Zwracasz oczy 
ku przeszłości i oceniasz, jaki byłeś wcześniej i jaki jesteś teraz. Zauważacie duchowy postęp, który 
zrobiliście i dziękujecie mi z głębi serca. 
55 Gdy popełniliście wykroczenia, z miłością was poprawiłem, nie zdradzając was innym. Nie chcę 
bowiem, aby świat widział wśród was ułomności i poprawiał was. Świat jest okrutny, a w jego 
sprawiedliwości nie ma miłosierdzia. 
56 Pozwólcie mojemu duchowemu światu, aby was poprawił. To są twoi najlepsi przyjaciele, to są 
twoi bracia i siostry miłości, którzy nie trąbią o swoich dziełach miłości. Z ilu otchłani i 
niebezpieczeństw cię wybawili, od ilu złych decyzji cię odwiedli. Ileż to razy zamykali wam usta, aby 
namiętność waszego serca nie dała ujścia słowom, które mogłyby być dla was wyrokiem! 
57 Jeśli poniosłeś porażkę w złym przedsięwzięciu, które uważałeś za dobre, to oni później wytyczyli 
dla Ciebie dobrą ścieżkę. Są niestrudzenie u Twojego boku jako pielęgniarki i jako obrońcy. Oni też 
przestaną się komunikować, kiedy ja przestanę mówić. Lecz nie wycofujcie całej miłości od tych istot, 
ponieważ będą one bardzo blisko was i nadal będą udzielać wam swojej pomocy. 
Moja praca nie skończy się dlatego, że ja już nie mówię do was, ani mój świat duchowy. Przeciwnie, 
nadejdzie czas doskonałego dyskursu z Ojcem, w którym usłyszycie Jego głos duchowo. 
58 Moje słowo nie będzie usłyszane tak, jak usłyszał je Mojżesz na Synaju, zmaterializowane w ryku 
burzy, ani uczłowieczone jak w Drugiej Erze na ustach Jezusa, ani przez ludzkich nosicieli głosu, jak 
słyszeliście je w tym czasie od Ducha Świętego. Każdy, kto się przygotuje, osiągnie rozmowę ducha z 
duchem, co nie będzie przywilejem tylko niektórych. 
59 Jest rzeczą najbardziej naturalną dla dusz, aby umiały się porozumiewać i znały język ducha, od 
którego przyszły. 
60 Duchowość przyniesie przebudzenie uśpionych darów lub zdolności i subtelności wszystkich 
włókien serca. 
61 Moja obecność będzie odczuwalna. Gdy mówicie o Moim Dziele, będziecie natchnieni przeze Mnie 
i będziecie mówić zdaniami o ogromnej mądrości, które zaskoczą nawet ludzi o dużej wiedzy. Ci, 
którzy osiągną wielki postęp w tej komunikacji, otrzymają nie tylko słowa, frazy czy idee, ale całe 
doktrynalne dyskursy pełne doskonałości. Twoje ręce będą w stanie pisać jak te z "piór złotych", jak 
te z apostoła Jana pod natchnieniem Ducha Świętego. 
62 Gdy jesteś otoczona przez niewierzących, przez uczonych w Piśmie i kapłanów, a czujesz się pełna 
Mojego Ducha, nie mów nikomu, że to Ojciec mówi przez twoje usta. Ale będę nadal przemawiał 



przez was do ludzkości. W tej komunikacji niech wasze oczy będą otwarte, a dusza uniesiona, 
zdumiona tym, co w tym momencie ujawniają usta. 
63 Dar proroctwa przez jasnowidzenie będzie również dostarczony, i ujawni wam tajemnice jeszcze 
nie ujawnione, i sprawi, że zobaczycie przyszłość. Lecz widzący nigdy nie będzie sędzią ani 
demaskatorem swoich bliźnich. 
64 Będzie to komunikacja od ducha do ducha w pewnych formach, przez którą mówię wam jeszcze 
raz, że w 1950 roku, kiedy skończy się Moje słowo wśród was, Moje dzieło nie będzie skończone. Jego 
przeznaczenie, jego misja na całej kuli ziemskiej będzie kontynuowana. 
65 Macie się przygotować, wtedy zawsze będziecie odczuwać moją obecność duchową na tych 
spotkaniach, gdy będziecie zgromadzeni razem - czy to w tych domach kościelnych, czy w waszych 
domach, czy na otwartej przestrzeni przyrody. 
66 Ale uważajcie, bo pojawią się też fałszywi uczniowie, głoszący, że mają bezpośrednią łączność z 
Ojcem i przekazujący fałszywe instrukcje i natchnienia. Nauczyłem was odróżniać prawdę od fałszu, 
poznawać drzewo po jego owocach. 
67 Przetestuję jednych i drugich, i zobaczycie, że prawdziwi uczniowie ostoją się dzięki swej wierze, a 
fałszywi upadną dzięki swej słabości. 
68 Kiedy wygłaszam Moją ostatnią mowę nauczycielską, zobaczę zasmuconych, którzy nie skorzystali 
z Moich nauk; ale u tych, którzy zrozumieli znaczenie Mojego pożegnania, zobaczę zadowolenie z 
powodu ich postępu. 
69 Zostawiam wam, jako przewodnik do osiągnięcia Mnie, modlitwę - nie tę, którą wypowiadają usta, 
ani tę, którą wypowiadacie poprzez śpiewy, ale tę, która jest przepojona czystymi myślami i 
szlachetnymi uczuciami. 
70 Jeśli będziesz przeciwstawiany za te zachowania, nie obawiaj się. Jeśli jesteście potępieni, bo nie 
klęczycie przed ołtarzami i obrazami, to też się nie bójcie. Twój moment na przemówienie nadejdzie i 
przekonasz prawdą. Pokażesz, że twoje uwielbienie Boga nie jest ani publiczne, ani związane z 
zewnętrznym efektem, ale wewnętrzne i duchowe. Ludzie będą szukać błędu w tym wszystkim i nie 
znajdą go. 
71 Wytrwajcie, a zobaczycie bałwochwalców zrozumieć swój błąd i zniszczyć swoje bożki z ich 
własnymi rękami. 
72 Zaprawdę powiadam wam: Prędzej niebo i ziemia przeminą, niż moje słowo się nie spełni! 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 261  
 
1 Moje słowo jest jasne, jego prostota wyrazu przekonuje i porusza zarówno wykształconych, jak i 
niewykształconych. Wobec jego jasności z łatwością zrozumieliście wiele lekcji, których albo nie 
mogliście zrozumieć, albo nie chcieliście przyjąć. 
2 Dziś wiesz, że człowiek może poznać swego Boga bez potrzeby wybujałych uczuć, aby przez nie 
dostrzec to, co duchowe. Dzisiaj wiecie, że pomimo waszego ograniczonego mózgu, możecie mieć 
pojęcie o tym, jak urzeczywistni się doskonała komunia między Bogiem i człowiekiem, tak jak 
jesteście przekonani o prawdzie mojego objawienia poprzez intelekt moich głosicieli. 
3 W tych, którzy mnie usłyszeli, stało się światłem, tak że to, co fałszywe i nieczyste, nie może już 
wejść do ich serca. 
4 Teraz jest czas światła, kiedy człowiek, oprócz wierząc, powinien zrozumieć, rozum i czuć moją 
prawdę. 
5 Celem mojego nauczania jest przekonanie wszystkich, że nikt nie przyszedł na ten świat bez 
dobrego powodu, że tym powodem jest Boża miłość i że przeznaczeniem wszystkich ludzi jest 
wypełnienie misji miłości. 
6 W każdym czasie, od początku, ludzie zadawali sobie pytanie: "Kim jestem? Komu zawdzięczam 
życie? Dlaczego ja istnieję? Po co tu przyszedłem i dokąd zmierzam?". Na część swoich niepewności i 
braku wiedzy, otrzymali odpowiedź w moich wyjaśnieniach i poprzez kontemplację tego, co wam 
objawiłem w czasie. Niektórzy jednak sądzą, że już wszystko wiedzą; lecz powiadam wam, że są w 
wielkim błędzie, ponieważ to, co jest zachowane w Księdze Mądrości Bożej, nie może być odkryte 
przez ludzi, dopóki nie zostanie im objawione; a w tej Księdze Mądrości Bożej jest wiele, jej zawartość 
jest nieskończona. 
7 Ten świat uczyni kolejny krok w poznaniu prawdy. Nagle dozna dezorientacji, ale potem się uspokoi 
i zrozumie. 
8 Człowiek zawsze walczył, aby osiągnąć wiedzę o prawdzie. Początkowo wszystko przypisywał 
naturze, ale później, poprzez obserwację i refleksję, doszedł do przekonania, że nie jest możliwe, aby 
tyle cudów i doskonałych dzieł powstało z niczego, że musi istnieć siła twórcza, inteligencja i wyższa 
moc. W tym przekonaniu umacniała się wiara ludzi, którzy z kolei tworzyli kulty i obrzędy, aby czcić 
Tego, od którego pochodziły wszystkie stworzenia. 
9 W sercu człowieka zrodziły się nowe pytania: "Kim jest Bóg? Jaki On jest? Czy On naprawdę istnieje, 
czy nie?" Te i inne pytania były zadawane przez ludzi o Moje istnienie i o Moją istotę, a Ja zawsze 
odpowiadałam na każde wezwanie i na każde pytanie. 
10 Wiele dowodów i objawień dał Bóg ludziom od pierwszych dni ludzkości - materialne, namacalne i 
widzialne manifestacje, zgodnie z naiwnością, ignorancją i prostotą tych stworzeń, aż kiedy nadszedł 
właściwy czas, pokazałem się światu przez Jezusa, aby osobiście odpowiedzieć na wszystkie pytania 
ludzi, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i przygotować ich na czas, kiedy nie będą już nieświadomymi, 
niewinnymi i głupimi małymi dziećmi, ale staną się, dzięki światłu Ducha Bożego, wielkimi uczniami, 
dziećmi Bożymi, wyniesionymi przez miłość i wiedzę - ludźmi świadomymi swojej natury, swojego 
przeznaczenia i powodu swojego istnienia. 
11 Tak więc, podczas gdy niektórzy zawsze szukali boskiego wsparcia i pomocy, aby zwyciężyć w 
życiu, inni, w miarę rozwoju ich inteligencji, stali się aroganccy, ponieważ uważali się za niezależnych, 
potężnych i mądrych. Uważali się za zdolnych do twórczych pomysłów i samowystarczalnych. 
12 Spirytualiści i materialiści zawsze istnieli w tej ludzkości, podobnie jak walka światopoglądów 
między jednymi a drugimi, z których każdy walczył, aby udowodnić, że posiada prawdę. 
13 Moja duchowa obecność w tym czasie zdarzyła się po to, by was uspokoić, byście się pogodzili, by 
odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania i by udowodnić wam, że nie mają racji ani ci, którzy 
walczyli o to, co duchowe, ani ci, którzy głoszą, że jedyną prawdą jest ta zawarta w życiu 
materialnym. Ci pierwsi zgrzeszyli jako fanatycy, a ci drudzy jako ignoranci. Nie uświadomili sobie, że 
jeden, jak i drugi, ma część tej prawdy, ale nie zrozumieli, jak je zharmonizować, pogodzić i 
zjednoczyć w miłości. 



14 Wydaje ci się niemożliwe, że się rozumiecie, nie wierzysz w tak wspaniały związek. Ale zaprawdę, 
powiadam wam, wiem bardzo dobrze, że ten związek stanie się rzeczywistością. 
15 W przeciwnym razie nie byłbyś już ukonstytuowany w doskonały sposób, w jaki Bóg cię stworzył, i 
nie miałbyś już mojego światła w twoim sumieniu, aby pracować w sposób sprawiedliwy i słuszny, jak 
wszystkie dzieła Ojca. Trzeba jednak jeszcze trochę poczekać, aby to światło, ta Boska część, którą 
nazywacie duchem, mogła przejść przez człowieka cały przebieg przyznanej mu wolności woli, aby 
mogła wprowadzić go w dzieło odnowy, restytucji i duchowego rozwoju w górę. 
16 Przygotowałeś swoje serce jako sanktuarium, aby mnie w nim przyjąć. Wcześniej przeszedłeś 
przez rachunek sumienia, a łzy skruchy popłynęły z wielu oczu. 
17 Wysłuchałem was wszystkich i błogosławię was wszystkich. 
18 Wiem, kto odczuwał ból, bo był słaby w próbie, kto ślubował mi przebaczyć swojemu wrogowi, a 
nie zrobił tego. Ale kiedy wrócił do mnie, aby mnie wysłuchać, natychmiast poczuł wyrzut sumienia, 
pokornie wyznał swój występek i poprosił mnie o jeszcze jedną szansę. 
19 Wiedzcie, że Ja was umacniam, abyście więcej nie upadli, że Ja was pouczam z nieskończoną 
cierpliwością i wyrozumiałością i że wszystkim dam nowe sposobności, aby dowiedli swego 
zrozumienia, swego wysiłku, swej siły woli i swego postępu; dam wam wszystkim nowe sposobności, 
aby dowiedli swego zrozumienia, swego wysiłku, swej siły woli i swego postępu; dam wam wszystkim 
nowe sposobności, aby dowiedli swego zrozumienia, swego wysiłku, swej siły woli i swego postępu 
20 Zdaj sobie sprawę, że szczera skrucha zmywa wiele plam, rozjaśnia swój ciężar i daje pokój do 
serca. Potem, gdy poczujecie się wolni od waszego ciężaru, pamiętajcie, że jest wielu waszych 
bliźnich, którzy się nie modlą, a jednak cierpią, abyście mogli modlić się za nich z pełnym 
przekonaniem, że mój balsam uzdrawiający zostanie wylany na wszystkich chorych i potrzebujących. 
21 Nie proszę was o modlitwę, która trwa godzinami, ale o modlitwę krótką i serdeczną, prostą w 
formie i głęboką w swej duchowości. Te chwile wystarczą, abym udzielił ci Mojego miłosierdzia. 
22 Modlitwa jest środkiem duchowym, który natchnąłem dla człowieka, aby prowadził dialog z Moją 
Boskością. Dlatego od początku objawiała się ona w was jako tęsknota, jako potrzeba duszy, jako 
schronienie w godzinach nawiedzenia. 
23 Kto nie zna prawdziwej modlitwy, nie zna błogosławieństw, jakie ona przynosi, nie zna źródła 
zdrowia i dobrodziejstw w niej zawartych. Odczuwa on impuls, by zbliżyć się do Mnie, porozmawiać 
ze Mną i przedstawić Mi swoją prośbę, lecz ponieważ brak mu duchowości, ofiara polegająca jedynie 
na wzniesieniu swoich myśli wydaje mu się tak uboga, że natychmiast szuka czegoś materialnego, co 
mógłby Mi ofiarować, myśląc, że w ten sposób lepiej odda Mi hołd. 
24 W ten sposób ludzie popadli w bałwochwalstwo, fanatyzm, obrzędy i zewnętrzne kulty, którymi 
zadusili swoje dusze i pozbawili je tej błogosławionej wolności modlitwy bezpośrednio do Ojca. 
Dopiero gdy ból jest bardzo silny, gdy udręka sięga granic ludzkich sił, dusza uwalnia się, zapomina o 
formalnościach, obala swoje bożki, aby podnieść się i z głębi serca wołać: "Ojcze mój, Boże mój!". 
25 Przez modlitwę osiąga się pokój, zdobywa się mądrość, uzyskuje się zdrowie, rozumie się to, co 
głębokie, oświeca się umysł i pokrzepia duszę. 
26 Ten, kto umie modlić się od ducha do ducha, wszędzie czuje się chroniony, ale nie ten, kto szuka 
figur i obrazów, do których musi się udać, aby odczuć ich obecność i czuć się bezpiecznie. 
27 Czy widzicie, jak w tym czasie materializmu, narody są zajęte prowadzeniem wojny przeciwko 
sobie? A jednak mówię wam, że wielu ludzi tam, pośród tych wojen, odkryło tajemnicę modlitwy - tej 
modlitwy, która wypływa z serca i przychodzi do Mnie jako naglące wołanie o pomoc, jako lament, 
jako błagalna prośba. Potem, kiedy doświadczyli żądanego cudu na swojej drodze, wiedzieli, że nie 
ma innego sposobu na rozmowę z Bogiem, jak tylko w języku duszy. 
28 Uczniów: wy, którzy tworzycie wspólnotę, którzy otrzymaliście nie tylko lekcję, ale całą księgę, 
będziecie gotowi mówić o Mnie tak, jak nikt przedtem nie mówił. 
29 Daję wam teraz wiele okazji do wypełnienia waszych zadań - wykorzystajcie je. Dawaj wszystkim, 
pouczaj wszystkich. To, co wam dałem, nie ma granic i dzięki temu wasze serce nigdy nie będzie 
puste - wręcz przeciwnie, im więcej będziecie dawać, tym bardziej będzie ono w was wzrastać. Im 
bardziej będziesz kochał, tym większą będziesz miał cnotę. 
30 I zostawić moją miłość wśród moich ludzi jako świadectwo mojej obecności. 



31 Moja proklamacja jest z wami, moje światło świeci na ludzki umysł, aby przez jego pośrednictwo 
przesłać ludzkości moje orędzie miłości. 
32 Będziecie posłańcami, na których ustach moje słowo idzie od prowincji do prowincji i od serca do 
serca. 
33 Obecny czas jest przeznaczony dla tego ludu na kontemplację siebie, jest przeznaczony na waszą 
wewnętrzną analizę, abyście naprawdę wiedzieli, czy kochacie Mnie w czystości, czy też popadliście w 
fanatyzm. Godzina jest sprzyjająca, aby poprawić swoje błędy. 
34 Badając znaczenie słowa "uduchowienie", zrozumieliście, że błędem jest chcieć przedstawiać 
Boskość poprzez formy, które nazywacie symbolami, a błąd ten staje się jeszcze większy, jeśli 
weźmiecie pod uwagę, że ukrywacie wtedy, poprzez zewnętrzne pozory, rzeczywistość, która jest tuż 
przed wami. 
35 Pamiętaj, że Ja zawsze przejawiam się w inteligencji, w życiu, w miłości, w mocy, nigdy w 
nieżywych postaciach. Nawet dzisiaj uczestniczycie w jednym z Moich przejawów, który odbywa się 
poprzez intelekt człowieka. Dlaczego upieracie się, by przedstawiać mnie w bezdusznych obrazach i 
figurach? Człowiek, przez którego przejawiam się Ja, odczuwa Mnie głęboko i intensywnie w swojej 
duszy, a nawet w swoim ciele, jego radość jest głęboka, a jego uniesienie sprawia, że widzi jasno 
światło, które dociera do jego intelektu. 
36 Jesteś jak ten człowiek. Dlaczego więc nie czujesz mnie w swoim sercu, jak również? 
37 Zastanówcie się nad tą nauką, a dojdziecie do wniosku, że tam, gdzie istnieje tendencja do 
materializowania Boskości, nie może być mowy o uduchowieniu. 
38 Nie wszyscy rozumiecie w tej chwili, co znaczy "uduchowienie", ani nie rozumiecie, dlaczego 
proszę was o osiągnięcie tego wewnętrznego wywyższenia. Czy możecie być chętni i posłuszni Moim 
przykazaniom, jeśli nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, o co was proszę? Niektórzy jednak 
rozumieją ideał, jaki Mistrz wzbudza w swoich uczniach i spieszą się, by postępować według jego 
wskazówek. 
39 Zamiłowanie do symbolizmu i formalizmu, jak również czczenie obrazów, przypomina o 
duchowym niemowlęctwie ludzkości, o czasach pierwotnych, kiedy ludzie potrzebowali tego, co 
zewnętrzne i widzialne, aby uwierzyć w boskość. 
40 Inteligencja ludzka była na początku swojego rozwoju. W tamtych czasach nie powiedziałbym 
człowiekowi: "Zbadaj i zrozum to, co należy do duszy". Ale dzisiaj, skoro człowiek wszedł na wszystkie 
ścieżki nauki, skoro rozwinął wiele filozofii, skoro rozwinął się intelektualnie w wielu dziedzinach - 
czyż nie pojmie w końcu spirytualizmu? Czy wpadnie w zakłopotanie w obliczu mojego nowego 
przesłania? Nie, ludzie, dusza człowieka potrzebuje i tęskni za moją nauką o zbawieniu. 
41 Nie obawiajcie się walki, aby szerzyć i siać tę naukę. Już teraz wiele narodów szanuje święte prawo 
do swobodnego myślenia. Później ludzie poznają tę wolność umysłu, której ludzkość nie znała do tej 
pory. 
42 Wojny będą nadal na świecie, groźba śmierci i zniszczenia ciąży na narodach, a to dlatego, że 
ludzie, którzy uparcie trzymają się swoich filozofii i doktryn nie chcą uznać prawdę. 
43 Daję wam duchową zachętę, ludzie, abyście nie bali się porażki. jeśli powiedziałem ci, że to 
światło, które rzuciłem w twoją duszę, rozproszy cienie, to teraz powtarzam, że powiedziałem ci 
prawdę 
44 W tej chwili ogarniam was światłem mojej Boskości. Zstępuję, aby przygotować was jako mistrzów 
do pouczania waszych bliźnich słowami i uczynkami miłości i miłosierdzia, pokory i przebaczenia. Ale 
zaprawdę powiadam wam, dzieła zawsze przemawiają głośniej niż słowa. 
45 Człowiek również mówi o miłości do ludzi, o braterstwie i pokoju, ale swoimi uczynkami zaprzecza 
swoim słowom. 
46 Dziś, skoro Ojciec zstąpił, aby dać się wam poznać za pośrednictwem ludzkiego intelektu, mówię 
wam: nie bądźcie z tych, którzy mówią o miłości, a mają w sobie nienawiść, którzy mówią o dobru, a 
czynią coś przeciwnego, którzy mówią o pokoju, a wywołują wojny. Nie, abyście mogli zobaczyć, jak 
moje słowo rozkwita wśród was, musicie mówić o nim poprzez uczynki, które pochodzą z serca. 
47 Mówcie przez duszę, bo jesteście na wysokości czasu Ducha Świętego. Zawsze pozostańcie 
radośni. Jeśli przez krótki czas poczujesz, że się oddalam, to nie ja odejdę, lecz ty, bo osłabiłeś swoją 
duszę. Bo ja żyję w twoim sercu na zawsze. 



48 Odległości i bariery pomiędzy Duchem Bożym a sercem człowieka są tworzone przez samego 
człowieka. Ale ja mieszkam tak blisko was, że nie musicie szukać wzrokiem horyzontu, żeby mnie 
zobaczyć. Wystarczy, że z pobożnością i kontemplacją przenikniecie wasze wnętrze, aby odkryć Mnie 
w Moim sanktuarium. 
49 Moje objawienia tego czasu wprowadzają was w duchowy kontakt z moją boskością - intymność, 
której wasza dusza zawsze szukała. 
50 Wciąż widzę i słyszę, jak ta ludzkość schlebia mi i przywołuje mnie swoimi obrzędami, śpiewami, 
modlitwami słownymi i różnymi formami kultu, by poczuć mnie blisko. Wszystkim daję odczuć Moją 
obecność, jestem ze wszystkimi. Lecz teraz nadszedł czas, kiedy Pan chce, aby uwielbienie Jego dzieci 
było doskonałe, aby ich łączność z Ojcem była również doskonała. I to jest to, co ta nauka objawiła 
wam w tym czasie. Dziś nauczyliście się ode mnie, jak się modlić i jak osiągnąć komunię ducha z 
duchem. 
51 Abyście mogli czynić postępy na tej ścieżce, zachęciłem was do porzucenia wszelkich rytuałów i 
zewnętrznych kultów. W ten sposób z waszych sal konferencyjnych stopniowo zniknęły wszystkie te 
przedmioty, za pomocą których staraliście się reprezentować boskie atrybuty, a także zmysłowość lub 
uzewnętrznienie waszego duchowego uwielbienia Boga. 
52 Moja nauka nie jest tylko po to, by dać wam siłę i pewność siebie podczas waszej ziemskiej 
podróży, ale po to, by nauczyć was, jak opuścić ten świat, przekroczyć progi zaświatów i wejść do 
wiecznego domu. 
53 Wszystkie wyznania wzmacniają duszę w jej przejściu przez ten świat, ale jakże mało ujawniają jej i 
przygotowują do wielkiej podróży do zaświatów. To jest powód, dla którego wielu uważa śmierć za 
koniec, nie wiedząc, że od tego momentu ogląda się nieskończony horyzont prawdziwego życia. 
54 Nazwaliście spirytualizmem nauki, których udzieliłem wam jako Duch Święty w tym czasie, 
ponieważ objawił wam wiele nieprzeniknionych tajemnic. Nie jest już współczesne istnienie zasłony 
między życiem pozagrobowym a człowiekiem. Objawię wam tego życia tyle ile będziecie mogli pojąć i 
tylko to co jest moją Wolą. 
55 Nie uważajcie grobu za koniec, nie widzicie poza nim pustki, śmierci, ciemności czy nicości. Bo 
poza śmiercią cielesną jest życie, światło, wszystko. 
56 Zanim wejdziecie w tamte rejony, musicie się przygotować, wtedy, poprzez podniesienie waszej 
duszy, będziecie mogli zamieszkać lub wejść do "Duchowej Doliny" nawet teraz, gdy jesteście jeszcze 
wcieleni. 
57 Nie widzą w swoim ciele łańcucha, wroga lub kata; zobacz w swoim ciele słabe stworzenie, które 
musisz wzmocnić, bo wtedy będzie to twój sługa, wsparcie i najlepsze narzędzie do wykonania 
zadania i wejść na górę. Uduchowić go, nie pozwalając mu popaść w fanatyzm, abyście mogli 
oderwać się w waszych modlitwach i na skrzydłach myśli przynieść chorym balsam uzdrawiający. 
58 W Drugiej Erze, gdy mówiłem do Moich uczniów o Moim Królestwie, oni nie rozumieli i pytali 
Mnie: "Gdzie jest Twoje Królestwo, Panie?". Lecz gdy zbliżał się dzień odejścia Mojego, słowo Moje 
nie było już w obrazach, było jasno zrozumiane i wszyscy je rozumieli. 
59 Nawet w obecnym czasie, ponieważ zbliża się czas, kiedy nie będę się już objawiał w tej postaci, 
zrezygnowałem z przenośni, aby mówić wam po prostu o wielkich rzeczach, które dla was 
zarezerwowałem. Wszystko, co mówiłem do was od 1866 roku, będzie podsumowane w Moich 
naukach z ostatnich trzech lat. 
60 To słowo, które usłyszeliście w tym czasie za pośrednictwem Boskiego promienia, który oświeca 
umysł człowieka, było dla was nową manną dla waszej duszy. Był to również cud z chlebem i rybami, 
którego Jezus dokonał na pustyni. 
61 Czas, w którym będę z tobą rozmawiał, jest już bardzo krótki. Ćwiczcie się i posługujcie się moim 
słowem i moimi przykładami, abyście z nimi wyszli do ludzkości, aby dać świadectwo mojej nauce. 
Wiele drzwi się przed Tobą otworzy, inne pozostaną zamknięte. Tłumy ludzi przyjdą, aby Cię słuchać, 
a wśród nich będą także głusi. Ale wy będziecie siać, bo serce człowieka jest jak gleba. Ześlę rosę i 
deszcz na wasz siew, a ziarno wyjdzie. 
62 Ci, którzy są przeznaczone, aby przejść do innych narodów będą przekraczać granice jako posłańcy 
pokoju. 



63 Swiat czeka na ciebie jako dolina ekspiacyjna ze wszystkimi swoimi bólami, wadami, chorobami i 
ranami, abyś mógł na nie nałożyć balsam, który ci powierzyłem, a który leczy wszystkie dolegliwości. 
64 Nie czujecie się zdolni do wielkich czynów, ale ja, przez wasze pośrednictwo, przez małą cząstkę 
waszej miłości i waszego miłosierdzia, dokonam zadziwiających dzieł, których będziecie się czuli 
nawet niegodni. 
65 Gdy moje słowo nie będzie już rozbrzmiewać w tych salach zgromadzeń, zgromadzicie się, aby 
czytać moje wykłady, z których zrozumiecie wiele nauk, których wcześniej nie mogliście zrozumieć. 
Widzący zobaczą postać Mistrza, który jako Duch Święty da wam nowe objawienia. Tam, pośród was, 
chorzy złagodzą swój ból, a nieuleczalnie chorzy odzyskają życie, żałobnicy znajdą pocieszenie, a 
zrozpaczeni nową nadzieję. 
66 Będziecie nauczać przez przykład własnego życia, ja zrobię resztę. Wolą Moją było, abyście 
uczestniczyli w tym dziele miłości, abyście miłując bliźnich, Mnie samego miłowali. 
67 Przygotujcie się do dnia mojej ostatniej mowy nauczającej, bo będzie to jak ostatni posiłek w 
Drugiej Erze, w którym otrzymacie moje ostatnie słowa. 
68 Ci, którzy nie przestrzegali Moich wskazówek, ani nie szukali uduchowienia, którzy uparcie 
trzymali się przestarzałych zwyczajów i tradycji, będą musieli wylewać łzy, a później, gdy przeczytają 
w księdze, którą wam powierzam w tym czasie, uświadomią sobie swoje błędy. Następnie, pełni bólu 
i wyrzutów sumienia, będą starali się poprawić swoje błędy. 
69 Światło mojej miłości oświetla świat i jego ścieżki, gdy grozi im ciemność. Dzień po dniu, dusze 
powstają w wielkich ilościach, opuszczając to życie, nie wiedząc dokąd zmierzają. Nie zapominaj o 
nich, daj im światło swojej modlitwy, swojego miłosierdzia. Nie martwcie się o istoty światła, 
ponieważ one już są w świetle i wstawiają się za wami. Nie módlcie się tylko dla mężczyzn, módlcie 
się za wszystkich waszych sąsiadów. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 262  
 
1 Duch mój cieszy się, gdy widzi was zjednoczonych w tym samym pragnieniu zbliżenia się do Mistrza. 
Tutaj, przy objawieniu się Mojego Słowa, zapominacie o nieszczęściu, pretensjach, zazdrości i 
cierpieniu. 
2 Dobrze robisz, aby oczyścić swoje serce, bo moje słowo przyjdzie do niego, gdy przygotowałeś go 
jako sanktuarium. 
3 Pokora i prostota są tym, co powinno istnieć w waszym duchowym kulcie Boga, aby to, co 
materialne i ostentacyjne, nie odciągało was od tego, co istotne, czyli od miłości do Ojca i 
miłosierdzia względem bliźniego. Gdy jesteście gotowi na te chwile wzniesienia, wasze myślenie 
będzie dostosowane do Boskiej myśli. 
4 Twórzcie lud zjednoczony, braterski, miłujący prawdę i dobre uczynki, cieszący się z przybycia 
nowych braci i sióstr, przyjmujący ich z uśmiechem na ustach, z prawdziwą miłością w sercu i 
modlitwą w duchu. Dacie im to, co zgromadziliście w czasie, gdy mnie słuchaliście. Pokażecie im 
prawdziwą drogę, którą wam wyznaczyłem, i będą się radować na myśl, że bierzecie ze mnie 
przykład. Nie ma znaczenia, że Twoja wiedza nie jest jeszcze zbyt głęboka. Jeśli wasze miłosierdzie 
jest wielkie, będziecie czynić prawdziwe cuda. 
5 Misja ta nigdy nie będzie się wydawać trudna, jeśli ten, kto ją wypełnia, oświetla swoje dzieła 
miłością. Z drugiej strony, dla tego, kto wypełnia ją po prostu jako obowiązek, może się ona wydawać 
ciężkim krzyżem. 
6 Nie zniechęcajcie się, jeśli myślicie, że jesteście jeszcze zbyt niedoskonali, aby wykonać tak 
delikatną misję. Dobra wola przezwycięża wszystko. 
7 Uczę was teraz pewnego sposobu przygotowania się, aby wasze codzienne prace były inspirowane 
szlachetnymi uczuciami i aby nawiedzenia i trudności nie zatrzymywały was i nie zmuszały do 
odwrotu: Gdy otworzycie oczy na światło nowego dnia, módlcie się, zbliżcie się do Mnie poprzez 
wasze myślenie, następnie ułóżcie swój plan dnia inspirowany Moim światłem, a teraz podnieście się 
do walki życia. Czyniąc to, weźcie na siebie siłę i ani przez chwilę nie sprzeciwiajcie się posłuszeństwu 
i wierze. 
8 Zaprawdę powiadam wam, wkrótce wasza wytrwałość i wynik waszych prac zadziwi was. 
9 Zobacz do niego, że twoje działania zawierają prawdziwość i czystość, i nie bój się wyśmiewany 
przez swoich bliźnich. Bo w tej chwili pochopności nie będą wiedzieć, co czynią. 
10 Widzę, że obawiasz się uwłaczających osądów i krytyki. Nie chcę, żebyś był wyśmiewany. Ale jeśli 
twoje sumienie nie zarzuca ci, przebaczę tym, którzy mogli cię skrzywdzić i sprawię, że światło 
prawdy zabłyśnie w ich umysłach. 
11 Miejcie prawdziwą wiedzę o tym, czym jest miłosierdzie, jak je odczuwać i jak nim obdarzać, aby 
było czyste i abyście je czynili bez ostentacji. Zawsze "niech nie wie lewa twoja strona, co czyni 
prawa", to znaczy, nie dawaj z ostentacją, bo w ten sposób zniszczysz każde dzieło miłosierdzia. 
12 Z każdą z tych wspólnot chciałem stworzyć prawdziwą rodzinę, w której wszyscy będziecie się 
miłowali, w której będziecie się wzajemnie wspomagali w cierpieniach i potrzebach, abyście się uczyli 
miłosierdzia między sobą. Gdy to uczucie rozwinie się i dojrzeje w waszych sercach, będziecie mogli 
wyruszyć na ścieżkę walki, by ofiarować jej dobre owoce tym, którzy potrzebują miłości i światła, a 
których tysiące napotkają na waszej drodze. 
13 Przyjdzie dzień, kiedy nie będziecie już częścią tych rzesz uczniów, którzy gromadzą się dzisiaj, aby 
słuchać mojej nauki. Lecz nawet jeśli jesteście rozproszeni w różnych miejscach na ziemi, 
pozostaniecie zjednoczeni w walce i w wypełnianiu waszej misji w duchu. Nikt nie będzie w stanie 
zerwać tych więzów duchowej jedności. 
14 Bądźcie błogosławieni, ponieważ byliście w harmonii z Ojcem waszym. Ani jedna nieczysta myśl 
nie zakłóciła waszych umysłów w tej godzinie obcowania z waszym Bogiem. Wszystko było harmonią, 
a w niej słyszeliście moje słowo na łonie natury, z dala od wszelkich miejsc zgromadzeń. 
15 Oto chwała tego, co cię otacza: wysokie góry, które są ołtarzami w nieustannym hołdzie dla 
Stwórcy; gwiazda słońca jako niezmiernie wielka lampa, oświetlająca życie ludzi; harmonijny śpiew 



ptaków, wysyłających swe tryle do Ojca, które są jak pieśni błagalne, a pośród tej chwały twoja dusza 
w zachwycie na koncert słowa Bożego. 
16 Mój Duch Pocieszyciel jest z wami, Moje Światło rozlewa się w promieniach, a jednocześnie 
przyjmuję z waszych serc ofiarę, którą dla Mnie przynieśliście. 
17 Dlatego w tej atmosferze wzniesienia i duchowości zobaczycie, że największe cuda staną się 
rzeczywistością wśród was. Proście, proście za chorych, za potrzebujących, za nieobecnych, za 
zagubionych, bo wtedy otrzymają w obfitości. 
18 Umiłowani ludzie, którzy szukają najlepszej ofiary, aby zaprezentować się przede mną z: 
oczyściliście się i obmyliście z przewinień, które wskazuje wam sumienie, i żałując za grzechy, 
przygotowujecie sanktuarium, aby być w komunii ze Mną. 
19 Czuwajcie i módlcie się, uczy was Mistrz, abyście byli mocni w obliczu pokusy i nie grzeszyli więcej. 
Módlcie się za siebie i za tych, którzy nie wiedzą, jak się modlić. Jak dużo czasu będziesz potrzebował 
na codzienną modlitwę? O długich godzinach, by wznieść swą duszę do Mnie? Nie, ludzie, pięć minut 
wystarczy. Ten krótki czas miłości, poddania się Mi, jest czasem, którego potrzebujecie, by ofiarować 
Mi wasze poddanie się i wasze posłuszeństwo Moim uprzednim planom na dzień, który przeżywacie. 
Pocieszę cię w twoich potrzebach, zachęcę cię w twojej pracy i oświecę cię dla pomyślności twoich 
projektów. 
20 Ilekroć potrzebujecie powiernika, życzliwego przyjaciela, zwróćcie się do Mnie i złóżcie przede 
Mną cierpienia, jakie mogą istnieć w waszych sercach, a Ja wam doradzę najlepszą drogę - 
rozwiązanie, którego szukacie. Jeśli twoja dusza jest obciążona ciężarami, to dlatego, że zgrzeszyłeś. 
Przyjmę was i będę łaskawy w moim osądzie; wzmocnię wasze postanowienie zmiany i przywrócę 
wam siły, które utraciliście. 
21 Tylko przestrzeganie moich nauk utrzyma was w łasce i zachowa wasze zdrowie psychiczne i 
fizyczne. Doświadczenie, które zdobędziecie, będzie światłem, które będziecie gromadzić stopniowo 
w swojej duszy. 
22 Mój sąd i moje prawo są nieubłagane, a jeśli musisz zapłacić swój dług w tym czasie, zrób to w 
miłości, cierpliwie. Ale kiedy będziesz wyczerpany, pomogę ci nieść twój krzyż, abyś nabrał nowych sił 
do dalszej walki. 
23 Jeśli wiesz, że twoje przeznaczenie jest zapisane, że próby tylko szlifować serce i zginać cielesną 
naturę, dlaczego się buntujesz? 
24 Twoja dusza została obdarzona wielką siłą, a próby, które na ciebie zsyłam, nie są większe niż 
twoje możliwości i energia, którą posiadasz. Są to świadczenia, które pomagają w zdobywaniu zasług 
i oszczędzaniu. 
25 Mój Ojciec-Duch cierpi, kiedy widzi ból ludzkości. Nie ukarałem ich. Moje prawa miłości i 
sprawiedliwości, wprowadzone w życie, przynoszą tylko dobrobyt i pokój. 
26 Przez człowieka zostały wyzwolone siły zniszczenia. Wojna zasiała swoje ziarna we wszystkich 
sercach. Jak wiele bólu doświadczyła ludzkość! Ileż opuszczenia, nędzy, sieroctwa i smutku pozostawił 
na swojej drodze! Czy uważasz, że dusze tych, którzy polegli w bitwie zginęli, lub że ta część życia, 
wieczność, która mieszka w człowieku, już nie istnieje? 
27 Nie, ludzie: dusza przetrwa wojnę i śmierć. Ta część mojego własnego ducha powstała z pól bólu i 
szuka nowego horyzontu na mojej drodze, aby dalej żyć, rozwijać się i ewoluować. 
28 A tych, którzy pozostali na ziemi i widzieli, że ich ojczyzny są zniszczone, ich pola spustoszone, 
zarazy i głód, zasady moralności i dobroci podeptane, zachowałem ich odwagę do życia i czuwałam 
nad nimi wszystkimi. 
29 W przyszłych czasach użyję ich, aby nieśli światło Mojego Słowa innym narodom. Powierzam im 
wielką misję duchową. 
30 Nauczyli się modlić, jak was pouczyłem. W tych duszach nie ma bólu, nie ma nędzy, ale jest 
wielkość duszy, bo w czasie próby umiłowały Mnie, zrozumiały Mnie i były Mi posłuszne. Oni oczyścili 
się w bólu. 
31 Ludzie, zjednoczcie waszą modlitwę z modlitwą za te dusze. Nie oczyściliście się w bólu, waszym 
tyglem był pokój, który ofiarowałem wam w tym czasie w moich słowach miłości. Kiedy już 
zostaniecie przygotowani - jedni przez ból, inni przez miłość - ruszycie razem, zjednoczycie się i 
razem, podążając za moimi naukami, zgłębicie moje słowo. Wypijecie ten kielich miłości i 



potwierdzicie, że wszystko, co otrzymaliście, było dobroczynne. Posunę naprzód moją Pracę i pokażę 
wam ostateczny cel, rezultat tego samego. Na duchowych i moralnych ruinach, jakie przedstawia 
ludzkość, zbuduję cały i silny świat. 
32 Twój sąd ma dopiero nadejść, ludzie, a jak inne narody poniosły ciężar mojego sądu, tak i wy 
otrzymacie go według waszych uczynków w oznaczonym czasie. 
33 Przyjmuję wszystkich, zarówno tego, który przychodzi, aby Mnie słuchać, jak i tego, który wchodzi, 
aby Mnie badać, albo tego, który z wielkim samozadowoleniem zaprzecza wszystkiemu, co usłyszał, i 
przychodzi tylko z ciekawości; przyjmuję wszystkich, którzy przychodzą, aby Mnie słuchać, i przyjmuję 
wszystkich, którzy przychodzą, aby Mnie słuchać. 
34 Zaprawdę powiadam wam, blask mój zawsze był i zawsze będzie - dawniej w jeden sposób, dziś w 
inny, jutro w jeszcze inny, i tak przez całą wieczność. 
35 Między Ojcem a dziećmi istnieje więź, która nigdy nie może być zerwana, i ta więź jest przyczyną 
rozmowy między Boskim Duchem a wami wszystkimi. 
36 Błogosławiony, kto szuka prawdy, bo jest tym, który pragnie miłości, światła i dobra. Szukajcie, a 
znajdziecie, szukajcie prawdy, a ona sama do was przyjdzie. Nie przestawajcie myśleć, nie 
przestawajcie pytać Księgi Boskiej Mądrości, a ona wam odpowie, bo Ojciec nigdy nie milczy ani nie 
jest obojętny wobec tego, kto Go żarliwie pyta. 
37 Ilu z tych, którzy szukają Prawdy w książkach, w uczonych i w różnych naukach, w końcu odkryją ją 
w sobie, ponieważ umieściłem w najgłębszym wnętrzu każdego człowieka ziarno Wiecznej Prawdy? 
38 Oto moje światło świeci w ludzkim mózgu i staje się słowem. Dlaczego uważasz, że ta manifestacja 
jest niemożliwa? Czy uważasz, że ludzie mogą być bardziej zdolni niż Bóg, gdy osiągają komunikację 
na odległość za pomocą ich nauki? 
39 Zaprawdę powiadam wam: Jeśli nie znacie zdolności, którymi obdarzona jest dusza człowieka, to 
tym mniej będziecie mnie znali. 
40 Daję się poznać poprzez ludzki organ umysłu, ponieważ mózg jest "aparatem" doskonale 
stworzonym przez Stwórcę, aby mogła się w nim objawić inteligencja, która jest światłem duszy. 
41 Ta "aparatura" jest modelem, którego nigdy nie uda się wam naśladować przy pomocy całej 
waszej nauki. Będziecie używać jego formy i konstrukcji jako wzoru dla waszych dzieł, ale nigdy nie 
osiągniecie doskonałości, jaką mają dzieła waszego Ojca. Dlaczego więc wątpisz, że mogę używać 
tego, co stworzyłem? 
42 Jeszcze raz powtarzam wam, że nie znacie samych siebie. Bowiem gdybyście znali siebie duchowo, 
nie tylko zaakceptowalibyście ten boski przejaw poprzez wasz intelekt, lecz zrozumielibyście, że 
czekają was jeszcze większe niespodzianki. Gdybyście znali samych siebie, nie narzekalibyście, że nie 
jesteście rozumiani przez waszych kolegów, bo nie znacie nawet samych siebie. Poznajcie siebie, 
byście nie byli dla siebie wiecznymi pytaniami, byście nie szukali wszędzie odpowiedzi, którą nosicie 
w sobie. 
43 Całe moje nauczanie ma na celu, abyście zobaczyli wszystko, co zawiera wasza istota, ponieważ z 
tego poznania rodzi się światło, aby znaleźć drogę, która prowadzi do tego, co wieczne, do tego, co 
doskonałe, do Boga. 
44 Moja nauka ma na celu stworzenie w tobie istoty, która jest wyższa od wszystkiego, co istnieje na 
świecie - istoty, która jest hojnością, światłem i pięknem duszy, cnotą, mądrością i mocą. Jak wielka 
wtedy będzie wasza błogość i wewnętrzny pokój! Wasz duch powie wam: "To jest prawdziwa esencja 
waszej istoty". 
Jakże inne będzie zachowanie tych, którzy usunęli ze swych serc wszelkie dobre nasienie i poświęcili 
swe istnienie samolubnemu życiu, materialistycznemu i złośliwemu. Kiedy już spojrzeli w głąb siebie, 
kiedy odbyli chwilę dialogu z własnym sumieniem, zobaczyli siebie w tym lustrze, które nigdy się nie 
ściemnia, które nigdy nie kłamie, i przerazili się potworem, którego noszą w sobie i którego nie 
potrafią rozpoznać jako własnego dzieła. 
45 O niewierni! Przychodźcie i słuchajcie mnie często, Moje słowo pokona wasze zwątpienie. Jeżeli 
macie wrażenie, że wyraz Mojego Słowa nie jest taki sam, jaki Ja kiedyś miałem, to mówię wam, że 
nie powinniście przywiązywać się do formy, do tego, co zewnętrzne, ale szukać istoty, która jest taka 
sama. Istota, znaczenie, jest zawsze jedno, ponieważ Boskość jest wieczna i niezmienna; lecz forma, 



w jakiej przychodzi do was objawienie, lub poprzez którą daję wam poznać inną część prawdy, 
zawsze ukazuje się zgodnie z receptywnością lub rozwojem, jaki osiągnęliście. 
46 Znaczna część mojej nauki była po to, abyście odkryli siebie, abyście poznali siebie, abyście już nie 
upadali na drodze i nie wołali o miłosierdzie, kiedy czujecie się zagubieni lub nędzni. 
47 Po co ronić łzy, skoro nosisz w sobie tak wiele bogactw i ukrytych skarbów? Jednym z celów 
twojego życia, o którym dawno zapomniałeś, jest to: Musicie poznać siebie, żeby odkryć wszystko, co 
dusza w sobie trzyma. 
48 Pytajcie, badajcie, zgłębiajcie, a im bardziej wnikacie w swoje jestestwo, tym większe skarby i 
niespodzianki odkryjecie. 
49 Wy tłumy ludzi, chodźcie ze Mną, Ja was zbawię. Kiedy męczy cię twój świat, kiedy twoi bliźni źle 
cię oceniają, kiedy twoi bliscy cię nie rozumieją, przyjdź do mnie, a ja cię przyjmę. Udowodnię ci, że 
wiem o wszystkim, co ci się przytrafiło. 
50 Przyjdźcie tutaj, abym mógł was podnieść do prawdziwego życia i przypomnieć wam, że zostaliście 
stworzeni, aby dawać. Ale tak długo, jak nie wiecie, co nosicie w sobie, nie będziecie mogli dać tego 
temu, kto tego potrzebuje. 
51 Zobacz, jak wszystko, co cię otacza, wypełnia misję dawania. Żywioły, gwiazdy, istoty, rośliny, 
kwiaty, ptaki - wszystko, od największego do najmniej dostrzegalnego, ma zdolność i przeznaczenie 
do dawania. Dlaczego robisz wyjątek, chociaż jesteś najbardziej obdarzony boską łaską miłości? 
52 O ileż bardziej powinniście wzrastać w mądrości, w miłości, w cnocie i w umiejętności, abyście byli 
światłem na drodze waszych młodszych braci i sióstr! Jakie wysokie i piękne przeznaczenie wyznaczył 
ci twój Ojciec! 
53 Odczujcie mój pokój i noście go w głębi waszego serca. Nie pozwól, aby ktokolwiek pozbawił cię 
mojego pokoju. Jest to skarb - największy, jaki człowiek może posiadać. 
54 Ani siła, ani nauka nie były w stanie dać wam pokoju. Jednak mówię wam, żebyście nie rozpaczali, 
jeśli go nie znajdziecie. Bo nie minie wiele czasu, zanim zrozumiecie, że pokój jest naprawdę w 
ludziach dobrej woli, aby kochać, służyć i przestrzegać praw dyktowanych przez Boga. 
55 Słuchajcie mojej nauki, która uczy was najbardziej praktycznego, prostego i łatwego sposobu 
wypełniania Prawa. Zrozumcie, że wasz Bóg, Jego dzieła i życie są proste i zwykłe, że to wasza 
ignorancja i niedojrzałość sprawiają, że to, co proste, wydaje się wam skomplikowane, a to, co 
oczywiste, wydaje się tajemnicze. 
56 Bóg nie jest skomplikowany, tajemniczy, ani bez porządku w Jego stworzeniu, bo to, co jest 
doskonałe jest proste. Stworzenia, z drugiej strony, w ich różnych stadiach, im bardziej są 
niedoskonałe, tym bardziej są skomplikowane. 
57 Starajcie się poznać Mnie, wniknąć w sens tego, co duchowe, aż będziecie mogli mieć prawdziwe 
pojęcie o waszym Ojcu. Nawet jeśli wasza wiedza o mnie jest niewielka, będzie ona dokładna. 
58 Jeśli będziecie mieli prawdziwe pojęcie o moim istnieniu, o mojej istocie, o mojej mocy i mojej 
sprawiedliwości, będziecie mogli, gdy nadejdzie czas, przedstawić waszym bliźnim prawdziwe pojęcie 
o tym, czym jest wasz Ojciec. 
59 Zobaczycie wtedy, że Bóg, którego ludzie wyobrażali sobie jako odległego, niedostępnego, 
tajemniczego i niezrozumiałego, zniknie, aby w jego miejsce pojawił się prawdziwy Bóg, którego serce 
jest wiecznie otwarte dla jego dzieci, który jest obecny w każdym miejscu i w każdej chwili. 
60 Gdy mnie naprawdę poznasz, bo na razie twoje pojęcie o mnie jest bardziej ludzkie niż duchowe, a 
twoja wiara mała, będziesz mnie kochać głębiej niż dziś. Gdy pokochacie Mnie w sposób doskonalszy, 
będziecie niestrudzenie nieść światło wszędzie tam, gdzie napotkacie ciemność. Twoje współczucie 
dla tych wszystkich, którzy nie znają prawdziwego Ojca będzie szczere - dla tych, którzy myśląc, że 
Mnie kochają i znają, tak naprawdę nie znają Mnie, ani nie kochają szczerze. 
61 W Drugiej Erze z przyjemnością chodziłem po polach, gdzie robotnicy rolni, gdy widzieli mnie 
przechodzącego, przychodzili do mnie i mówili do mnie sercem. Mój duch radował się widząc je 
czyste i proste. Wchodziłam do domów, czasem w momencie, gdy rodzice zasiadali do stołu z małymi 
dziećmi. Kiedy usłyszeli Moje wezwanie, przyszli do Mnie z radością, zaprosili Mnie do wspólnego 
posiłku, otworzyli przede Mną swoje serca, aby prosić o jakiś dar łaski. Pobłogosławiłem ich 
wszystkich, a gdy połączyłem się z Moimi uczniami, powiedziałem im: Te rodziny są odbiciem 
Królestwa Niebieskiego, a te domy są jak sanktuaria. 



62 Od czasu do czasu, kiedy byłam sama, odkrywały mnie dzieci, które przychodziły do mnie, aby 
ofiarować mi małe kwiatki, opowiedzieć mi jakieś smutki i ucałować mnie. 
63 Matki były niespokojne, gdy znajdowały swoje dzieci w moich ramionach, słuchając moich słów. 
Uczniowie, sądząc, że oznacza to brak szacunku dla Mistrza, próbowali odpędzić ich od Mojej 
bliskości. Wtedy musiałem im powiedzieć: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, bo aby wejść do 
Królestwa Niebieskiego, musicie mieć czystość, prostotę i łatwość dzieci." 
64 Cieszyłem się tą niewinnością i bezstronnością, tak jak cieszy się człowiek na widok pąka kwiatu, 
który dopiero się otwiera. 
65 Oni także są duszami w procesie rozkwitu, obietnicami na przyszłość, życiem, które zaczyna 
błyszczeć. 
66 Kocham dusze, ponieważ są one pąkami, które muszą rozkwitnąć w życiu, na chwałę Ojca. 
67 Pewnego razu zostałem zaproszony na wesele razem z Maryją, moją ziemską Matką. Chciałam być 
z Moimi dziećmi w tym ważnym momencie życia dwojga ludzi, którzy łączą się w miłości. Chciałem 
zobaczyć radość tych serc i przeżyć z nimi ich święto, dając wam do zrozumienia, że nie jestem 
obojętny na żadną z waszych zbawczych radości i że moja obecność nie może być nieobecna w 
żadnym z ważnych i znaczących momentów waszego życia, a Maryja, kochająca Matka i wasza 
Orędowniczka, również dała dowód tego, co jest Jej obowiązkiem wobec tej ludzkości, gdy poprosiła 
Jezusa, używając Jego mocy, o zwiększenie wina na ucztę, którego przez krótki czas brakowało. 
6Udzieliłem tego cudu ze względu na to błogosławione wstawiennictwo, ze względu na serce tej 
kobiety, której wiara w moją moc i natchnienie do proszenia są dla ciebie doskonałym przykładem. 
68 Pozwólcie mi wspomnieć, choćby pokrótce, o tych zdarzeniach. Nie mówcie jednak, że jest to 
absolutnie konieczne, abym wrócił do świata. Wtedy bowiem muszę wam powiedzieć, że wszystko, 
czego doświadczyłem i co mówiłem, zostało zapisane i jest obecne w waszym duchu. Z drugiej strony, 
powinniście uznać, że to życie, cudowne we wszystkich swoich stadiach rozwoju, jest głębokim i 
nieskończonym podręcznikiem, który wiecznie mówi do was ode mnie. 
69 Obserwujcie go, odczuwajcie, a odkryjecie w nim Mistrza, Ojca i Sędziego, usłyszycie głos, który już 
tutaj mówi do was o innym, wyższym, bardziej świetlistym i doskonałym życiu. 
70 Uczniowie: podniosłem was z prochu ziemi, w którym leżycie pokonani przez ból, do życia pełnego 
nadziei i urzeczywistnienia. Dałem wam odczuć moją siłę w waszych próbach, nauczyłem was nie 
wątpić, nie rozpaczać, nawet w największych cierpieniach. 
71 Dziś wiecie, że cała ludzkość pije kielich cierpienia, że nie jesteście jedynymi, którzy cierpią, nie 
jesteście jedynymi, którzy wylewają łzy, nie jesteście jedynymi, którzy z większą intensywnością 
opróżniają kielich cierpienia. Za to mi dziękujecie i kierujecie swoje myśli do waszych bliźnich, 
zapominając trochę o sobie. 
72 Wszyscy nosicie ranę w swoich sercach. Kto mógłby przeniknąć twoje wnętrze tak jak ja? Znam 
wasze cierpienie, wasz smutek i zniechęcenie w obliczu tak wielkiej niesprawiedliwości i 
niewdzięczności, która panuje w waszym świecie. Znam zmęczenie tych, którzy żyli i pracowali długo 
na ziemi i których istnienie jest dla nich jak ciężkie brzemię. Wiem o niespełnieniu tych, którzy zostali 
sami w tym życiu. Wszystkim wam mówię: "Proście, a będzie wam dane", bo przyszedłem dać wam 
to, czego potrzebujecie ode mnie, czy to towarzystwa, spokoju ducha, uzdrowienia, zadań, czy 
światła. 
73 Nie wstydźcie się płakać przede mną, mężczyźni, bo łzy nie są tylko dla dzieci i kobiet. 
Błogosławieni, którzy płaczą przede Mną, bo ręka Moja osuszy ich łzy, a Moje słowo pociechy zstąpi 
do ich serca. Ten, kto przychodzi do mnie słaby, będzie potem silny wobec swoich bliźnich, bo 
wiedział, jak stać się silnym w sile swego Ojca. 
74 Wiedzcie, że Ja nie ograniczam się do odczuwania waszych utrapień, ale chcę je usunąć. Ale jest 
konieczne, abyście nie tylko o tym wiedzieli, ale abyście mieli miłość i wiarę w Moje Prawo, abyście 
umieli prosić i modlić się, i abyście mieli cierpliwość w próbach. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 



Instrukcja 263  
 
1 Pokój mojego Ducha niech będzie w was w tej chwili komunii, w której Boskie Światło oświeca was i 
umacnia waszą duszę. 
2 Błogosławieni są ci, którzy marzą o raju pokoju i harmonii. 
3 Błogosławieni, którzy gardzą błahostki, próżności i namiętności, które nie robią nic dobrego dla 
człowieka, a tym bardziej dla jego duszy, i traktowali je z obojętnością. 
4 Błogosławieni są ci, którzy oddalili się od fanatycznych kultów, które prowadzą donikąd, i porzucili 
starożytne i błędne przekonania, aby objąć absolutną, nagą i czystą prawdę. 
5 Błogosławię tych, którzy odrzucają to, co zewnętrzne, aby oddać się kontemplacji duchowej, miłości 
i wewnętrznemu pokojowi, ponieważ coraz bardziej uświadamiają sobie, że świat nie daje pokoju, że 
można go znaleźć w sobie. 
6 Błogosławieni ci spośród was, których Prawda nie przeraziła i którzy nie zostali przez nią zgorszeni, 
bo zaprawdę powiadam wam, Światło spłynie na waszą duszę jak wodospad, aby na zawsze ugasić 
wasze pragnienie Światła; powiadam wam, nie puszczę was, nie puszczę was, puszczę was... 
7 Rozpościeram Mój płaszcz pokoju nad wami, którzy jesteście zgromadzeni w tym czy innym miejscu 
i ogarnięci pragnieniem Boskiego Mistrza. gdy do mnie przyjdziesz, módl się, módl się, uczniu mój, bo 
chociaż jeszcze nie widziałeś, jak się spełniło wszystko, co ci przepowiedziałem, to jednak zobaczysz, 
że się spełni. 
8 Módlcie się nadal, aby ciężar ludzkiej niewiedzy ustąpił, a także próżność tych, którzy twierdzą, że 
są uczeni, ponieważ zgromadzili wiedzę innych ludzi, a którzy nie wiedzą, że prawdziwy uczony 
człowiek nie jest tym, który stara się, aby odkryć najlepszy sposób niszczenia, rządzenia, 
unicestwiania, ale ten, kto wznosi się, aby móc tworzyć, aby uczynić życie ludzi bardziej harmonijnym, 
inspirując się w miłości do Boga wszystkich rzeczy stworzonych i w miłości do wszystkich stworzeń. 
9 Mówię wam, uczniowie, nie szukać prawdy w fałszu, ale szukać prawdy w duszy pokornej, w sercu 
podniesionym przez miłość do bliźniego, w prostocie i czystości życia. 
10 W mądrości jest balsam uzdrawiający i pocieszenie twoje serce tęskni. Dlatego obiecałem wam 
kiedyś Ducha Prawdy jako Ducha Pocieszenia. 
11 Ale ważne jest, aby mieć wiarę, tak aby nie zatrzymywać się w drodze, ani nie czuć strachu w 
obliczu prób. 
12 Wiara jest jak latarnia morska, która oświetla ci drogę przez życie, aż dotrzesz do bezpiecznej 
przystani wieczności. 
13 Wiara nie może być wiarą tych dusz letnich i bojaźliwych, które dziś robią jeden krok do przodu, a 
jutro jeden krok do tyłu, które nie chcą zmagać się z własnym bólem i wierzyć w zwycięstwo Ducha 
jedynie dzięki miłosierdziu Ojca. 
14 Wiara jest tym, co czuje dusza, która wiedząc, że Bóg jest w niej, kocha swego Pana i rozkoszuje 
się odczuwaniem Go w niej i miłością do bliźnich. Tak wielka jest jej wiara w sprawiedliwość Ojca, że 
nie oczekuje od bliźnich miłości, przebaczenia przewinień i występków, ale wierzy, że jutro zostanie 
napełniona światłem, ponieważ osiągnęła oczyszczenie przez swoje zasługi. 
15 Kto ma wiarę, ma pokój, ma miłość i ma dobroć w nim. 
16 On jest bogaty w duchu, a nawet w rzeczach materialnych, ale w prawdziwym bogactwie, a nie w 
tych, które wy uważacie. 
17 Ludzie uciekają w popłochu przed nieszczęściem, a w swym przerażeniu wpadają wciąż na nowo w 
przepaści i trudy. Nie myślą o właściwych środkach, aby się z tych szponów uratować. Ale ten, kto 
ucieka od nędzy świata jest egoistą, który rzuca w dół, uciska, rozrywa na kawałki, i doprowadza do 
ruiny wszystkich, którzy przekraczają jego drogę. Myśli tylko o sobie, ma za jedyny ideał i cel swoje 
bezpieczeństwo i zachowanie. Inni nie są jego braćmi, wszyscy są dla niego obcy. On nie ma wiary, 
nie zna tego światła, nie ufa prawdzie, bo nie chciał jej poznać. 
18 Ale co zrobiliście z tymi ludźmi, ludzkości, których posłałem do was, aby przypomnieć wam o mojej 
drodze, drodze wiary, która jest drogą mądrości, miłości i pokoju? 
19 Nie chciałeś wiedzieć o ich obowiązkach i walczyłeś z nimi z obłudną wiarą, którą masz z powodu 
swoich teorii i wyznań. 



20 Oczy wasze nie chciały kontemplować tego światła, które każdy z moich wysłanników przyniósł 
wam jako przesłanie miłości, czy nazywacie ich prorokami, jasnowidzami, ludźmi oświeconymi, 
lekarzami, filozofami, naukowcami czy pastorami. 
21 Ci ludzie szerzyli światło, lecz ty nie chciałeś widzieć ich światła, szli przed tobą, lecz ty nie chciałeś 
iść ich śladami; zostawili ci za przykład drogę ofiary, bólu, miłosierdzia, lecz ty bałeś się iść za ich 
przykładem, nie zdając sobie sprawy, że ból tych, którzy idą za Mną, jest radością ducha, drogą pełną 
kwiatów i horyzontem pełnym obietnic; zostawiłem ci drogę ofiary, bólu, miłosierdzia, lecz ty bałeś 
się iść za ich przykładem, nie zdając sobie sprawy, że ból tych, którzy idą za Mną, jest radością ducha, 
drogą pełną kwiatów i horyzontem pełnym obietnic; zostawiłem ci drogę ofiary, bólu, miłosierdzia 
22 Ale nie przyszli, aby wąchać zapach kwiatów ziemi, ani upajać się przemijającymi przyjemnościami 
tego świata, bo pragnienie ich duszy nie było już dla nieczystych, ale dla wysokich. 
23 Cierpieli, ale nie szukali pocieszenia, bo wiedzieli, że przyszli, aby być pocieszeni sami. Nie 
spodziewali się niczego od świata, bo po bitwie oczekiwali radości oglądania zmartwychwstania dusz 
do wiary i życia - wszystkich tych, którzy odeszli od prawdy. 
24 Kim są te istoty, o których wam mówię? Mówię wam, że są to wszyscy ci, którzy przynieśli wam 
przesłania światła, miłości, nadziei, zdrowia, wiary, zbawienia, bez względu na to, jakie mieli imię, lub 
jakim sposobem widzieliście ich pojawienie się, lub jaki tytuł nosili na ziemi. 
25 Jak oni, wy też możecie być, biorąc za przykład wspaniałe przykłady, które nieustannie daję wam 
przez Moich wysłanników. Nie traktuj jednak jako wymówki braku zrozumienia mężczyzn dla Twoich 
dzieł. Nie mówcie, że ci, którzy przynieśli wam przesłanie miłości, tylko siali, a nie zbierali. Nie, ludzie, 
żniwo duszy nie przychodzi szybko, jeśli weźmiemy pod uwagę, że "ciało" jest ziemią jałową, którą 
trzeba nieustannie czynić płodną przez miłość, aż przyniesie owoc. 
26 Co mam powiedzieć o waszych dzisiejszych uczonych, o tych, którzy kwestionują naturę, jej siły i 
żywioły, sprawiając, że dobro jawi się jako coś złego? Doświadczą oni wielkiego cierpienia, ponieważ 
zerwali i zjedli niedojrzały owoc z drzewa nauki - owoc, który mogli dojrzeć tylko z miłością. 
27 Tylko moja miłość może cię uratować! Spójrzcie, w mężczyznach nie pozostała nawet resztka 
miłości. Módlcie się, ale z prawdziwą wiarą w moc modlitwy, z wiarą tak wielką, że przezwycięża ona 
przemoc broni, z którą wasi bliźni walczą w życiu i niszczą pokój swoich sąsiadów. 
28 Wy, którzy usunęliście sprzed oczu te figury i obrazy, których używaliście, aby się modlić, możecie 
praktykować prawdziwą modlitwę, ponieważ nie ograniczacie już Boga do starca, ani nie pozwalacie, 
aby wasza wyobraźnia nadawała ludzką postać temu, co nie ma postaci, ponieważ jest boskie. 
29 Gdy ciało wasze pozostanie na ziemi, a dusza wasza wzniesie się do niebiańskich domów, gdy 
przejdziecie przez to, co nazywacie śmiercią i wzniesiecie się w nieskończoność, zrozumiecie, jak 
wiele fałszywych idei stworzył wasz umysł, a wtedy poczujecie, jak kłamstwo odchodzi od waszej 
duszy, jak opaska spadająca z oczu i pozwalająca im ujrzeć światło prawdy. 
30 Jak wielu ma nadzieję, że osiągnie najwyższe niebo, aby poznać Maryję, którą zawsze wyobrażają 
sobie w ludzkiej postaci, jako kobietę, którą była na świecie, Matkę Chrystusa, który stał się 
człowiekiem, i którą wyobrażają sobie jako królową na tronie, piękną i potężną. Lecz mówię wam, że 
nie powinniście już nadawać formy Boskości w waszych umysłach. Maryja, wasza Duchowa Matka, 
istnieje, ale nie ma Ona ani postaci kobiety, ani żadnej innej formy. Ona jest świętą i kochającą 
czułością, której miłosierdzie rozciąga się do nieskończoności. Ona króluje w duszach, ale Jej 
królowanie jest królowaniem pokory, miłosierdzia i czystości. Ale ona nie ma tronu, jak wyobrażają 
sobie ludzie. Jest piękna, ale o urodzie, której nie można sobie wyobrazić nawet przy najpiękniejszej 
twarzy. Jej piękno jest niebiańskie, a ty nigdy nie będziesz w stanie pojąć tego, co niebiańskie. 
31 Mówię wam: Jeśli chcecie zbliżyć się do Prawdy i zanurzyć się w jej kontemplacji, wytrwale 
usuwajcie z waszych oczu i umysłów wszystkie figury, które stworzyliście próbując nadać formę 
Boskości. 
32 Kiedy stopniowo zrozumiesz, że Boski Mistrz ma jeszcze wiele rzeczy do pouczenia i naprawienia, 
pozwolisz, aby moja prawda przeniknęła twój umysł, a wtedy zobaczysz, że przed twoją duszą 
pojawia się nowy horyzont, oferujący ci pola, doliny, ścieżki i góry, po których możesz wędrować. 
aby uczyć się nowych rzeczy i rozwijać się duchowo. 



33 Moje światło jest w każdym duchu. Jesteście teraz w czasie, kiedy mój Duch zostanie wylany na 
ludzi. Dlatego mówię wam, że wkrótce wszyscy odczują moją obecność, zarówno uczeni, jak i 
ignoranci, wielcy i mali, potężni i biedni. 
34 Zarówno jedni, jak i drudzy będą drżeć przed prawdą o Bogu żywym i prawdziwym. 
35 Oto macie nową lekcję, uczniowie, abyście się nad nią głęboko zastanowili. Zrozumcie, że nie 
przyszedłem tylko po to, abyście usłyszeli słowa, które cieszą wasze uszy lub pieszczą wasze serca. 
Zrozumcie, że celem Mistrza jest usunięcie was z ciemności, aby pokazać wam światło prawdy. 
36 Ja jestem wieczną światłością, wiecznym pokojem i wieczną błogością, a ponieważ jesteście moimi 
dziećmi, moją wolą i moim obowiązkiem jest uczynić was uczestnikami mojej chwały, i w tym celu 
uczę was prawa jako drogi, która prowadzi duszę na wyżyny tego królestwa. 
37 Okazje do wypełniania prawa i zdobywania zasług są codziennie, o każdej godzinie. Nie pozwólcie 
im przejść, nie pozwólcie im przejść, bo potem nie możecie ich odzyskać. Przygotujcie się na dobry 
dzień, a powiadam wam, że gdy nadejdzie noc, wasz sen będzie spokojny i łagodny. Prowadź cnotliwe 
życie, a twój rozwój duchowy będzie trwał wiecznie. 
38 Umiłowani uczniowie, dwa razy byłem z ludźmi: raz w postaci ludzkiej, a drugi raz w postaci 
duchowej. Teraz nadszedł czas, abyście zrozumieli Moje nauki. 
39 Dlaczego zwykle przychodzisz płacząc i narzekając? Kiedy byłem na świecie, nie żyłem wśród 
wygód i przyjemności, ani nie miałem berła ziemskiej władzy. Cierpiałam, walczyłam i nawet nie 
buntowałam się przeciwko Mojemu bólowi. Przyszedłem, aby wziąć swój krzyż i wypełnić misję, którą 
dobrowolnie nałożyłem na siebie. 
40 Musiałam cię nauczyć, jak dusza, która wypełnia wolę Ojca, po wykonaniu swego dzieła wznosi się 
w pragnieniu Nieskończoności, pozostawiając za sobą wszystko, co jest materią, aby dążyć do obszaru 
niebieskiego. 
41 W waszej biedzie i trudnościach często zadajecie sobie pytanie, dlaczego Ojciec wasz nie daje wam 
wszystkiego, czego pragniecie, skoro według waszego wyobrażenia pragniecie tylko darów łaski dla 
waszego dobra. Ale ja wam mówię: Gdybym dał wam wszystko, czego pragniecie i dał wam każdą 
rozkosz, której pragniecie na ziemi, później żałowalibyście tego, ponieważ przekonalibyście się o 
swojej stagnacji. Tak, uczniowie, gdybyście posiadali to wszystko, zmarnowalibyście to, nie 
zachowalibyście tego, ponieważ uzyskanie tego nie kosztowało was żadnego wysiłku ani pracy. Z 
drugiej strony, jeśli otrzymasz to, o co prosisz dzisiaj, bez zarabiania na to, z powodu zasługi, 
zobaczysz z jaką miłością będziesz to trzymać. 
42 Kiedyż będzie zrozumiane słowo moje? Kiedy pozwolisz, aby zakwitła w twoim sercu i wydała 
owoc w twojej duszy? Myśl o Mnie tak, jak Ja myślę o tobie. Kto czuje się samotny na świecie? Kto 
powiedział, że jest sierotą? Gdy się przygotujecie, nie będziecie już mówić, że jesteście sami, gdyż 
wszędzie będziecie odczuwać Moją pomoc. Szukajcie światła mojej drogi, a nie będziecie mieli się 
czego obawiać. Nie przywiązujcie się do światła nauki lub wiedzy ludzkiej, gdyż światło umysłu jest 
zbyt słabe, by doprowadzić duszę do obecności Boga. 
43 Zaprawdę powiadam wam, tym, co może was wywyższyć, jest miłość, ponieważ mądrość, 
sentyment i wywyższenie są w niej nieodłączne. Miłość jest podsumowaniem wszystkich atrybutów 
Boskości, a Bóg rozpalił ten płomień w każdym duchowym stworzeniu. 
44 Ileż to lekcji dałem ci, abyś nauczyła się kochać! Ileż możliwości, żyć i reinkarnacji przydzieliło ci 
Boże Miłosierdzie! Lekcja była powtarzana tak często, jak było to konieczne, aż została przyswojona. 
Raz spełniony nie wymaga powtórzenia, bo nie można go też zapomnieć. 
45 Gdybyś szybko nauczył się moich lekcji, nie musiałbyś już cierpieć ani płakać nad błędami. Istota, 
która wykorzysta lekcje, które otrzymała na ziemi, może powrócić do świata, ale zawsze będzie to 
czynić z większą dojrzałością i w lepszych warunkach życia. Pomiędzy jednym życiem a następnym 
zawsze będzie miał odpoczynek, który jest konieczny, aby zastanowić się i odpocząć przed 
rozpoczęciem pracy w nowym dniu. 
46 Ktoś mówi do Mnie w swoim sercu: "Ojcze, czy ten dzień pracy lub odpoczynku jest po to, aby nas 
znowu wysłać na poszukiwanie nowego trudu w świecie? Jak długo to jeszcze potrwa?" 
47 Wybaczam ci twoją niewiedzę i mówię ci, że w podróży życia, którą musisz przebyć, nie 
przewidziałem niczego niesprawiedliwego ani niedoskonałego. Duch-dusza jest niestrudzony. Tylko 
wtedy, gdy żyje w materii, odczuwa skutki zmęczenia, które przekazuje mu ciało. Ale kiedy powraca 



do duchowej wolności i duchowego światła, zrzuca z siebie zmęczenie i znów staje się 
niezmordowany. 
48 Bądźcie mocni w obliczu pokus świata i ciała. Pamiętajcie o moim przykładzie, kiedy przechodzicie 
przez próbę. 
49 Pytasz mnie, jak to było możliwe, że pokusy świata dotknęły Jezusa? Na to odpowiadam wam, że 
to nie niższe pokusy dotknęły serca waszego Mistrza. 
50 Ciało, które miałem na świecie było ludzkie i wrażliwe, było narzędziem mojego Ducha, aby 
udzielić moich lekcji ludzkości. Znało ono próbę, która je czekała, ponieważ mój Duch mu ją objawił, i 
to ciało cierpiało z powodu bólu, który je czekał. 
51 Chciałem, aby to ciało dało wam te cechy prawdziwego człowieczeństwa, abyście byli przekonani, 
że mój ból był prawdziwy i że moja ofiarna śmierć jako człowieka była prawdziwa.  
52 Gdyby tak nie było, moja ofiarna śmierć nie miałaby żadnej wartości wśród ludzi. Dlatego Jezus 
powołał się na moc mojego Ducha trzy razy, co ożywiło go, aby stanąć w trudnej próbie. Po raz 
pierwszy na pustyni, po raz drugi w ogrodzie Getsemani, po raz trzeci na krzyżu. 
53 Trzeba było, abym stał się człowiekiem i ofiarował wam Moje ciało i Moją krew, aby ból, który 
zadałaby ludzkość, wywarł na nich wrażenie. Gdybym jednak przyszedł w "duchu" - jaką ofiarną 
śmierć poniósłbym przez ciebie? Czego mógłbym się wyrzec i jaki ból sprawiłbyś mi? 
54 Duch Boży jest nieśmiertelny, ból Go nie dosięga. Ciało jest jednak wrażliwe na ból, ma 
ograniczone możliwości, jest śmiertelne z natury. Dlatego wybrałem ten sposób, aby objawić się 
światu i ofiarować mu moją prawdziwą śmierć ofiarną w zamian za wskazanie mu drogi do zbawienia. 
55 Bierzcie Mnie za przykład w tej Męce, dopóki jesteście grzesznikami, i pamiętajcie o tej Krwi, 
abyście żałując za wasze przewinienia, oczyścili się w tym przykładzie nieskończonej miłości, którą 
wam dałem; Ja jestem tym, który dał wam Krew Pańską i Ja jestem tym, który dał wam Krew Pańską 
56 Dopóki jesteś człowiekiem, pamiętaj o Mnie na krzyżu, jak przebaczyłem moim oprawcom, 
błogosławiąc ich i uzdrawiając, abyś i ty na swojej trudnej drodze życia błogosławił tym, którzy cię 
krzywdzą, i czynił wszelkie możliwe dobro tym, którzy ci zło wyrządzili. Kto tak postępuje, jest Moim 
uczniem i zaprawdę powiadam mu, że jego ból będzie zawsze krótki, bo Ja sprawię, że w chwilach 
próby odczuje Moją siłę. 
57 Bardzo nieliczni są ci, którzy chcą pouczać swoich bliźnich przykładami Mistrza. Tak więc i wśród 
tego ludu w większości wspólnot nauczanie odbywa się w słowach, które nie mają mocy, ponieważ 
nie są potwierdzone dziełami i przykładami. 
58 Teraz masz możliwość usłyszeć wyjaśnienie Mojej Nauki, która stopniowo pracuje nad twoim 
sercem, aż będzie ono przygotowane do wypełnienia misji, którą powierzyłem twojemu duchowi. 
59 Nie bójcie się iść za Moimi śladami, nie będę od nikogo wymagał, aby przechodził przez te same 
cierpienia, które Ja cierpiałem na świecie, ani aby w ten sam sposób składał Moją ofiarę. Muszę ci też 
powiedzieć, że tylko to ciało mogło opróżnić kielich cierpienia, jaki ofiarował mu Mój Duch, inny 
człowiek by tego nie zniósł. Ciało moje bowiem czerpało żywotność z cnoty i umacniało się w 
czystości Tej, która ofiarowała swe łono, aby je przyjąć: Mary. 
60 Zbierzcie się, ludzie, i skorzystajcie z tej błogosławionej ciszy, w którą wchodzicie, gdy słuchacie 
Moich nauk. Zaprawdę powiadam wam, w tych chwilach zgromadzenia i uduchowienia Moje ziarno 
kiełkuje w najbardziej ukrytych waszych sercach. 
61 Błogosławieni jesteście, którzy korzystacie z ostatnich czasów mojego objawienia się w tej postaci, 
wiedząc, że nie otrzymacie tej łaski ponownie. 
62 Czas mojego objawienia się był czasem łask. Obsypałem darami wydziedziczonych, podniosłem 
tych, którzy zostali pokonani w walce o życie, i dałem nową szansę grzesznikom i pariasom. 
63 Były to szczęśliwe czasy, które będą wspominane z tęsknotą, gdy się skończą. Bo chociaż moje 
słowo było słyszane przez głosiciela, to jednak serca odczuwały moją obecność, a dusze napełniały się 
moją boską istotą. 
64 Wy, rzesze ludzi, zawsze zachowujcie duchowość, którą okazujecie w tej błogosławionej godzinie. 
Niech będzie stale obecny w waszych spotkaniach, w chwilach waszej modlitwy i w każdym waszym 
dziele. 
65 Pijcie z tego wina, jedzcie z tego chleba, aż się nasycicie. Moja zapowiedź bowiem przeminie, gdyż 
jesteście w końcowej fazie tego czasu przygotowania. 



66 Uczeń, który naprawdę przygotowuje się będzie zawsze miał świadectwo na ustach, i to będzie 
niemożliwe dla niego, aby ukryć prawdę, którą odziedziczył od swojego Mistrza. Światło będzie w 
nim, a cała jego istota będzie żywym świadectwem słowa i dzieł, które wam objawiłem. 
67 Kto by ukrył w swoim sercu Moje słowo i dary, które mu powierzyłem, nie zazna szczęścia, które z 
nim utracił. Bo siać na polach Moich, walczyć i cierpieć samemu, to dobra rozkosz i szczęście dla 
duszy. 
68 Walka nie zawsze musi być łatwa. Będą dni lub chwile gorzkich prób. Ale i w nich niech dusza 
odpowiada z pokorą i z miłością na wolę Ojca, bo w tej cichości objawię Mój pokój w dobrych 
uczniach, w wiernych świadkach. 
69 Czy myślisz, że dla moich apostołów z Drugiej Ery droga była łatwiejsza, a walka łatwiejsza? Nie, 
ludzie, podobnie jak ich Mistrz, również mieli swoją mękę i swoją Kalwarię. Ale we wszystkich swoich 
cierpieniach, podnieśli swoje dusze pełne pokoju, wiedząc, że wszystko, co wycierpieli, było z miłości 
do swoich bliźnich, tych, którzy pragną prawdy. 
70 Gdybyś zapytał tych wyznawców mojej nauki, czy nie osłabli lub nie czuli strachu przed swoimi 
prześladowcami i katami, powiedzieliby ci, że ich wiara nie osłabła ani na chwilę, że ich ufność w 
Boską moc była absolutna i że z powodu tej wiary byli obojętni na straty, szyderstwa, próby, a nawet 
śmierć. 
71 To jest ślad, który jest przed wami, żywe świadectwo, że nie jest niemożliwe, aby człowiek szedł 
śladami Jezusa i upodobnił się do Niego w mocy, w miłości, w sile, w miłosierdziu. 
72 Nie chcę wam powiedzieć, że aby być moim uczniem, musicie koniecznie cierpieć prześladowanie i 
walkę na śmierć, jak tamci męczennicy. Uświadamiam wam, że aby kochać bliźniego, musicie odłożyć 
na bok miłość, którą czujecie do siebie, że w pewnych momentach musicie zapomnieć o sobie, aby 
myśleć o innych. Tylko bowiem z prawdziwej miłości mogą zrodzić się nieśmiertelne czyny, które są 
godne pozostać przykładem dla innych, jak czyny uczniów, posłańców Słowa Bożego, którzy oddali 
wszystko w swym zapale szerzenia Dobrej Nowiny, w swym pragnieniu niesienia światła swego 
Mistrza do serc. 
73 To był przykład, jaki otrzymali z bliska, i starali się z całych sił, do jakich byli zdolni, być takimi. Kto z 
was chodzi na drodze wyrzeczenia, łagodności i miłosierdzia? Droga jest otwarta, ścieżka czeka na 
ciebie; z boku ścieżki są pola, które pragną wody i łakną ziarna. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 264  
 
1 Umiłowany ludu, w tobie odkrywam ducha walki, który pragnie przestrzegać Mojego Prawa, który 
pragnie być inspirowany Moim Słowem i pozostawić ślad światła na drodze ludzkości 
2 Aby ten lud się rozmnożył, jak rozmnożył się Izrael w Egipcie, i aby inne społeczności mogły do 
niego dołączyć, musicie dać dowód prawdziwego posłuszeństwa Mojemu Prawu. Zachęcam was, 
abyście trwali w duchowej codziennej pracy, którą wam powierzyłem jako zadanie, przez co mówię 
wam, że ten, kto pozwolił mojemu słowu przeniknąć do swego serca, zgłębiając je i rozumiejąc, 
prawie nie ponosi porażki. 
3 Nie wymagam całego waszego czasu, aby wypełnić tę misję, wystarczy Mi, jeśli poświęcicie kilka 
minut dziennie na studiowanie Mojego Słowa, jeśli wykonacie dobrą pracę lub jeśli w jakiś sposób 
zrobicie krok naprzód na drodze duchowej. 
4 Jesteście jak lustro, które chce odzwierciedlać moje miłosierdzie i moją miłość, ale które jest mętne 
i nie pozwala na światło i prawdę, aby być odzwierciedlone. Oczyść ją, a zobaczysz, że mój duch 
odbija się w twoim. 
5 Gdy powiesz Mi z głębi serca: "Panie, jestem Twoim sługą, jestem gotów pełnić Twoją wolę", to 
będzie to moment, w którym naprawdę zacznę się w Tobie objawiać 
6 Dzisiaj, mimo waszej dobrej woli, wasze serce jest jeszcze uśpione wobec mojej miłości i nie 
zrozumieliście jeszcze, że wypełnienie waszej misji musi być inspirowane moją miłością. Uczeń, który 
idzie do pracy poruszony tą siłą, będzie apostołem w swoim życiu, będzie zdolny do wielkich dzieł, 
ponieważ nie będzie się niczego obawiał, nic go nie osłabi. 
7 Jeśli mówisz o pokoju, mieć pokój w swoim sercu. Kiedy mówicie o Mnie i Moim Dziele, poznajcie 
Mnie najpierw, abyście nigdy nie sprzeniewierzyli się prawdzie. Nie uważajcie się za jego wyłącznych 
posiadaczy, bo zgrzeszylibyście z niewiedzy i fanatyzmu. Chcę, abyście głosząc nauki, które zawierają 
prawdę, wiedzieli jednocześnie, jak odkrywać prawdę w waszych bliźnich. Niektóre będą miały dużo 
światła, inne tylko iskrę. Ale w każdym z nich odkryjecie moją Obecność, ponieważ wszyscy są moimi 
dziećmi. 
8 Dziękujcie waszemu Ojcu i radujcie się, ponieważ byliście świadkami czasu odnowy. Odnówcie się 
jutro, gdy już w świecie duchowym będziecie kontemplować owoce waszych dzieł na ziemi. Tak, 
uczniowie, ta dolina łez i zadośćuczynienia zostanie przemieniona w krainę pokoju i duchowego 
postępu. 
9 Do dnia dzisiejszego ludzkość nie ustanowiła jeszcze prawdziwej świątyni miłości do swego Pana. 
Ustanowiła ona wiele form kultu, wiele obrzędów i założyła wiele wspólnot religijnych. Ale tej 
świątyni ducha, której fundamenty są niewzruszone, jeszcze nie wzniósł. 
10 Gdy to sanktuarium zostanie zbudowane na niewzruszonej i wiecznej skale miłości, prawdy i 
sprawiedliwości, wszystkie wasze różnice w wierze wyparują i zobaczycie, że wasze wojny znikną. 
11 Tylko w mojej prawdzie będziecie mogli odkryć wasze dziedzictwo. Ale jeśli jesteście daleko od 
tego, będziecie musieli zapomnieć o sobie, aż staniecie się braćmi i siostrami. 
12 Wy, moi duchowi ludzie, będziecie mieli za zadanie być braterskimi dla wszystkich, aby uczyć 
przykładem mojego najwyższego przykazania miłości. 
13 Jeszcze nie wiesz, jak będziesz pracować, ani nie wiesz, jak daleko sięgnie siła twego ducha. Ale Ja 
wiem bardzo dobrze i mówię wam: nie martwcie się, zaufajcie Mi, Moje światło wskaże wam wyłom, 
a Mój głos oznajmi wam czas rozpoczęcia pracy w ciągu dnia. 
14 Dusza twoja już mnie usłyszała i zbudziła się, dlatego nie pozwolę ci teraz zasnąć. Pragnie wzbić się 
w powietrze poprzez czyste uczucia, ponieważ wyczuwa Moją miłość w swoim przeznaczeniu. Pozwól 
jej wypełnić swoje zadanie, daj jej wolność dla jej misji i nie podsłuchuj jej głosu, gdy daje ci odczuć, 
że ta godzina należy do niej dla jakiejś wielkiej pracy. 
15 Ci, którzy już teraz oddają się studiowaniu moich objawień - ci, którzy poświęcają czas na 
rozważanie mojego słowa, będą tymi, dla których droga będzie bardziej przejezdna, a krzyż 
łatwiejszy. Słowo przyjdzie jak strumień z ich ust, a balsam uzdrawiający będzie cudowny w ich 
duchowych rękach. 



16 Błogosławieni, którzy Mnie słuchają i korzystają z mojej nauki, bo będą mieli wiele zadowolenia, 
radości i triumfów w ich duszach. 
17 Dobrzy uczniowie będą musieli być pokorni, i to będzie ich dzieła miłości, które powiedzą, kim są. 
Nie tak jak niektórzy z moich "dzieci-uczniów", którzy nie mając pojęcia, co oznacza misja w moim 
Dziele, chełpią się tym, że są wśród moich wybranych i chcą, aby świat zobaczył znak mojej pieczęci 
na ich czołach. 
18 Ta ludzkość - intuicyjna i przebudzona - bardzo szybko odkryje tych, którzy naprawdę głoszą, i 
tych, którzy tylko udają, że głoszą. 
19 Odkąd przemówiłem do was wszystkich, jest to dowód, że chcę, abyście wszyscy posiedli światło 
20 Twoja odpowiedzialność nie ogranicza się do wskazania właściwej drogi temu, kto nigdy po niej 
nie chodził. Wiedz, że "robotnicy", którzy zboczyli z drogi, będą musieli przejść przez twoją drogę. 
Trzeba będzie im doradzić, aby wrócili do "płotka". 
21 Czuwajcie, wszyscy, nad tym, co wam powierzyłem. Postępuj z pokorą i roztropnością, a będziesz 
zwycięski. Kiedy opróżniasz kielich cierpienia, rób to z cierpliwością, a wkrótce minie. 
22 Jeśli masz jakieś pojęcie lub wiedzę, że sąd jest z tobą, i że godzina wielkich prób nadeszła, 
podnieść swoje dusze, zwiększyć swoją wiarę i zachęcać swoje serca. 
23 Jeśli do tej pory czuliście się jak wygnańcy, jeśli czuliście się daleko od Ojczyzny lub domu Ojca, nie 
martwcie się. Twoje zasługi doprowadzą cię do ojczyzny, za którą tęskniła twoja dusza, a z drugiej 
strony, twoje dzieła spowodują, że czas pokoju na ziemi będzie się zbliżał, jeśli kochasz Ojca 
Niebieskiego, kochając i przebaczając swoim bliźnim. 
24 Nie można sobie wyobrazić błogości duszy, która przeszła przez to życie pełne prób i która 
przybywa do swego Pana. We wzniosłym duchowym języku mówi do swego Ojca: "Zwyciężyłam, 
Panie, zwyciężyłam dzięki światłu, które dałeś mojej duszy, dzięki miłości, którą mi objawiłeś. Bardzo 
wielkie były moje próby, bardzo silne burze, które mnie miotały. ale dzięki Twojej mocy zwyciężyłem 
przez to wszystko i oto jestem teraz z Tobą". 
25 Ten płomień miłości rozpalał próby, gdyż w przeciwnym razie życie duszy pozbawione byłoby 
lekcji, a wszystkie jej władze pozostawałyby w niej uśpione. 
26 Widzę smutek w wielu Moich uczniach, ponieważ podejrzewacie, że Moje wezwanie nie nadejdzie 
długo i że kiedy wasza dusza opuści tę ziemię, nie będzie miała szczęścia zobaczyć jej w pokoju. Ale 
powiem wam też to: Nie martwcie się, bo wasza dusza będzie się cieszyć z duchowego królestwa, z 
którego przyszła tutaj, gdy zobaczy czasy pokoju przychodzące na ten świat. 
27 Już się zbliża czas, kiedy moje słowo życia zakwitnie w sercu człowieka, kiedy dzień po dniu 
będziecie widzieć, jak moje słowo się spełnia, a wtedy, kiedy już nie będziecie należeć do tego świata, 
będziecie widzieć wszystko ze świata duchowego i będziecie świadkami tego z pełną jasnością i w 
pełnym zrozumieniu. 
28 Ugaś swoje pragnienie wiedzy, a będziesz zdumiony na każdym kroku w trakcie swojego życia, a 
jeśli twój krzyż powinien być ciężki, nauczysz się, aby istnienie zabawne i łatwe. 
29 Podnieście się jako uczniowie pełni cnoty, aby nauka moja dotarła do waszego ducha. Wtedy 
znajdziecie w nim całą siłę, której potrzebujecie, aby zwyciężyć w pokuszeniach i próbach. 
30 Zebrałem już w Mojej stodole pierwsze plony waszego wypełniania misji jako siewców na Moim 
polu, a Moim słowem zachęciłem was do dalszego rozsiewania ziarna. Nie rozpaczaj, jeżeli niektóre 
serca nie odpowiedzą natychmiast na Twoją wiadomość. Wiedzcie, że tak jak są dusze, które się 
budzą, są też takie, które będą się opóźniać. 
31 Widzę już wielkie rzesze ludzi przychodzących do źródła łaski, która jest moja nauka, aby zmyć 
swoje plamy, aby odłożyć swoje nieczyste szaty, i przyodziać się w moim świetle. 
32 Kto z tych, którzy w tym czasie słyszeli Moje słowo, nie wie, że przy końcu roku 1950 zakończę tę 
formę głoszenia? Nikogo. Zarówno w dużych wspólnotach jak i w małych, w miejscach spotkań w 
miastach i na wsiach, poprzez wszystkich głosicieli wyraziłem swoją wolę zakończenia tego etapu 
głoszenia poprzez ludzki intelekt w tym dniu. 
33 Nowy dzień będzie dla spirytystów czasem, kiedy nie będą mnie już słyszeć w tej formie, lecz 
otrzymają i odczują mnie w najwznioślejszym wymiarze swojej duszy. 
34 Potem, gdy już nie będziecie mnie słyszeć przez nosiciela głosu, zastanowicie się głęboko nad Moją 
nauką i zrozumiecie wiele z tych lekcji, których teraz nie potraficie sobie wytłumaczyć. Dlatego, gdy 



będziecie pytani przez tych, którzy mnie nie słyszeli, gdy będą was pytać o powód Mojego przyjścia i 
Mojego objawienia się, będziecie mogli powiedzieć im jasnymi słowami, że Mój powrót miał ten sam 
powód, co ten, który sprawił, że przyszedłem na świat jako człowiek w tamtym czasie: Aby 
przyprowadzić was na drogę prawdy, Prawa, od którego oddaliliście się, ponieważ próbowaliście 
zastąpić prawdziwe wypełnienie Prawa tradycjami, obrzędami i bałwochwalczymi kultami, a to nie 
jest prawdziwa droga, chociaż czasami ma dobry zamiar oddawania czci Ojcu i podobania się Jemu. 
35 Tak jak kiedyś podawano fałszywe interpretacje Boskich pouczeń, tak i moja nauka została 
sfałszowana w tym czasie, dlatego konieczne stało się ponowne przyjście Mistrza, aby pomóc wam 
uwolnić się od waszych błędów, ponieważ niewielu udaje się samodzielnie uwolnić od swoich 
odchyleń. 
36 Chociaż już wtedy obiecałem wam, że przyjdę ponownie; ale i to muszę wam powiedzieć, że 
uczyniłem to, ponieważ wiedziałem, że nadejdzie czas, kiedy ludzkość będzie bardzo daleka od nich w 
przekonaniu, że kroczą drogą moich nauk; i to jest czas, na który zapowiedziałem moje powtórne 
przyjście 
37 Wypełniłem moje słowo, które ci dałem: Przyszedłem w duchu, jak wam obiecałem w owym 
czasie, gdy moja postać była widziana po raz ostatni przez moich apostołów. Dałem się poznać tylko 
przez tych nosicieli głosu, ponieważ nie bylibyście w stanie odczuć Mojej obecności w duchu, ani nie 
otrzymalibyście Mojego natchnienia. 
38 Konieczne stało się moje objawienie w sferze waszego ducha, a nawet waszych zmysłów, co 
posłuży jako wstęp do objawienia się z ducha do ducha. Dlatego tymczasowo dałem się poznać przez 
tych głosicieli, przez których wskazałem dzień Mojego ostatniego objawienia się. 
39 To była forma pośrednia, wybrana przeze Mnie, aby mówić do was, zanim nadejdzie czas 
duchowej rozmowy między dziećmi a Ojcem - pośrednia, ponieważ nie przyszedłem jako człowiek, 
widzialny i dotykalny jak w tamtych czasach, ani całkowicie duchowy, ale pośredniczący przez organy 
umysłu oświecone przeze Mnie. 
40 Tego rodzaju manifestacje posłużyły do zaszczepienia w was ufności w Moją Obecność. Czegoś 
podobnego udzieliłem Moim apostołom w Drugiej Erze, gdy po Mojej ofiarnej śmierci objawiłem się 
im w postaci, w ciele, które nie było ani Boskie, ani w pełni ludzkie, ale jednak widzialne i dotykalne, a 
więc zdolne wzbudzić zaufanie nawet u najbardziej niewierzących. 
41 Jakże chętnie mielibyście moją obecność nawet w tym czasie, jak mieli ją ci wędrowcy z Emaus, i 
jakże chętnie usłyszelibyście słowo, które w ten sposób usłyszeli apostołowie! Ale to był inny czas, a 
więc i inne lekcje. 
42 Uwierz mi, że ta forma, w której mnie teraz słyszysz, jest bardziej zaawansowana niż tamta, 
ponieważ ta ma miejsce w twojej istocie, pochodzi z organu umysłu, z ducha, z duszy, podczas gdy ta, 
którą widzieli i słyszeli moi uczniowie, była poza nią i objawiała się tylko ich zmysłom. 
43 Dzisiaj nie musisz otwierać oczu, aby zobaczyć we Mnie ludzką postać, ani otrzymać z Mojej ręki 
bochenka chleba, aby uwierzyć w Moją Obecność, ani nie musisz wkładać palców w Moje Rany, aby 
uwierzyć, że to Ja 
44 Pytasz, jak to się stało, że widzieli wtedy Moją ludzką postać, a jeden z Moich uczniów mógł Mnie 
nawet dotknąć, choć nie należałem już do świata ludzi? - Macie jeszcze wiele rzeczy do nauczenia się 
ode Mnie, aby poznać prawdę o tym wszystkim, co przed wami postawiłem. Ale wszystkie tajemnice 
zostaną rozwikłane w odpowiednim czasie. Na razie musisz tylko wiedzieć, że pomiędzy Boską naturą 
a naturą człowieka jest wiele innych, z których Pan czyni użytek dla swoich wysokich celów. 
45 Chrystus wyprzedzał swój czas w swoich objawieniach i naukach, tak że gdy nadejdą czasy, w 
których człowiek przebudzi się do życia duchowego i zainteresuje się wszystkim, co dotyczy tego 
wyższego życia, na każdym kroku odkryje w Jezusie Mistrza, który objawił, opowiedział i przekazał 
wszystkie rzeczy swoim dzieciom. 
46 Módlcie się i rozważajcie moje słowo, bo nadchodzą dni pracy i walki dla tego ludu, który miał tę 
manifestację swego Mistrza, a którego świadectwo muszą głosić po całym świecie. 
47 Narodzie Izraela, umiłowani uczniowie: przygotowaliście się do tego, by być strażnikami ludzkości. 
Ty strzeżesz bram błogosławionego miasta Nowego Jeruzalem - dwunastu duchowych bram, przez 
które wejdzie cudzoziemiec pragnący światła. 



48 Błogosławionych jest dwanaście pokoleń! Jak wiele błogosławieństw otrzymaliście, jak wiele 
przywilejów! Zstąpiłem do was w każdym czasie, aby mówić do was z ducha na ducha. Pytałem was o 
wasze dążenia, a wy mi odpowiedzieliście: "Naszym pragnieniem jest, aby ludzkość została 
zbawiona". Uważacie, że jesteście już zbawieni, że będziecie w stanie pokonać przeciwności losu, a w 
swoim otoczeniu widzicie zubożałą, ignorancką i zmaterializowaną ludzkość, która nie dąży do 
wyższego rozwoju, i cierpicie z ich powodu. Modlicie się i prosicie mnie, abyście mogli osiągnąć dary 
duchowe, abyście byli zbawieni. Ale mówię ci: Uratuję wszystkie dusze. Dobra Nowina dotrze do nich. 
49 Tylko nieliczni usłyszeli Moje słowo poprzez ludzki umysł. Nie wszyscy poznają tę fazę Mojego 
Dzieła, ale Ja w tym czasie szukam duchowej komunii w każdym człowieku. Moje słowo wylewa się w 
różnych formach: przez sumienie, przez próby, które o mnie świadczą, przez siły natury lub przez 
moje duchowe dzieci. Moje słowo jest uniwersalne. Każdy, kto się przygotuje, usłyszy mój głos. 
Moja nauka uczy was doskonałej miłości, miłości bezinteresownej. Okazałem wam moją miłość jako 
Ojciec, jako przyjaciel i jako brat. Chcę, abyście w ten sposób kochali się wzajemnie, abyście czuli 
prawdziwą miłość do swoich bliźnich, abyście podnosili tego, kto upada, abyście zawsze przebaczali. 
Moje Życie, które było tak blisko was w Drugiej Erze, jest przykładem nauczania, aby każdy mógł 
wziąć je za przykład. Ta lekcja, którą wam dałem, jest dla ludzi wszystkich czasów. 
50 Zwróćcie waszej duszy wszystkie łaski, którymi była pierwotnie obdarzona, a które pozostawiliście 
w strzępach na waszej drodze. Chcę, abyście stali się świątynią, w której Ja będę mógł zamieszkać na 
wieki. 
51 O umiłowany Izraelu! Przyjdź z pomocą ludziom, przygotuj im drogę, umocnij ich wiarę, napełnij 
ich serca nadzieją. Jak moglibyście zawrócić z drogi tego świata pełnego zamętu, skoro widzi on w 
was swoje własne wady i niedoskonałości? Ty, małe dziecko, rozmawiaj wewnętrznie ze sobą, badaj 
siebie, kieruj z miłością cielesną powłoką, którą ci dałem, kieruj jej krokami i stwórz z duszy i materii 
jedno ciało i jedną wolę. Poddajcie się prawu. Wykorzystaj wolność woli, aby kochać bez ograniczeń i 
stworzyć pożyteczną i harmonijną egzystencję. Bądźcie posłuszni prawom ducha i prawom świata 
przyrody, bo Ja zadekretowałem jedno i drugie i są one doskonałe. 
52 Ja, Ojciec, zawsze patrzył na ciebie z przychylnością, i przygotował i dostarczył wszystko, aby 
można uzyskać wszystkie dary duchowe. Ofiarowałem twojej duszy chleb aniołów, a twojemu ciału 
owoce natury, którą stworzyłem. Mieliście możliwość przyjść na ziemię, aby dokończyć pracę, którą 
rozpoczęliście, aby udoskonalić swoją duszę. Czy nie dostrzegasz w tym wszystkim Mojej miłości? Czy 
nie przeniknęliście samych siebie, aby zobaczyć, że jesteście do mnie podobni? Dałem wam wszystko, 
bo was kocham i chcę, abyście byli ze Mną w doskonałości. 
53 Odrzućcie grzech od siebie, nie dajcie się uwieść fałszywym obietnicom, nawet jeśli zdajecie sobie 
sprawę, że ziemskie przyjemności są miłe waszemu sercu. Choć moja droga jest usiana cierniami - 
wybierz tę drogę, bo ona prowadzi do pokoju. Mam balsam na każdą ranę, podczas gdy świat nie ma 
ani miłości, ani miłosierdzia dla ciebie. 
54 Ludzkość stawia Mi krzyż. Ich brak wiary nieustannie rani Mojego Boskiego Ducha. Ale wszystkie 
Moje rany ukryję pod płaszczem przebaczenia i stłumię Moje lamenty, abyś nie rozpaczała. 
55 Czuwajcie u stóp Krzyża Trzeciej Ery. Mój kielich jest bardzo gorzki. Poprosicie mnie o kroplę tego 
kielicha, aby poznać jego smak. Ale mówię ci już dzisiaj: jeśli twoje życie jest już bardzo smutne, jeśli 
żyjesz życiem pokuty, lepiej osładzaj sobie dni, uśmiechaj się z miłości, raduj się kontemplacją Moich 
objawień, które zapowiadają ci, że po tym czasie nadejdzie pokój, że wszystko zostanie odnowione, a 
łaska i cnota będą siłami, które poruszą człowieka. 
56 Przygotowuję wszystkie narody, wszystkie domy i wszystkie serca, aby wysłać im moje przesłanie 
pokoju i zjednoczenia. Po ostatniej bitwie, jaką stoczy ludzkość, Moje Królestwo zbliży się do duszy 
człowieka, aby osiąść w niej na zawsze. Zostawiam was jako bojowników dobra przeciwko złu, 
abyście mogli zniszczyć każdy element wojny, każde nasienie wady lub choroby. Stań przy 
mężczyznach w tym czasie kryzysu i rozwinąć całą swoją miłość, aby złagodzić ich cierpienia. 
57 W tym czasie dawałem Moje słowo przez wielu głosicieli. Zawsze był objawiony z tą samą istotą, 
jego znaczenie jest takie samo. Wykorzystywałem niewykształconych, prostych mężczyzn i kobiety, 
których używałem jako narzędzia do przekazywania Mojego ożywiającego, miłującego i mądrego 
słowa. Po Moim odejściu, gdy zjednoczycie się z Moimi naukami i przestudiujecie każde Moje 



natchnienie, rozpoznacie to co doskonałe i usuniecie to co niedoskonałe. Nie przypisujcie Mi tej 
części, która należy się nosicielowi głosu. 
58 Oświecę was, abyście mogli zjednoczyć w jednej książce trzy części, które podałem w trzech 
czasach i które stanowią jedno dzieło. Dlatego mówię do was ciągle o Mojżeszu, posłańcu Pierwszej 
Ery. Ożywiam pamięć o Jezusie i Jego czynach i łączę z nią Moje objawienie się Trzeciej Ery jako Duch 
Święty. 
Ilekroć będziecie spokojni i zjednoczeni, o uczniowie, dam wam Moje objawienia. Wasze twarze będą 
wtedy odzwierciedlać duszę pełną szczerości. Pozostawię was w posiadaniu wszystkich waszych 
darów i z zaświatów będę śledził wasze kroki, będę widział wasze działania, gdyż będę bardzo blisko 
was w świątyni i w domu waszego serca. 
59 Widzę, że usuwacie dzieci, bo uważacie, że nie rozumieją Mojego słowa. Nie pamiętacie jednak, że 
powiedziałem wam, że w tych małych ciałach mieszkają wielkie dusze, które wiedzą o mnie wiele 
rzeczy. Nie zamykajcie ich oczu na światło tego Dzieła, choć tęsknią za tym, by być świadkami 
wypełnienia się proroctw. Twoja praca zostanie przez nich potwierdzona. 
60 Ten świat nie zatrzyma się w swojej ewolucji w kierunku uduchowienia. Wzywam was w różnym 
wieku, ponieważ dusza duchowa nie ma wieku, nie ma płci, jej istota jest wieczna, jest podobna do 
mnie. Raduj się światłem tych dusz i módl się od ich pierwszych kroków o wypełnienie ich misji na 
ziemi. 
61 Wasza modlitwa w tym dniu jest prośbą o pokój dla świata. Przeobrażam się w waszego posłańca. 
Za każdy dobry uczynek będę czynił, za każde twoje przebaczenie będę przebaczał narodowi. Twoje 
nasienie będzie przeze mnie pomnażane w wieczności. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 265  
 
1 Uczniowie, podejdźcie do mojego krzesła i rozważajcie moje nauki. Zobaczysz, jak poprzez swoją 
refleksję odkryjesz znaczenie zawarte w tym słowie, które jest dla ciebie 
ujawni prawdziwe znaczenie waszego życia. 
2 Gdyby ludzie wiedzieli od początku i przez wszystkie czasy, że Jego celem jest doskonałość duszy, 
ich istnienie byłoby inne, a ich dzieła inne. Ale człowiek, od pierwszych kroków, uważał się za 
właściciela tego, co zostało mu oddane do dyspozycji tylko na krótki czas i wykorzystywał do 
nieuczciwych celów to wszystko, co zostało mu powierzone do szlachetnych dzieł. 
3 Zobacz, jak ten świat stara się odkryć swoją nauką tylko chwałę i moc tego, co ziemskie, nie 
troszcząc się o jego duchową doskonałość. Ale jeśli dusza nie rozwija swoich zdolności, ani nie używa 
cnót, które w niej istnieją, nie będzie mogła mieć w swoim życiu miłości, ani uczuć prawdziwego 
miłosierdzia. 
4 Wielu chce uwolnić swoją duszę od tego materialistycznego, skorumpowanego i egoistycznego 
życia, które panuje na świecie. Ale nie mogą się uwolnić, ponieważ walka życia jest dla nich tak 
skomplikowana, gorzka i trudna, że nawet dusza jest związana troskami i problemami ludzkiego życia. 
5 Gdyby wasza egzystencja na ziemi była łatwiejsza, walka życiowa również byłaby mniejsza, a wy 
mielibyście wolność i czas dla waszej duszy, aby zająć się wypełnianiem zadań, które przed nią stoją. 
6 Wam, moi mali uczniowie, nie wypada dokonywać przemiany ludzkości, gdyż jest to dzieło ponad 
wasze siły. Ale musicie szerzyć to boskie przesłanie, które musi uwolnić ludzi od wielkich błędów, w 
których żyli. 
7 Ta praca siania duchowego ziarna na takich jałowych polach wymaga wiary, miłości i wysiłku, jak 
wszystkie wielkie dzieła. Dlatego mówię wam, że nie wolno wam ani na chwilę wątpić w realizację 
Moich Boskich planów, ponieważ gdybyście wątpili, nie osiągnęlibyście niczego skutecznego. Waszym 
zadaniem jest działać jako członkowie tego związku uczniów, który obecnie przygotowuję. 
8 Nie myślcie, że jesteście założycielami tej duchowej pracy. Zrozumcie, że jesteście kontynuatorami 
innych, poprzednich wysiłków, innych dzieł dokonanych przez waszych braci w poprzednich czasach. 
9 Dlatego właśnie powiedziałem wam, że nauka, którą wam dzisiaj przyniosłem, jest taka sama, jak 
była wcześniej i zawsze była - że jeśli zauważycie w niej jakąś różnicę, to tylko w formie zewnętrznej. 
Forma bowiem, w jakiej udzielałem wam Mojej nauki w każdym wieku, była zależna od rozwoju 
duchowego, jaki osiągnęła ludzkość, a także od ludzi, do których się zwracałem. 
10 Twoim przeznaczeniem było przyjąć mnie w tym czasie. Wasza misja będzie nie mniej ważna niż 
ta, którą powierzyłem Moim wysłannikom i apostołom w minionych czasach. Moje Słowo, wraz z 
czystością waszych dzieł, będzie owocnym ziarnem przeznaczonym do rozkwitu w sercach ludzkich. 
11 Czy możesz, przez moje słowo i twój przykład, zmienić życie ludzi i narodów, którzy przez wiele 
wieków żyli egzystencji z dala od duchowego? 
12 Zrozumcie, że musicie się przedtem przygotować, aż będziecie gotowi być mistrzami w tej nauce i 
będziecie mogli z miłością wziąć swoich bliźnich za rękę, jak gdyby byli małymi dziećmi, aby 
prowadzić ich krok po kroku od pierwszej lekcji do ostatniej. 
13 Nikt nie marnuje czasu tak cennego jak teraźniejszość, ani nie czeka na przyszłość, aby wypełnić 
swoją misję, nie wykorzystując właściwie teraźniejszości, która na razie jest tą, która powinna być ci 
droga, abyś nie rozpaczał, gdy nadejdzie godzina walki. Wasze zaufanie do tego, co zamierzacie 
głosić, powinno być całkowite i musicie wyzbyć się obawy, że wasze rady zostaną z łatwością 
zniweczone przez ekscentryków i materialistów. 
14 Kto się boi, czyni tak dlatego, że nie jest całkowicie przekonany o mojej prawdzie, a dla takiego 
trzeba być badanym, aż płomień wiary zapłonie w jego sercu. 
15 Kiedy uczeń otrzymał łaskę bycia Mistrzem, jego obecność i jego słowa będą miłosierne, przyjazne, 
przekonujące. Będzie działał w taki sposób, aby od pierwszej chwili wzbudzić zaufanie. Jego słowo 
będzie dowodem, że ma on prawdziwą wiedzę o tym, co mówi, że ma absolutne przekonanie o tym, 
czego naucza, i że oświeca go wyższe światło. Kiedy dobry uczeń znajdzie się zaatakowany przez 
swoich przeciwników, będzie czekał na nich spokojnie, ponieważ jego serce nie będzie się niczego 
obawiać, a ponieważ jego zaufanie do Tego, który go nauczał, jest kompletne. 



16 Zaprawdę, powiadam wam: Kto chce iść za Mną, aby być Moim uczniem, musi zdjąć szatę obłudy i 
przyodziać się w szczerość i prawdomówność, którą widział w Mistrzu, bo Ja jestem Prawdą. 
17 Trzeba, aby siewcy prawdy pojawili się na ziemi i wszędzie roznosili mój balsam, aby głusi usłyszeli, 
a ślepi zobaczyli światło mojego orędzia. 
18 Bóg chce tylko dobra dla swoich stworzeń. Błogosławieni są wszyscy, którzy współpracują w 
realizacji tego dobra. 
19 Echo mego słowa i tego, co robisz, stało się znane w wielu miejscach - dalej niż myślisz. I chociaż 
sceptyczni ludzie, do których dotarła wieść o moim objawieniu się, nie mogą uwierzyć w Naukę, która 
przemieni ten świat sporów w braterską rodzinę, to ta niewiara nie powinna was niepokoić, ani to, ile 
lat musi upłynąć, zanim oni się nawrócą. Walczcie, pracujcie dla tej pracy, ponieważ w ten sposób 
stopniowo stworzycie świat harmonii, a ziarno będzie się rozprzestrzeniać coraz bardziej. 
20 Ludzie, obecny czas jest dla was czasem próby - wykorzystajcie go. Nie przyniesie ci to nic 
dobrego, aby później żałować i powiedzieć: "Panie, przebacz moją słabość". Mówię wam, że nie 
będziecie mogli odzyskać utraconej szansy za pomocą tego, ale tylko przez uczynki i świadectwa 
mojego prawa. 
21 Zostawiam wam te ojcowskie rady, abyście rozważyli wszystko, co wam powiedziałem, i tak jak 
wasz Ojciec w niebie obmyślił sobie plan miłości, życia i nauczania dla swoich stworzeń, tak i wy, 
natchnieni przez Niego, obmyślcie sobie plan miłości, pokory, posłuszeństwa, wytrwałości i 
zbawienia. 
22 Człowiek bardziej zajmował się swoim życiem ludzkim niż duchowym, chociaż często był 
świadomy, że to, co ludzkie, jest przemijające, a to, co duchowe, wieczne. To jest powód, dla którego, 
chociaż dokonał on postępu w swej cywilizacji i nauce, to jednak pozostał duchowo pogrążony w 
stagnacji i uśpiony w swych religiach. 
23 Weź pod uwagę jedną religię po drugiej, a zobaczysz, że żadna z nich nie wykazuje dowodów 
rozwoju, rozwinięcia czy doskonałości. Każda z nich jest głoszona jako najwyższa prawda, ale 
ponieważ ci, którzy ją wyznają, myślą, że znajdują i wiedzą w niej wszystko, nie zadają sobie trudu, 
aby posunąć się o krok naprzód. 
24 Od początku Boskie objawienia, Prawo Boże, moja Nauka i moje zapowiedzi dawały wam do 
zrozumienia, że człowiek jest istotą podlegającą ewolucji. Dlaczego więc żadna z waszych 
denominacji nie potwierdza i nie weryfikuje tej prawdy? Mówię do was: Tylko ta doktryna, która 
budzi duszę, która rozpala w niej światło, która ją wspiera i objawia jej to, co w niej tkwi, która 
podnosi ją za każdym razem, gdy się potknie i sprawia, że idzie naprzód bez zatrzymywania się - tylko 
ta doktryna jest natchniona prawdą. Ale czyż nie jest to właśnie to, co moja nauka objawiała wam 
przez cały czas? Mimo to długo staliście duchowo w miejscu, ponieważ bardziej przejmowaliście się 
tym, co dotyczy waszego życia na ziemi, niż tym, co dotyczy waszej duszy. Lecz żeby nie porzucić 
całkowicie tego, co duchowe, ułożyliście swoje religie tak, żeby w najmniejszym stopniu nie 
przeszkadzały wam w wykonaniu waszej pracy i obowiązków na Ziemi. Następnie, kiedy podążacie za 
tą tradycją religijną, myślicie, że czynicie sprawiedliwość wobec Boga, staracie się uspokoić swoje 
sumienie i wierzycie, że zapewniacie sobie wejście do Królestwa Niebieskiego. 
25 Co za ignorancja, ludzkości! Kiedy w końcu obudzisz się do rzeczywistości? Czy nie zdajesz sobie 
sprawy, że kiedy przestrzegasz swoich religijnych zwyczajów, nie dajesz mi nic, a twoja dusza również 
wychodzi pusta? 
26 Jeśli opuszczacie wasze kościoły i mówicie: "teraz spełniłem swój obowiązek wobec Boga", 
popadliście w wielki błąd, myśląc, że coś mi daliście, podczas gdy powinniście wiedzieć, że nie 
możecie mi nic dać, lecz wiele ode mnie otrzymać i wiele sobie dać. 
27 Myślisz, że wypełnienie Prawa jest ograniczone do udania się do tych miejsc, a to jest kolejny 
wielki błąd. Dla tych miejsc powinna być szkoła, w której uczeń powinien się uczyć na później. Stając 
ponownie w codziennym życiu, powinien praktycznie zastosować nauczoną lekcję, co jest 
prawdziwym wypełnieniem Prawa. 
28 Czy widzisz, jak wiele jest niezgody między braćmi i siostrami, ile tragedii między małżonkami, ile 
niemoralności i wady, ile wojen między narodami? Wszystko to jest spowodowane waszym 
porzuceniem Boskich Praw. 
29 Ludziom brakuje duchowego wychowania, brakuje im wiedzy o swoim rozwoju. 



30 Wszechobecny ból, który w wielu formach zstępuje na ten świat, jest skutkiem błędów 
popełnionych przez ludzi. Nie rozumieją jednak mojej sprawiedliwości - jedni zaślepieni ambicją, 
drudzy nienawiścią. 
31 Kto będzie w stanie usunąć zło spośród ludzi? Jakiś nadludzki ból, czy nieskończenie bolesna 
próba? Nie, ludzie. Ból zatrzyma go tylko na krótki czas. Ale ten krótki okres czasu posłuży ludziom do 
refleksji, do oburzenia i do ponownego uspokojenia się, a wtedy poczują jedyną siłę, jedyne światło, 
które może ich uratować, a którym jest moje prawo. 
32 Uczniowie, zrozumcie znaczenie objawienia, które wam dałem. Rozważmy znaczenie tej 
wiadomości dla dusz ludzkich. Wtedy zrozumiecie, dlaczego przyszedłem mówić do was i dlaczego 
Moje objawienie na pewien czas dokonało się wśród was. 
33 Gdybyście tylko wszyscy wiedzieli, że kiedy wspominam o waszych religiach i formach kultu, które 
musicie wyznawać, nie próbuję was osądzać ani ranić! Gdybyście tylko zrozumieli boskie pragnienie 
Mistrza, by miłować się wzajemnie i stosować naukę Ducha do waszego ludzkiego życia! Lecz ja 
wiem, że wasze serce jest jeszcze zatwardziałe i że będziecie prześladować Moich nowych posłańców 
i wyśmiewać Moje nowe objawienia, tak jak to czyniliście w czasach minionych. 
34 Pomimo tego wszystkiego, moje światło będzie błyskać jak błyskawica ze wschodu na zachód i 
uwolnić dusze. 
35 Módlcie się, uczniowie, a wasza modlitwa niech będzie znakiem, że zrozumieliście tę naukę, 
abyście jutro mogli wyrazić waszymi uczynkami wiedzę nabytą przez moje słowo nauczania. 
36 Musicie walczyć o zrozumienie Dzieła, które wam powierzyłem, bo tylko w ten sposób osiągniecie, 
że wasze świadectwa będą zawierały istotę i prawdę; musicie zrozumieć Dzieło, które wam 
powierzyłem, bo tylko w ten sposób osiągniecie, że wasze świadectwa będą zawierały istotę i prawdę 
37 Zrozumcie też, że jeśli wasza wiedza nie jest wystarczająca w mojej nauce, wasza wiara i wasze 
przekonania będą w niebezpieczeństwie, gdy wrogowie światła w was będą walczyć przeciwko 
mojemu dziełu. 
38 Powiedziałem wam, że zobaczycie spirytystów pojawiających się na całym świecie, chociaż nie 
słyszeli tego słowa, i że jeśli będziecie obserwować ich sposób działania i słuchać ich słów, będziecie 
zdumieni, gdy rozpoznacie intuicję i jasne pojęcie, jakie mają o spirytyzmie. Lecz zapowiadam wam 
również to, że po moim odejściu pojawią się grupy i sekty, które będą nazywać siebie spirytystami, 
choć ich życie i dzieła będą zaprzeczeniem duchowości. Przyjdą do was w opozycji, szukając waszych 
niedoskonałości, aby was odrzucić i nazwać was oszustami. Choćbyście wątpili, nawet wśród was 
samych - wśród tych, którzy byli karmieni tym słowem - znajdą się tacy, którzy powstaną przeciwko 
swoim braciom i chwycą za broń, aby ich skłócić i omamić. 
39 Jaką bronią możecie wystąpić przeciwko tym siłom, jeśli wasza wiara nie jest mocna, a wasza 
wiedza nie jest wielka? 
40 Nie myślcie, że chcę wam dać broń do obrony waszej wiary przed wrogością. Nie chcę, abyście się 
z nimi spierali, a tym bardziej odrzucali ich i zamykali przed nimi swoje drzwi. Moją wolą jest, abyście 
zachowali spokój na swoich stanowiskach, abyście nigdy nie byli zaskoczeni i aby każdy, kto przyjdzie 
was szukać, znalazł was modlących się i studiujących moje słowo. 
41 Prawdziwość waszych dzieł będzie najlepszą bronią, jaką powinniście wziąć przeciwko tym, którzy 
chcą was zniszczyć. 
42 Chcę mieć w swoich szeregach żołnierzy niezłomnych, odważnych, którzy wiedzą, jak bronić 
prawdy, a nie legiony fanatyków, którzy w swojej ignorancji profanują moją pracę, zamiast ją 
honorować. Nie chcę tłumów ludzi małej wiary, którzy tracą serce w obliczu bitwy i uciekają, 
ponieważ uważają się za niezdolnych do walki. 
43 Zbadajcie samych siebie, a jeśli po tak długim słuchaniu Mnie czujecie się niezdolni do walki, to da 
wam do zrozumienia, że nie skorzystaliście z Mojego słowa, że nie zrozumieliście celu Mojego 
wezwania, że spaliście nie słysząc wezwania do przebudzenia, które nieustannie rozbrzmiewa w 
Moim przepowiadaniu. 
44 Nie mówię wam, że jesteście zgubieni i że nieuchronnie musicie zostać pokonani przez waszych 
prześladowców. Nie, wręcz przeciwnie, mówię wam, że czas jest jeszcze sprzyjający, aby dokładnie 
zbadać wasze dzieła, czy są one natury duchowej czy ludzkiej, aby dokładnie obserwować wasze 
działania, abyście mogli odkryć wszystko, co jest błędne, fałszywe i niegodne mojej pracy. Gdy 



osiągniesz to, że twoje działania są naznaczone prawdomównością i szczerością, nie będziesz miał się 
czego obawiać. Ponieważ prawdziwy spirytualizm wprowadzi was na drogę wypełnienia wszystkich 
praw, i dlatego nikt nie będzie mógł was potępić. 
45 Musicie wiedzieć, że broń wiary nie będzie używana tylko do obrony, ale że wasza 
odpowiedzialność będzie wykraczać poza was samych. Każdemu z was powierzona jest bowiem 
rzesza, dla której musi czuwać, modlić się i walczyć, dopóki nie wybawi ich od prób. 
46 Będziecie mogli usłyszeć mnie w wielu innych porannych nabożeństwach i wzmocnić swoją wiedzę 
i wiarę. Wtedy poczujecie w swoim jestestwie nieznaną siłę i bezgraniczną pewność siebie. Ta 
pewność siebie i ten spokój w obliczu zmagań będą wam dane przez wiarę, a wiedza nada wartość 
temu, co znaleźliście w Moim słowie. 
47 Chcę, abyście tworzyli naród pokoju. Za to otulam cię płaszczem mojej miłości. 
48 Umiłowany ludu: dziś przemówiliście do Mnie językiem Ducha, a Ja odpowiedziałem wam moim 
pokojem 
49 Gdy pomyślisz, że wkrótce nie będziesz już słyszał tego słowa, które było twoją obroną, napełni cię 
smutek i pomyślisz, że Moje przyjście w tym czasie, choć pozornie długie, w rzeczywistości było 
krótkie. Ale pytam się ciebie: Co nazywasz "moim drugim przyjściem"? Czy jest to okres obejmujący 
lata od 1866 do 1950, które wyznaczają czas, kiedy daję ci Moje słowo? 
50 Zaprawdę powiadam wam, to objawienie się przez ludzki organ rozumienia było tylko 
przygotowaniem, abyście mogli wejść w czas komunii ducha z duchem, w którym będziecie mieli mój 
powrót w pełni w "duchu na obłoku", jak to było zapowiedziane moim uczniom w Betanii. 
51 Przyjmijcie to pouczenie, którego udzielam wam przez nosiciela głosu, jako przygotowanie do tego 
czasu, kiedy to już nie umysł będzie odbierał światło Mistrza, lecz wasz duch. 
52 To jest nowa obietnica i nowy cel dla ciebie. Nie zapominajcie, że przesłanie, które otrzymaliście 
poprzez głosiciela, zostało przekazane poprzez człowieka i jakkolwiek uduchowiony on może być, nie 
jest całkowicie wolny od niedoskonałości i zanieczyszczeń. Możecie więc teraz wyobrazić sobie 
doskonałość, z jaką odbierzecie koncert mojego słowa, gdy dotrze ono bezpośrednio do waszego 
ducha, bez konieczności stosowania nadajników, bez przechodzenia najpierw przez wasz słuch lub 
mózg. Dotrze ona najpierw do ducha, a duch podejmie się zadania oświecenia duszy i uszlachetnienia 
serca. 
53 Przez długi czas słyszeliście tę naukę, w której musieliście szukać sensu, by karmić się czymś 
boskim. Jutro, kiedy będziecie w stanie otrzymywać natchnienie z ducha do ducha, już nie ludzkie 
słowa będą odbierane przez waszą duszę, ale Boska esencja, a wy będziecie mieli za zadanie 
przekazywać tę esencję w myślach, w słowach i w dziełach, abyście mogli być pośrednikami pomiędzy 
waszym Panem a ludzkością. 
54 Zrozumcie, uczniowie, że ten okres przejawiania się moich głosicieli był po to, by nauczyć was 
rozumieć Boski język. Była to podstawowa lekcja Mistrza dla Jego uczniów. 
55 Gdy słyszysz to słowo, masz dziś odczucie Mojej obecności, dlatego boisz się dnia, w którym nie 
będziesz go już słyszeć. Ale mówię ci: Kiedy będziecie obcować ze Mną z ducha na ducha, Moja 
Obecność będzie odczuwana przez Moich uczniów z jeszcze większą jasnością i czystością. 
56 Wielka będzie radość tych, którzy czują mnie w ten sposób w swoim sercu. Oni nigdy nie 
powiedzą: "Mistrz wkrótce odejdzie" lub "Zbliża się dzień, kiedy Pan zostawi nas bez swego Słowa". 
Nie, wtedy uczniowie będą wiedzieli, że Ojciec zawsze był ze swoimi dziećmi, że nigdy ich nie opuścił, 
że to ludzie nie zawsze wiedzieli, jak być ze Mną. 
57 Dziś mówisz: "Bóg jest w nas", lecz mówicie to nie czując tego, ani nie rozumiejąc, ponieważ wasza 
materializacja nie pozwala wam odczuć mojej Obecności w waszej istocie. Ale kiedy uduchowienie 
stanie się częścią waszego życia, doświadczycie prawdy o mojej Obecności w każdym. Mój głos będzie 
słyszany w sumieniach, wewnętrzny sędzia będzie słyszany, a ciepło Ojca będzie odczuwalne. 
58 Uczę was wielu rzeczy i przygotowuję was, abyście mogli z radością przyjąć nadejście nowego 
czasu. Ale mimo to widzę smutek w wielu sercach, gdy zbliża się dzień Mojego ostatniego słowa. Ci, 
którzy płaczą i są przygnębieni smutkiem, to ci, którzy mnie słyszeli, ale nie zrozumieli, i którzy nie 
będą przygotowani w godzinie próby. 
59 Zawsze wam mówiłem: Szukajcie boskiego znaczenia w rdzeniu tych słów, które w swym 
uniesieniu wypowiadają głosiciele. Jeśli zadowolicie się zewnętrzną formą tych manifestacji, nadacie 



boskość wielu słowom, które pochodzą od człowieka, a wtedy będziecie na drodze do popadnięcia w 
nowy fanatyzm i bałwochwalstwo. 
60 Musicie zrozumieć, że jesteście przeznaczeni do niesienia Dobrej Nowiny ludzkości, że jesteście na 
drodze, aby pouczać waszych bliźnich z miłością, cierpliwością i miłosierdziem, z jakimi was uczyłem, 
powtarzając lekcje, gdy jest to konieczne, i zawracając, gdy trzeba przypomnieć sobie pierwsze 
strony. 
61 Przypomnijcie sobie, jak wiele razy mówiłem wam o życiu duchowym, zanim zaistniał człowiek, o 
pojawieniu się człowieka na ziemi, o Moich pierwszych przykazaniach i pierwszych objawieniach. 
Pamiętajcie, jak często mówiłem wam o drodze ludzkości przez wieki, o jej sukcesach i odchyleniach, 
o jej rozwoju i upadku - o oświeconych, których imiona są z szacunkiem zachowywane z powodu 
wielkich i szlachetnych przykładów, które wam pozostawili, jak również o imionach innych, których 
zepsucie trwale zapisało się w historii ludzkości, abyście nie postępowali jak oni. 
62 Przypomniałem wam imiona moich posłańców, przez których otrzymaliście przesłania, 
przykazania, proroctwa i nauki. 
63 W ten sposób połączyłem treść wszystkich poprzednich nauk w jedną naukę. 
64 Spirytualizm jest dziedzictwem, w którym trzy Testamenty są zjednoczone w jednej duchowej 
księdze. 
65 Wszystkie moje nauki mają na celu przygotowanie was do walki po 1950 roku, w czasie, kiedy nie 
będziecie już słyszeć świata duchów poprzez "nosicieli darów". Ono również ma ograniczony czas na 
tę formę manifestacji. Jednak te błogosławione istoty, aniołowie stróże, doradcy, pocieszyciele i 
obrońcy tego ludu przygotowali was tak, że po tym czasie nadal będziecie o nich pamiętać, odczuwać 
ich obecność i otrzymywać ich pomoc. 
66 Po co przyszedł świat duchów w tym czasie? - Wyjaśnić moją Naukę poprzez jej słowo i jej dzieła, 
nauczyć was interpretować moje objawienia i pomóc wam zrozumieć ich znaczenie. 
67 Nigdy nie udzielili wam zbytecznych nauk, nigdy nie wyjawili wam tego, czego jeszcze nie nadszedł 
czas, abyście poznali, nigdy nie przyszli, aby wzbudzić waszą ciekawość lub zaszczepić w was 
tajemnicze nauki lub zdolności. Ich misja była inna, ich wielkość duszy i ich światło nie mogły pozwolić 
im na popadnięcie w zwykłe materializacje, ponieważ uczynili Prawo Miłości ideałem swojego ducha. 
68 Ten świat duchowy przyszedł na Boski rozkaz, aby przez krótki czas komunikować się w ludzki 
sposób, aby pozostawić wrażenie swego wspaniałomyślnego braterstwa, świadectwo swego istnienia 
i dowód swej obecności wśród ludzi. 
69 Powiedzieli wam, że kiedy nie będą już mówić do was przez ludzkie usta, nie oddalą się od was - 
wręcz przeciwnie. Tęsknią za waszą wrażliwością, abyście mogli jeszcze bardziej odczuć ich obecność 
w nadchodzących dniach. 
70 Jeśli wy, ludzie, nauczycie się korzystać z waszych darów, jeśli naprawdę dojdziecie do harmonii ze 
światem duchowym - zaprawdę, powiadam wam, pozostawicie na waszej drodze wiele cudów. 
71 Trzeba, aby w tym czasie spośród tych tłumów ludzi pojawili się ludzie o mocnych umysłach, 
dobrzy prorocy, dobrzy doradcy - ci, którzy swoim życiem i słowami wiedzą, jak prowadzić lud drogą 
wyznaczoną przeze Mnie - ci, którzy wiedzą, jak zachować bez skazy karty Moich pouczeń. 
72 Kim są ci mocarze, o których wam mówię? Mówię wam tylko, że w tym czasie przygotowuję ich 
Moim słowem, aby gdy nadejdzie koniec tej manifestacji, mogli powstać i zachęcić lud, a przez swoją 
wiarę nie dopuścić do rozproszenia tłumów. 
73 Słowo, które wychodzi z ich ust, będzie wam zawsze przypominać, że zostawiłem was jako 
świadków Mojej łączności z ludźmi, i będą wam nieustannie powtarzać, że jesteście przeznaczeni do 
głoszenia ludzkości, że przyszedłem w Duchu 
74 Nie przyjdę już, aby stać się człowiekiem lub zmaterializować się wśród ludzi, nie przyjdę już, aby 
wcielić się na tej ziemi. Będziecie o tym mówić swoim bliźnim, to część waszego krzyża. Ale wiem, że 
będziesz w stanie to znieść. 
75 Bądźcie spokojni, bo już wam powiedziałem, że to, co Cyrenejczyk uczynił dla Jezusa, gdy zobaczył 
Go wyczerpanego ciężarem krzyża, Ja czynię dzisiaj dla wszystkich, którzy potrzebują Mojej pomocy, 
towarzysząc im krok po kroku na szczyt góry, którą jest wasze życie, gdzie wzniesiecie się na krzyż 
waszego przeznaczenia. 



76 Doświadczysz wtedy, jak satysfakcjonujące jest ukończenie dzieła poprzez pozwolenie, aby twoje 
serce otworzyło się w tym momencie, tak jak bok Mistrza otworzył się, aby przelać krew, która 
mówiła o miłości, życiu i przebaczeniu. 
77 To jest nauka, którą obecnie sieję w sercu spirytualistów trynitarno-maryjnych. 
78 "Duchowi", ponieważ otrzymują światło Ducha Bożego; "trynitarni", ponieważ rozpoznajecie Boga 
w trzech fazach objawienia, w których dał się poznać ludzkości; i "maryjni", ponieważ rozpoznajecie 
tę Boską czułość jako drabinę, która prowadzi was do Ojca, jako Orędownika, który was umacnia, 
pociesza i oczyszcza, eliminując waszą arogancję i przekształcając was w dzieci pełne łagodności i 
pokory przed Panem. 
79 Nie zapominajcie o tej najczulszej miłości, bo nie zawsze jesteście dostatecznie przygotowani, by 
mnie dosięgnąć. Jeśli jednak zaufacie Jej, to wkrótce odczujecie Jej pomoc. 
80 Pamiętajcie: "Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie będziecie mogli wejść do królestwa 
niebieskiego". 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 266  
 
1 Ja jestem Mistrzem. Przyjdź, aby cieszyć się słowem nauczania wiecznej instrukcji. Nawet gdy nie 
objawiam się przez te mózgi, Moje Słowo Nauczania jest obecne. 
2 Wam daję Moje słowo tylko na krótkie chwile, bo jesteście tak niedojrzali, że nie wytrzymalibyście, 
aby usłyszeć wieczną naukę, która nieustannie rozbrzmiewa w nieskończoności i przemawia do 
wszystkich istot, do wszystkich dusz w ich różnych światach życia. 
3 Mówię do ciebie tylko prawdę. Dlaczego wielu wątpi w to, co wam objawiam? Ty też jesteś prawdą. 
Jak to jest, że chociaż wierzysz w swoją prawdę i w swoje istnienie, to nie wierzysz w moje? Czy nie 
wiecie, że prawda jest jedna? 
4 Oto daję wam krótką, małą mowę nauczycielską, abyście mogli ją pojąć, zrozumieć. Ale nawet w tej 
formie przechowujesz ją tylko przez krótki czas, by potem o niej zapomnieć. 
5 Tam, w Królestwie Duchowym, gdzie światło prawdy jest zawsze rozpalone, moje słowo nauki jest 
wieczne, a ci, którzy go słuchają, nigdy się nie męczą, ponieważ dla nich moja nauka jest ich życiem, 
tak jak dla ciebie jest powietrzem, którym oddychasz. Biada tym, którzy żyją tutaj na świecie bez 
mojego nauczającego słowa w ich duszach, tylko dlatego, że nie przygotowali się do jego 
wysłuchania! Jak wielu jest wśród nich takich, którzy z braku pomocy, upadają przez zgaszoną 
nadzieję - bez idei Boga w ich sercach, zagubieni, ślepi, głusi. A jednak pytam was: Dokąd idą ci, 
którzy wymazali ze swego jestestwa Boskie przykazania, które są drogą i światłem duszy? 
6 Biedne istoty, które są rozbitkami, ponieważ ich statek jest zdezorientowany i nie są w stanie 
odkryć światła latarni morskiej. 
7 Szukam was i daję wam moje światło, abyście mogli wejść na ścieżkę i z niej zrozumieć, czym jest 
nauka, której Mistrz udziela wam nieustannie przez całe życie. 
8 Co to jest dobre dla człowieka, aby być fizycznie silny, jeśli nie jest psychicznie tak? 
9 Przybliżam cię do rzeczywistości, do prawdy, od której się odwróciłeś. Gdy bowiem odrzuciliście 
wyższe życie, które jest życiem ducha, oddaliście się niższemu życiu, które jest życiem świata 
materialnego. 
10 Wróć na ścieżkę prawdziwego życia, a znów będziesz blisko swojej prawdziwej natury. Ścieżka, o 
której wam mówię, jest tą, którą znajdziecie, gdy zrównoważycie to, co duchowe z tym, co fizyczne, 
gdy poznacie prawdę, którą nosicie w sobie. Wtedy bowiem wasza wyższa część istoty, którą jest 
duch, powie: "Ja jestem tym, który przynosi światło, który zna drogę, który posiada prawo". Dlatego 
to ja będę określał i zarządzał działaniami mojego ciała." Kiedy tak mówicie, to dlatego, że światło 
zabłysło w waszej istocie, a jego odbicie dotarło do ludzkiego serca. 
11 O, gdyby tylko twoje ciało mogło otrzymać to, co otrzymuje twoja dusza duchowa na mocy swojej 
zdolności widzenia! Dusza duchowa bowiem nigdy nie przestaje widzieć, nawet jeśli ciało, ze względu 
na swoją materializację, nic z tego nie dostrzega. Kiedy będziecie wiedzieć, jak interpretować swoją 
duszę duchową? 
12 Słuchajcie mego słowa, przyjmijcie moją naukę, która uczy was walczyć i pokonywać przeciwności, 
nie uciekać przed próbami, nie poddawać się w obliczu ofiary. 
13 Nieustannie powtarzam Moim uczniom: Nie bójcie się, zrozumcie, że dałem wam moc ducha, 
abyście zwyciężali we wszystkich próbach. Moc ducha jest wyższa niż moc ciała. Jeśli jednak gęsta 
mgła waszych ludzkich problemów nie pozwala wam nic zobaczyć, rozproszcie i rozproszcie tę mgłę 
światłem wiary. Wtedy, poza tą mgłą, ujrzycie horyzont, który łączy się z nieskończonością i zaprasza 
was, abyście szli dalej i pozwolili się wypełnić pokojem. 
14 Kto nauczy się przezwyciężać własne problemy, będzie potem stawiał czoło problemom swoich 
bliźnich, aby im pomóc w ich zmaganiach. 
15 Wiedz, że to życie jest walką, ale jesteś skazany na zwycięstwo. Bo moje światło, które jest w 
każdym z was, nigdy nie będzie mogło być pokonane przez ciemne siły zła. 
16 Musicie być zwycięzcami, bo tylko w waszym zwycięstwie otrzymacie objawienie tajemnic, które 
będą wam objawione w tym życiu i w życiu duchowym. 
17 Walka ludzi na przestrzeni wieków: Nadejdzie czas, kiedy nie będziecie się już tak męczyć. Mgły", 
utrapienia, problemy i próby dobiegną końca - zarówno twoje własne, jak i innych. 



18 Nie martwcie się, kiedy mówię wam, że musicie pomóc waszemu bliźniemu w jego smutnej 
podróży przez życie. Dusze silne potrafią dźwigać swój krzyż i krzyż innych, chętnie pomagają duszom 
małym i słabym. Zawsze szukają ran do zagojenia. 
19 Błogosławione jest słowo Tego, który przemawiając do cierpiących, leczy rany, zamyka je i 
sprawia, że zostają zapomniane. Ten zna cel balsamu, który umieściłem w jego sercu. 
20 Mocny jest ten, kto, gdy widzi się otoczony trudnościami lub niebezpieczeństwami, błaga moc 
swego ducha, pokonuje strach duszy skupionej na ciele, walczy, zwycięża i triumfuje, ponieważ wiara 
sprawiła, że wie, co duch jest w stanie zrobić. 
21 Chciałem wam powiedzieć, że tam, gdzie wzywa was walka, powinniście nastawić swoje umysły na 
nią z absolutną pewnością, że mądrość, sprawiedliwość i wiara zawsze pokonają trudności i nieczyste 
namiętności, które stoją na ich drodze. 
22 Czy wiecie, ile czasu zajęło wam rozwinięcie waszych darów? Mówię wam, że są one w was od 
chwili, gdy duch ożył. Jak wielka będzie rozkosz ducha, gdy będzie mógł powiedzieć ciału i światu: 
Zdobyłem cię! 
23 Uczniowie, dałem wam wszystkie nauki, których dusza potrzebuje w swoim rozwoju. 
24 Błogosławieni, którzy znają prawdę, bo szybko znajdą "drogę". Inni zawsze odrzucają Boskie nauki, 
ponieważ ich dzieła wydają się lepsze od moich. 
25 Kocham was wszystkich. Ja jestem pasterzem, który woła swoje owce, który je gromadzi i liczy, i 
chce ich codziennie więcej - który je karmi i pieści, troszczy się o nie i cieszy się, gdy widzi, że jest ich 
wiele, choć czasem płacze, gdy widzi, że nie wszystkie są posłuszne. 
26 Takie są wasze serca: wielu z was przychodzi do Mnie, ale niewielu jest tych, którzy naprawdę idą 
za Mną. 
27 Oto głosiciele, przez których usta przekazuję wam Moje słowo: Wzięli na siebie krzyż swojej misji. 
Wiedzą, że wielu wątpi w ich dar, ale potulnie kontynuują swoją drogę. Pamiętają, że w Drugiej Erze 
ludzie również wątpili we mnie, mówiąc, że nie jestem Mesjaszem, że nie jestem Chrystusem. 
Pamiętają, że zostałem zaprowadzony na krzyż przez tych, którzy nie chcieli przyjąć prawdy. Dlatego z 
poddaniem podjęli krzyż swojej misji. 
28 Ludzie, byłem z wami, Mój płaszcz miłości rozpostarty jest poza miejscem zgromadzenia, gdzie 
Mnie słuchacie. Wszyscy bez wyjątku byliście pełni Mojego Ducha i Mojej miłości. 
29 Moje Słowo jest cichym miejscem pokoju. Szukaj go, gdy czujesz się zmęczony, smutny, znużony 
lub chory. Znajdziesz w nim zachętę, zdrowie i wiarę, by żyć i walczyć. 
30 Chcę, abyście byli gorliwi, pokorni i posłuszni mojej woli i nigdy nie byli jak ci, którzy sprawdzają 
moją moc lub nie ufają mojej sprawiedliwości. Wiecie bowiem, że ten, kto to czyni, poddaje się 
próbie. 
31 Czy wierzysz, czy nie chcesz wierzyć, że przejawiam się w tej formie: Słuchaj z szacunkiem i 
łagodnością, aż będziesz całkowicie przekonany, że to, co istnieje w rdzeniu tej manifestacji, jest 
prawdą lub fałszem. 
32 Gdybyście wiedzieli, ile łez skruchy wylali ci, którzy zaprzeczali prawdzie tego objawienia, którzy 
bluźnili przeciwko tym, którzy wierzą w słowo, które słyszycie, i którzy wyśmiewali się z moich 
głosicieli. Dziś nie wiedzą, jakimi słowami mogliby wymazać te obraźliwe i lekceważące zwroty, które 
wyszły z ich ust, ani nie wiedzą, jakimi uczynkami mogliby pojednać się ze swoim Mistrzem. 
33 Chcę, abyś nauczył się nie być nieostrożnym w swoich osądach, ani nie pozwalać, aby pierwsze 
wrażenia decydowały o tobie pochopnie. Daję wam tę wskazówkę po to, żebyście interpretując moje 
słowo, a także oceniając doktryny, religie, filozofie, kulty, objawienia duchowe czy nauki, uświadomili 
sobie, że to, co znacie, nie jest wszystkim, co istnieje, i że prawda, którą znacie, jest tylko minimalną 
częścią absolutnej prawdy, która objawia się tutaj w jeden sposób, lecz może objawić się na wiele 
innych, nieznanych wam sposobów. 
34 Wyjaśnię wam, dlaczego przemówiłem do was tego dnia w ten sposób. Powodem jest to, że wśród 
tej rzeszy jest serce, które uporczywie pyta Mnie, dlaczego, choć tak wiele mówię do tego ludu, a 
słowo to pochodzi ze "Słowa", nie osiągnąłem pełnego odnowienia, ani uduchowienia tych rzesz. 
35 Na to odpowiedziałem mu szczegółową instrukcją, dodając, że gdybym tego chciał przez moją 
czystą moc, to w jednej chwili zmieniłbym tych wszystkich grzeszników w aniołów, ale to dzieło nie 
pociągałoby za sobą żadnej zasługi w moich oczach i że z tego właśnie powodu to słowo zostało dane 



w mądry i niezwykle cierpliwy sposób, aby szlifować serca tego ludu, aż wiara, miłość i pokuta wyjdą z 
nich. 
Mężczyźni niszczą świat używając przemocy. Czy uważasz, że ich przemoc jest lepsza od mojej mocy? 
Jednak moją wolą jest, aby oni sami uznali swoje błędy, poprawili je, a następnie odbudowali to 
wszystko, co zniszczyli i zbezcześcili, tak aby ich zasługi były prawdziwe w moich oczach. 
36 Jesteście jeszcze małym narodem. Ale nie uznałem za decydującą tej małej liczby, która 
zgromadziła się wokół Mojego objawienia aż do dnia dzisiejszego. Dowodem tego jest mnogość nauk 
i objawień, których wam udzieliłem. 
37 Po 1950 roku, kiedy nie będziecie już przyjmować Mojego Słowa w tej formie, w waszych sercach 
będzie pozorna pustka, będą poranne nabożeństwa w ciszy, w smutku. Ale potem znów poczujesz się 
silna i wyznasz, że wszystko zostało zaplanowane przeze Mnie z mądrością, i że w Moich ostatnich 
naukach kazałem ci wspiąć się na wielkie wyżyny, których kulminacją jest ta ostatnia i najbardziej 
niezapomniana, jaką mam ci do dania. 
38 Kto mógłby zgasić twoją lampę lub zwiędnąć duchową ofiarę, którą mi składasz, gdy nie jest ona 
widoczna dla ludzkiego oka? Kto odważy się zgasić pieczęć, którą od wieczności wycisnąłeś na swojej 
duszy? Wiara głęboko zakorzeniła się w twoim sercu i nadal będzie wzrastać i oświetlać wszystko 
wokół ciebie. 
39 Potem, po waszych zmaganiach, po wielkich próbach, którym was poddałem, przyjdzie 
wytchnienie i otrzymacie swoją nagrodę. Nie obiecałem wam innego Pocieszyciela, bo Ten, którego 
wam zapowiedziałem, jest pośród was. To On przemówił w tym dniu przez wasze pośrednictwo i 
zstąpił do każdego człowieka, aby wam pomóc w waszych utrapieniach. On jest moim duchem 
objawionym w tym czasie, a świat duchów składa się z aniołów, którzy towarzyszą wam w waszej 
podróży przez życie, którzy chronią was w waszych wielkich bitwach, uzdrawiają was i pocieszają was. 
Cały legion istot o wielkiej cnocie zjednoczył się ze mną, by pocieszyć was w tej godzinie próby, którą 
przechodzicie, jak zostało to zapowiedziane. Uważajcie się za bardzo szczęśliwych, ponieważ 
zostaliście wybrani spośród licznych ludzi, którzy zamieszkują ziemię, by przeniknąć to Objawienie, to 
Dzieło i posiąść jego wielkie dary. 
40 Zostawię was przygotowanych do wypełnienia waszej misji jako Moich uczniów i wkrótce 
zobaczycie, że spełni się to, co wam zapowiedziałem podczas Moich nauk. Będzie wiele wydarzeń na 
świecie, które będą mówiły o Mojej obecności w duchu, a ludzie będą czuli, jak blisko jestem z nimi. 
Gdy bowiem skończy się Moje objawianie się przez człowieka, nadal będę oczekiwał na ich 
przygotowanie, na ich prawdziwą adorację, aby królować w duszy wszystkich Moich dzieci. Tam 
będzie świątynia, tam będzie objawione Prawo i dary Ducha, a ja otrzymam waszą adorację i waszą 
miłość. 
41 Dawno temu powiedziałem wam, że będę dawał Moje słowo w różnych narodach, że Mój promień 
ujawni się także w innych ludach poprzez umysł ludzki, a tak naprawdę Moją wolą jest, abyście 
wiedzieli, że przemawiałem tam w łonie małych wspólnot poprzez mężczyzn i kobiety. Kiedy mnie 
słyszeli, niektórzy postrzegali mnie jako Mistrza, inni tylko jako wyższą istotę duchową. Ale Ja 
wypełniłem Moje słowo. 
42 Kiedy przemawiałem i mówiłem, że jestem Mistrzem, jedni wierzyli, a inni wątpili. Kiedy jednak 
dostrzegli sens i mądrość, jaką objawiały Moje słowa, wypowiedziane przez proste i pokorne 
stworzenia, zastanawiali się, czy taka manifestacja Mojego Ducha jest możliwa. 
43 Wyznaczyłem tam również godzinę, w której manifestacja ta będzie miała swój koniec, a kiedy 
przybędziecie ze swoim świadectwem do tych miejsc na ziemi, gdzie słyszano Moje słowo, 
potwierdzicie tym osobom prawdziwość tych manifestacji. Kiedy ci mężczyźni i kobiety, którzy dziś 
wątpią, usłyszą wasze wyraźne świadectwo, przekonają się, że byłem z nimi. 
44 Jak niewiele wspólnot znalazłem przygotowanych! A jednak byłem obecny, oświecając każdą 
duszę i dając świadectwo o sobie, aby jedni pouczali drugich i byli ich przewodnikami. 
45 Gdy przyjmiecie gościa, cudzoziemca, który mówi wam o Moim objawieniu się, o Moim słowie, 
które otrzymał także w swojej ojczyźnie, nie odrzucajcie go. Raczej nakazuję wam przyjąć go, abyście 
razem mogli stwierdzić z radością, że Moje słowo się spełniło i że wszyscy, którzy czuwali i modlili się 
w oczekiwaniu na Mój powrót, otrzymali Mnie w tym czasie. Wszystkich was powołałem, aby uczynić 
z was Moich uczniów. 



46 Dlatego daję wam wskazówki zawczasu, żebyście nie byli zaskoczeni, gdy ktoś wam powie, że 
nawet poza tym narodem Mój Boski Promień stał się słowem, które karmi głodnych. Wiedz, że Moja 
miłość obejmuje wszystkich i że Moje dzieło odnowy jest powszechne, abyś zrozumiała, że nie 
ograniczyłem się do udzielania łask tylko twojemu narodowi, ale że wszyscy tworzą Moją rodzinę, 
którą chcę zjednoczyć i doprowadzić do jednego celu: uduchowienia. 
47 Poprzez naukę, której udzieliłem wam w obecnym czasie, połączyłem w jedno objawienia 
poprzednich wieków. Weźcie z każdej z nich naukę, a dojdziecie do wniosku, że w proroctwach i 
nauce Mistrza, w jego objawieniach, macie streszczenie całego Prawa i że one pokazują wam drogę, 
która prowadzi do uduchowienia. 
48 Minęły wieki i epoki, ale dopiero dziś zrozumieliście cel prawa i życia. 
49 Jeśli dałem ci na twojej drodze wiele "cudów" - jak nazywasz Moje dzieła - to po to, by ożywić 
twoją wiarę, a jeśli obsypałem cię dobrodziejstwami, to po to, byś zrozumiał, że pokój jest tylko na 
drodze dobra. Cuda zachęciły ludzi w ich przeprawie przez nową pustynię. 
50 Pośród tego pokoju zostaliście przygotowani, abyście byli silni, gdy nadejdzie czas walki. 
Nauczyłem was modlić się od ducha do ducha, abyście mogli używać modlitwy jako broni, jako tarczy, 
jako środka natchnienia, jako bastionu i pociechy. 
51 Pytaliście Mnie nie raz, ale wiele razy, czy kiedy nauczyłem Moich apostołów modlitwy Pańskiej, 
dałem im modlitwę na wszystkie czasy, a Ja wam mówię, że kiedy odmawiałem tę modlitwę, czyniłem 
to z intencją nauczenia ich wzniosłego sposobu mówienia do Ojca, inwokacji, która zawierałaby 
miłość, pokorę, wiarę, cześć, oddanie, ufność; uczyniłem to z intencją nauczenia ich wzniosłego 
sposobu mówienia do Ojca, inwokacji, która zawierałaby miłość, pokorę, wiarę, cześć, oddanie, 
ufność, modlitwę na wszystkie czasy 
52 Źle zrobili ci, którzy zadowolili się mechanicznym powtarzaniem moich słów, a także ci, którzy nie 
użyli tej modlitwy jako wzoru dla swoich własnych modlitw. 
53 Kiedy mówię ci dzisiaj, abyś podniósł swoją duszę, nie wymazuję z twojego serca tego modelu 
modlitwy, tej doskonałej modlitwy. Chcę tylko, abyście zamiast mówić do Mnie ustami, czynili to w 
myślach, i zamiast ograniczać się do powtarzania jeden po drugim zwrotów składających się na tę 
modlitwę, inspirowali się nimi, aby myśli, które formujecie w waszym duchu, podobnie jak Ojcze 
nasz, wyrażały miłość, pokorę, wiarę, cześć, oddanie i zaufanie do Ojca. 
54 Na razie twoim zadaniem jest zastanowić się i przestudiować to, co ci właśnie powiedziałem i nie 
próbować nikogo tego uczyć, dopóki nie będziesz w stanie tego dobrze wytłumaczyć. Pamiętajcie: 
Gdybyście zrozumieli, że jakaś spirytystyczna nauka wyeliminowała modlitwę, której Chrystus nauczył 
świat, bylibyście osądzeni jako heretycy, a ta nauka byłaby uznana za sprzeczną z naukami Boskiego 
Mistrza. 
55 Z drugiej strony, jeśli poczekasz, aż twoje myśli się oczyszczą, a słowa będą płynnie wypływać z 
twoich ust, łatwo przekonasz nawet tych, którzy nie zgłębiwszy moich nauk, powtarzają moje słowa, z 
których uczynili sobie nawyk, rutynę, bezużyteczną praktykę, ponieważ nigdy nie zadali sobie trudu, 
by zastanowić się nad pięknymi i głębokimi słowami, które wypowiadają ich usta, nie pojmując ich 
umysłem. 
56 Uczniowie: W modlitwie duch-do-ducha, która jest celem moich nauk, cała wasza istota skupia się 
na tym akcie mówienia do Stwórcy głosem, który wypływa z całej waszej istoty, używając ducha jako 
posłańca i jako tłumacza. 
57 To jest sposób, w jaki możecie ofiarować waszemu Ojcu prawdziwy hołd czci, miłości, uznania, 
pokory, szacunku. 
58 Nie nauka, ani nauki obecnych czasów doprowadzą was do pokoju i wskażą wam drogę do 
uduchowienia. Niezbędne jest, aby z nieba przyszło światło, które oświeci wasze umysły i ujawni 
prawdziwą drogę. 
59 Nauka, tak jak ją człowiek pojmował, nigdy nie będzie w stanie uczynić ludzkiego serca wrażliwym 
w taki sposób, aby mogło ono odczuwać i widzieć to, co duchowe. 
60 Muszę ci powiedzieć, że ludzie mogą odczuwać Moją Obecność za pomocą nauki, jeśli ich 
zamiarem jest szukanie Mnie na jej dnie. Lecz choć widzą Mnie w każdym odkrytym cudzie, zapierają 
się Mnie, jakby byli ślepi. 



61 Natura, którą człowiek chętnie bada, nieustannie mówi o Mnie, objawiając Moją moc, Moją miłość 
i Moją sprawiedliwość. Człowiek dąży tylko do poznania i gromadzenia sił, nie myśląc o tym, że miłość 
musi być natchnieniem i źródłem wszystkich jego dzieł, jak to było w przypadku dzieł Stwórcy. 
62 Czy widzisz, jak natura, jej elementy i jej siły mówią o mnie? Będzie ona bowiem dążyć do tego, 
aby otworzyć oczy ludzi na prawdę. Z jej łona wypłyną niezliczone lekcje zawarte w niej po dziś dzień. 
Z jej wnętrza będą dobiegać wołania o sprawiedliwość, w przestrzeniach świata będą wstrząsy, a 
światy, które krążą daleko, będą również dostarczać jej wiadomości. 
63 Kiedy to wszystko się wydarzy, a naukowiec z całą swoją mocą poczuje się zbyt bezsilny i mały, by 
powstrzymać niszczycielskie siły, które wszędzie sprowadzają sąd, będzie się cofał, przerażony swoim 
dziełem, i w końcu wykrzyknie:" Panie, to Ty, to Twoja obecność, to Twój głos, to Twoja 
sprawiedliwość, która się teraz ujawnia!". 
64 Jest to dzień sądu, strachu i pokuty dla wielu. 
65 Ból będzie tak wielki, że spowoduje ciemność w ludziach, jak gdyby czarny płaszcz smutku i 
przygnębienia okrywał ich. Wtedy modlitwa powstanie z dusz ludzkich. Modlitwa ta będzie 
udręczonym błaganiem Syna Marnotrawnego, który wyczerpany i chory padnie na kolana u bram 
domu Ojca. 
66 Błogosławiona niech będzie chwila, kiedy ludzie wreszcie otworzą oczy swego ducha na światło 
prawdy. Albowiem ich przeszłość zostanie im wybaczona, a nowe słońce zabłyśnie w ich życiu, 
przekształcając je, odnawiając, uszlachetniając! 
67 Z jakim szacunkiem człowiek będzie kroczył ścieżkami nauki, gdy opróżni kielich cierpienia do dna! 
I jak szlachetne będą intencje i ideały, które będą go inspirować, gdy będzie zgłębiał tajemnice 
natury! 
68 Po ciemności, światło pojawi się ponownie, a w tej jasności ludzie będą patrzeć na życie przez 
bardziej duchowy i wyższy sens. Opaska fanatyzmu religijnego opadnie, a ludzkość poczuje moją 
obecność. Nauka ta, po odrzuceniu i prześladowaniu, zostanie przyjęta jako prawdziwe Boskie 
objawienie i rozprzestrzeni się po całym świecie, umacniając ludzi na drodze światła, wiary, dobroci i 
sprawiedliwości. 
69 Dlaczego wątpisz w tak wielkie szczęście, które ci oznajmiam? Czy wszystko, co cię spotyka, musi 
w nieskończoność pogarszać lub smucić twoją egzystencję? nie, ludzie; tak jak przepowiadam wam 
dni smutku, bólu, goryczy i nieszczęścia, tak też przepowiadam wam dni, w których światło powróci 
do umysłów, pokój do serc, moc miłości do dusz. 
70 Jesteście tak przyzwyczajeni do otrzymywania jednego zła za drugim i jednego nieszczęścia za 
drugim, że nie oczekujecie już niczego dobrego, że nie wierzycie już w korzystne zmiany, bo 
straciliście wiarę. Ale jeśli macie żywą nadzieję, że ludzkość powróci na drogę dobra, braterstwa, 
przyczyniajcie się do tego poprzez wypełnianie waszej misji, nie czekając, aż inni wyruszą, by was 
nauczyć, jak to zrobić. 
71 Ja jestem waszym Lekarzem, umiłowany ludu, zaprawdę powiadam wam, nikt nie troszczy się o 
wasze zdrowie tak jak ja, i nikt nie odczuwa waszego bólu tak jak ja go odczuwam. 
72 Czy chcesz w tej chwili poczuć, jak Mój uzdrawiający balsam przepływa przez twoje ciało i duszę? 
Następnie przejdź do modlitwy, wznieś się do mnie, oczyść swoje serce i umysł, a poczujesz balsam 
najlepszego Lekarza. 
73 Mówiłem wam, że po tym życiu, kiedy przejdziecie długą drogę duszy, kiedy przejdziecie przez 
pustynię prób i wejdziecie na waszą Kalwarię, znajdziecie się w jaśniejącym mieście, prawdziwym 
Wiecznym Mieście Ducha, które zawsze na was czekało. Tam nie doświadczycie więcej bólu, 
ponieważ w tym miejscu mieszkają tylko te dusze, które osiągnęły doskonałość. Nie zapominaj, że 
ból, choroba, trudności i nieszczęścia są właściwe dla niedoskonałych dusz, które cierpią, aby 
odpokutować lub nauczyć się. 
74 Dlaczego nie zjednoczycie się tutaj jako bracia i siostry, abyście mogli stworzyć, jeśli nie lśniące 
miasto, to lśniący dom duchowy, w którym będziecie mogli przyjąć Ojca? Chodziłbym od serca do 
serca zachęcając was, uzdrawiając was, pieszcząc was. Wtedy nie powiedzielibyście, że to moją krew 
pijecie, ale moją boską esencję. 
75 Kocham cię, ludzkości, i dlatego nigdy nie przestanę "czuwać" nad twoimi dziećmi. W tym czasie, 
kiedy przebywałem wśród ludzi, wycofałem się na pustynię, aby się modlić, aby myśleć o tych, 



których tak bardzo umiłowałem i dla których przyjąłem na siebie ofiarną śmierć, aby ich zbawić. 
Dzisiaj mówię wam, że nawet w tym, co niewidzialne, gdzie wy jeszcze nie możecie przeniknąć, 
odkrywam samotność pustyni, skąd modlę się, wstawiam się i myślę o was, o was, których po 
zbawieniu wprowadzę do Mojego Królestwa. 
76 Siedemdziesięciu sześciu ludzi! Nie wstydźcie się płakać, bo płacz jest także darem. Módlcie się, 
wszyscy, bądźcie jak małe dzieci przede Mną, niech płyną łzy, niech zniknie ból i niech wstąpi radość. 
77 Niewiasty, matki, dziewice, dziewczynki, jestem z wami i każdemu sercu daję moją pieszczotę. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 267  
 
1 Umiłowane dzieci, wy, którzy jednoczycie swoje dusze, aby oczekiwać na moją Obecność wśród was 
- bądźcie błogosławieni. 
2 Wy szukacie owocu na drzewie życia, a ja daję owoc każdemu z was. 
3 Blask mojej miłości jest tchnieniem powietrza, które lekko porusza te drzewa. 
4 Życie, uczniowie, jest najpiękniejszą i najbardziej treściwą księgą, jaką Stwórca zapisał swoim 
dzieciom. Trzeba jednak nauczyć się ją czytać, aby odkryć, jak wiele piękna i cudów zawiera. Któż 
lepiej niż ja, Boski Mistrz, może wam pokazać, strona po stronie i lekcja po lekcji, zawartość tej 
książki? 
5 Przez długi czas pozostawała otwarta z jednej strony, ponieważ wasza obojętność nie pozwalała Mi 
dać wam nowej lekcji. Ty stałeś w miejscu. Lecz nadszedł czas, gdy zwróciłeś swe oczy ku księdze, 
która mówiła o życiu, o wieczności i o świetle, i zobaczyłeś, jak Mistrz przewraca znaną już stronę, by 
pokazać ci nową naukę. 
6 Wiedza, którą daje ci ta książka, dowodzi, że twoja przeszłość nie była jałowa dla twojej duszy. 
Teraz, oświeceni światłem wiedzy, odkrywacie powód wielu nauk, znajdujecie sens życia i istotę 
Boga, który istnieje we wszystkim, co stworzone. 
7 Błogosławione są dusze, które w swej długiej wędrówce przeszły już rozległe pustynie prób, które 
przeżyły, rozdroża drogi, i które zostawiły za sobą ciemne lasy z ich zasadzkami i 
niebezpieczeństwami. Ci, którzy przeszli przez wielkie próby, będą tymi, którzy rozumieją moje słowo 
z największą jasnością i którzy z trudem mogą wpaść w przepaść. 
8 Księga, która istnieje w każdym z was, jest również wielka. Czy rozumiecie, z jakiej księgi do was 
mówię? Ten, który odnosi się do twojej przeszłości, do wszystkiego, czego doświadczyła twoja dusza i 
którego historia rośnie z dnia na dzień. Kiedy już będziecie "na moim łonie", będziecie się cieszyć, że 
to wszystko jeszcze raz przejdzie przed waszymi duchowymi oczami i zobaczycie, jak bardzo się 
trudziliście, aby wspiąć się na górę waszej doskonałości. 
9 Teraz przechodzicie przez epokę bólu i jest konieczne, abyście zrozumieli jego znaczenie, ponieważ 
w ten sposób w końcu zrozumiecie, że działanie bólu na grzeszników jest oczyszczające. Później 
wszyscy dowiecie się, że przeznaczyłem szatę dla każdego z Moich dzieci, lecz aby ją posiąść, 
konieczne jest, abyście oczyścili "naczynie" wewnątrz i na zewnątrz, aż będzie czyste. Czy wiesz, co to 
za ubranie? Powiem wam: to ubranie jest prawdą. 
10 Kto może powiedzieć, że nie jest w stanie być moim uczniem, lub że nie jest wystarczająco silny, 
aby przynieść moje przesłanie do ludzi, sprzeciwiając się, że nie ma doświadczenia, że doświadczył 
zbyt mało, lub że nie zrozumiał swoich bliźnich? 
11 Nie, moje dzieci, nie żyliście zbyt krótko, ani to, czego doświadczyliście, nie jest zbyt małe. 
Wątpliwości i brak zaufania pochodzą z powłoki ciała, z serca, które rozpacza, ponieważ nie zna siły i 
światła, które jego dusza duchowa zgromadziła na drodze ewolucji. 
12 Co wiesz o swojej przeszłości i jak daleko wstecz sięga twoje pochodzenie? Co wiesz o tym, skąd 
pochodzisz, jakie drogi już przeszedłeś i gdzie kierujesz swoje kroki? 
13 Niechaj nikt nie uważa się za niedojrzałego lub nieświadomego po osiągnięciu tego trzeciego 
czasu, a już najmniej wy, których nazwałem "pierworodnymi"; niechaj nikt nie uważa się za 
niedojrzałego lub nieświadomego po osiągnięciu tego trzeciego czasu, a już najmniej wy, których 
nazwałem "pierworodnymi 
14 Dlaczego boisz się przyszłości? Czy chcesz pozostawić niewykorzystane wszystkie doświadczenia, 
które twoja dusza zgromadziła w przeszłości? Czy chcesz porzucić ziarno, nie zbierając plonów? Nie, 
uczniowie. Pamiętaj, że nikt nie może zmienić swojego przeznaczenia, ale może opóźnić godzinę 
swojego zwycięstwa i zwiększyć cierpienia, które istnieją na każdej drodze. 
15 Dopóki nie będziecie przekonani o tej prawdzie, nie wyślę was do prowincji i narodów z Dobrą 
Nowiną, bo nie będziecie mieli przekonania w waszych słowach i świat nie będzie mógł was uznać za 
posłańców Chrystusa. 



16 Obecnie przybliżam wam prostą, duchową i zwyczajną cześć Bożą, abyście zamiast zajmować się 
zewnętrznymi aktami kultu i tracić na nie czas, ograniczyli się do oddawania sprawiedliwości temu, co 
istotne, czyli miłości w działaniu, jak wam już wielokrotnie mówiłem.  
17 Przeszliście już przez duchowe dzieciństwo i młodość, a dziś stoicie przed progami nowego wieku, 
w którym osiągniecie dojrzałość, która jest pełnią. 
18 Niewielu jest tych, którzy mnie słyszą, niewielu więc jest tych, którzy wiedzą. Oto ta ludzkość, 
żyjąca w czasie światła, potyka się i upada, jakby chodziła w ciemnościach. Zbadaj ich kielich, zobacz 
ich rany, poczuj ich spustoszenie, daj się poznać ich duchowi z daleka, a jeśli masz miłosierdzie i 
miłość do swoich bliźnich, płacz z żalu, a poczujesz się pełen współczucia. Wtedy z waszych serc 
wypłynie szlachetny i wielkoduszny impuls, który poruszy was, byście byli niestrudzonymi siewcami 
miłości, balsamu i światła. Lecz jeśli nadal będziecie się bojaźliwie ukrywać przed spojrzeniem świata, 
czy myślicie, że wtedy wasze serce stanie się wrażliwe i oczyszczone w uczuciu współczucia dla 
bliźniego? 
19 Czy chcecie zdobyć dusze dla siebie? Przyjdź więc z balsamem mego słowa i z namaszczeniem 
Twego miłosierdzia. 
20 Nie staraj się udowodnić nikomu, że jego wierzenia lub obrzędy są niedoskonałe, bo wynik będzie 
negatywny. Idź do strapionych jeden, szukać przyczyny jego bólu i pocieszyć go. Wtedy zobaczycie 
szczere wyznanie z jego ust, które powie wam, że jesteście nosicielami prawdy. 
21 Zaprawdę powiadam wam: Ja także jestem bliżej Moich dzieci w chwilach bólu, w chwilach 
goryczy, niż nawet w obrzędach i uroczystościach, które odprawiają w Mojej chwale. Bo z głębokiego 
bólu wypływa pełna prawdy inwokacja, a w ceremonii wyraża się tradycja, siła przyzwyczajenia, 
rutyna, a nawet próżność. 
22 Nadszedł czas, kiedy wszyscy na nowo usłyszycie moje słowo, które mówi do was z pełną 
jasnością. Moim zadaniem jest bowiem zbawienie was, a nie obnażanie waszych wad. 
23 Konieczne jest, aby wszystko wróciło do swojej pierwotnej prawdy, dlatego wśród ludzi wybuchnie 
walka światopoglądów. Pośród materializmu, który panuje na tym świecie, pojawią się ludzie z 
wielkimi inspiracjami, a światła te będą zwiastunami nadejścia duchowości na ziemi. 
24 Widzący, prorocy, oświeceni i natchnieni - wszyscy oni będą głosić ludzkości moją obecność w 
duchu. Będą mieli za zadanie położyć fundamenty pod budowę świątyni Pana - świątyni zbudowanej 
z serc, a nie z kamieni, w której wnętrzu płonie płomień wiary. 
25 Świątynia ta będzie chwalebna, a z niej ujrzycie przybytek, który moja wszechmoc uczyniła od 
początku, aby w nim mieszkały wszystkie moje dzieci. 
26 Dzisiaj, skoro widzicie tak wiele zatwardziałości w sercach, skoro widzicie zakorzenienie tradycji i 
fanatyzmu w sercach ludzi, być może ich odnowa, ich przemiana, wydaje się wam niemożliwa i aby 
nauka o uduchowieniu się spełniła. Niemniej jednak mówię wam, że ponieważ wszyscy są 
przeznaczeni, aby przyjść do Mnie, aby zamieszkać w światłości i poznać prawdę, Moja Wola będzie 
się nadal wypełniać, ponieważ w przeciwnym razie, zamiast być zbawionymi, musielibyście zginąć. 
Zastanówcie się nad tym, a zrozumiecie, że to co złe w was, czyli wasze niedoskonałości, choć są 
trwałe, przeminą. 
27 Wielka jest próba, która ciąży na ludzkości. Wasza intuicja mówi wam, że świat znajduje się pod 
moim Boskim sądem, że arogancja ludzi została nawiedzona przez Ojca i że moc tego sądu wzrasta 
codziennie. Lecz zobaczcie, jak człowiek nie zaniechał swej arogancji, nie wyznał swych przewinień, 
nie żałował popełnionych występków, słowem, nie poddał się Boskiej sprawiedliwości. Oni sami 
przedłużają czas cierpienia i ciągną za sobą na zatracenie wielu niewinnych ludzi. Jak długo będzie 
trwał ten czas cierpienia? Dopóki ludzie nie otworzą oczu na prawdę i nie ukłonią się przed jedyną 
istniejącą siłą, którą jestem ja. 
28 Ludzie, czy nie czujecie się szczęśliwi, że znacie przyczynę tego, co dzieje się wokół was i że 
znaleźliście sposób, aby przyczynić się do zbawienia i pokoju waszych bliźnich? 
29 Jeśli doświadczacie tego szczęścia, to dlatego, że zrozumieliście moje słowo i wiecie, jak z miłością 
wypełniać waszą trudną misję. 
30 Od 1866 do 1950 roku moje słowo, to światło Ducha, rozbrzmiewało wśród was w tej samej 
formie, którą przeżywacie. W tym czasie wielu nosicieli głosu rozwinęło swoje dary, mężczyźni i 
kobiety przygotowali się, tworząc trzon moich sług, moich "robotników". 



31 Przez umysł moich wybranych, mój duch dał o sobie znać. Ale czy możesz wierzyć, że te istoty, 
przez które przemawiał Mistrz, są w pełni świadome tego, co wyszło z ich ust? Mówię wam, chociaż 
czują, że jest to coś nieskończonego, co zstąpiło na ich umysły, nie jest możliwe, aby ocenili i pojęli 
wielkość, zakres tego, co ich usta wypowiedziały bez ich wiedzy. 
32 Po roku 1950, to jest po Moim odejściu, ten lud uczyni Moje dzieło znanym ludzkości, ale nie 
według woli ludzkiej, ale według Mojej woli. Nosiciele głosu, przez których przemawiałem, nie byli w 
stanie zrozumieć, co wychodziło z ich ust w momencie, gdy wyrażali moje napromieniowanie. Jutro 
będą zdumieni, gdy uświadomią sobie spełnienie Moich proroctw, tego wszystkiego, co przez nich 
zapowiedziałem. Wtedy ci, którzy zawsze byli gorliwi, przyjmą swoją misję z jeszcze większą miłością, 
a ci, którym czasem brakowało wiary, uklękną ze skruchą za chwilowe zwątpienie. Ich wiara zostanie 
rozpalona i będą mi wierni aż do końca. 
33 Ktoś pośród tłumów, które mnie słuchają, pyta mnie: "Mistrzu, czy to możliwe, żeby ktoś, kto jest 
nosicielem Twego głosu i na którego organie pojmowania spoczywa Twój promień, wątpił, że to Ty 
dajesz się poznać przez jego pośrednictwo? Na to Ja wam odpowiadam: Tak, są tacy, którzy żyli w 
zwątpieniu, choć są Moimi nosicielami głosu i wątpili nawet w momencie przejawienia się. Niemniej 
jednak, jakże wielkie było słowo, światło, prawda i pociecha, które wydobywały się z tych 
niezdarnych ust, które zostały przemienione w chwili, gdy wlało się w nie natchnienie. 
34 Dlaczego myślisz, że nauczanie było wspaniałe, kiedy Ja wlewałem w nie Siebie? Ponieważ oni byli 
najbardziej udręczeni, którzy przy wielu okazjach najbardziej starali się powstać, aby znaleźć 
najlepszy sposób oddania Mi sprawiedliwości - ponieważ to oni podchodzą do Mnie z większą 
czystością i zawsze starają się uczynić siebie godnymi urzędu, który sprawują. 
35 Jakże często ich wątpliwości wynikają z ich pokory, ponieważ to właśnie ci, którzy od chwili, gdy 
poświęciłem ich do tej służby, czuli się zdezorientowani i zadawali sobie pytanie: Czy to możliwe, że 
ja, małe stworzenie, niegodny grzesznik, nic nieznacząca istota, powinienem być wybrany przez Boga 
do tak wielkiego zadania? 
36 Czy rozpoznajesz miłość i cześć tych, którzy są Moimi małymi dziećmi? Czy teraz rozumiecie, 
dlaczego niektórzy wątpią i dlaczego Ja wciąż daję o sobie znać poprzez ich przekaz? 
37 Jakże często głosiciel, który wierzy w moją obecność, już się tym zadowala i nie wkłada w swoje 
przygotowanie uczucia koniecznego do natchnienia, z czego wynika jego zimny lub monotonny 
wyraz, podobnie jak ten, kto pozwolił się zdominować próżności, zawsze był najuboższy w istotę i 
najmniej światły. 
38 Mieliście Moją najdoskonalszą, najpełniejszą manifestację poprzez tych głosicieli, którzy w 
całkowitym oddaniu się swojemu Mistrzowi, w ekstazie wiary, miłości i pokory wobec Niego, odrzucili 
świat i powłokę cielesną z ideałem bycia użytecznym, z myślą skierowaną ku swoim braciom i 
siostrom potrzebującym światła. Jakże niewielu potrafiło się przygotować i przyjąć Mnie w ten 
sposób! 
39 Czy nie odkryłeś przemiany w natchnionym głosicielu? Czy nie miałeś duchowego odczucia 
boskiego światła świecącego przez te usta w najwyższych momentach wykładu? To są godziny, w 
których zostały napisane najchwalebniejsze strony Trzeciego Testamentu. 
40 Bądźcie błogosławieni - wy, którzy jednoczycie swoje dusze w chwilach próby. Od pierwszego do 
ostatniego, wszyscy zostaliście utrapieni, abyście nie zasnęli i nie wpadli w pokuszenie. 
41 Zbliża się już godzina, kiedy dam wam ostatnie Moje pouczenie, a wy musicie być przygotowani na 
ten dzień, bo wtedy zażądam od was pierwszego żniwa, a jednocześnie dam wam ziarno i pouczenie, 
abyście nadal uprawiali Moje pola; dam wam ziarno i pouczenie, abyście nadal uprawiali Moje pola; 
dam wam ziarno i pouczenie, abyście nadal uprawiali Moje pola. 
42 Podczas gdy jedni rozumieją znaczenie prób i błogosławią moją wolę, inni nie znają ich przyczyny i 
buntują się przeciwko nim. 
43 Pamiętaj, że już dawno temu zapowiedziałem ci te dni, w których rozpętają się wichry i zapanuje 
chaos w łonie twego ludu; od dawna mówiłem ci, że nie zdołasz przed nimi uciec. 
44 Było bardzo niewielu, którym moje słowo pozostało obecne i którzy "czuwali", czyniąc ich 
podobnymi do mądrych dziewic z mojej przypowieści. Większość z nich zapomniała o moich 
przepowiedniach i dała się zaskoczyć, pozwalając, by ogarnęła ich konsternacja. 



45 To jest ten wiatr burzowy, który zapowiedziałem, podobnie jak Chrzciciel, w którego wcielił się 
Eliasz, a który przyjdzie, aby wyrwać każde złe drzewo, a z dobrych drzew zerwać zgniłe liście lub 
niełaskawe owoce; Ja jestem tym, który doprowadzi was do końca waszego życia, tym, który 
doprowadzi was do końca waszego życia. 
46. "Czy ten zamęt minie?" pytacie Mnie z lękiem, a Ja mówię: Tak. Ale zanim to nastąpi, będziesz 
miał wiele do walki i płaczu. 
47 Tym, którzy naprawdę pragną zwycięstwa światła i zjednoczenia, mówię wam, abyście trwali w 
modlitwie, w studiowaniu Mojego Słowa i w praktyce tego, czego was nauczyłem, aby nie wasza, lecz 
Moja wola się wypełniła. Wtedy naprawdę zatriumfujesz. 
48 Dam zwycięstwo tym, którzy dążą do uduchowienia, którzy usuwają ze swoich serc nawet ostatni 
ślad materializmu i bałwochwalstwa - tym, którzy są posłuszni mojej Woli i prawidłowo interpretują 
moją Naukę. Będę zachęcał zarówno niektórych, jak i innych, i tak, zastanawiając się i przygotowując 
się, będą czekać na stosowną chwilę, aby przemówić i powiedzieć: "To jest dzieło Ojca, to jest 
spirytyzm". 
49 Objawię się wśród nich w chwilach ich studiów i medytacji, i udzielę im nowych objawień jako 
zachęty do wytrwania na drodze uduchowienia. 
50 W czasie Mojego objawienia wykonywaliście różne zadania, niektóre z nich w tych miejscach 
zgromadzeń, a inne tam, gdzie was proszono: Każdemu z tych zadań nadałem inną nazwę i tak 
powstali liderzy, nosiciele głosu, nosiciele darów i inne powołania. 
51 Chcę, żeby gdy moje przejawienie i przejawienie świata duchowego zakończy się pod koniec 1950 
roku, zniknęły wśród was te wyznania, które mieliście do tej pory i zbliżyliście się do siebie nawzajem, 
żeby nikt nie uważał się za lepszego i nikt nie uważał się za gorszego. 
52 W tym czasie nie będziecie już potrzebować tych nazw. Nie będziecie mniej szanowani ani 
kochani, ponieważ nie piastujecie już oficjalnie tych urzędów. Najważniejsze jest to, że pozostajecie w 
prawdzie, a wasze dzieła miłości zasługują na wdzięczność waszych bliźnich. 
53 Wszystkim ludziom mówię, że najwyższym i najpiękniejszym tytułem, jaki człowiek posiada, jest 
tytuł "dziecka Bożego", choć trzeba sobie na niego zasłużyć. 
Taki jest cel Prawa i nauk: natchnąć was wiedzą o Mojej prawdzie, abyście mogli stać się godnymi 
dziećmi tego Boskiego Ojca, który jest Najwyższą Doskonałością. 
54 Tymi słowami zachęcam was, abyście wytrwale szli naprzód drogą, którą wam wyznaczyłem. 
55 Tak więc pocieszam was w tej godzinie próby, abyście nie rozpaczali i nie dali się zgasić waszej 
wierze. 
56 Zostawcie mi w waszej modlitwie tę mnogość cierpień, trosk, pragnień i próśb, które wasze serce 
nosi. 
57 Ja to wszystko wiem, wszystko przychodzi do Mnie. Ale Ja wam dam według Mojej woli i kiedy 
nadejdzie odpowiedni czas. 
58 Jeśli zsyłam rosę na kwiaty, jakże miałbym nie zesłać Mojego blasku na twoją duszę? 
59 Oto jestem z wami w istocie, objawiając wam nowe przesłanie. 
60 Uczę was w tym czasie uduchowienia, które zastąpi fałszywą miłość, o której zapewniali mnie 
ludzie. 
61 Daję wam możliwość prawdziwej miłości do Mnie, służąc wam i kochając was, aby Mój przykład 
nauczył was kochać się wzajemnie i pokazał wam, że nie trzeba dawać monety, aby czynić 
miłosierdzie, ponieważ pozwala wam zrozumieć, że ten, kto uważa się za najuboższego, ma do 
zaoferowania swoim bliźnim niewyczerpane bogactwo dóbr. 
62 To pole, tak wielkie, na którym możecie zasiać nasiona miłości, otrzymało nazwę "pola 
duchowego", na które zapraszam was wszystkich do pracy, abyście mogli zobaczyć, jak ujawniają się 
wasze dary, gdy rozwijacie je w praktyce dobra. 
63 Obdarzyłem was natchnieniem, balsamem uzdrawiającym, intuicją, siłą duszy i pokojem. Ale 
rozdzieliłem też między Moich słuchaczy różne zadania. Niektórzy otrzymali zadanie przyjmowania 
mojego światła w swoich umysłach i przekazywania go poprzez słowo. Inni otrzymali dar odbierania 
świata duchowego poprzez intelekt. Jeszcze innym dane jest widzieć coś z zaświatów i przyszłości 
przez dar jasnowidzenia, czyli przez duchową wizję. 
64 Niektórzy też otrzymali dar rozeznawania, a inni dar słowa. 



65 Od czasu, gdy Moje objawienie zaczęło się poprzez ludzki intelekt, chciałem, abyście wykorzystali 
wasze dary i rozpoczęli swoją misję duchową, abyście w dniu Mojego odejścia przebyli już część drogi 
i nie czuli się zbyt słabi, by rozpocząć wypełnianie tak trudnej misji. 
66 Niektórzy byli w stanie poprawnie interpretować Boskie pragnienia i starali się je wypełniać. Ale są 
też tacy - a tych jest większość - którzy źle zrozumieli sens tego dzieła. 
67 To są błędy, które wytykam temu ludowi, ponieważ nie chcę, aby ludzie wyśmiewali się z tych, 
którzy byli nauczani przez tak długi czas. 
68 Dlaczego materializować mnie przez wyliczanie jeden po drugim każdego z waszych błędów, które 
zostały i zostaną popełnione w waszych aktach kultu? Wasze sumienie i rady świata duchowego są 
wystarczające, aby nie brakowało wam korekty i pouczenia. 
69 Mówię wam, że ci, którzy najbardziej bezinteresownie kochają moje Dzieło, będą tymi, którzy 
najszybciej porzucają swoje kultowe praktyki, które uwodzą zmysły, i którzy najłatwiej korygują swoje 
błędy, ponieważ zawsze pragnęli duchowego udoskonalenia i nie jest dla nich poświęceniem 
zniesienie swoich nawykowych praktyk, ponieważ wiedzą, że czyniąc to, robią krok naprzód. Z drugiej 
strony, ten, kto za pomocą form kultowych, praktyk kultowych i obrzędów starał się stworzyć sobie w 
moim Dziele osobowość, źródło utrzymania lub pochlebstwo dla swojej próżności, będzie musiał się 
bardzo zmagać z samym sobą, aby móc porzucić to, co dla niego oznacza Dzieło duchowe, nie będąc 
nim. Bo w mojej pracy musisz dopuścić tylko to, co jest czyste, co jest wzniosłe, co jest doskonałe. 
Wszystko to jednak, co zawiera nieuczciwość, materializację i fałsz, jest dziełem ludzi. 
70 Kiedy zrozumiesz sens i cel tej pracy? Kiedy zrozumiesz, że ponieważ jest moje i zostało ci 
powierzone, musisz je szanować takim, jakie jest, bez dodawania do niego niczego własnego? 
71 O ukochany ludu! Wyciągnąłem cię z brudu do światła. Jednak jest wielu, którzy upierają się, by 
nadal żyć w ciemności. Będą one musiały być zaskoczone procesami, które już rysują się w oddali. 
Jako Ojciec i Mistrz wypełniłem moją misję wśród was. Od ludzi zależy, czy będą się modlić, 
medytować i działać zgodnie z Boską Wolą. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 268  
 
1 Umiłowani uczniowie, jeśli w dniu wyznaczonym przeze Mnie nie będzie już słychać Mojego Słowa, 
uważajcie, abyście nie zaspali z wypełnieniem waszego posłannictwa, bo wasze władze obudzą się 
zbyt późno. Bądźcie świadomi, że od dnia, w którym przestaniecie mnie słyszeć, rozpocznie się dla 
was nowe rozwinięcie, dzięki któremu osiągniecie dialog ducha z duchem. 
2 Wasza wrażliwość będzie musiała być codziennie wyższa, abyście w waszych natchnieniach mogli 
odczuć moją Obecność i wkrótce wypełnić pustkę, jaką pozostawi w was brak mojego słowa. 
3 Gdyby ktoś popadł w tę słabość, o której wam mówię, przypomnijcie sobie tę naukę, abyście 
natychmiast oddali się modlitwie. Modląc się, przypomnisz sobie Moje słowa, które zostaną 
zachowane w twojej duszy. Wtedy, z radością, zobaczysz, że ponownie pojawią się twoje dary, które 
myślałeś, że straciłeś na zawsze. 
4 Nie bądźcie niespokojni, bo jeśli naprawdę się modlicie, uwolnicie się od wszelkiej pokusy. 
5 Ludzie: Jeśli zwyciężyliście w próbach, które odmawiały wam wolności duszy, nie stwarzajcie sobie 
nowych prób przez wasze nieposłuszeństwo, które mogłyby zatrzymać wznoszenie się waszej duszy. 
6 Pamiętajcie, że godzina waszego świadectwa jest już bliska, i że dlatego musicie się starannie 
przygotować, abyście byli moimi prawdziwymi świadkami. 
7 Ludzkość nie wie, że byłem wśród was, że uczyniłem się znany duchowo w łonie skromnego 
zgromadzenia mężczyzn i kobiet. Kiedy przyjdzie poznać Moje poselstwo, stanie się tak, ponieważ 
Moje słowo już nie będzie słyszane przez usta Moich głosicieli. 
8 Nie jest Moją wolą, aby wszyscy ludzie usłyszeli Mnie w tej formie, bo nie wszyscy byliby gotowi 
przyjąć Mnie w ten sposób. Łatwiej im będzie przyjąć poselstwo przez tych, którzy byli świadkami 
Mojego nowego objawienia i uwierzyć w ich świadectwo, niż gdyby widzieli nosiciela głosu w 
uniesieniu, gdy przekazywał Moje słowo. 
9 To jest właśnie misja, która czeka ten lud: mówić zgodnie z prawdą i duchowo o doktrynach, 
lekcjach i naukach, które otrzymali duchowo od Mistrza. 
10 Są ludzie, których umysły zapomniały o moich lekcjach, ponieważ poświęcili się tylko ćwiczeniu 
umysłu. Są to ludy, które czczą naukę. Inni, których materialistyczne nauki uczyniły z ducha 
niewolnika świata, są tymi, którzy marzą o ziemskiej potędze. Istnieją również ludy, które choć są 
religijne, nie posiadają chrześcijańskiego nasienia, które jest podstawą uduchowienia, którego uczę 
was w tym czasie. 
11 Wszystkie te narody są jak wielkie pola, które Pan powierza swoim robotnikom. Ale zanim moje 
nowe poselstwo dotrze do świata, każdy lud i każdy naród będzie miał przygotowanie. Jednych 
dotknie wojna, innych zderzenie światopoglądów. Ale wtedy, gdy będą tęsknić za światłem, za 
prawdą i pokojem, będzie to odpowiednia godzina dla moich siewców, którzy przyjdą, aby z miłością i 
miłosierdziem rozsiewać powierzone im Boskie ziarno. 
12 Są też ludy, które muszą najpierw poznać, czym było moje przyjście w Drugiej Erze i co ujawniło 
moje słowo i dzieła, aby mogły przyjąć moje nowe przesłanie jako objawienie Trzeciej Ery. 
13 Czasy walki, zamieszania i oczyszczania, przez które ludzkość będzie przechodzić, zanim nadejdzie 
światło, uduchowienie i prawdziwa wolność kultu i wiary. 
14 Izrael: Wspominasz triumfalny wjazd Mistrza do miasta Jerozolimy. Przez wieki zachowywaliście w 
waszych sercach moje przykłady, a to pomogło wam odkryć dziś, gdy żyjecie w czasie światła, 
nieskończoną treść tych nauk. 
15 Ziemia nie zachowuje żadnego śladu Mojego sposobu życia, bo wymazałem każdy jego ślad. 
Chciałam, aby mój znak pozostał odciśnięty w duchu moich dzieci, aby ta droga miłości, światła i 
poświęcenia świeciła w najczystszej postaci każdego z nich. 
16 Krew zapieczętowała Moje dzieło na tym świecie, aby pamięć o nim była niezatarta, i widzicie 
teraz: minęło około 2000 lat, odkąd byłem wśród was, a wy pamiętacie Moją Mękę, jakby to było 
wczoraj. Błogosławię was, bo z wami spełnia się to słowo, które mówi, że "ani jedno ziarno nie jest 
stracone, bo prędzej czy później musi wykiełkować". 
17 Tłumy powitały mnie z radością, gdy wszedłem do miasta Jerozolimy. Z wiosek i zaułków przybyli 
tłumnie - mężczyźni, kobiety i dzieci - aby być świadkami wejścia Mistrza do miasta. Byli to ci, którzy 



otrzymali cud i dowód mocy Syna Bożego. - Niewidomi, którzy teraz widzieli, niemi, którzy mogli teraz 
śpiewać hosanna, chromi, którzy opuścili swoje łóżka i przyszli w pośpiechu, aby zobaczyć Mistrza w 
Passze. 
18 Wiedziałem, że ten triumf jest krótkotrwały, już przepowiedziałem Moim uczniom, co będzie 
potem. To było niewiele więcej niż początek Mojej walki, a dzisiaj, z daleka od tamtych wydarzeń, 
mówię wam, że światło Mojej prawdy nadal walczy z ciemnością ignorancji, grzechu i oszustwa, 
dlatego muszę dodać, że Mój ostateczny triumf jeszcze nie nadszedł. 
19 Jak można wierzyć, że ten wjazd do Jerozolimy było zwycięstwo mojej sprawy, gdy było tylko kilka 
osób, które zostały nawrócone, a wielu, którzy nie wiedzieli, kim jestem? 
20 A nawet gdyby ci ludzie wszyscy zwrócili się do mojego słowa, czyż nie poszłoby za nimi wiele 
pokoleń? 
21 Ten moment radości, ten krótki, triumfalny wjazd był tylko symbolem zwycięstwa światła, dobra, 
prawdy, miłości i sprawiedliwości - dnia, który musi nadejść i do którego wszyscy jesteście zaproszeni. 
Wiedz, że gdyby choć jedno z moich dzieci znalazło się wtedy poza Nowym Jeruzalem, nie byłoby 
żadnej uroczystości, bo Bóg nie mógłby wtedy mówić o triumfie, nie mógłby świętować zwycięstwa, 
gdyby Jego moc nie była w stanie ocalić nawet ostatniego ze swoich dzieci. 
22 Teraz, w tym czasie, wy, którzy odczuliście Moją Obecność i usłyszeliście Moje Słowo, przygotujcie 
i przyozdóbcie swoją duszę, abym mógł wejść do waszego serca, jak do miasta, które Mnie przyjmuje. 
Błogosławię wam za wasze przygotowanie i mówię wam, abyście dążyli do uduchowienia, ale nie 
traktowali waszego upamiętnienia tak, jakby było ono już rzeczywiście świętowaniem zwycięstwa 
prawdy. 
23 Jest to dopiero początek nowego czasu walki, ostatecznego zwycięstwa dla zbawienia, wyzwolenia 
i podniesienia waszej duszy. 
24 Zjednoczcie się wszyscy, aby śpiewać hymn, który ma być wyrazem radości, nadziei w zwycięstwo i 
zgody między wami. 
25 Ludzie, wy zostaliście wybrani w tym czasie, aby przez was moje słowo zstąpiło na ludzkość jako 
rosa łaski. Powstańcie i starajcie się o swój postęp, abyście po zakończeniu waszej misji i waszych 
zmagań mogli wejść w moje oblicze, śpiewając z Mistrzem pieśń triumfu, której echo będzie 
rozbrzmiewać na wieki. 
26 Tylko człowiek reprezentuje Mnie na ziemi, ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo 
Mojego Ducha. Ale żebyście mogli powiedzieć, że jesteście Moimi przedstawicielami, musicie żyć w 
ciągłym przygotowaniu, przestrzegając Mojego Prawa. Jeśli chcecie być moimi uczniami, weźcie swój 
krzyż i chodźcie za mną. W ten sposób twoja dusza będzie udoskonalona. Kto mógłby spowodować, 
że staniesz się słaby w swoim postanowieniu, jeśli wierzysz we mnie? 
27 Badałem twoją pokorę, twoją miłość i twoją łagodność, abyś poznał swoje wnętrze. Znam was, 
lecz konieczne jest, abyście poznali, do czego jesteście zdolni, a tylko próby dadzą wam możliwość 
poznania samych siebie. 
28 Często pytacie mnie: po co jest to życie i dlaczego musimy tyle cierpieć? A ja ci odpowiadam: 
Dusza musi się wznieść dzięki własnym zasługom z najniższego poziomu życia na szczyt doskonałości. 
Wszystkie istoty podlegają prawu ewolucji. Mówię wam również, że wasza dusza dokonuje 
zadośćuczynienia w tym czasie, w którym Mój sąd we wszechświecie obnażył wszystkie przewinienia, 
które zostały popełnione nie tylko na waszym świecie, ale na wszystkich światach życia, w których 
mieszkają Moje dzieci. 
Ale nie płaczcie, raczej dziękujcie Mi. Bo po tym czasie, gdy dusza zostanie oczyszczona, będziecie 
bliżej Mnie i będą lepsze warunki do wypełnienia Prawa, bo wrócicie na drogę. Jestem z wami jako 
niosący krzyż, abyście nie rozpaczali w czasie próby. 
29 Wspominacie obecnie Moją Mękę, czujecie, że ta ofiarna śmierć jest odnowiona. W każdej chwili o 
tym myślicie i robicie postanowienia, aby pokonać słabość ciała i wznieść się ponad trudności tego 
świata, a ja wam mówię: Uważaj, bo jesteś jeszcze słaby. W Drugiej Erze wielkie rzesze szły za Mną, 
twierdząc, że Mnie kochają i są Mi wierne. Ale kiedy świat potępił Moje czyny, wydał swój wyrok i 
prześladował tych, którzy szli za Mną, te same dusze, które przepełniłem Moją miłością, zaparły się 
Mnie i odeszły ode Mnie. 



30 Dziś mówisz Mi, że Mnie kochasz i że wierzysz w Moje Słowo. Wiem jednak, że wielu z was, gdyby 
zostali poddani wielkim próbom, opuściłoby mnie. Jednak twoim przeznaczeniem jest walczyć, aż 
osiągniesz wzniesienie duszy, które jest najwyższym szczęściem. 
31 Oto jestem pośród was, biję w wasze serca. Czy myślicie, że Mój pokój jest pełny, gdy widzę was 
uwikłanych w ciągłe nieprzyjaźnie? Dlatego przyszedłem jako Wielki Wojownik, by walczyć z 
ciemnością i złem, a ze mną przyszły Duchy Dobra, Świat Duchowy, by dokończyć Moje Dzieło. Jak 
długo potrwa ta bitwa? Dopóki wszystkie Moje dzieci nie zostaną zbawione. Ale ja nie przyniosłem ze 
sobą bólu, chcę was tylko przemienić przez miłość. 
32 Gdy ci, którzy studiowali Moje słowo z czasów minionych, są świadkami Mojego objawienia się w 
tym czasie, w którym powróciłem do ludzi, dziękują Mi, bo dałem im być świadkami tych nauk. 
Wszystkim zaś mówię: Tak jak widzieliście Mnie ukazującego się w pełni chwały, tak też zobaczycie 
Mnie odchodzącego na końcu roku 1950. Powinniście codziennie podnosić się do tego poziomu, żeby 
zjednoczyć się z waszym Mistrzem. 
33 Później będziecie musieli stawić czoło światu, a wtedy zobaczycie, że duchowni i pastorzy sekt i 
kościołów powstaną, aby was zwalczać. Wśród nich będą tacy, którzy będą szukać tylko prawdy, a 
kiedy poznają Moje Słowo, ich wiara zostanie rozpalona i uwierzą we Mnie. 
34 Kiedy mnie poznacie, ocenicie, jak kochający jest Ojciec, jak mądry jako Mistrz, i jak hojny i 
sprawiedliwy jako Sędzia. 
35 Umiłowani, świat wymaga od was dzieł doskonałości, ponieważ jesteście uczniami Boskiego 
Mistrza. Wykonuj moje rozkazy, aby ten Mistrz nie został źle osądzony. 
36 Gdy zbliża się moment mojej manifestacji, twoje serce bije szybciej. Dla jednych jest to z radości, 
dla innych z lęku. Ale wy wszyscy czujecie moją Boską Obecność. 
37 Przychodzę tylko po to, aby was doprowadzić do bezpieczeństwa, aby dać wam nowe życie, aby 
dać wam laskę, na której będziecie mogli się oprzeć w czasie waszej wędrówki. 
38 On mówi do ciebie, który, zmagając się ze śmiercią na krzyżu i maltretowany i torturowany przez 
katów, podniósł oczy ku nieskończoności i powiedział: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią." 
39 W tym Boskim przebaczeniu zawarłem wszystkich ludzi wszystkich czasów, ponieważ mogłem 
widzieć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ludzkości. Mogę wam powiedzieć w prawdzie i w 
duchu, że widziałem was również w tej błogosławionej godzinie, kiedy słyszycie Moje nowe słowo w 
tym czasie. 
40 Dziś przyszedłem wyrwać was z waszej duchowej stagnacji. Od dawna bowiem ludzkość ta spała 
głęboko w obozie fanatyzmu religijnego, bałwochwalstwa, fałszywych form kultu i materializmu, 
którymi chciała zastąpić praktykę miłości bliźniego, miłosierdzia, przebaczenia i tego wszystkiego, co 
wypływa z tego jedynego Prawa. 
41 W znaczeniu tego słowa zawiera się wszystko, czego świat potrzebuje, aby się odnowić, powrócić 
na prawdziwą drogę i powstać z miłości do Mnie. Co stanie się z tym ludem, jeśli nie będzie uważnie 
słuchał i nie zrozumie prawidłowo lekcji, którą przyniosłem mu w Trzeciej Erze? Czekają ją wielkie 
próby, jeśli nie umocni się w Moim słowie i jeśli nie schroni się w Boskiej arce Mojego miłosierdzia. 
42 Czy myślisz, że podoba mi się widzieć, jak cierpisz nieszczęścia i pijesz żółć i ocet na ziemi? Nie, 
ludzie. Nie chcę, aby życie traktowało was jako przestępców lub wygnańców, ale jako dzieci Boże 
godne pod każdym względem. 
43 Widzę, że przyzwyczailiście się do chwały mojego słowa i do płynącego z niego przebaczenia, nie 
chcąc sobie uświadomić, że zbliża się godzina próby, i że nie chcieliście się przygotować do stawienia 
jej czoła. 
44 Twierdzicie, że jesteście pokorni, lecz wobec Ojca okazujecie się niewdzięczni i dumni. Czy to jest 
przykład, który chcecie szerzyć w świecie jako świadkowie mojej prawdy? Weź to wszystko do serca i 
zbadaj swoje zachowanie, abyś nie osądzał moich słów surowo. 
45 Czas jest odpowiedni na zasługi, o umiłowany ludu. W moich pracach możecie znaleźć przykłady 
niezbędne do skorygowania waszych sposobów działania i wzbogacenia ich o światło, którym 
emanuje wasz Mistrz w każdej ze swoich nauk. 
46 Powiedz mi: "Czy ja odwrócilem sie od ciebie, kiedy popelnilas grzech? Czy zostawiłem cię w tyle, 
porzuciłem cię, gdy jakieś potknięcie cię zatrzymało? Czy okazałem się z tobą zaciekły, gdy pokonany 
przez ból upadłeś? Widzę jednak, że ci, których nazywam Moimi uczniami z tak wielką miłością, 



opuszczają swoich bliźnich w przeciwnościach, odrzucają tych, którzy zbaczają z właściwej drogi, 
zamiast z miłością przyciągnąć ich do siebie i pomóc im naprawić ich błędy, a czasem stają się 
sędziami, gdy wtrącają się do spraw, które nie do nich należą. Czy to jest zgodne z moimi 
instrukcjami? Nie, powiedzcie mi o swoim sumieniu, bo chcę, abyście się dokładnie osądzili, abyście 
mogli zetrzeć wiele szorstkości, które trapią wasze uczucia, i abyście zaczęli stawać się moimi 
uczniami. 
47 Czy chcesz nauczać Mojej nauki, mimo że twoje serce jest pełne namiętności, ułomności i ludzkiej 
nędzy? Pamiętajcie, że często mówiłem wam, że ślepiec nie może prowadzić drugiego ślepca bez 
ryzyka, że obaj się potkną lub wpadną w przepaść. 
48 To jest głos, który wychodzi z szóstej pieczęci - Księgi Bożej, której przedostatni rozdział został 
otwarty, aby wylać się w mądrości na każdą duszę i umysł. 
49 Światło to jest nową jutrzenką, pod którą dzieci Boże będą miały duchową spójność w Trzeciej 
Erze, po zakończeniu wielkiej próby, która oczyszcza i odnawia świat. Dlatego musiałem być 
szczegółowy, kiedy dawałem Moje poselstwo temu ludowi. Chcę bowiem, aby byli silni w walce. 
Dlatego wezwałem ich do odpowiedzialności i osądziłem ich. Nie chcę, aby był to świat, który 
koryguje swoje niedoskonałości. Nie poślę go bowiem, aby się uczył, lecz aby nauczał. 
50 Ludzie, czy byliście zaskoczeni przez kilka chwil, zanim moje światło stało się słowami na ustach 
głosiciela? Miałeś ku temu powody, błogosławię twoją przenikliwość. 
51 Pokój mój niech będzie z tobą, ludu Izraela - ludu, który nosi w swym duchu prawo, które Jehowa 
dał ci przez Mojżesza; w którego duchu zapisane jest słowo Jezusa i który teraz otrzymuje objawienie 
Ducha Świętego. Zaprawdę, powiadam wam: Wy jesteście dziećmi światłości i nie będziecie mogli 
zbłądzić z żadnej przyczyny. 
52 Ten duch, którego odczuwacie jako światło spływające na wasze umysły, to Ojciec - Ten, który 
objawił wam Prawo, który mówi wam: "Ja jestem Jehowa, który uczynił niebo i ziemię, i wszystkie 
rzeczy stworzone". Ten duch, który napełnia wasze umysły natchnieniem i wkłada na wasze usta 
słowa mądrości, jest duchem tego Mistrza, który dokonał potężnych dzieł na ziemi i przekazał wam 
naukę miłości. 
53 Dziś przychodzę do ludzi, aby objawić się przez ich ducha. Przychodzę w świetle, które oświeca 
umysł, w blasku, który tylko serce jest w stanie odczuć, w esencji, która jest chlebem dla duszy. 
54 Jest to czas przebudzenia, duchowej pełni, kiedy wszyscy będziecie żołnierzami, wszyscy będziecie 
"robotnikami", wszyscy będziecie uczniami. 
55 W minionych czasach zadowalaliście się spożywaniem Chleba Mojego Słowa. Szukaliście Mnie, 
abym uczynił wasze serce bardziej miłosiernym i odzyskał wasz pokój, nie myśląc o tym, że każda 
dusza przynosi orędzie, aby je rozpowszechnić i bogactwo dóbr, aby je rozdać między potrzebujących 
bliźnich. 
56 Moje Słowo w tym czasie chce was wyprowadzić z odosobnienia samolubnego, wycofanego i 
jałowego życia, aby otworzyć przed wami drogi światła i ofiarować wam pola do zasiewu. Wiem, że 
choć wydajecie się być niewykształceni, ignoranccy i biedni, duchowo posiadacie bogactwo 
doświadczeń, które dała wam długa droga waszej ewolucji. 
57 Aureola światła będzie musiała otoczyć Mój lud, gdy wyruszą jako apostołowie, by szerzyć wiedzę, 
którą im objawiłem. W tym czasie poznacie już moc Mojego Słowa i będziecie mieli pełną wiedzę o 
waszych darach, które od dawna były ukryte w waszej istocie, czekając na odpowiedni czas, aby Mnie 
objawić. 
58 Ile nauk, ile form czczenia Boga, ile nowych pomysłów na życie duchowe i ludzkie znajdziesz. Jeśli 
umiesz je przeniknąć i osądzić, każda z nich pokaże ci część dobrą i poprawną oraz inną, błędną, 
daleką od prawdy, którą jest sprawiedliwość, miłość i doskonałość. 
59 Gdziekolwiek odkryjesz błąd, ignorancję lub zło, rozpowszechniaj istotę mojej nauki, która, 
ponieważ jest moja, nie może zawierać żadnej mieszaniny z nieczystością lub błędem. 
60 Moja instrukcja jest absolutna, wyczerpująca i doskonała. 
61 Ten, kto ma pełne przekonanie o mojej prawdzie, nigdy nie doda do mojego dzieła obcych liturgii, 
które widzi u innych, ponieważ uznaje, że moja nauka zawiera wszystko to, co mógłby znaleźć 
dobrego i prawdziwego w innych naukach. 



62 Wszystkie moje nauki, jakkolwiek proste, są kartami wiedzy dla waszego ducha, który wkrótce 
zbierze moje słowo, aby przynieść je ludzkości jako ziarno życia. 
63 Nie wiecie jeszcze, jak wołać do swoich bliźnich, aby wszyscy to usłyszeli. Mówię ci, żebyś się nie 
niecierpliwił. Bo gdy zobaczę, że jesteś silny, przygotuję ci drogę i dam ci środki. 
64 Bądźcie błogosławieni - wy, którzy modląc się, szukacie Maryi jako Orędowniczki i Pośredniczki. 
Duchowo bowiem jest Ona waszą Matką - tą, którą zostawiłem u stóp krzyża, aby wstawiała się za 
wszystkimi ludźmi, abyście Ją kochali i znajdowali pociechę na Jej łonie. 
65 Maryja przyszła z Boskiego Łona, aby stać się człowiekiem na świecie i wypełnić misję jako kobieta 
i matka. 
66 Tylko z tak czystego kwiatu jak Ona mógł wyjść owoc, który dałby ludzkości odkupienie - owoc 
obiecany przez Ojca patriarchom pierwszych czasów, któremu nadali imię "Mesjasz". 
67 Gdy duchowa dusza Maryi wypełniła na ziemi swoją misję miłości, łagodności i poświęcenia, 
powróciła do łona doskonałości, z którego wyszła. Maryja nie jest bowiem istotą podlegającą ewolucji 
jak inne dusze. Maryja jest boskim wyrazem, jest łagodnością Boga. 
68 Ta nauka rozpala światło w tych, którzy nie byli w stanie zobaczyć prawdy tego objawienia. 
69 Spirytualizm otwiera nieskończenie szerokie pole postępu dla umysłu i serca, tak że można 
rozwijać się w górę na ścieżce mądrości. 
70 Wy, ludzie, którzy, słysząc moje słowo, wchodzicie w ten świat ducha, już zaczynacie widzieć z 
jasnością to, co dotąd widzieliście tylko owiane tajemnicą i zagadką. 
71 W tym czasie nie będziecie już ludźmi ślepej wiary - wiary, która nie myśli i nie bada. Dusza wasza 
wzrosła i chce wiedzieć, chce zgłębić, i tam zobaczyłem, że czas jest sprzyjający, aby posłać wam moje 
światło jako ducha prawdy, aby wyjaśnić wszystkie tajemnice i wytłumaczyć, jak obiecałem wam 
przez Jezusa. 
72 Jutro, gdy zrozumiesz istotne punkty Mojej nauki i będziesz w stanie udzielić wyjaśnień tego 
wszystkiego temu, kto o to zapyta, przekonasz się, że ten świat, który usunął Moje imię ze swego 
serca, zaślepiony próżnością swych ziemskich chwał i triumfami swej nauki, zwróci swe oczy z 
powrotem na Mnie, ponieważ uzna naukę Chrystusa za klucz, który otwiera bramy do prawdy. 
73 Ale ta nowa ludzkość, rozwinięta intelektualnie i przebudzona, będzie domagała się wyjaśnienia 
objawień, objaśnienia tajemnic, interpretacji tego, co otrzymaliście w sensie przenośnym, a Ja chcę, 
aby to właśnie ten prosty lud wyjaśniał znaczenie Mojego słowa i nauczał w pokorze tego, co im 
objawiłem. Czy mówiłem wam, że to właśnie ten lud będzie prawidłowo interpretował starożytne 
Pisma? Jeśli bowiem umie wyjaśnić przeszłość, będzie umiał przedstawić teraźniejszość z taką 
prostotą, że zadziwi wielu. 
74 Religia mojżeszowa, chrześcijaństwo, spirytualizm - to trzy różne lekcje na temat jednej nauki: 
nauki o miłości. 
75 Mała jest liczba tych, którzy wyjdą, aby rozsiewać to nasienie. Dlaczego jednak miałyby one nie 
wystarczyć, skoro liczba moich uczniów w Drugiej Erze też była niewielka, a jednak sprawili, że 
ludzkość poznała słowo Jezusa? 
76 Umacniajcie waszą duszę w mojej nauce, o moi nowi uczniowie, i pragnijcie być godni, abyście 
jutro zostali posłani do narodów. Bo wasza tęsknota będzie dowodem miłości, wiary i dobrej woli. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 269  
 
1 Ludu Izraela, który nosisz w duszy wyciśnięte Prawo Jehowy i pouczenie Jezusa - przyjmij Moje 
Słowo, które daję ci przez pośrednictwo człowieka. Otwórzcie oczy i zobaczcie wydarzenia tego czasu, 
abyście wiedzieli, że przyszedłem innym razem, aby się wam objawić. Słuchaj Mojego słowa i studiuj 
je, uczyń jego znaczenie swoim, abyś razem z dwoma poprzednimi Testamentami stworzył jedną 
księgę, w której będziesz mógł studiować na wieki. 
2 Ja pieszczę twoje serce, przez próby przygotowuję je na przyszłe czasy. Bo po moim odejściu 
pozostaniesz na moim miejscu. Przypomnieliście sobie moją Mękę w tych porannych nabożeństwach, 
przypomnieliście sobie i rozważyliście zachowania tego Mistrza, nie wyobrażając sobie tych świętych 
wydarzeń. Przeżyliście tamte dni, ponieważ jesteście tymi samymi duszami, które w tamtym czasie 
były zaskoczone i zdumione, widząc moje życie od początku do końca. Dziwiła Cię moja pokora, 
zastanawiałeś się nad moim narodzeniem w łonie ubogiej rodziny, która nie miała nawet własnego 
dachu. Ja tylko nauczyłem was żyć w wypełnianiu Boskich praw. 
Wielu z was zrozumiało znaczenie Moich słów i Moich dzieł dopiero po upływie czasu, gdy 
przypomnieliście sobie o Mnie, a Moje przykłady były jak otwarta księga w waszym życiu. Dziś 
powróciliście na ziemię i znów jestem bardzo blisko was. Zwątpiliście w to słowo, które daję wam 
przez pośrednictwo ludzi. Pytaliście mnie z dezaprobatą, dlaczego wybrałem ten środek i dlaczego 
Moje Dzieło rozwija się w tej formie, z dala od jakiegokolwiek kościoła. Ale mówię ci: Zstąpiłem na 
łono ludu Izraela, z których większość jest w tym narodzie u siebie. Pozostali są rozproszeni po 
narodach, posłani przeze mnie, i im dałem się poznać duchowo. To są Moi wybrani, którzy pozostali 
Mi wierni. Ich serce nie zostało zainfekowane, a ich duch może przyjmować Moje natchnienia. Dzięki 
ich pośrednictwu daję obecnie światu wielki skarb mądrości. 
3 Mój głos nie przestaje wzywać serc. Moje światło objawia się w duchu i daje mu siłę, aby obudzić i 
przyciągnąć każdą duszę. Nie pozwolę, aby ta ludzkość, którą tak bardzo kocham, posunęła się za 
daleko w swoim materializmie. Próby zatrzymają ją, a kiedy Moje słowo do niej dotrze, obudzą się 
dary ludzi, ich serca staną się wrażliwe, a ich droga zostanie wytyczona. Wtedy będą umieli Mnie 
wzywać, będą szukać u Mnie uzdrawiającego balsamu i przemienią się w Moich uczniów. 
4 Stworzę w waszym otoczeniu duchową atmosferę dobrego samopoczucia, która was ogarnie i 
wszystko będzie sprzyjać waszemu duchowemu wzniesieniu. Bądźcie cierpliwi wobec niedowiarków, 
a zobaczycie, że po pewnym czasie Moje manifestacje zostaną przyjęte jako prawdy, a Moje słowo 
zostanie docenione. 
5 Jakże was kocham, ludzie, i jakże pragnę, abyście osiągnęli braterstwo i zgodę! 
6 Bądźcie niestrudzeni, nowi uczniowie, gdy mówicie o tej prawdzie. Niewyrobione usta, wy, którzy z 
lęku nie wypowiadacie mojego słowa - otwórzcie się w chwili decyzji. Jedno słowo wypowiedziane w 
moim imieniu może uratować grzesznika, zamknąć przepaści, zatrzymać na drodze tych, którzy 
zbuntowali się w złu. Czy znasz moc mojego słowa? Czy znasz moc swojego autorytetu? 
Przemawiajcie przez przykładne czyny i czyńcie zadość tej części Mojego dzieła, którą wam 
powierzyłem. Resztę zrobię ja. 
7 Widzę w was moich uczniów Drugiej Ery. Wśród was są ci, którzy uosabiają Jana, Piotra, Tomasza, a 
także Judasza. Chociaż byli oni niewykształceni, mówili godne podziwu słowa doktryny i czynili cuda, 
biorąc mnie za wzór. 
8 Błogosławieni, którzy wierzą, nie widząc. Błogosławiony, kto nie prosił Mnie o dar jasnowidzenia, 
aby uwierzyć. Ten bowiem, ujrzawszy Mnie oczyma swej wiary, poznał dobry smak owocu Mojego 
Słowa i karmił się nim. Błogosławię również tych, którzy otrzymawszy ten cenny dar jako zadanie, 
umieją dawać o Mnie świadectwo. 
9 Zbiorę owoce waszego siewu. Nawet najmniejsze, które Mi ofiarujesz, Ja pomnożę, bo taka jest 
Moja wola. 
10 Księga, która była zapieczętowana w niebie, została otwarta w szóstym rozdziale. Jest to Księga 
Siedmiu Pieczęci, która zawiera mądrość i sąd, i została odpieczętowana z powodu mojej miłości do 
was, aby ujawnić wam jej głębokie nauki. 



11 Człowiek żył na ziemi przez pięć okresów czasu, pobudzany przez boskie tchnienie ducha. Jednak 
nie pojął on duchowego sensu życia, celu swojego istnienia, swojego przeznaczenia i sedna swojej 
istoty. Wszystko było nieprzeniknioną tajemnicą zarówno dla jego umysłu, jak i dla jego duszy, 
zapieczętowaną księgą, której treści nie potrafił zinterpretować. Niejasno domyślał się życia 
duchowego, ale nie znając tak naprawdę stopniowej drabiny rozwoju, która przybliża istoty do Boga. 
Nie znał swojej bardzo wysokiej misji na ziemi, ani cnót i darów, które należą do jego ducha, aby 
zwyciężać w bitwach, wznosić się ponad ludzkie trudy i doskonalić się duchowo, aby zamieszkać w 
Wiecznej Światłości. 
12 Konieczne było, aby Boska księga została otwarta i aby ludzie kontemplowali jej treść, aby mogli 
uchronić się od ciemności niewiedzy, która jest źródłem wszelkiego zła istniejącego na świecie. Kto 
mógłby otworzyć tę książkę? Teolog, naukowiec czy filozof? Nie, nikt, nawet dusze sprawiedliwe, nie 
mogły wam wyjawić jej treści, bo to, co strzegło tej księgi, było mądrością Boga. 
13 Tylko Chrystus, "Słowo", On sam, Boska Miłość mógł to uczynić, ale nawet wtedy trzeba było 
czekać, aż ludzie będą w stanie przyjąć Boskie przesłanie, nie będąc zaślepionymi blaskiem Mojej 
duchowej Obecności. Tak więc ludzkość musiała przejść przez pięć etapów prób, nauk, doświadczeń i 
rozwoju, aby osiągnąć właściwy rozwój, który pozwoliłby jej poznać tajemnice, jakie księga mądrości 
Bożej zachowała dla ludzi. 
14 Prawo Boże, Jego boskie słowo dane przez Chrystusa, i wszystkie wiadomości proroków, 
posłańców i emisariuszy były nasieniem, które podtrzymywały wiarę ludzkości w boską obietnicę, 
która zawsze zapowiadała światło, zbawienie i sprawiedliwość dla wszystkich ludzi. 
15 Nadszedł oczekiwany czas Wielkiego Objawienia, dzięki któremu zrozumiecie wszystko, co wam 
objawiłem w ciągu wieków i dowiecie się, kto jest waszym Ojcem, kim jesteście wy sami i jaka jest 
przyczyna waszego istnienia. 
16 Teraz jest czas, kiedy na podstawie duchowego rozwoju, który osiągnęliście, prób, które 
przeżyliście i doświadczenia, które zdobyliście, możecie otrzymać od mojego Ducha dla siebie światło 
mądrości, które jest przechowywane w moich skarbcach i czeka na wasze wyposażenie. A ponieważ 
ludzkość osiągnęła niezbędny stopień rozwoju do przyjęcia mojego przesłania, wysłałem jej pierwszy 
promień mojego światła, którym jest ten, który sprawił, że niewykształceni i prości ludzie, którzy 
służą jako nosiciele głosu za moim wstawiennictwem, mówią w uniesieniu. 
17 Ten promień światła był tylko przygotowawczy, jest on jak światło świtu, gdy zapowiada nowy 
dzień. Później moje światło dotrze do was w całości, oświetlając wasze istnienie i usuwając nawet 
ostatni cień ignorancji, grzechu i nieszczęścia. 
18 Ten czas, którego świt podziwiasz w Nieskończoności, jest szóstą epoką, która nastaje w 
duchowym życiu ludzkości - epoką światła, objawień, wypełnienia się starożytnych proroctw i 
zapomnianych obietnic. Jest to Szósta Pieczęć, która po rozwiązaniu wyleje swoją zawartość mądrości 
do waszych dusz w przesłaniu pełnym sprawiedliwości, oświecenia i objawienia. 
19 Dla ciebie jest to szósty okres, jest to "Trzeci Czas", w którym przemówiłem do ciebie z większej 
bliskości niż w owym "Pierwszym Czasie", w którym uczyniłem Moją Obecność i Moje Słowo 
dostrzegalnym w wielu formach, jak również w owym Drugim Czasie, w którym uczyniłem "Moje 
Słowo" człowiekiem, aby przemówiło do twego serca; jest to "Trzeci Czas", w którym przemówiłem 
do ciebie z większej bliskości niż w owym "Pierwszym Czasie", w którym uczyniłem Moją Obecność i 
Moje Słowo dostrzegalnym w wielu formach, jak również w owym Drugim Czasie, w którym 
uczyniłem "Moje Słowo" człowiekiem, aby przemówiło do twego serca 
20 Dziś znów daję o sobie znać. Ale to już nie zmysły, którym się objawiam, nawet nie serce, do 
którego mówię - to twoja dusza duchowa, której daję poznać siebie, by nauczyć ją drogi wznoszenia 
się, która prowadzi do Królestwa Światła, wiecznego i szczęśliwego Królestwa Ducha. 
21 Co zawiera Szósta Pieczęć Księgi Bożej w swoim wnętrzu, gdzie zapisane są wasze imiona i wasze 
losy? Zawiera nauki, bardzo wielkie próby, objawienia mądrości. 
22 Jakie jest zadanie moich sług w tym okresie? Modlić się, medytować, odnawiać się, siać jedność, 
pokój i światło duchowe, rozwijać swoje możliwości i zdolności, walczyć o swoje wyniesienie; 
eliminować ignorancję, wady, fanatyzm - jednym słowem zło, które w tak wielu formach przejawia 
się wśród ludzi. Gdy ludzie przestaną nienawidzić, zabijać i zdradzać się nawzajem, gdy przebaczenie i 
miłosierdzie rozprzestrzenią się z serca do serca i z narodu do narodu, a krew i łzy przestaną płynąć, 



wtedy nastanie wielka cisza, która jest rozmową ducha z duchem. Wtedy uwolnię ostatnią pieczęć, 
siódmą, podczas której ludzie będą się wzajemnie miłować, tak jak was uczyłem, gdy przyszedłem na 
ziemię. 
23 Oto w krótkich i prostych słowach - tak jak "Słowo" Boga zawsze dawało o sobie znać - część tego, 
co chcesz wiedzieć o Siódmej Pieczęci Księgi Mądrości i Boskiej Sprawiedliwości. 
24 Słyszeliście, a teraz macie zrozumieć, bo później będziecie musieli prorokować, ujawniać i pouczać. 
25 Boskie Drzewo rozpościera swoje gałęzie po prowincjach i miastach, dając cień strudzonym 
wędrowcom. Tak więc musiało się stać w tym czasie, że pozwoliłem wam usłyszeć Moje słowo w tym 
samym czasie w różnych miejscach, ponieważ teraz przychodzę w duchu. 
26 Ten region, gdzie słyszycie Moje słowo, musiał być przygotowany, abyście mogli Mnie przyjąć. 
Próby, bóle i gorycz były tym, co zatrzymało twoje kroki i sprawiło, że otworzyłeś oczy na 
rzeczywistość. Ten ból zaorał suchą glebę waszych serc, a łzy ją podlały. W ten sposób zostaliście 
przygotowani w oczekiwaniu na nasienie, którym jest moje słowo. 
27 Teraz wiecie, do czego was powołałem: Chcę, abyście byli robotnikami na Moich polach i abyście 
wszędzie rozsiewali to ziarno. 
28 Umiłowani "robotnicy": obudźcie się! Spójrz! Słońce wzeszło na horyzoncie, wzywa cię do pracy. 
29 Ja jestem tym słońcem, a moje przyjście w tym czasie było dla was nowym świtem. 
30 Niech nikt nie wątpi, czy może być użyteczny w Moim majątku, czy nie. Skoro was wezwałem, 
pamiętajcie, że nie mogę błądzić. 
31 Nie jest to dzieło ponad twoje siły, które ci powierzyłem. Ale powiadam wam, że im większa 
będzie wasza liczba i jedność, tym mniejszy będzie wasz krzyż. 
32 Zanim wasza dusza została wysłana na tę planetę, pokazano jej "pola", powiedziano, że jej misją 
jest siać pokój, że jej przesłanie jest duchowe, a wasza dusza oczekiwała na nie i obiecała być wierna i 
posłuszna swojej misji. 
33 Dlaczego boisz się teraz siać? Dlaczego teraz czujesz się niegodny lub niezdolny do wykonania 
pracy, która tak zachwyciła twoją duszę, gdy została jej dana? Ponieważ pozwoliliście, aby 
namiętności zagradzały wam drogę i w ten sposób uniemożliwiliście duszy przejście, próbując 
usprawiedliwić jej niezdecydowanie dziecinnymi powodami. 
34 Nie przychodź z pustymi rękami do "doliny", z której przyszedłeś. Wiem, że wasze cierpienia 
byłyby wtedy bardzo wielkie. 
35 Co musisz zrobić, aby zrobić pierwszy pewny krok? Zastanówcie się głęboko nad moim słowem, a 
potem módlcie się z całą swoją wiarą i wszystkimi swoimi uczuciami. Z tego przygotowania, 
stopniowo, wyłoni się wewnętrzna siła, która rozpocznie nieustanną walkę ze swoim ciałem 
fizycznym. Dusza duchowa będzie się sprzeciwiać materialnemu ciału i będzie się starać, aby głos 
sumienia był słyszalny, a głos ciała został uciszony. 
36 W ten sposób dusza duchowa będzie mogła stopniowo zająć swoje miejsce w życiu ludzkim, a 
kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz bardzo daleko te przeszkody, które uniemożliwiały ci wzięcie 
swojego krzyża, aby pójść za Mną. 
37 Czy moja nauka nie zachęca was, małe dzieci, czy moje słowo nie budzi was do rzeczywistości, czy 
nie czujecie się ożywieni w waszej duszy? 
38 Zauważ, że moje słowo nie zawierało dla ciebie ani jednego zarzutu, ani jednej nagany; 
napominało cię jedynie zdaniami pełnymi światła do wypełnienia duchowego posłannictwa, które 
przyniosłaś ze sobą na ziemię, dając ci do zrozumienia, że nie wolno ci źle korzystać z twojej wolności 
woli; że ani dusza nie powinna wtrącać się do obowiązków ciała, ani to ostatnie nie powinno 
przeszkadzać duszy w jej posłannictwie. 
39 Tylko moja nauka będzie w stanie dać wam standard do osiągnięcia tej harmonii między duszą i 
ciałem i jedyną drogę do wykonywania godnych uczynków w świecie waszego Ojca - uczynków 
uczniów na drodze do stania się mistrzami. 
40 Kiedy zwyciężysz w tej wewnętrznej walce? 
41 Niektórzy nawet nie rozpoczęli walki, inni są w jej trakcie, a jeszcze inni - bardzo nieliczni - 
zatriumfowali nad ciałem. Ale widzę też innych, którzy zaczęli walczyć, ale pozwolili się pokonać 
wrogom, których nosili w sobie, i którzy teraz chodzą ścieżkami, które nie są moje. 



42 Będę nadal ich szukał, nadal chcę, aby sami odkryli, gdzie jest prawda i istota życia, a gdzie są 
pozory, blaszki, oszustwa. Wiem, że kiedy wrócą do Mnie obdarci, z krwawiącym sercem i znękaną 
duszą, nie będę musiał im niczego tłumaczyć, bo sami siebie oszukają. 
43 Kiedy przestaniecie być upartymi i postępującymi naprzód małymi dziećmi? 
44 Przyjdźcie do mojego stołu, a gdy będziecie się pokrzepiać smakiem mojego słowa, niech wasza 
dusza napełni się światłem. Doświadczysz, że zgodnie z moim słowem nauczania, poczujesz, że twoja 
dusza jest silniejsza, a "ciało" bardziej podatne i chętne. 
45 Moja nauka traci całe swoje znaczenie, jeśli się jej nie stosuje. Wiecie dobrze, umiłowani 
uczniowie, że celem mojego Prawa i mojej nauki jest czynienie dobra, a zatem kto nosi je tylko w 
pamięci lub na ustach, nie stosując ich do swoich uczynków, postępuje wbrew swemu obowiązkowi. 
46 Zanim zaczniesz nauczać Moich zasad życia i wyjaśniać ich treść, musisz zacząć postępować 
zgodnie z nauką, którą ci objawiłem, kochając bliźniego, prowadząc życie zwrócone ku duchowości i 
zasiewając swoją drogę miłosnym działaniem i światłem. Jeśli tego nie robicie, to już wam mówię, że 
nie zrozumieliście spirytyzmu. Odsłania wam waszą prawdziwą naturę i dzięki niej możecie mieć jasne 
pojęcie o waszym Ojcu i poznać samych siebie. 
47 To prawda, że do osiągnięcia duchowości potrzebne jest pewne wyrzeczenie, wysiłek i 
poświęcenie. Lecz gdy obudzi się w was tęsknota za wyższym istnieniem, gdy miłość zacznie świecić w 
waszej istocie, lub gdy pojawi się pragnienie tego, co duchowe, będzie dla was radością, zamiast 
poświęcenia lub wyrzeczenia, pozbyć się wszystkiego, co macie w sobie, co jest bezużyteczne, 
szkodliwe lub złe. 
48 Gdy mnie usłyszałaś, obudziła się twoja dusza. Nie była to bowiem zwykła liturgia, ani Słowo 
powtarzane w ten sam sposób, jaki wy słyszeliście. Moja nauka wywarła wrażenie na twojej duszy, 
dlatego zawsze przychodzisz z pragnieniem poznania tego, co powiem, co objawię. Ale niech nikt nie 
myśli, że słysząc Mnie lub ucząc się Mojego Słowa, już wykonał swoje zadanie. 
49 W tych czasach, kiedy byłam człowiekiem w Jezusie, zawsze towarzyszyłam Mojemu słowu 
uczynkami miłości, które pozostawały zapisane w każdym duchu, aby ten, kto chciał iść moimi 
śladami, brał ze Mnie przykład w świetle słowa i w prawdziwości uczynków. 
50 Słuchajcie Mnie teraz, ludzie, i idźcie w posłuszeństwie Mojemu Słowu godnie i prawdziwie. 
Widzę, że nosicie smutek w waszych sercach, ponieważ przewidujecie, że nie wszystkie te tłumy 
zachowają Prawo, które wypisałem w waszej duszy. Jednak mówię wam, że dzisiaj, tak jak w 
"Pierwszej Erze", ludzie będą się dzielić. 
51 Wiele do was mówiłem i wyznaczyłem wszystkim jedną drogę. Dlatego powiadam wam: Jeśli 
niektóre z Moich dzieci nie będą Mi posłuszne, sąd zostanie wydany na ten lud, gdy nadejdzie dzień 
wyznaczony przez Wolę waszego Ojca, by zakończyć tę manifestację. Przyszedłem do was w tym 
czasie jako Wybawiciel, wskazując wam drogę przez pustynię, duchową "dniówkę" walki o 
wyzwolenie i zbawienie, i obiecując wam na koniec nową ziemię obietnicy, która jest pokojem, 
światłem i błogosławieństwem dla ducha. Błogosławieni ci, którzy wyruszają i podążają za Mną w tej 
podróży, pragnąc wyzwolenia i uduchowienia, bo nigdy nie będą czuli się opuszczeni ani słabi w 
próbach, jakie przyniesie im rozległa pustynia. 
Biada jednak tym, którzy naruszają wiarę, którzy miłują rzeczy tego świata bardziej niż to, co 
duchowe - tym, którzy nadal trzymają się swoich bożków i swoich tradycji! W opinii służenia Mi, będą 
oni poddanymi "faraona", którym jest "ciało", materializm, bałwochwalstwo. Ten, kto chce dojść do 
Ziemi Obiecanej, do Ojczyzny Ducha, musi pozostawić po sobie ślad dobroci w swojej wędrówce 
przez świat. Przyjdźcie w ten sposób i nie bójcie się. Bo jeśli we Mnie pokładasz nadzieję, nie możesz 
zbłądzić. Jeśli się boicie lub nie macie wiary, to wasza wiara nie jest absolutna, a Ja wam mówię, że 
kto chce iść za Mną, musi być przekonany o Mojej prawdzie. 
52 Błogosławię was wszystkich, przebaczam wam, jednoczę was w Mojej miłości. 
53 Oceniajcie siebie tak, żebyście w swojej świadomości mieli absolutne zaufanie do bieżni każdego z 
waszych kroków. 
54 Zbadajcie swoją wiarę i swoje sposoby działania, abyście wiedzieli, czy jesteście godni nazywać 
siebie spirytualistami, czy też musicie jeszcze trochę poczekać, aby nosić to miano. 
55 Wielu z was nazywa siebie spirytystami, ponieważ wierzą w moją obecność podczas mojego 
przejawiania się poprzez ludzki umysł i ponieważ często są obecni, by usłyszeć moje słowo. Ale chcę, 



abyście byli spirytualistami przez praktykowanie dobra, przez poznanie istoty życia, przez waszą 
miłość do bliźniego, przez wasze uwielbienie poprzez hojne, owocne i cnotliwe istnienie. 
56 Pozwólcie, aby moje słowo was obudziło i wywyższyło, aby odsłoniło przed wami wszystkie dary, 
zdolności, moce i cnoty, które wasza duchowa dusza w sobie posiada. Bo jesteś wśród tych, którzy, 
choć mają dziedzictwo w nich, uważają się za biednych z powodu swojej niewiedzy. 
57 Gdy wasz Pan zobaczył, że żyjecie uzależnieni od materialnego życia, choć obdarzył was 
duchowym światłem i łaską, przyszedł do was, by was obudzić i powiedzieć wam, że nie jest słuszne, 
byście cierpieli duchowy głód i pragnienie, choć Boskie źródło mądrości jest w waszym zasięgu, do 
którego możecie dojść drogą uduchowienia. Ponieważ wraz z początkiem tej ery, jest tak, jakbyście i 
wy rozpoczynali podróż. 
58 Lecz zaprawdę powiadam wam, wszystko, co wasza dusza zebrała w swojej przeszłości, jest 
światłem doświadczenia i hartem do znoszenia prób i lekcji, które przynosi Trzeci Czas. 
Przyciągam was do siebie, abyście mogli uczyć się Moich lekcji. Witajcie wszyscy przed moim 
przewodnictwem, bądźcie błogosławieni wy, którzy wytrwaliście. Wasza obecność przy moim słowie 
ma wielkie znaczenie, jest wyrazem waszego pragnienia zbliżenia się do mnie. Tylko ja będę w stanie 
ujawnić wam dary, które posiadacie i sprawić, że poczujecie odpowiedzialność, jaką macie wobec 
swoich bliźnich. Teraz jest czas sądu, czas zapłaty każdego długu, czas zadośćuczynienia. 
Moje Boskie Dzieło jest światłem, które opromieniając ludzi, oświeca ich poprzez ducha. Do 
niektórych Boskie poselstwo przyjdzie bezpośrednio w formie natchnienia, do innych przez słowo za 
pośrednictwem moich uczniów, a do jeszcze innych w formie pism, na których stronach zawarte jest 
znaczenie moich nauk. 
59 Krok po kroku, pomału, ludzie będą budzić się do życia duchowego. Będzie to dla nich jakby nowe 
istnienie, jakby rozpoczynali nowe życie pełne obietnic, zasiane cudownymi niespodziankami i 
oświetlone światłem największego ideału: Boga. 
60 Tak, ukochany ludu, Bóg jest ideałem dusz, kiedy muszą powstać. Bo powiedzieć "Bóg" oznacza 
doskonałość, harmonię, mądrość, błogość, światło, nieskończony pokój, miłość, wieczność. Gdy dusza 
wydostała się z tygla prób, gdy zmagała się z "ciałem" i ze światem w niezmierzonym morzu 
namiętności, zatrzymuje się na chwilę, by zastanowić się nad tym wszystkim, co się wydarzyło, jak 
rozbitek, który po rozpaczliwym zmaganiu się z falami dociera wreszcie do stałego lądu, trzyma się 
kawałka drewna, symbolu swej wiary i nadziei, i kontemplując wzburzone morze, woła: "Statek 
zatonął, ale ja się uratowałem! Niech będzie błogosławiony Pan nieba!" Taki jest los duszy, która, jak 
rozbitek po burzy, zatrzymuje się, zastanawia, kontempluje swoje namiętności, widzi, jak jej ziemskie 
chwały i jej próżności toną, jak rozbitek rozbitka z przeszłości. Ale kiedy odnajduje wznoszące się w 
nim światło wiary, z radością woła: "Ojcze, dziękuję Ci, bo mimo tak wielkich cierpień nie 
zapomniałem o Tobie!". 
61 Jest to godzina przebudzenia duszy i moment, w którym rozpoczyna się jej wznoszenie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 270  
 
1 Błogosławieni, którzy są przygotowani w ostatnim dniu mojego objawienia się. Albowiem 
zaprawdę, powiadam wam, dusza ich weźmie udział w Mojej nowej wieczerzy. Tam twoja dusza, 
przyjmując po raz ostatni ten niewidzialny chleb, prawdziwy i bez zakwasu, wzmocni się, napełni się 
duchowością i światłem, i wkrótce zrozumie znaczenie tej nauki. 
2 Jaka powaga jest w tej ostatniej godzinie! Jak wiele światła świeci na ten lud! 
3 Królestwo Niebieskie zbliży się do twojej duszy ze swoim wiecznym zaproszeniem, aby w niej 
zamieszkać. Wielkie duchy, silne duchy, duchy światła, prawdziwi mędrcy w sferze duchowej, będą 
obecni w tych chwilach. 
4 Obecni będą również przewodnicy, prorocy, którzy w innych czasach przynosili na ziemię Boskie 
poselstwa. Słowo moje bowiem było dla wszystkich dusz, czy to wcielonych, czy wolnych od materii. 
5 Te byty będą przedstawicielami nieskończonych światów życia, które istnieją we wszechświecie i 
będą uczestniczyć w ostatniej z moich manifestacji, które istnieją w tej formie w tym czasie. 
6 Co oni zobaczą wśród tego ludu? Co odkryją? Tylko ja wiem. Ja jednak każę wam "czuwać" i modlić 
się, abyście mogli być wśród tych, którzy zasiadają do stołu - wśród tych, którzy jedzą i płaczą z 
Mistrzem, wśród tych, którzy jedzą i piją Chleb i Wino Niebios. Nie przystępujcie do stołu, gdy 
popełniacie zdrady, bo wtedy będziecie ze Mną tylko pozornie. Bo w rzeczywistości, twoje sumienie 
nie pozwoli ci cieszyć się obecnością twojego Ojca. 
7 Czy wiesz, dlaczego mówię do ciebie w ten sposób? bo Ja wiem, co się stanie, bo znam was 
doskonale i wiem, kto się Mnie zaprze, a kto będzie Mi wierny, bo zgłębił Moje Słowo, a kto zbłądzi, 
bo nigdy nie zgłębił istoty Mojego Dzieła. 
8 Podczas gdy niektórzy byli zainteresowani tylko znaczeniem mojego słowa i zawsze pragnęli 
postępu i rozwoju swoich dusz, inni byli bardziej zainteresowani zewnętrznym kultem. Podobnie, 
podczas gdy ci pierwsi cieszyli się, gdy otrzymywali nauki o duchowości, ci drudzy byli zaniepokojeni, 
gdy wspominano o ich wadach. 
9 Ja sam wiem, kto będzie musiał odpowiedzieć przede mną z powodu tego wszystkiego, co powinno 
być znane przez moich głosicieli, a co zostało zachowane. 
10 Zrozumcie, ludzie: W tej "Trzeciej Erze" wy, jako świadkowie, którzy doświadczyliście tej Boskiej 
manifestacji, macie za zadanie rozpowszechniać to przesłanie bardzo wiernie i prawdziwie. Zostaliście 
powołani i wybrani do niesienia Dobrej Nowiny ludzkości, do nauczania waszych bliźnich duchowej 
ścieżki - jedynej, która prowadzi do pokoju, do prawdziwego Światła i do wszechogarniającego 
braterstwa. 
11 To był długi czas, który poświęciłem na pouczanie was. Ponieważ jednak ci, którzy przyszli jako 
ostatni, mało Mnie słyszeli, pozostawiam im Moje słowo napisane, aby mogli w nim szukać Boskiego 
znaczenia i aby wszyscy mogli osiągnąć to samo zrozumienie i uduchowienie. 
12 Jeśli podążasz tą drogą, nie miej innego ideału niż doskonałość twej duszy - doskonałość, którą 
możesz osiągnąć przez zastosowanie mojej nauki, przez życie według mojej nauki, przez poświęcenie 
twego istnienia służbie bliźniemu, prawom boskim i prawom ludzkim, w nieustannym wypełnianiu 
twego obowiązku. 
13 Walczyłeś już wiele o swoje życie materialne. Teraz nadszedł czas na pracę dla dobra duszy. 
14 Oba wysiłki mają różny charakter. Podczas gdy walka ludzka jest samolubna, ponieważ pracuje dla 
siebie, walka duchowa musi być całkowicie bezinteresowna, musisz siać swoją ścieżkę z miłością i 
miłosierdziem, nie oczekując nagrody. 
15 Starajcie się wniknąć i zrozumieć moje nauki w taki sposób, abyście zrozumieli, że w praktyce 
wysokiego, czystego i duchowego życia istnieją większe zadowolenia, największe radości, prawdziwe i 
wieczne triumfy. 
16 Gdy dusza wzniesie się ponad materializację świata i nieokrzesanie ciała, ujrzy życie w świetle 
prawdy. Tylko wtedy odkryje, co jest prawdziwe, a co fałszywe. 
17 Jest Mi przyjemnie, gdy w duszy dzieci Moich panuje pokój, i napełnia Mnie radość, gdy serce 
człowieka doznaje radości. Chcę tylko, abyście dążyli do tego, co jest prawdziwe, do czego daję wam 
środki w Moim słowie. 



18 Zaprawdę powiadam wam: Błogosławieni, którzy nie są przyzwyczajeni do mojego słowa. 
Błogosławieni, którzy są posłuszni moim rozporządzeniom i szanują je. Bo to oni będą świadczyć o 
Moim dziele. Będą to ci, którzy odpowiedzą miłością na miłość, którą im okazuję w moim słowie. To 
oni będą mieli współczucie i wdzięczność wobec tych nosicieli głosu, którzy coraz bardziej oddają 
swoje życie temu narodowi. 
19 Ale jak wielu przyzwyczaiło się do Mojego objawienia się! Są obecni na Moich naukach jak ten, kto 
uczestniczy w obrzędzie lub wypełnia tradycję, a to nie jest zachowanie, którego oczekuję od Mojego 
ludu. 
20 Jeszcze nie nadszedł czas, kiedy wszyscy zrozumiecie Moje dzieło w sposób duchowy. Zwróć 
uwagę, że podczas gdy niektórzy z Moich "pracowników" stają się pokorni i miłosierni do tego 
stopnia, że daję im korzyści, inni stają się dumni i samolubni, myśląc, że stają się coraz bardziej lepsi 
od swoich braci i sióstr. 
21 Ci pierwsi pracują w ciszy, w pokorze, w duchowym wnętrzu. Ci ostatni nie mogą być zadowoleni, 
jeśli nie żyją otoczeni pochlebstwami, pochwałami i hołdami, ciesząc się upokorzeniem swoich 
małych i słabych braci i sióstr. To nie są uczniowie Moi, bo nigdy Moje przykłady nauczania, Moja 
nauka ani Moje objawienia nie nauczyły ich takich zachowań. 
22 Do tych z was, którzy uczyniliście sobie taki piedestał, mówię z miłością, abyście z niego zeszli - z 
przekonania, ze skruchy - jeśli nie chcecie, aby jutro ci sami, którzy was wynieśli, zepchnęli was w dół, 
jak to się zawsze działo z ludźmi, którzy zasiadali na tronie fałszywej władzy, aby z niego upokarzać 
swoich bliźnich. 
23 Tym z was, którzy pracowaliście pokornie, siejąc z miłością błogosławione ziarno duchowej 
miłości, mówię, abyście nadal siali, abyście nadal zbierali łzy tych, którzy cierpią, abyście nadal wnosili 
światło na drogi ciemności, ignorancji, wad i zamętu. Taka jest droga, taka jest misja "robotnika" 
Jezusa. 
24 Chcę, aby jeden i drugi byli zjednoczeni w moim dziele - zjednoczeni przez wiarę, zgodni w 
duchowości, idący tą samą drogą pod ciężarem tego samego krzyża. 
25 Nie ogłaszajcie światu, że jesteście mistrzami w uduchowieniu, nie mówcie nawet, że jesteście 
uczniami. Ale dopilnujcie, aby wasze dzieła były jak najwierniejsze mojej prawdzie, wtedy one będą 
świadczyć o was. 
26 W trudnych godzinach waszego życia, w wielkich próbach, wzywajcie Mnie duchem, nie zwracając 
na siebie niczyjej zewnętrznej uwagi, a Ja sprawię, że Moja obecność i Moja moc będą odczuwalne. 
27 Moje ziemie są nieskończone. Jakże ktoś może wierzyć, że ograniczają się one do tych miejsc 
zgromadzeń, gdzie słyszycie moje słowo? 
28 Moje pola pracy są na całej ziemi, gdzie według mojej woli mieszka człowiek lub istnieje dusza. 
Moja ziemia uprawna rozciąga się poza ten świat i dociera do wszystkich światów życia, w których 
istnieje pragnienie światła, pokoju, kultury duchowej, oczyszczenia i doskonałości. 
29 Pozwólcie waszej wyobraźni rozszerzyć się, niech wasz umysł przerwie krąg, w którym się zamknął, 
i niech wasza dusza uwolni się z tych łańcuchów, którymi ciało ją ujarzmiło, aby mogła ujrzeć 
Nieskończoność i nasycić się Wiecznym. 
30 Zbliża się czas, kiedy ludzie przyjdą do ciebie, aby zbadać tę naukę. Nie będzie wtedy żadnej 
zasługi w tym, że pokażesz im moje słowo, aby cię bronili, ponieważ ono, ponieważ pochodzi ode 
mnie, jest czyste i doskonałe w swoim znaczeniu. Zasługą będzie, jeśli szukając was, odkryją w moim 
ludzie życie proste i czyste - mężczyzn i kobiety, którzy umieją poświęcić część swego czasu na 
praktykowanie miłosierdzia, którzy pozostawiają ślad pociechy i światła na swojej drodze życia. To 
będzie żywe świadectwo, które macie dawać światu - świadectwo dawane przez uczynki, a nie przez 
słowa. 
31 To prawda, że dar słowa zakwitnie na waszych ustach, aby poruszyć serce waszych bliźnich. Ale 
niech to będą dzieła, które potwierdzą każde twoje słowo. 
32 Czy myślisz, że moi uczniowie z Drugiej Ery byli zadowoleni z powtarzania tego, co słyszeli od 
swojego Mistrza? Nie, ludzie. Prawdą jest, że światło wylało się w obfitości w słowie, które wyszło z 
ich ust. Ale ich dzieła, ich czyny były tak liczne jak ich słowa. Dlatego ich nasienie było owocne i 
wydajne. 



33 Dlatego powiadam wam: Odpocznijcie dusze wasze w słowie moim, o ludzie. Możesz jeszcze przez 
krótki czas cieszyć się tą łaską. Uczyńcie z waszych serc skrzynię, w której będziecie przechowywać 
całą istotę Mojej nauki, a dusza wasza będzie arką, w której będzie przechowywana Moja mądrość. 
34 Już zbliża się dzień, kiedy te słowiki nie będą już warczały w gałęziach tego drzewa, a ja nie chcę, 
żebyś później ronił łzy z powodu bezczynności 
35 Gdy nadejdzie godzina zakończenia tego okresu przejawów, dam wam wszystko, czego 
potrzebujecie do waszej duchowej podróży. Niczego nie będzie brakować. 
36 Zaopatrzyłem was w broń światła, abyście mogli stawić czoła temu czasowi, który zapowiedziałem, 
w którym, jak już wam powiedziałem, ludzie będą próbowali zniszczyć wiarę w siebie, w którym 
miłość do Boga będzie zwalczana jak nigdy dotąd. Ale zostawiam wam ten Chleb Życia, abyście mogli 
przynosić balsam tym, którzy łakną światła, abyście leczyli ból ciała i duszy, abyście mieli moc 
powstrzymywania tych, którzy zbaczają z prawdziwej drogi. 
37 Przygotujcie się, aby te czasy nie były dla was zaskoczeniem. Bo jeśli śpisz, będziesz wyrwany z 
drzemki przez bolesne wydarzenia. Wtedy nie będziecie mogli myśleć o innych, będziecie myśleć o 
sobie, co najwyżej o swoich dzieciach, rodzicach, małżonkach, braciach i siostrach. Ale chcę, abyście 
zapomnieli o sobie, o tym, czym jesteście i co posiadacie, aby wasza dusza mogła poświęcić się 
swemu najwyższemu zadaniu, którym jest miłość Boga w bliźnim. 
38 Chcę, abyście kochali swoich bliźnich tak, jakbyście ich znali, a do tego wystarczy wiedzieć, że oni 
istnieją. 
39 Zjednoczcie się, abyście mogli utworzyć silny lud, Nowy Izrael, który wie, jak przejść przez 
prześladowania, nawiedzenia i sprzeciwy, idąc krok po kroku świetlistą drogą mojego prawa, 
pobudzany boską obietnicą mojego pokoju. 
40 Jesteście w duchu i we krwi ludem walczącym o pokój i wolność, który doznał wiele ucisku, pokus i 
upokorzeń. Zaprawdę powiadam wam, że to przez ten kielich cierpienia, tak gorzki, wasza dusza 
została oczyszczona i zahartowana. 
41 Nie pozwólcie umrzeć ideałowi światła, wolności i pokoju. Powinniście zrozumieć, że ta duchowa 
ścieżka, którą wam pokazuję, doprowadzi ludzi wiary i dobrej woli bezpiecznie do celu. 
42 Gdy sprawiedliwość moja objawi się w pełni na świecie, pomoże wam świadczyć, nawracać i 
prostować ścieżki. 
43 Pragnienie prawdy stanie się bardzo wielkie w ludzkości, a krystaliczne wody mojej nauki muszą 
być jej podawane, aby nie zginęła. Zawsze pamiętajcie o tym, że ludzie tego czasu, dzięki swojej 
ewolucji duchowej, nie mogą być dłużej oszukiwani, że świat wkrótce otworzy swoje oczy na światło, 
aby powiedzieć: "To jest dobro, a to zło, to jest światło, a to ciemność" i nie chce już chodzić po 
krzywych ścieżkach, ani gubić się w obrzędach i tradycjach. 
44 Długa droga doświadczeń, wolnej woli, nieposłuszeństwa i zła została już przebyta przez ludzkość i 
zbliża się ona do swego celu, do którego dotrze z zamętem, ale gdzie też doświadczy, jak zaświta w 
niej światło. 
45 Duch, jako ostry miecz świetlny, będzie walczył z ciemnością i zapobiegnie popadnięciu duszy w 
zamęt, a kiedy się uspokoi i będzie w stanie spojrzeć na swoją przeszłość i ją osądzić, przez jej umysł 
przejdzie szereg wizji, które zachęcą ją, by już nigdy nie zawróciła. 
46 Moje słowo zabłyśnie w tych chwilach jak latarnia w burzliwe noce i oświetli drogę zagubionemu. 
47 Czy byłoby to słuszne, gdybyście do tego czasu nie osiągnęli koniecznego wyposażenia? 
48 Wiecie, że nie jesteście absolutnie niezbędni dla duchowego zbawienia ludzkości. Ale co wtedy 
stałoby się z waszą misją? 
49 Mogę zrobić wszystko bez ciebie. Ale co mógłbyś mi odpowiedzieć, gdybym cię zawołał? 
50 Uczniowie: po modlitwie zastanówcie się nad swoją odpowiedzialnością i zmierzcie zakres waszej 
misji. Wiecie o tym dobrze, ponieważ długo z wami o tym rozmawiałem. 
51 Przychodzę do was, aby was zachęcić słowami miłości i mądrości. Jesteście w przededniu wielkich 
wydarzeń. Ogłosiłem wam, że w 1950 roku świat zostanie wstrząśnięty. Te wydarzenia zaznaczą 
ostatni rok mojej proklamacji i mojego odejścia, tak że ludzie, jeśli są zainteresowani odkryciem 
prawdy o mojej proklamacji i towarzyszących jej okolicznościach, mogą odkryć, że zarówno na 
początku mojej proklamacji w 1866 roku, jak i pod jej koniec w 1950 roku, Niebo, natura i ludzkie 
życie zostały wstrząśnięte. 



52 Pomyśl o świecie jutra, umiłowany ludu, o ludziach, którzy z niepokojem będą szukać znaków 
Mojej obecności. Pamiętaj, że pozostajesz jako wierny świadek wszystkiego, co widziałeś i słyszałeś 
ode mnie. 
53 Jak moje pouczenie było szczegółowe, tak i wasze świadectwo będzie musiało być, abyście nie 
pozostawili najmniejszej wątpliwości lub błędu u żadnego z waszych bliźnich. 
54 Wbijcie sobie głęboko do serca, że nie ma się to dokonywać poprzez zewnętrzne i efektowne 
czyny, którymi macie starać się przekonać swoich bliźnich - ma się to dokonywać poprzez duchową 
istotę mojej nauki. Może rzeczywiście zrobisz wrażenie na tych, którzy pragnąc pocieszenia, 
przychodzą tu ze swoim ciężarem cierpienia, a pragnąc znaleźć ulgę w swoim bólu, nie zwracają 
nawet uwagi na sposób, w jaki otrzymują balsam. Pamiętajcie jednak, że otworzą oczy i zrozumieją, 
że balsam, który "robotnicy" otrzymali ode Mnie, nie został im dany w całej swej czystości. Zaprawdę 
powiadam wam: Tak posiane ziarno przyniesie wiele głuchego owocu. 
55 "Robotnik", który opiera swoją pracę na wykonywaniu prawdziwej miłości, właściwie rozumianej - 
który oprócz przynoszenia ulgi w chorobach ciała, rozpala światło wiary w Boga i przekazuje wiedzę 
duchową - ten, który zapomina o sobie i poświęca kilka chwil na służbę bliźniemu, sprawi, że 
duchowość stanie się odczuwalna wśród jego bliźnich, sprawi, że moja obecność będzie odczuwalna 
przez jego dzieła, a w konsekwencji jego pole będzie owocne, a żniwo dobre i obfite. 
56 Muszę przypomnieć waszej duszy o misji, którą otrzymała, abyście nie oszukiwali samych siebie, 
abyście zawczasu zbadali swoje zamiary, cel waszych dzieł i abyście zrozumieli, jaki może być rezultat, 
który osiągniecie. 
57 Jesteście moimi uczniami i musicie żyć w przebudzeniu, abyście mogli usłyszeć głos sumienia przed 
wykonaniem jakiejś pracy. Wtedy określicie cel, który chcecie osiągnąć po tym życiu, wiedząc, że tutaj 
macie tylko gromadzić zasługi, aby stać się godnymi zamieszkania w światach światła. 
58 Jakie to ma znaczenie, że inni przybywają przed tobą z twoją pomocą. Tym większa będzie wasza 
zasługa, bo to oznacza, że myśleliście o nich więcej niż o sobie. 
Droga życia spirytysty jest trudna. Kto bowiem po otrzymaniu tej nauki żywi uczucia nienawiści, 
egoizmu, obłudy lub złej woli, ten nie będzie mógł słusznie nazywać się uczniem tej nauki. 
59 W spirytualiście musi być pokój, wiara, miłość, przebaczenie, uśmiech, zrozumienie, 
wyrozumiałość i czułość, które mają być stosowane jako balsam dla tych, którzy cierpią. Z drugiej 
strony, nie powinno być żarliwość, siła i surowość w jego sercu wobec tych, którzy zmieniają prawdę, 
ukryć ją, lub zdradzić. 
60 Daję wam czyste nasienie i ofiaruję wam przygotowane pola, abyście je zasiali. Dlatego nie ma 
powodu, abyś po powrocie wręczał mi zły owoc. 
61 Używajcie mojego słowa i myślcie o nim poważnie, a wtedy poczujecie, jak staje się ono cienkim 
dłutem, które wnika w skrytość waszego jestestwa i rozpoczyna dzieło wygładzania w waszym sercu. 
62 Zrozumcie, ludzie, że Moje wezwanie zostało dokonane także po to, abyście poznali zadanie, które 
macie wykonać na ziemi. Wasz duch już wiedział, po co został posłany, lecz brakowało, aby wasza 
materialna natura również otrzymała to objawienie, aby była gotowa do współpracy z duchem i aby 
oboje tworzyli jedną istotę i jedną wolę. 
63 Po usłyszeniu tych objawień, czy ktokolwiek z was mógłby odmówić jego misji? Czy twój duch 
mógłby uciec i odmówić walki? Byłoby dziecinadą uciekać przed własnym przeznaczeniem i uciekać 
przed samym sobą. Jakie miejsce mógłbyś odkryć w tym świecie lub w innych światach, do którego 
nie dotarłby mój głos? Brak. Bo mój głos jest waszym światłem. Co więcej, kto mógłby uciec od tego 
czasu prób? Do każdego miejsca, do którego byście się cofnęli, podążałoby za wami oczyszczenie. 
64 Zaprawdę powiadam wam: bezpieczeństwo i pokój znajdziecie tylko w praktyce i przestrzeganiu 
Prawa, które wam powierzyłem. Zasługi, które wasza dusza zdobywa na drodze miłości, a którymi są 
miłosierdzie i braterstwo, znajdą odzwierciedlenie w waszym ludzkim życiu w postaci pokoju, 
spokoju, zaufania i zdrowia. 
65 W Pierwszej Erze, ludzie zawarli przymierze ze swoim Panem i przysięgli wypełniać Prawo. Dziś nie 
chcę, byście przysięgali - chcę, by wasz impuls do pójścia za Mną był spontaniczny, by wasze 
spełnienie było z miłości. 
66 Widziałem, jak wszystkie kościoły gromadzą się w tym czasie, tworząc jeden tłum, aby upamiętnić 
datę, kiedy ten lud przysięgał Mi posłuszeństwo i jedność. Ale pytam się ciebie: Czy dotrzymałeś 



swojej przysięgi? Czy byliście posłuszni Moim poleceniom i czy się zjednoczyliście? Tak, ludzie, nie 
dotrzymaliście przysięgi; przysięga wasza była nieważna. Dlaczego więc upamiętniacie tę datę? 
Byłoby dla Mnie o wiele lepiej, gdybym widział was fizycznie rozdzielonych, nawet jeśli wtedy nigdy 
nie zjednoczylibyście się, aby upamiętnić te tradycje, ale zamiast tego widziałbym was duchowo 
zjednoczonych, abyście praktykowali Moją naukę i byli posłuszni Mojemu Słowu w ten sam sposób. 
Wtedy bylibyście zjednoczeni w moim Dziele, a wasze zjednoczenie byłoby silne z miłości i 
prawdomówności, bez potrzeby wypełniania tylko dlatego, że nosicie w duszy ciężar przysięgi. 
67 Pragnę, aby gdy Nowy Lud Izraela powstanie, by iść za Mną, ich przymierze było z miłości i wiary. 
68 Czy rozumiecie, dlaczego znoszę wszystkie wasze tradycje? Ponieważ próbując je naśladować, 
zapominacie o prawdziwym znaczeniu waszego życia, którym jest naśladowanie Prawa Miłości. 
69 Mówię wam, że jeśli się nie zjednoczycie i nie przebaczycie sobie, zanim moje przepowiadanie 
zakończy się w tym czasie, nie poznacie prób, które wstrząsną wami i przypomną wam o waszej 
przewrotności i waszym rozłamie. 
70 Widzę, że przyzwyczaiłaś się do Mojego Słowa i że zamykasz uszy, gdy mówię do ciebie tonem 
pełnym nagany lub napomnienia, ufając, że nieco później przebaczę ci i przemówię do ciebie z 
nieskończoną miłością. 
71 Ach, ludzie, nie chcieliście zachować nasienia, a pragniecie tylko rozkoszy spożywania owocu! Co 
się z tobą stanie, gdy zabraknie ci mojego słowa? Czy wtedy wymyślisz jakąś formę, aby wypełnić 
swoją pustkę? Nie, ludzie, nie próbujcie się oszukiwać, raczej zachowajcie moje słowo w swoim sercu 
już teraz, gromadzcie je, a gdy nie będziecie już mieli mojego przejawu, będziecie posiadaczami 
niewyczerpanego skarbu mądrości, źródła zdrowia i pokoju, niewyczerpanej studni błogosławieństw. 
72 Moje słowo staje się coraz jaśniejsze, ponieważ zbliża się zapowiadany dzień, kiedy nie będziecie 
go już słyszeć. Niektórzy z Moich głosicieli osiągnęli dojrzałość, a w nagrodę za ich przygotowanie i 
przygotowanie ludu, wylewam Moje słowo pełne jasności i prostoty. 
73 Przedtem trzeba było mówić do was w przenośni, ponieważ głosiciele tylko w tej formie mogli 
mówić o głębokich naukach Mojej prawdy. Za każdą przypowieścią lub obrazem kryło się coś 
boskiego lub tajemniczego, czego głosiciel nie był w stanie wyrazić. Później, gdy jego uduchowienie i 
wywyższenie uczyniło jego zadanie zrozumiałym, sens figuratywny zniknął z jego ust, ponieważ jego 
intelekt był teraz w stanie wyrazić to, co wysokie, w prostym języku, w zasięgu wszystkich organów 
intelektu i wszystkich dusz. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 271  
 
1 Błogosławię cię, ludu, i w tobie błogosławię pokolenia, które przyjdą. 
2 Widzę, że zostałeś zarażony chorobami tego świata, że stałeś się chory jak wszystkie słabe istoty. 
Ale oczyszczę was, ponieważ czeka na was wielka, szlachetna i trudna misja duchowa, abyście ją 
wypełnili. 
3 W Moim Słowie nazwałem cię "Izraelem", a gdy usłyszałeś to imię, zadrżałeś pod ciężarem 
odpowiedzialności, której nigdy nie wyobrażałeś sobie dźwigać; nazwałem cię "Izraelem" i nazwałem 
cię "Izraelem"; nazwałem cię "Izraelem", a gdy usłyszałeś to imię, zadrżałeś pod ciężarem 
odpowiedzialności, której nigdy nie wyobrażałeś sobie dźwigać 
4 To imię sprawiło, że obudziłeś się, i od tego czasu przestałeś karmić się niemoralnymi, szkodliwymi 
lub złymi satysfakcjami, aby utrzymać serce i duszę z istotnym, zdrowym, czystym pokarmem. 
5 Niższe namiętności stopniowo zastępujesz prawdziwą miłością, bezsensowne przyjemności 
porzucasz dla zadowolenia duszy, a wszystko to, co jest odnowieniem i oczyszczeniem, dało 
wrażliwość twemu sercu i umożliwiło uśpionym zdolnościom duszy duchowej zacząć się ujawniać w 
twym życiu. 
6 Kiedy moje słowo dotarło do twojego umysłu, jak promień słońca, gdy oświetla wiejską posiadłość, 
wyznałeś wreszcie, że twoją duszę może karmić tylko miłość do Ojca i do bliźnich. 
7 W ten sposób, krok po kroku, światło przenika ten lud przeznaczony do zainaugurowania Ery 
Duchowości. Dlatego mówię wam, że gdy wygracie tę bitwę z samymi sobą, nie ustąpicie ani na krok, 
nie cofniecie się. 
8 Kiedy już nie zaczniesz odczuwać własnego bólu, a zamiast tego będziesz odczuwał ból innych, 
zrobisz kolejny krok na ścieżce mojej nauki. 
9 Teraz nastały czasy zapowiedziane ludzkości przez proroków, kiedy ból stanie się bardzo gorzki, a 
potem przeminie i powoli zamieni się w pokój. 
10 Mężczyźni w ich większości nic nie wiedzą o moim przyjściu i o mojej obecności jako ducha 
pociechy, ale w ich wnętrzu coś podejrzewają i oczekują mnie. 
11 Ten lud tutaj wyruszył, aby dać ludziom pewność Mojego nowego objawienia. To jest powód, dla 
którego wylewam Moje światło na wasze dusze. 
12 Nie więcej fickleness, ludzie, nie więcej wątpliwości i nieposłuszeństwa! Pozwól, aby wiara i 
zaufanie zawładnęły całą twoją istotą. 
13 Nie uciekajcie od prób życiowych, bo są to lekcje, których musicie się nauczyć. Wiedzcie, że w tym 
czasie zostaliście posłani do oczyszczenia waszej duszy w wykonaniu wysokiej, szlachetnej i cennej 
misji. 
14 Nie odkładajcie wypełnienia waszej misji, mówiąc, że dziś jest zbyt wiele przeszkód, by pójść za 
Mną - że wolicie poczekać, aż jutrzejsze słońce oświetli całkowicie waszą drogę i wtedy wyruszyć do 
walki. 
15 Zobaczcie, jak światło Ducha Bożego świeci nieustannie na waszą duszę, abyście nie upadli ani nie 
zasnęli. 
16 Czasami, w ciszy waszych medytacji, zaskakuję was pytaniem, dlaczego istnieją tak wielkie 
zobowiązania wobec ludzkości. Lecz powiem wam, że wasze pytanie wynika z tego, że nie znacie 
swojej duchowej przeszłości i dlatego nie znacie długów, które zaciągacie wobec swoich bliźnich. 
17 Gdy pewność waszej odpowiedzialności wobec narodów ziemi jest pełna, weźmiecie swój krzyż z 
wielką miłością i z radością wejdziecie na górę waszego duchowego wznoszenia się. 
18 Z waszej pamięci przeszłość waszej duszy może być wymazana, poprzednie istnienia mogły 
wymknąć się z jej umysłu, ale Księga Życia, w której wszystko jest zapisane przez Boga, nie pozwala, 
by cokolwiek zapadło się w przeszłość, nic nie jest wymazane ani zapomniane. Tam wszystko jest 
obecne i wiecznie żywe. 
19 Taka jest sprawiedliwość Ojca: doskonała, kochająca. 
20 Kiedy człowiek zbłądzi i wpada w brudy świata, Pan pozwala, aby jego miłosierdzie zwyciężyło i 
zbawia duszę. Jeśli uważasz, że twoje uczynki na ziemi nieodwracalnie zepsuły cię do życia wiecznego, 



Wieczny Sędzia daje ci nową szansę, abyś naprawił swoje winy i w ten sposób uzyskał zbawienie 
przez wysiłek, siłę woli i wytrwałość w dobrym. 
21 Teraz, gdy macie tę błogosławioną możliwość, możecie przemyśleć to wszystko i podjąć wysiłek 
wypełnienia swojej misji, abyście - gdy powrócicie do tej "Bajki", z której dusze odchodzą, by 
zamieszkać w świecie materialnym - mogli przybyć bez niespełnionych poleceń i misji, a zamiast tego 
doświadczyć prawdziwej błogości zwycięstwa nad nędzą i nieporadnością cielesnej powłoki, w której 
żyliście. 
22.Twoja dusza jest przebudzona jak nigdy przedtem. Dlatego mówię wam, że jesteście 
odpowiedzialni za kroki, które podejmujecie w tym czasie, ponieważ okres, w którym udzielałem 
wam Mojej nauki był bardzo długi, a słowo, którym udzielałem wam Mojej nauki było bardzo 
szczegółowe. 
23 Nie zapominajcie, że pokusa opanowuje was najbardziej w chwilach najbardziej uroczystych i w 
godzinach największych konsekwencji, serce słabnie i odwaga opada, pojawiają się wątpliwości, 
niepewność i niezdecydowanie. 
24 Inspirujcie się czystością moich dzieł, pytajcie się, co jest najmilsze waszemu Ojcu, co robicie 
dobrze, a co źle. 
25 Zbadaj swoje własne prace, zanim osądzisz te z innych, a zobaczysz niezliczone niedoskonałości 
pojawiają się, które oczy przeoczyły przez brak studiów i miłości. 
26 Wyrzućcie z waszego grona wszelki fanatyzm, bałwochwalstwo, przesądy, materializację i zbędne, 
bezużyteczne rytuały. Będzie to tak, jakbyście oczyszczali ziemię z chwastów, a następnie obsiewali ją 
piękną pszenicą. 
27 Wykorzystajcie czas, który jeszcze macie na słuchanie mojej nauki, aby was napełniła światłem i 
łaską, abyście zrobili mocny krok ku duchowości - krok, którego nie zrobiliście, bo trwaliście w kulcie 
materializmu i błędu. 
28 Do dziś brakuje wam wiary, by porzucić wasze figury, obrzędy i symbole i szukać mnie duchowo w 
nieskończoności. Zabrakło wam odwagi, by być spirytystami i stworzyliście pozorną duchowość, za 
którą ukrywacie swoje materialistyczne usposobienie i swoje wady. 
29 Nie chcę, abyś był obłudny, ale szczery i prawdomówny. Dlatego mówię do was z największą 
jasnością, żebyście dokładnie oczyścili swoje życie i pokazali światu prawdę tej Pracy. Nazywacie 
siebie spirytystami? Więc niech tak będzie naprawdę. Nie mówcie o Mojej nauce, dopóki czynicie coś 
zupełnie przeciwnego niż ona, gdyż wtedy tylko wprowadzacie ludzi w błąd swoimi uczynkami. 
30 Przede wszystkim jednak miejcie wiedzę o tym, czym jest moje dzieło - co oznacza moje Prawo, 
jakie jest wasze zadanie i jak macie je wykonać, abyście - jeśli nie macie na waszej drodze 
przewodnika, który byłby godny kierować waszymi krokami - mogli kierować się sumieniem i wiedzą, 
którą zdobyliście w mojej nauce. W ten sposób nie będziesz mógł obarczać nikogo 
odpowiedzialnością za jakiekolwiek uchybienia lub błędy. 
31 Ja też wam mówię: Jeśli ten, kto kieruje waszymi duchowymi krokami za pomocą swoich rad, 
postępuje zgodnie z Moim Prawem, pójdziecie za nim wiernie, bo uczynił się godnym waszego 
zaufania. 
32 Gdy nadejdzie godzina, by pociągnąć ten lud do odpowiedzialności, mój głos dotrze do każdej 
duszy z taką samą sprawiedliwością, gdyż moje słowo zostało usłyszane przez wszystkich w ten sam 
sposób. Wtedy nikt nie powie: "Panie, wezwij do odpowiedzialności tych, którzy wiedzą więcej, i 
przebacz nam, którzy zrobiliśmy tylko to, co nam kazali". 
33 Czy sądzisz, że dziecko, w obliczu złego przykładu ziemskiego ojca, który jest złośliwy lub zły, 
popełnia błąd, jeśli nie postępuje zgodnie z jego sposobem życia? Czy też uważasz, że dziecko jest 
zobowiązane do podążania śladami swoich rodziców? 
34 Zaprawdę powiadam wam, niech sumienie i rozum będą waszymi przewodnikami na właściwej 
drodze. 
35 Ale ponieważ zbaczacie ze złej drogi wyznaczonej wam przez tych, którzy mają obowiązek 
prowadzić was przez życie, nie powinniście ich lekceważyć ani przestać ich kochać - wręcz przeciwnie. 
Z miejsca, w którym znajdujecie zbawienie, powinniście uczynić wszystko ze swej strony, aby pomóc 
tym, którzy zbłądzili. Oznacza to, że wasze miłosierdzie i wasza miłość nigdy nie powinny ulec 
zmianie. 



36 Starajcie się w pełni pojąć moje słowo, umiłowani uczniowie, abyście nie byli trapieni 
wątpliwościami, gdy zaskoczy was próba. 
37 Materializm stanowi ogromną przeszkodę w rozwoju duszy. Ludzkość zatrzymała się przed tym 
murem. 
38 Znajdujesz się w świecie, w którym człowiek był w stanie rozwinąć swoje zdolności intelektualne w 
zastosowaniu do nauk związanych z materią. Ale jego osąd istnienia tego, co duchowe, jest nadal 
ograniczony, jego wiedza o tym wszystkim, co nie należy w całości do materii, jest opóźniona. 
39 Ten wiek, w którym żyjecie, ukazuje dwa aspekty: jeden to rozwój umysłu, a drugi to duchowa 
stagnacja. 
40 Zaiste, boskie światło świeci na władze intelektu, a z nich wypływa moje wielkie natchnienie, 
którego owoce zadziwiają ludzkość; intelekt bowiem pragnie teraz wolności i rozszerzenia wiedzy. 
Człowiek zanurza się w studium natury; bada, odkrywa, cieszy się, dziwi, ale nigdy nie jest 
niezdecydowany. Ale ilekroć rodzi się w nim myśl, by wyjaśnić stosunek do tego, co duchowe, do 
prawdy, która leży poza materią znaną mu, ogarnia go lęk, boi się posunąć naprzód w nieznane, w to, 
co uważa za zakazane, w to, co (jego zdaniem) należy tylko do istot wysokich, godnych zgłębiania 
tajemnic Boga. 
41 Następnie okazał się słaby i głupi, niezdolny do przezwyciężenia siłą woli uprzedzeń, które go 
ograniczają. Tam pokazał, że jest niewolnikiem pokrętnych interpretacji. 
42 Rozwój ludzkiej inteligencji nigdy nie będzie kompletny, dopóki nie rozwinie się na poziomie 
duchowym. Uświadomcie sobie jak wielkie jest zacofanie waszej duszy, ponieważ poświęciliście się 
tylko wiedzy o życiu ziemskim. 
43 Człowiek jest niewolnikiem woli innych, ofiarą zaklęć, potępień i gróźb. Ale co przez to osiągnął? 
Że porzuca wszystkie swoje pragnienia, by pojąć i osiągnąć najwyższą wiedzę, jaką człowiek powinien 
posiadać; że nie pozwala sobie na wyjaśnienie tego, co absurdalnie zawsze uważał za tajemnicę: życia 
duchowego. 
44 Czy myślisz, że życie duszy będzie wiecznie tajemnicą dla człowieka na ziemi? Jeśli tak myślisz, to 
jesteś w wielkim błędzie. Zaprawdę powiadam wam, dopóki nie znacie swego pochodzenia i dopóki 
nie wiecie nic, co odnosi się do ducha, pomimo postępu waszych nauk, będziecie zwykłymi istotami 
żyjącymi w nędznym świecie wśród roślin i zwierząt. Nadal będziecie walczyć ze sobą w waszych 
wojnach, a waszym życiem nadal będzie rządził ból. 
45 Jeśli nie odkryjecie tego, co nosicie w sobie, ani nie odkryjecie w bliźnim duchowego brata, który 
mieszka w każdym, czy możecie naprawdę kochać siebie? Nie, dzieci ludzkie, nawet jeśli mówicie, że 
mnie znacie i idziecie za mną. Jeśli potraktujecie Moją naukę powierzchownie, wasza wiara, wasza 
wiedza i wasza miłość będą fałszywe. 
46 Dziś moje światło zstępuje w sposób promienny i inspirujący na każdy organ umysłu. Kiedy 
objawia się ona poprzez te wokalne nośniki w ludzkim słowie, staje się Moją Nauką dla tego, kto ją 
usłyszał. Ponieważ jednak wszystko to ma na celu podniesienie waszej duszy, nazwałem to 
"spirytualizmem". Ale nigdy nie rozwodzić się nad nazwami czy definicjami. W Mojej nauce ważne 
jest znaczenie i prawda, którą ona zawiera. 
47 Teraz jest sprzyjający czas, kiedy światło mojego słowa, wyższa moralność i mądrość 
uduchowienia są wylewane na serca - jak orzeźwiający i dobroczynny deszcz po długiej jałowości 
pustyni, przez którą przeszliście. 
48 Nauka ta jest doskonała, tak jak doskonałe było moje słowo wypowiedziane w Drugiej Erze i jak 
doskonałe jest każde z moich natchnień. Doskonałość nie byłaby możliwa, gdyby pochodziła z 
narządów umysłu, przez które jest udzielana. Ale pochodzi ona od Boskiego Ducha, który ją natchnął. 
49 Ta nauka jest prosta, jak wszystko, co czyste i boskie, a zatem łatwa do zrozumienia. Ale czasami 
będzie ci się wydawało, że trudno jest to zastosować w praktyce. Wysiłki waszej duszy wymagają 
wysiłku, wyrzeczenia lub poświęcenia ze strony waszego ciała, a jeśli brak wam duchowego 
wykształcenia lub dyscypliny, musicie cierpieć. 
50 Od zarania dziejów toczy się walka między duszą a "ciałem", które stara się zrozumieć, co jest 
słuszne, co dozwolone, co dobre, aby prowadzić życie dostosowane do Prawa danego przez Boga. W 
tej trudnej walce wydaje się wam, że jakaś dziwna i złowroga siła nieustannie kusi was, byście 
odwrócili się plecami do walki i zachęca was do skorzystania z wolnej woli i kontynuowania drogi 



materializmu. Mówię wam, że nie ma większej pokusy niż słabość waszego ciała: wrażliwego na 
wszystko, co je otacza; na tyle słabego, by się poddać; łatwo dającego się sprowadzić i uwieść. Ale 
ten, kto nauczył się panować nad popędami, namiętnościami i słabościami ciała, podbił pokusę, którą 
nosi w sobie. 
51 Czego nowego uczy was spirytyzm, skoro Nauka o Miłości, przyniesiona wam przez Jezusa w 
Drugiej Erze, wskazała wam drogę, którą powinniście podążać? Zrobił ci zrozumieć to słowo, wyjaśnił 
to w najdrobniejszych szczegółach, i pouczył cię, aby praktykować go duchowo. 
52 Nauka o Jezusie była doskonała, ponieważ została wam objawiona przez Słowo Wcielone, w 
którym Bóg się ukrył. To "Słowo", które przemówiło do świata w Jezusie, jest tym samym, które teraz 
przemawia do was w duchu i mówi wam, abyście zastosowali w swoim życiu tę naukę, te dzieła i 
przykłady, które pozostawiłem, gdy żyłem wśród was, że ponieważ uważacie się za bardzo 
rozwiniętych i żyjecie w epoce, która jest bardzo odległa od tamtej, nie powinniście wierzyć, że moje 
słowo nie jest współczesne. W spirytualizmie możesz znaleźć sposób na zastosowanie mojej Nauki i 
moich przykładów do epoki, w której żyjesz i do rozwoju, który masz. 
53 Słowo dzisiejsze różni się od słowa Jezusa w Drugiej Erze, ponieważ jest przekazywane za 
pośrednictwem ludzkich głosicieli, a te organy rozumienia mają ograniczoną zdolność odbioru. Ale 
znaczenie słowa, które wychodzi z ich ust jest doskonałe. 
54 Niech nikt nie widzi w ludzkich ciałach, którymi się posługuję, obecności Boskości, ani w ich 
ludzkim głosie głosu Boga. Bóg nie ma formy, ani wyrazu ludzkiego głosu, jak ty. Dlatego ten, kto 
słucha mojego słowa, nie znajdzie Boga w zewnętrznym wyrazie ludzkiego słowa, ale w jego 
znaczeniu. To jest to, co objawiłem we wszystkich kościołach. 
55 Mistrz jest znowu ze Swoimi uczniami, aby przypomnieć im te Boskie nauki, które przyniósł 
ludzkości w Drugiej Erze jako poselstwo miłości i pokoju. 
56 Powróciłem, ponieważ obecne pokolenia nie używały mojego słowa jako normy i prawa w swoim 
życiu i konieczne jest, aby nauczyć ich drogi poprzez nowe lekcje, które wyjaśnią im to, czego nie 
rozumieli. 
57 Człowiek uparcie idzie swoją drogą, podążając za impulsami swojej wolnej woli, z dala od wielu 
realiów życia. 
58 Byłby to czas, gdyby na ziemi nie było już żadnych imperiów ani silnych ludów, które uciskałyby 
słabych, a jednak istnieją one jako dowód, że w człowieku nadal dominują prymitywne skłonności do 
okradania słabych przez nadużywanie władzy i do podbijania siłą. 
59 Zaiste, umieściłem człowieka na ziemi, aby stał się panem i królował na niej, aby panował nad 
światem pokoju, zrozumienia i harmonii, gdzie byłby księciem posłusznym i wiernym Królowi, który 
jest jego Stwórcą. 
60 Ale panowanie, które ludzie ustanowili na ziemi, jest inne - panowanie fałszywej wielkości, 
próżności, fałszywej chwały. Dlatego też świat nie zalicza do swoich największych bogactw skarbów 
duchowych, takich jak pokój, mądrość i duchowe podniesienie. 
61 Ludzkość tęskni za odrobiną pokoju, ale nigdy nie szuka go za pomocą dostępnych środków, aby 
go osiągnąć, takich jak roztropność, przebaczenie, miłosierdzie, pojednanie i miłość. 
62 Teraz zapowiadam wam wielką i zaciętą walkę między tymi, którzy szukają ustanowienia królestwa 
pokoju i tych, którzy walczą, aby bronić lub zwiększyć moc ich ziemskiego panowania. 
63 Jest to walka między duchem a materią, starożytna walka między tym, co wieczne, a tym, co 
doczesne, duch w opozycji do tego, co materialne. Kto kogo pokona? Jedni mówią: duch, inni: 
materia. Mówię wam: nikt nie zwycięży. 
64 W tej walce nie chodzi o to, by duch zwyciężył i uniżył "ciało". Bo gdyby tak było, jego zwycięstwo 
byłoby fałszywe. Ostateczne zwycięstwo będzie udziałem obojga, gdy ciało i dusza będą kroczyć 
razem, w harmonii, i oboje wypełnią swoje przeznaczenie pod jednym ideałem, na drodze 
sprawiedliwości i miłości, która jest drogą wyznaczoną przez Moje Prawo. Ileż krzywdy wyrządzają 
sobie ludzie swoimi morderczymi wojnami! Dni, miesiące i lata mijają bez odrobiny spokoju w ich 
sercach, żyją w ciągłym strachu, zagrożeni przez własnych braci, którzy stali się wrogami. Czy chodzi o 
to, by żyć dla wysokiego ideału, a przynajmniej o niego walczyć? Nie, ludzie: ludzie zabijają się 
nawzajem dla swoich ludzkich celów siłowych, które są warte znacznie mniej niż ich życie. Ale nie 



chcą uznać wartości życia, nie chcą wiedzieć, że istnienie człowieka jest święte, i że tylko Ten, który 
go stworzył, może nim rozporządzać. 
65 Ten sam świat, który teraz zamieszkujesz, od dawna był polem bitwy. Ale człowiek nie był 
zadowolony z ogromnego doświadczenia przekazanego mu przez jego przodków - doświadczenia 
gorzkiego i bolesnego, które leży przed ludźmi naszych czasów jak księga otwarta przez sumienie. Ale 
serce człowieka jest zbyt twarde, by przyjąć ten owoc doświadczenia, który jest jak spuścizna światła. 
Jedyne, co odziedziczyli po swoich przodkach, to nienawiść, dumę, urazę, chciwość, arogancję i 
zemstę, które zostały im przekazane w krwi. 
66 Konieczne będzie, aby ziemia zabarwiła się na czerwono krwią wielu niewinnych ludzi, a potem 
stała się czarna od żalu tych, którzy przeżyli. 
67 Wszystkie królestwa zbudowane przez ludzi na fundamentach pychy i arogancji rozpadły się, 
ponieważ ich fundamenty, solidne z wyglądu, były fałszywe i nie mogły wytrzymać mojej 
sprawiedliwości. 
68 Te uprawnienia, które zdumiewają ludzi dzisiaj wkrótce zobaczyć krach w dół, a gdy inni powstają 
po nich, będą one spaść podobnie. 
69 Gdy ludzie zjednoczą swe narody i będą rządzić się duchowo i ludzko według praw miłości i 
sprawiedliwości, które Ojciec objawił im od początku czasów, wtedy położą mocne fundamenty pod 
królestwo pokoju, w którym po raz pierwszy na świecie zapanuje harmonia, braterstwo, prawdziwy 
postęp, rozkwit duszy i człowieka, mądrość, wiedza i dobrobyt. 
70 Umiłowani, skoncentrujcie wasze myśli na tym poranku łaski i wsłuchajcie się w swoje uczucia, 
abyście wiedzieli, jak wielką moc ma wasza wiara w odniesieniu do nauki, którą obecnie 
otrzymujecie. 
71 Kiedy poczujecie się przygotowani, wystarczająco silni do pracy dla mojego dzieła, wyruszcie i 
głoście moje słowo, które będzie mocnym fundamentem nowego świata, tego królestwa pokoju i 
prawdy, które wam zapowiedziałem. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 272  
 
1 Błogosławię cię, Izraelu, i w tobie błogosławię pokoleniom obecnym i przyszłym. Jesteście Moimi 
umiłowanymi uczniami, którzy doświadczyli Moich objawień i Moich przykazań w każdym czasie. 
Wysłałem was do nowej reinkarnacji na ziemi. Ale przedtem przygotowałem was i ostrzegłem, 
mówiąc wam, w jakim stanie znajduje się ludzkość w tym czasie. Mówiłem wam o ich materializmie i 
ich rozproszeniu, a wy zadawaliście sobie pytanie, czy możecie wypełnić swoją misję i jak będziecie 
mogli przeniknąć moje słowo, które jest subtelną istotą, które jest czułością i światłem, do tych 
twardych jak skała serc. 
Mistrz nauczył was walczyć, uczynił was "robotnikami" i dał wam serca jak pola do przygotowania, 
uprawiania i uczynienia owocnymi. 
2 Gdy usłyszeliście Moje słowo przez człowieka i nazwałem was Izraelem, zadrżała wasza dusza. 
Twoje wątłe ciało nie znało tych objawień, ale dusza duchowa wie i zna swoją misję. Mówię do was: 
Jesteście przeznaczeni do współpracy w Moim Dziele i musicie uważać na swoje kroki. Nie zstępujcie, 
nie materializujcie się, nie mieszajcie się z tłumem, bo nie jesteście lepsi od swoich bliźnich. Pracuj w 
ciszy, aby wyróżniała cię tylko miłość i miłosierdzie wobec bliźniego. 
3 Twoja obecność rozproszy ciemności, a jeśli zamkniesz usta, bo nie znajdziesz odpowiedniej okazji, 
by mówić o mojej nauce, przemówi twoja dusza duchowa, a ty w ten sposób stworzysz światło i 
sprawiedliwość wśród swoich bliźnich. 
4 W tym czasie bólu przyszedłem, aby cię pocieszyć. Wszystkie dusze wiedzą, że nadejdzie dzień ich 
wyzwolenia i oczekują ujrzenia swego Zbawiciela. Nie wiedzą, w jaki sposób On przyjdzie, ale czekają i 
konsultują się z ukrytą Boską Mądrością. 
5 Wy, ludzie, macie potwierdzenie tego wszystkiego, co zostało przepowiedziane, i będziecie nieść to 
światło ludowi. powiedz im, że ich kocham i że w każdej chwili życia, które im daję, objawiam Moje 
Miłosierdzie i Moją Moc. Pomóż im doskonalić się, powiedz im, aby szukać mnie ze szczerością, aby 
szukać mnie duchowo. 
6 Będę komunikował się z nimi, jak tylko wy, moi pracownicy, przygotowali ich serca. Rozdzielę was i 
umieszczę w was mojego Ducha, aby moje słowo dotarło do ludzi wszystkich ras i wyznań. Bo ja 
prowadzę ludzi do jednego celu, do jedynej prawdy. 
7 Mężczyźni potykają się o kamienie drogi, lamentują i cierpią. Ale to wszystko jest posłuszne Prawu 
Zadośćuczynienia i Sprawiedliwości, która przyszła, aby ich przemienić, tak jak jest Moja Wola. Chcę, 
aby moje dzieci kochały Mnie jako Ojca i uduchowiły się, aby mogły żyć w pokoju. 
8 Kiedy wielka próba uderza w twoje serce, pytasz mnie buntowniczo: "czy jest zapisane w moim 
przeznaczeniu, że muszę opróżnić ten kielich cierpienia? Czy to moja pokuta? Czy to naprawdę Twoja 
wola, Ojcze?" Lecz Ja wam powiadam: "Nic się nie rusza bez mojej woli". W waszym przeznaczeniu 
jest wiele prób, które będziecie musieli przetrwać. Niektóre będą konsekwencjami waszych naruszeń 
Mojego Prawa, inne będą pochodzić od Mojego Ducha do waszych. Niemniej jednak, wszystkie są 
sprawiedliwe, nawet jeśli uważasz je za niepotrzebne. Jeśli będziecie patrzeć i studiować, będą one 
mówić o mojej doskonałości i mojej miłości. Zachowajcie nadzieję i wiarę nawet w dniach 
największego rozgoryczenia i ufajcie, że następny dzień będzie lepszy, że słońce mojej miłości 
opromieni waszą duszę i ciało, a wasz rozum i intuicja będą jasne i poprowadzą was do dobrego celu. 
Wtedy, gdy dojdziecie do końca waszej życiowej podróży, będzie w was pokój i radość w Ojcu. Po 
każdej próbie poznacie swoją siłę, a ja otrzymam jej owoce według miłości, jaką mi okazujecie. 
9 Ludzkości, witajcie Trzecią Erę, w której ludzie znajdą duchową mądrość. Jest to Era, w której 
będziecie odczuwać Mnie poprzez wiarę, intuicję i uduchowienie. Nie oczekujcie Mojej obecności w 
ludzkiej postaci i nie szukajcie Moich ran, aby wwiercić w nie swoje palce, aby we Mnie uwierzyć. 
10 Wszystko będzie duchowe w tym czasie. 
11 Nadeszła godzina, abyście zrozumieli i odczuli Mnie jako Ducha, porzucając cały swój materializm 
12 Biada ludom, które uparcie trzymają się swego bałwochwalstwa, swego fanatyzmu i swej tradycji! 
Nie będą w stanie zobaczyć mojego światła, ani nie odczują nieskończonego szczęścia przebudzenia 
duszy. 



13 Prawda, że moja nauka wstrząśnie światem. Ale kiedy walka się skończy, na ziemi będzie można 
odczuć prawdziwy pokój - ten, który wypływa z mojego ducha. Tylko głupi, uparci i twardego serca 
będą nadal cierpieć. 
14 Niewidzialny świat unosi się i żyje ponad ludzkością, świat istot świetlnych, poprzedzony przez 
Eliasza, który wszystkim kieruje i wszystko określa. 
15 Błogosławieni ci, którzy okażą się podatni na ten niebiański wpływ. 
16 We wszystkich narodach ziemi są ludzie, których duch został wysłany, aby pomagać światu 
duchów w jego pracy. Co się z nimi stanie, jeśli pozwolą, aby ich serca zamieniły się w skałę 
nieprzepuszczalną dla duchowych natchnień? Musieliby wypić bardzo gorzki kielich, aby powrócić na 
drogę, z której zboczyli. 
17 Dla mnie nawrócenie człowieka, jego odnowa i zbawienie nie mogą być niemożliwe. Nie byłbym 
wtedy wszechmocny, a człowiek byłby ode mnie silniejszy. Czy uważacie Moją moc za mniejszą od 
mocy, którą zło posiada w ludziach? Czy uważasz, że ciemność w człowieku przewyższa boskie 
światło? Nigdy! Powiedz do mnie swoim sercem. 
18 Pamiętajcie: Moim posłannictwem, po tym jak dałem wam istnienie, jest doprowadzenie was do 
doskonałości i zjednoczenie was wszystkich w jednej duchowej rodzinie; i nie zapominajcie, że Moja 
Wola wypełnia się ponad wszystko. 
19 Ja, Boski Siewca, niezauważalnie umieszczam moje ziarno miłości w każdej duszy. Tylko ja wiem, w 
jakim czasie to ziarno zakiełkuje w całej ludzkości, i tylko ja mogę czekać z nieskończoną cierpliwością 
na owoce moich dzieł. 
20 Wykorzystajcie znaczenie tej nauki i zacznijcie siać harmonię w łonie waszych rodzin. Potem dbaj o 
harmonię między społecznościami, które tworzą twój naród. Następnie, gdy są zjednoczeni 
duchowymi więzami, pozwólcie, aby wasz pokój i szczęście promieniowały na zewnątrz z waszego 
wnętrza. 
21 Gdy zaczniesz mierzyć wysiłek, jaki będzie konieczny do nawrócenia całej ludzkości, i gdy 
rozważysz rozmiar grzechu, który istnieje, i nędzy, która jest wszędzie, nieuchronnie poczujesz się 
przygnębiony w swoich rozważaniach. Ale kto ci powiedział, że tylko ty musisz ocalić świat? Bądźcie 
zadowoleni, że dobrze wykonujecie to, co należy do każdego z was, i pozwólcie innym wykonywać ich 
zadania, a zobaczycie, jak dzień po dniu i krok po kroku, z pomocą waszego Ojca, staniecie się 
świadkami wypełniania się mojego słowa. 
22 Zostaliście przeznaczeni do życia na Ziemi w tych trudnych dla ludzkości chwilach - są to początki 
Trzeciej Ery. Ale nie narzekajcie na swój los, bo byłoby to dla mnie wyrzutem sumienia. Pamiętajcie, 
że każdy z was - mówię tu o waszej duszy duchowej - był na ziemi kilka razy i w niektórych z tych 
egzystencji cieszyliście się wszystkim, za czym tęskni ludzkie serce. 
23 Miejcie pewność, że ci, którzy najbardziej cierpią w tym czasie, wcześniej opróżnili do dna kielich 
przyjemności, ludzkich satysfakcji i chwały tego świata, przez co zboczyli z duchowej drogi i 
zbezcześcili się. 
24 Czas pokuty i oczyszczenia musiał nadejść, nawet jeśli wieki musiały upłynąć na świecie, aby to 
zrobić, a twoja dusza musiała czekać do tej godziny. Ale ten czas już nadszedł, to jest dzisiaj. Zrozum 
to, doświadcz tego i używaj tego. 
25 Przyjmijcie światło ducha pociechy - tego, który miał przyjść zgodnie z moją obietnicą daną 
ludziom. 
26 Zrozum więc, dlaczego moja obecność w niewidzialnej postaci wypełnia tę obietnicę. Dziś nie 
jestem Chrystusem, który przyszedł w ciele, ale Chrystusem w Duchu, który rozlewa światło, miłość, 
mądrość i pocieszenie na wszystkich, którzy cierpią. 
27 Miłość na nowo rozświetla twoje życie, człowieczeństwo. Ukazuję wam duchową ścieżkę i 
ujawniam wam prawdę, która istnieje w was, abyście mogli poznać Boskie Światło. Czy nie jesteście 
świadomi, że jesteście w błędzie, gdy uważacie siebie za większych niż jesteście? Wierzycie w siebie 
według "ciała", według osoby ludzkiej. Ale czy wiesz, że to przekonanie jest fałszywe, ponieważ 
człowiek jest przemijający? Nauczyłem was opierać swoją wiarę i postęp na wartościach waszej duszy 
duchowej, ponieważ są one mocne i wieczne. 
28 Uwierzyliście, że jesteście tylko materią i że istnieje tylko ten świat, i dlatego wylewacie w życiu 
tyle łez, a wasze zmagania w życiu są pełne strachu i rozpaczy. 



29 Wasz materializm zamienił Eden, który powierzyłem człowiekowi, w piekło. 
30 Złe jest życie, które prowadzą ludzie, złe ich przyjemności, ich moc i ich bogactwo, złe ich nauki i 
ich nauki. 
31 Bogaci i ubodzy, wszyscy jesteście zajęci pieniędzmi, których posiadanie jest złudne. Martwisz się 
o ból i chorobę, i drżysz na myśl o śmierci. Jedni boją się utraty tego, co mają, a inni tęsknią za tym, 
czego nigdy nie posiadali. Jedni mają wszystkiego pod dostatkiem, a innym wszystkiego brakuje. Ale 
wszystkie te wysiłki, namiętności, potrzeby i ambitne cele dotyczą tylko życia materialnego, głodu 
ciała, podstawowych namiętności, ludzkich pragnień, tak jakby człowiek naprawdę nie posiadał 
duszy. 
32 Świat i materia tymczasowo opanowały duszę, stopniowo doprowadziły ją z powrotem do niewoli 
i ostatecznie udaremniły jej misję w życiu człowieka. Dlaczego nie uświadamiacie sobie stopniowo, że 
ten głód, ta nędza, ten ból i udręka, które gnębią wasze życie, nie są niczym innym, jak tylko wiernym 
odbiciem nędzy i bólu waszych dusz? 
33 Było absolutnie konieczne, abym ujawnił wam prawdę, która jest w was, a której nie chcieliście 
zobaczyć. Lecz teraz przyszedłem, teraz jestem z wami i nauczę was, w istocie, słyszeć przesłanie 
waszego ducha, które długo powstrzymywaliście. 
34 Wkrótce zrozumiecie, że to nie życie jest okrutne dla was, ludzi, lecz wy sami jesteście okrutni dla 
siebie. Cierpisz i sprawiasz, że ci wokół ciebie cierpią z powodu braku zrozumienia. Czujesz się 
samotny, widzisz, że nikt cię nie kocha i stajesz się samolubny i hard-hearted. 
35 Wtedy niech będzie słyszany Mój głos, mówiący wam, abyście powstali, aby wasze uczucia zostały 
uszlachetnione, abyście nie patrzyli na podłość i nieczystość, ale na nędzę i trud, które powinniście 
przebaczyć i ulżyć. 
36 Podnieście wasze umysły i wasze oczy do Wiekuistego, abyście byli napełnieni czystymi myślami. 
W nieskończoności, która jest siedliskiem duszy, wibruje światło, wysokie myśli i wieczny spokój. 
Wznieście się do tego czasu i wzmocnijcie się w tych regionach. Tak długo jak nie wzniesiecie się, tak 
długo będziecie chorować, tak długo będziecie się kłócić, nie uznając siebie za braci i siostry. 
38 Ten materializm podzielił ludzi. Ziarno niezgody rozmnożyło się do tego stopnia, że nie tylko 
narody odrzucają siebie nawzajem, ale nawet rodzice i dzieci, bracia i siostry odrzucają siebie 
nawzajem. 
39 Przynajmniej wy, ludzie, którzy karmicie się moją nauką, powstańcie z brudu, nauczcie się kochać i 
przebaczać. Nie budujcie całego swojego spokoju umysłu i szczęścia na świecie materii, podzielcie 
swoje dążenia i cele pomiędzy to, co duchowe i to, co materialne i starajcie się oddać sprawiedliwość 
każdej ze stron. 
40 Przestań wierzyć, że możesz osiągnąć wszystko dzięki materii. Zrozumcie, że aby wywyższyć się do 
Boga, możecie to zrobić tylko duszą. 
41 Jak może być słuszne dla ciebie, abyś uparcie myślał, że przez materialne uczynki wypracujesz 
błogość dla swojej duszy? Uświadom sobie wszystkie swoje błędy i pomyłki. Jeśli, zmaterializowani 
jako wy, wierzycie, że jest to cel, dla którego zostaliście stworzeni, zaprawdę powiadam wam, że 
przebudzenie waszej duszy do prawdy będzie bardzo gorzkie. 
42 Bóg chce posłusznych dzieci, a nie niewolników, ale jesteś niewolnikiem swoich pasji i tych z 
innych. 
43 Jesteście jak zagubione ptaki, które zamiast ćwierkać, ćwierkają bojaźliwie. Nie błogosławicie już w 
ciągu dnia dobrodziejstw, które wam daję, nie błogosławicie już mojego imienia za każdym razem, 
gdy dosięgają was moje dobrodziejstwa. 
44 Czujecie, że popadacie w przygnębienie, bo polegacie na siłach ciała, a ono jest słabe. Będziecie 
silni, jeśli będziecie w stanie dostrzec wielki błąd, jakim jest uważanie świata za prawdziwe królestwo 
błogości. W momencie oświecenia i wglądu, dusza będzie czuła wstyd z powodu tak wielkiej nędzy, 
ponieważ stała się nędzna w ciele. Nie chciała być kondorem zdobywającym szczyty nieba. Wolał być 
jak te ptaki, które potrzebują ciemności, aby w niej zamieszkać, ponieważ światło je oślepia. 
45 Moja Nauka powinna być właściwie zrozumiana, abyście pojęli, że nie uczę was, abyście cenili 
życie ludzkie niżej, lecz abyście żyli prawdziwie, ze spojrzeniem, umysłem i ideałem skierowanym na 
Wiecznego. 



46 Dzisiaj wasza duchowa ignorancja jest tak wielka, że kiedy myślicie o tych, którzy odeszli w 
zaświaty, mówicie: "Biedny człowiek, umarł i musiał zostawić wszystko za sobą i odszedł na zawsze." 
47 Gdybyś wiedział, z jakim politowaniem patrzą na ciebie te istoty ze świata duchowego, gdy słyszą, 
jak mówisz w ten sposób. Litość jest tym, co oni czują do ciebie w obliczu twojej ignorancji! Bo 
gdybyście mogli je zobaczyć, choćby na chwilę, to w obliczu prawdy odebrałoby wam mowę i 
bylibyście przytłoczeni! 
48 Płaczecie w obliczu pozbawionych życia szczątków, które pozostały w ziemi, i podczas gdy wy 
sadzicie kwiaty i podlewacie łzami pokrywający je tumulus, ci, którzy uwolnili się od tych ciał i 
mieszkają w królestwie wolności i światła, mówią: "O nędzne ciało, jak bardzo cię kochałem i 
broniłem, jak bardzo zdobywałem dla ciebie zaszczyty i rozkosze, próżności i ulotne chwały, a teraz 
jesteś tylko garstką prochu w ciemnym grobie." 
49 Zastanówcie się wszyscy nad moim słowem nauczania, a ujrzycie w nim wyjaśnione z największą 
jasnością tajemnice, których do tej pory nie chcieliście poznać. 
50 W jakiej lepszej chwili niż teraz mógłbym przyjść, aby cię pocieszyć? Z pewnością można również 
powiedzieć, że w tym czasie Chrystus zstąpił do królestw piekielnych. Bo cóż jest bardziej piekielnego 
niż twoje życie w grzechu, w którym świat się kręci? Przychodzę, aby was zbawić, ponieważ 
odchodzicie daleko od prawdziwej drogi - tak daleko, że chcielibyście żyć beze Mnie, podczas gdy 
prawda jest taka, że wasze życie i Moje są jednym. 
51 Istnienie człowieka w oderwaniu od Praw Bożych jest puste i fałszywe. Wiedzcie, dlaczego 
przyszedłem, aby przynieść wam światło: aby was zbawić tym samym słowem, które przyniosłem 
wam wcześniej. Albowiem prawda jest jedna, a więc i nauka jedna. Wasza miłość własna wzniosła dla 
was trony bałwochwalstwa. Ale przekonany, że Król, którego myślałeś, że przynosisz, był fałszywy, 
twoje serce pozostało zdezorientowane. Jednak w waszej istocie możecie szukać obecności waszego 
Boga, prawdziwego Króla. Jeśli mnie tam znajdziecie, nie proszę was, abyście zbudowali mi tron. 
Wolę ołtarz miłości i pokory, gdzie świecznik wiary daje światło. 
52 Dużo jest tym, czego potrzebuje twoja dusza. Pomyśl: ile razy dziennie odżywiasz swoje ciało? Jeśli 
pominiesz jeden z tych posiłków, poczujesz się słabo. Ale twoja dusza, ile razy dziennie karmisz ją 
moimi słowami? 
53 Zrozumcie, jak wielki jest duchowy głód i pragnienie ludzkości pośród jałowości waszego istnienia, 
wtedy usprawiedliwicie moją obecność w duchu, aby wyjaśnić wam moją prawdę i pocieszyć was w 
waszych wielkich utrapieniach. 
54 Moje nauczanie i moje przyjście w tym czasie jest po to, aby moi nowi uczniowie, którymi chcę, 
abyście wszyscy byli, stali się duchami pocieszenia, jak ich Mistrz, i wyruszyli na drogi ziemi, aby 
realizować moje Dzieło, aby siać moją miłość, rozpalać światło, wnosić miłość i zrozumienie do serca 
dzieci, aby wypełniać ogromną pustkę ich istoty. Przynieś uzdrawiający balsam chorym pokonanym 
przez ból ich cielesnej powłoki, których cierpienia kończą się stopniowo wraz z ich życiem; pociesz 
ubogich i opuszczonych, którzy nie mają się na kim oprzeć. 
55 Kiedy zobaczycie rzeczywistość tych wielkich cierpień, porównacie je ze swoim bólem i 
pobłogosławicie to, co uważaliście za największe, i powiecie: "Panie, z powodu tego wszystkiego, co 
posiadam, powinienem być szczęśliwy". 
56 Będzie konieczne, abyś zapoznał się z tym, który cierpi, aby twoje serce otrzymało wiele lekcji, 
które uczynią je czułym, zmiękczą je i odwrócą od fałszywych przyjemności, aby myśleć trochę 
zamiast o tych, którzy łakną uczucia, potrzebują miłości i pociechy. 
57 Kiedy poczujesz ból innych, takich jak twój, nie będę miał ci nic więcej do powiedzenia. Z własnej 
woli pójdziecie szukać potrzebujących, którzy leżą w szpitalach na łożach boleści. Twoja ręka, nie 
czując żadnej niechęci, zostanie położona na trędowatym i będzie czule pieścić sierotę. Twoje usta 
przyniosą światło do duszy z ich słów, i będziesz wiedział, jak rozpalić płomień wiary w tych, którzy 
idą przez życie bez celu, bez miłości, i bez Boga. 
58 Spirytualista nie będzie gromadził dóbr materialnych w obfitości, ale będzie dbał o to, by zawsze 
był bogaty w skarby duszy. On zawsze będzie wiedział, co trzymają i jak stoją. Będzie cierpiał jak 
wszyscy śmiertelnicy, ale nigdy nie będzie rozpaczał ani się buntował. 
59 Miejcie przed oczyma, przy każdej okazji, Mój przykład, to życie, które poświęciłem, aby was 
kochać, pocieszać i wskazywać wam drogę do wiecznego szczęścia. O tej drodze mówiłem we 



wszystkich Moich naukach, aby wielu mnie słyszało. Nie miałem specjalnego miejsca, gdzie mógłbym 
dać usłyszeć Moje słowo. Zarówno na placach, jak i w portykach, na ulicach i w świątyniach, na 
drogach i w górach, głosiłem orędzie, które mówiło o Królestwie Niebieskim. 
60 Zawsze bądźcie gotowi z tobołkiem podróżnym wypełnionym zasługami, które zdobyliście w walce 
życia, aby moje wezwanie do innego życia nie zaskoczyło was w żadnej godzinie. Zawsze patrzcie w 
siebie i badajcie siebie. Nie czekaj na tę godzinę, aby przejść z duszą bez zasług. Bo wtedy będziecie 
chcieli zrobić wiele dobrego na ziemi, ale będzie już za późno. Zawsze bądźcie w kontakcie z własnym 
sumieniem, bo nie wiecie, w którym momencie będzie wasze przejście. 
61 Nie rozpaczajcie, dusze, do których szczególnie kieruję Moje słowo. Wytrwajcie na Mojej drodze, a 
poznacie pokój. Zaprawdę powiadam wam, wszyscy jesteście przeznaczeni do doświadczenia 
błogości. Nie byłbym waszym Ojcem, gdybyście nie zostali stworzeni, aby dzielić ze Mną Królestwo 
Niebieskie. Ale nie zapominajcie: aby wasza błogość była pełna, konieczne jest, abyście krok po kroku 
wnosili swoje zasługi, aby wasza dusza mogła poczuć się godna tej Boskiej nagrody. Wiedz, że jestem 
z tobą, towarzyszę ci na całej drodze. Miejcie we Mnie pełną ufność, wiedząc, że Moje posłannictwo 
jest zjednoczone z waszym, a Moje przeznaczenie z waszym! 
62 Ponieważ nie mogliście podnieść się do Mnie, przyszedłem do was, dając wam dowód miłosierdzia 
Mojego i pobudzając waszą wiarę. przeraża cię sama myśl o wypełnieniu twojej misji, ponieważ jesteś 
silny w walkach świata, ale słaby w misji duszy duchowej; mówisz mi, że jesteś jeszcze za słaby w 
walkach świata, ale jesteś słaby w misji duszy duchowej Mówicie mi, że macie jeszcze zbyt wiele 
braków, aby uważać się za moich uczniów. Ale powiadam wam, że każda wada jest jak kamień, a 
wszystkie razem są jak ciężar. Dopóki żyjecie pod ciężarem tego brzemienia, nie możecie się 
podnieść. Ale w miarę jak stopniowo zrzucasz z siebie ciężkie brzemię swoich braków, zaczynasz 
odczuwać, że możesz wznieść się na wyżyny ducha. 
63 Pozwól, aby Moje Słowo cię udoskonaliło. Wiem, że nie wszyscy z was przychodzą z sercem 
przygotowanym do słuchania Mnie, że niektórzy wyśmiewają się z tego objawienia, a niektórzy 
wątpią, tak jak są tacy, którzy uważają, że chociaż słowo jest wzniosłe, to nie pochodzi od Chrystusa, 
lecz od jakiejś innej istoty. Lecz powiadam wam, że myśli Moje docierają do odpowiednich organów 
umysłu, aby przejawić się w mądrości. 
64 Kto ma prawo wątpić o Mojej obecności wśród ludzi, skoro dałem wam dowód, że jestem do 
waszej dyspozycji z powodu Mojej miłości? Pomyśl o Jezusie, kiedy był bity na krzyżu. Ale co ten krzyż 
reprezentuje oprócz człowieczeństwa? Zaprawdę powiadam wam, jestem wciąż przywiązany do 
Mojego krzyża miłości, który jest reprezentowany przez Moją miłość do Moich dzieci. 
65 Wątpicie, osądzacie, a nawet wyśmiewacie się z siebie, ale Ja wam przebaczam i błogosławię was, 
ponieważ jesteście chorzy na ignorancję. Daję wam czas do namysłu, bo wiem, że jutro będziecie 
wśród najbardziej gorliwych. Teraz jeszcze nie widzicie z pełną jasnością prawdy, którą wam 
objawiłem, ponieważ "ciało" jest silniejsze od ducha. Jednak wzniesiecie się do ideału uduchowienia i 
wtedy staniecie się najsilniejsi duchowo. 
66 Walcz z tym, co szkodliwe, walcz z tym, co nieczyste. Wiedz, że wady tego świata przytępiają 
zmysły duszy i uniemożliwiają jej wejście do wysokich światów życia. Jeśli nauczycie się żyć 
prawdziwym życiem - mówię wam, gdziekolwiek jesteście i gdziekolwiek pójdziecie, poprzez swoją 
obecność przekształcicie wszystko w raj pokoju. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 273  
 
1 Upadliście tak nisko i tak bardzo oddaliliście się od tego, co duchowe, że uważacie za 
nadprzyrodzone wszystko to, co - ponieważ należy do ducha - jest całkowicie naturalne. W ten 
sposób nazywacie Boskość nadprzyrodzoną i w ten sam sposób widzicie wszystko, co należy do 
waszego ducha, a to jest błąd. Powodem tego jest to, że widzicie i postrzegacie tylko to, co jest w 
zasięgu waszych zmysłów lub w zasięgu waszej ludzkiej inteligencji, a to, co jest poza zmysłami i 
umysłem, uważacie za nadprzyrodzone. 
2 Teraz nadszedł czas, abyście wniknęli w sedno moich nauk, które odsłaniają wam prawdę 
zawierającą życie, abyście mogli uważać się za moich uczniów i wkrótce zacząć być mistrzami. 
3 Uczeń to ten, który się uczy, mistrz to ten, który wprowadza w życie moje nauki. Tak właśnie 
powinno być. Bo gdybyście się tylko uczyli i chowali Moją mądrość w swoim sercu, albo gdybyście 
zmieniali Moją naukę, bylibyście jak ci obłudni faryzeusze, których wtedy tak bardzo potępiłem, aby 
udowodnić ich fałszywość. 
4 Droga jest długa i musicie iść nią uważnie, abyście nie popadli w skrajność, to znaczy, aby to, co 
duchowe, nie stało się dla was czymś powszednim, ale też abyście nie popadli w fanatyzm. 
5 Gdy osiągniesz równowagę, która powinna istnieć między duszą duchową a "ciałem", zobaczysz, jak 
łatwa jest egzystencja i jak równa droga. Krok po kroku będziecie szli swoją drogą, wykorzystując 
wszystkie możliwości, jakie oferuje wam życie dla rozwoju waszej duszy. Wtedy, gdy osiągniesz progi 
życia duchowego, gdy nadejdzie godzina pożegnania się ze światem, który cię chronił, i z ciałem, 
które służyło ci za oparcie, nie będzie najmniejszego oporu, ani dusza nie będzie chciała przedłużyć 
życia swego ciała, ani powłoka ciała nie będzie dłużej powstrzymywać duszy. 
6 Ileż rozkoszy i ileż światła dozna dusza, gdy wejdzie do swego nowego domu, i ileż pokoju i 
zrozumienia pozostawi w sercach tych, którzy należeli do niej na ziemi! 
7 Widzę, że atmosfera, która panuje w świecie jest przeciwna uduchowieniu. Dlatego będzie bardzo 
zasłużone, jeśli zdołacie uwolnić się od przeszkód, które uniemożliwiają wam postęp na ścieżce. 
8 Posłałem wam wiadomość, dzięki której możecie żyć na świecie bez zarażania się. 
9 Naucz się, z moją mocą, wznosić się ponad to. Starajcie się wznieść ponad ludzkie trudności. Jeśli 
raz podnieśliście swoje życie i uwolniliście swoją duszę, nie zatapiajcie się więcej. 
10 Nie ma żadnych pułapek na mojej drodze. Ale trzeba czuwać i modlić się, bo obok ścieżki rośnie 
podszycie, a w nim czasem ukrywa się zdradziecki wilk. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie byli 
zaskoczeni, a zamiast tego, to wy będziecie zaskoczeni tymi, którzy ukrywają się, aby obalić tego, 
który chce iść dobrą drogą, lub pozbawić go wiary. 
11 Zapowiedziałem, że Mój lud pojawi się ponownie na ziemi, gdy ludzkość będzie piła swój 
największy kielich cierpienia. Dlatego obecnie posyłam na ziemię Moich posłańców, Moich 
robotników, Moich żołnierzy i proroków, ponieważ zbliża się czas walki. 
12 Lud mój to nie tylko ten, który usłyszał mnie przez głosicieli. Mój lud rozprzestrzeni się po całej 
ziemi, a jego dziećmi będą wszyscy, którzy dają świadectwo Mojej prawdzie - wszyscy, którzy 
uderzają światłem w duszę, wszyscy, którzy zwalczają kąkol i głoszą Trzecią Erę. 
13 Uduchowiajcie siebie i będziecie mogli zrozumieć i wypełnić swoją misję. Następnie, gdy inni Moi 
wysłannicy powstaną w innych krajach, niech jedni zauważą drugich, zjednoczą się i wesprą 
duchowo, zwalczając siłą myśli niezgodę, rozłam i wojnę, które ogarnęły świat. 
14 Nie bądźcie utrudzeni, ludzie, otrzymałem wasze zasługi nabyte aż do dziś. Ale nie zatrzymujcie się 
po pierwszych krokach, nie zadowalajcie się pierwszymi pracami, które wykonaliście. Idź spokojnie i 
stanowczym krokiem, a odniesiesz zwycięstwo. 
15 Wasze zasługi nie zawsze będą musiały czekać, aż przejdziecie do sfery duchowej, aby zebrać 
swoją nagrodę, ale nawet tutaj, na waszym świecie, zobaczycie, że zostaną nagrodzone. 
16 Tutaj twoje ciało będzie miało zdrowie i siłę, a w życiu duchowym będziesz miał światło i 
prawdziwą rozkosz. 
17 Ci, którzy przyszli do mnie z pragnieniem mądrości, nigdy nie czuli się oszukani. Widziałem, że nie 
było żadnej przeszkody, która mogłaby was zatrzymać w waszym pragnieniu słuchania Mojego słowa. 



Jak mógłbym nie nagrodzić waszych wysiłków i poświęceń? Tylko Ja wiem, jak bardzo musieliście się 
rozwinąć, by móc przyjść do tych miejsc i pozostać ze Mną, by Mnie usłyszeć. 
18 Nadeszła godzina, kiedy ludzie z własnej woli zerwać swoje łańcuchy, rozerwać bandaż z ich oczu, i 
szukać prawdziwej drogi. 
19 Człowiek dąży do posiadania światła, które umożliwia mu poznanie tego, co jest dla niego zgodne 
z prawem, jak również poznanie tego wszystkiego, co jest mu naprawdę zakazane. 
20 Duchowo, człowiek jest nieświadomym stworzeniem. Niezliczone uprzedzenia, które go otaczają 
oraz groźby i przekleństwa, które na nim ciążą, stały się przyczyną obojętności na sprawy duchowe. 
21 To samo moje światło budzi teraz dusze, to mój głos wzywa je do myślenia i to moja moc każe im 
stać mocno i pozwala im walczyć, aby osiągnąć cel. 
22 Ludzkość wkrótce pozbędzie się swoich uprzedzeń, tak jak ktoś pozbywa się zużytego i starego 
ubrania, i wzniesie swój wzrok i swój umysł z tęsknotą ponad bariery, które od dawna nie pozwalały 
jej się rozwijać. 
23 Zaszczepione lęki, które ludzie pielęgnowali w swoich sercach przez wieki, również znikną, gdy 
przypomną sobie, że to Chrystus otworzył bramy Królestwa Duchowego, i który - nie objawiwszy 
wszystkiego, czego miał nauczyć ludzkość, ponieważ nie nadszedł jeszcze na to czas - obiecał swój 
powrót w epoce, która będzie pełna światła, inspiracji i duchowych objawień. 
24 We mnie ludzie znajdą odwagę, aby uwolnić się od jarzma ich ignorancji. 
25 Jak można oczekiwać pokoju na ziemi, i wojny ustać, a ludzie, aby być odnowione, a grzech 
zmniejszyć, jeśli nie mają duchowej wiedzy, która jest warunkiem, pochodzenia i fundament życia? 
26 Zaprawdę powiadam wam: Dopóki moja prawda nie będzie zrozumiana ani przestrzegana, dopóty 
wasze istnienie na ziemi będzie jak budowla wzniesiona na ruchomych piaskach. 
27 Ci, którzy są przebudzeni, są w mniejszej liczbie niż ci, którzy pozostają zimni i obojętni na to, co 
duchowe. Te nie martwić się ani bać w obliczu panującego chaosu i przypisać wszystko do 
powierzchownych przyczyn. Zadowalają się swoim małym zrozumieniem i mówią: "Jaki jest pożytek z 
rozwikływania tajemnic lub próbowania przeniknięcia do niezgłębionego, skoro wypełniam wszystkie 
obowiązki nałożone przez tych, którzy rządzą w świecie materialnym, jak również przez tych, którzy 
prowadzą mnie duchowo poprzez religie? Czy w tym wykonywaniu obowiązków nie istnieje zasada 
dobra, o której nauczał Chrystus?". Dzięki tym myślom uspokajają się i przekonują samych siebie, że 
wypełniają swój duchowy obowiązek. 
28 Lecz powiadam wam, że to spełnienie waszych obowiązków jest tylko pozorne, a nie rzeczywiste, 
że to, co dobrego czynicie, jest bardzo małe przed waszym sumieniem i przed Bogiem, ponieważ 
wasze życie jest powierzchowne, wasza wiedza duchowa nieznaczna, wasze dzieła pełne egoizmu i 
próżności. 
29 W oczach swoich bliźnich, których łatwo oszukać, możesz wiernie wypełniać swoje duchowe i 
ludzkie obowiązki. Ale przed swoim sumieniem i Ojcem, nie będzie w stanie stać z pretensjami - bo 
tam prawda wychodzi na jaw - i to jest to, co trzyma ludzi duchowo w martwym punkcie. 
30 To spowodowało spory między jednymi a drugimi. Podczas gdy przebudzeni mówią o 
spirytualizacji, duchowych darach, zdolnościach i objawieniach, spirytyści powstają i mówią, że te 
dzielą i dezorientują ludzkość, powodując wątpliwości i niepewność w wierzeniach. 
31 Ta walka będzie nieunikniona, aby światło mogło się ukazać i aby prawda mogła świecić. Tylko 
wtedy uświadomicie sobie, że prawda nie powoduje podziałów i że moja Nauka, ponieważ opiera się 
na prawdzie, nie mogłaby spowodować dzieł podziału i niezgody wśród ludzi, nawet jeśli początkowo 
zmusza ich do walki między sobą w celu uzyskania światła. 
32 Każdy weźmie swoją broń - jedni duchową, inni umysłową, a jeszcze inni materialną. 
33 Ci, którzy ufają tylko w mocy ich broni fizycznej zostaną pokonani, bo zwycięstwo będzie po 
stronie tych, którzy używają broni duchowej, której charakter i moc są większe. 
34 Chociaż nauka Jezusa objawiła wszystko w Drugiej Erze, spirytualizm wyjaśniał i wyjaśnia wszystko, 
co było tajemnicą wśród ludzi. Bez jej pomocy nigdy nie przeniknęliby do sedna objawień. 
35 Zaprawdę powiadam wam, tylko Baranek mógł otworzyć księgę siedmiu pieczęci, aby pokazać 
wam całą jej zawartość. 



36 Praktykujcie tę naukę, ludzie. Nadszedł czas, aby pokazać światu prawdę Mojego Słowa. 
Wezwałem was, abyście stali się emisariuszami, którzy przyniosą ludzkości przesłanie, którego tak 
bardzo potrzebuje. 
37 Nie mówię wam, że gdy moje słowo dotrze do narodów ziemi, to wszyscy ludzie natychmiast staną 
się spirytystami. Nie - na początku wystarczy, że spirytualizacja zostanie zastosowana w każdej 
wspólnocie zakonnej. Wtedy zobaczysz, jak wszyscy ludzie, kiedy najmniej się tego spodziewają, będą 
zmierzać do jednego punktu, to znaczy do harmonii, jedności i zrozumienia, które nigdy nie istniały 
między nimi. 
38 Chwasty zostaną wyrwane z korzeniami, a na ich miejscu wyrośnie pszenica, symbol obfitości, 
pracy, postępu i pokoju. 
39 Witamy wszystkich tych, którzy przychodzą spragnieni światła, które oświetla ich drogę. 
40 Bądźcie ze Mną, Ja jestem latarnią, która świeci na wszystkich ścieżkach. To światło nie jest nowe, 
od początku życia człowieka świeciło w jego sumieniu. Ponieważ jednak człowiek został stworzony do 
samodzielnego zgłębiania tajemnic życia duchowego, konieczne było, aby "Słowo" stało się 
człowiekiem w Jezusie i swoim słowem rozdarło zasłonę tajemnic. 
41 Czy cała ludzkość, w różnych pokoleniach, dotarła na szczyt Kalwarii, aby zastanowić się nad 
nieskończoną miłością, która sprawiła, że Chrystus umarł z rąk ludzi? Nie, ludzkość nie chciała 
wiedzieć wszystkiego, co objawiało jej światło Boskiego Mistrza. Wolała światło nauki, która zgłębia 
tajemnice natury, wolała potęgę ziemi od wielkości duszy. 
42 Moje światło ani na chwilę nie przestało świecić w sumieniach. Ale ponieważ człowiek jest jeszcze 
niedojrzały i potrzebuje, aby Ojciec zbliżył się do niego w jakiś sposób, posłałem ducha Eliasza z 
obiecującym poselstwem nowej ery. 
Eliasz przyniósł światu objawienie sposobu, w jaki Ja przyjdę, aby przekazać Siebie ludziom, i jako Mój 
poprzednik otworzył umysł człowieka, aby przemówić przez jego usta. Lecz objawił się również 
poprzez wizje i natchnienia, by oznajmić wam, że po objawieniu się poprzez organ ludzkiego umysłu 
nastąpi dialog ducha z duchem. 
43 Niektórzy powiedzą, że mój powrót nie był konieczny. Ale ci, którzy tak myślą, robią to tylko 
dlatego, że nie wiedzą, że Jezus demaskuje hipokryzję faryzeuszy, wypędza kupców ze świątyni i nie 
kłania się przed tymi, którzy twierdzą, że są wielcy. 
44 Ci, którzy cierpią, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, którzy pragną światła i wzniesienia, którzy 
rozumieją, że dusza musi iść naprzód bez zatrzymywania się, potrzebują Mnie. Wszyscy oni wzywają 
mnie w swojej modlitwie, błagają mnie w swoim bólu i pytają, kiedy przyjdę. Oni wiedzą, że ludzkość 
pilnie potrzebuje Mnie, Mojego słowa, Mojego balsamu i Moich cudów. 
45 Czy widzisz narody w wiecznych wojnach? Czy widzicie te wojny, które są najbardziej 
zdecydowanym zaprzeczeniem miłości, której nauczałem? Czy widzisz, że wspólnoty religijne są 
wrogo nastawione do siebie nawzajem, chociaż nazywają się chrześcijańskimi i głoszą Moje najwyższe 
przykazanie "miłujcie się wzajemnie"? 
46 Ileż nieszczęść i ileż cierpień spadło na ludzkość z powodu tych wojen wzniecanych przez ludzkie 
dążenie do władzy i z powodu tych różnic w przekonaniach. 
47 Dałem wam w tym czasie ziarno, które ledwie zaczyna kiełkować w sercu tego ludu. Ale zaprawdę, 
powiadam wam, ta nauka wstrząśnie ludzkością i zostanie uwierzona jako prawdziwe objawienie 
Boga. Wy wszyscy, ilekroć otrzymaliście zadanie lub misję w Moim Dziele, macie obowiązek 
przedstawiać Moją Naukę w całej jej czystości. 
48 Spirytualizm nie ma nic wspólnego z obrzędami, tradycjami czy ceremoniami religijnymi; jest 
ponad wszelkim zewnętrznym kultem Boga. Dlatego mówię wam, że ktokolwiek miesza z Moją nauką 
obrzędy, których nauczył się od sekt lub kościołów, staje się profanatorem. 
49 Jakże twoi bliźni mogliby podziwiać światło tego objawienia, jeśli ukrywasz je za zasłoną swoich 
materializacji i tajemnic? 
50 Spirytualizm nie jest amalgamatem religii; jest w swej prostocie najczystszą i najdoskonalszą 
doktryną, jest światłem Boga zstępującym do ludzkiego ducha w tej Trzeciej Erze. 
51 Mówię wam to wszystko, ludzie, ponieważ wy jesteście moim pierwszym siewcą w tym czasie, 
abyście przyjęli prawdę i nie byli oskarżani przez ludzi o fałsz lub profanację. 



52 Jeśli popadniesz w fanatyzm, będziesz winny tego. Bo Księga Wiedzy była przed waszymi oczami i 
oświeciła duszę. 
53 Wy, którzy przychodzicie z różnych dróg - przyjmijcie moje słowo, zanieście moje ziarno i zasiejcie 
je na waszych polach. Poznajcie naturę prawdy, którą Mistrz wam zostawia. 
54 Nie uważajcie się za doskonałych, ponieważ posiadacie wiedzę o doskonałej nauce. Ale jeśli 
postarasz się wypełnić swoją misję z największą czystością, do jakiej człowiek może być zdolny, 
postawię na twojej drodze wszystkich, którzy pragną słowa prawdziwej pociechy. 
55 Bądźcie świadomi, że bez względu na to, jak czyste i pełne miłości są wasze dzieła, nadal będziecie 
atakowani. Wtedy będziecie mieli okazję uczyć, na przykładach przebaczenia, szlachetności i 
miłosierdzia, jak bronić prawdy, którą czujecie, że nosicie w sercu. Nie macie bronić swoich 
materialnych świątyń, nie macie bronić swoich imion ani osobowości, lecz prawdy, która została w 
was umieszczona. 
56 Wy, rzesze ludzi, którzy przychodzicie do Mnie ze smutkiem i znużeniem w waszych sercach - 
posłuchajcie Mnie, bo wiem, że dzięki istocie Mojego Słowa odnajdziecie drogę powrotną do pokoju, 
do wiary, do radości. 
57 Przychodzicie boso, z obolałymi stopami, bo na wielkiej pustyni zużyliście sandały, które chroniły 
was przed kamykami i gorącym, palącym piaskiem. Ale tutaj odzyskasz wszystko, co straciłeś, bo ja 
cię kocham i daję ci tego dowód po raz kolejny. 
58 Jak mogłeś pozwolić, aby światło twojej wiary przygasło? Jak mogliście zboczyć tak daleko z 
prawdziwej drogi, że nawet wewnętrzna wiedza o tym, że posiadacie ducha, została w was utracona? 
59 Tylko moja boska manifestacja może dać wam wiedzę, że jesteście w nowym czasie. Bo zapadłaś 
w sen. 
60 Na dnie twej istoty dała się odczuć nieznana tęsknota, a dziwne pragnienie rosło w siłę, nie mogąc 
określić jego przyczyny. Kiedy ta potrzeba stała się przerażająca, to dlatego, że nadszedł czas, kiedy 
otrzymacie moje nowe przesłanie. 
61 Głód i pragnienie duszy były tym, co cię dręczyło - głód prawdy i pokoju, pragnienie miłości i 
światła. 
62 Chciałem, aby Moje Słowo było jak krystalicznie czysta i świeża woda, której istota zawierałaby 
prawdziwy i wieczny pokarm duszy, abyś przychodząc, by Mnie słuchać, oddawała Mi się jak ten 
strudzony wędrowiec, który, gdy odkryje źródło, zrzuca z siebie ciężar, który niesie, i rzuca się do 
upragnionego płynu, łaknąc orzeźwienia. 
63 Nie wszyscy z was przynieśli duchowe pragnienie. Ci, którzy naprawdę to czuli, po prostu ugasili to 
Moimi słowami. Jest jednak wielu, którzy, mimo że słyszeli mnie wielokrotnie, narzekają, że ich ból i 
problemy są wciąż takie same. Powodem tego jest to, że nie szukają oni Mojej istoty, lecz dóbr tego 
świata. 
64 Zrozumcie to dobrze, abyście nigdy nie oszukiwali samych siebie. 
65 Spójrzcie też na to, że niektórym nie brakuje rzeczy niezbędnych, żyją w otoczeniu wygód, a 
jednak coś zaciemnia ich życie, coś ich przeraża, czegoś im brakuje. Tęsknią za obecnością tego, co 
duchowe w ich życiu. To właśnie brak tego światła zaciemnia ich życie. A gdy ci Mnie usłyszeli, 
wewnętrznie zawołali: "Tego szukałem, na to liczyłem, tego mi brakowało!". 
Inni jednak przyszli tu skarżąc się, że stracili dobra, zdrowie, uczucia, a pustka w ich sercach nie 
została wypełniona przez moje słowo. Ale kiedy odzyskali to, co stracili, odeszli, nie pamiętając 
przynajmniej o tym niebiańskim słowie, które usłyszeli pewnego dnia. 
66 Nie wszyscy są gotowi, aby poczuć i zrozumieć to objawienie. Podczas gdy jedni pozostają, inni 
odchodzą, bo nie wszyscy pragną Mnie, bo pragnienie tego, co duchowe, nie jest u wszystkich takie 
samo. 
67 Chcę wam powiedzieć, abyście uważnie obserwowali ludzkość, ludy i narody, abyście poznali, jak 
uczynili ze swego życia męczącą pustynię, której palące słońce ich gnębi, a jałowość dominuje nad 
nimi i ich wyczerpuje. Czy nie podejrzewasz ogromnego pragnienia, które gromadzi się w sercach 
ludzi? Bo teraz także powstaje oaza z przyjemnym cieniem i pyszną świeżością, z nieustannie 
krystalicznie czystą wodą, aby w niej mogli ugasić swoje pragnienie prawdy, swoje pragnienie miłości 
i pokoju. 



68 Wielu przyjdzie do źródła, a gdy napiją się jego wody, powiedzą, jak ty: "To jest to, czego 
szukałem". Ale wielu innych też do niego przyjdzie, myśląc, że znajdą w nim to, co utracili w świecie. 
Ale zawiedzeni, odwrócą się ode Mnie i zaprzeczą, że w tym objawieniu jest choćby najmniejsza 
prawda. 
69 Odejdą, ale wszystko jest przewidziane i przygotowane na ich powrót, gdy wreszcie zapanuje 
prawdziwe pragnienie duszy i będą Mnie wzywać na swojej pustyni, mówiąc do Mnie: "Ojcze, 
przebacz nam i daj nam nową sposobność, abyśmy doszli do poznania Twojej Prawdy". 
70 Wtedy Ja, który już im przebaczyłem, gdy arogancko wzgardzili wodą z mego źródła i chlebem z 
mego stołu, ofiaruję im moją drogę, aby na niej zapomnieli o swoim zmęczeniu, aby odzyskali 
zdrowie, zostali napełnieni pokojem i zostali podniesieni przez moje światło. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 274  
 
1 Witajcie, pielgrzymi wszystkich wieków, którzy w tym dniu łaski zatrzymujecie się w drodze, aby 
usłyszeć moje słowo i zasiąść duchowo przy moim stole. 
2 I dać odpoczynek i pokój do serca, że możesz mnie usłyszeć. Zaprawdę bowiem powiadam wam: 
Słowo moje jest drogą, która prowadzi do pokoju i dobrobytu. 
3 Ale nie szukajcie Mnie tylko po to, by prosić Mnie o to, co dotyczy sprawy. Prawda, że mam balsam 
uzdrawiający na wszelkie zło, które cię dręczy, i posiadam klucze, które otwierają bramy do pracy. Ale 
poza tym przynoszę nieskończone bogactwo dóbr dla ducha, strumień mądrości, niewyczerpane 
źródło duchowych radości. 
4 Wiem, że znaczenie tej nauki zaskakuje wielu; kiedy słyszą ją po raz pierwszy, to dlatego, że Moja 
nauka przemawia do ich duchowej duszy. Jej szukam i do niej się zwracam, aby jej ofiarować 
królestwo poza tym światem, mówiąc jej, która jest droga, która prowadzi do tego obiecanego domu. 
Ale człowiek, który żyje dla siebie, który kocha tylko siebie, myśli tylko o sobie i oczekuje wszystkiego 
od świata - kiedy słyszy o wyrzeczeniu, o cierpliwości, o poświęceniu, o bezinteresowności i 
miłosierdziu, zadaje sobie pytanie: "Jeśli ja dam wszystko, kto mi da? Skoro tak niewiele posiadam w 
tym życiu - dlaczego miałbym z niego rezygnować?" 
5 Wybaczam im, bo nie mogli myśleć inaczej, ich egoizm pochodzi z ich ignorancji. Kiedy jednak słyszą 
Mnie więcej niż raz, a iskra światła obecnego w Moim Słowie oświeca ich duszę, budzi się ona jak z 
długiego snu, pytając siebie w zdumieniu i zakłopotaniu: "Gdzie ja jestem, kto do mnie przemówił?". 
6 Tymczasem Moje Słowo nadal dotyka tej duszy, z miłością wibrując struny tego serca, aż w końcu 
ból duszy, długo nagromadzony w tej osobie, przełamuje swoją tamę i wylewa się łzami, oznaczając 
wyznanie, przebudzenie do wiary, duchowe zmartwychwstanie i początek wznoszenia się do Światła, 
Prawdy i Wieczności. 
7 Nie jest tak w przypadku wszystkich. Ale ci, którzy kiedyś przyszli na manifestację mojego słowa i 
mieli w swoich sercach samolubstwo, miłość do rzeczy materialnych, arogancję i argumenty 
zaprzeczające mojej nauce o Duchu, gdy usłyszeli moją lekcję z tego dnia, natychmiast przypomnieli 
sobie dzień, w którym przyszli tu pełni ciemności, a potem ujrzeli światło, o którym nigdy nie myśleli, 
że może istnieć. 
8 Wielu z nich jest teraz moimi najwierniejszymi i najbardziej samolubnymi pracownikami. 
9 Ludzie: Moje Słowo jest strumieniem miłości, który oczyszcza ludzi i przygotowuje ich do lepszego 
życia. 
10 Marvel: Daję wam obecnie moją naukę, która zbawi grzeszników przez usta nawet takich 
grzeszników. 
11 Nie możecie pojąć Mojego powszechnego planu odkupienia, ale daję wam poznać jego część, 
abyście byli uczestnikami Mojego dzieła 
12 Tylko ja znam znaczenie czasu, w którym żyje świat. Żaden człowiek nie jest w stanie pojąć 
rzeczywistości tej godziny. Mężczyźni, od swoich pierwszych czasów, plamią się nieustannie, dopóki 
nie zaciemnił ich wrażliwości i ich dusze, tworząc dla siebie chore, niespokojne i smutne życie. Ale 
teraz nadeszła godzina oczyszczenia. 
13 Wy, którzy słyszeliście to boskie słowo, macie pojęcie o tym, co się dzieje w tym czasie i będziecie 
uważać, aby się modlić, aby wystrzegać się czynienia zła, a zamiast tego czynić coś dobrego. Ale nie 
cała ludzkość zna znaczenie wydarzeń tego czasu i dlatego jest zamieszanie wśród ludzi, rozpacz, 
cierpienie, nienawiść, rozpętana żądza władzy, wady, zbrodnie i wszystkie niecne namiętności. 
14 Swiat potrzebuje mojego słowa, ludy i narody potrzebują mojej nauki miłości. Władca, naukowiec, 
sędzia, pastor, nauczyciel - wszyscy oni potrzebują światła mojej prawdy i właśnie dlatego 
przyszedłem w tym czasie, aby oświecić człowieka w jego duszy, sercu i umyśle. 
15 Czy nie czulibyście się zadowoleni, gdybyście służyli jako pionierzy dla mojego Ducha, aby 
przygotować moje przyjście do serc, ludów i narodów ziemi? Ale jeśli chcesz, aby zrobić przerwy i 
przygotować drogi, jakie przykłady i dowody dasz? 
16 Nie zapominajcie, że moje dzieło jest doskonałe, wieczne, potężne, jasne i pełne światła. 



17 Wy, niedojrzali jeszcze uczniowie, nie wiecie, jak Mnie miłują duchy w wyższych światach, istoty, 
które są waszymi braćmi i siostrami. Gdybyś wiedział, jak oni mnie kochają, jak mi służą i są mi 
posłuszni, poczułbyś głęboki żal za swoje zachowanie wobec Ojca i pospiesznie stworzyłbyś 
sanktuarium w swoim sercu, aby ofiarować je Temu, który kocha cię z doskonałą miłością. 
18 Niech moja miłość będzie w twoim sercu, aby uczynić go wrażliwym na ból ludzi. Musicie znać 
współczucie, abyście mogli praktykować przebaczenie i pocieszać tych, którzy cierpią. 
19 Niech moje słowo wstrząśnie twoim sercem, że może bić z miłością do bliźniego. 
20 Zachowaj w pamięci moje słowa nauczania, bo te właśnie 
będą wam służyć jako broń w walce, gdy będziecie musieli stać się prawdziwymi siewcami mojej 
prawdy. 
21 Zbliżcie się, bo Ja pocieszam płaczących, a wy płaczecie - jedni wylewając łzy, inni wewnętrznie, 
bez szlochu; Ja pocieszam płaczących, a Ja pocieszam płaczących 
22 Zbieram twoje bóle i przemieniam je w pokój - Ja, który jestem jedynym, który przenika do dna 
duszy. Przychodzę ze względu na ciężar waszej duszy - ciężar, którego jeszcze nie potraficie unieść. 
23 O dusze wcielone w ludzi! Nie przyszliście na ziemię po to, żeby bóle, problemy, próby mogły was 
pokonać. Przybyliście, aby zatriumfować w przeciwnościach i przeciwności. 
24 Nie płacz więcej, ani śpij więcej. Dusza duchowa człowieka zmaga się z wszystkim - z próbami, z 
bólem, z namiętnościami. 
25 Poznałeś wszystkie trudy życia, tak chciałeś, tak chciałeś. Ale twoja wiara, twoja wola i twój 
wysiłek mogą cię wznieść ponad materię i ból. 
26 Czy nie rozumiesz moje słowo? To jest takie proste! Ale wy jesteście przyobleczeni w materię i 
często nie docieracie do sedna jej znaczenia, bo go nie pojmujecie. Nadejdzie dzień, kiedy twoja 
dusza, już bez cielesnej powłoki, powtórzy z zachwytem moje zdania i zrozumie moje nauki, a z tej 
pamięci wytryśnie strumień światła na twoją drogę. Będziecie jednak ubolewać, że nie mogliście 
pojąć moich nauk, gdy chodziliście po ziemi, gdzie brakowało wam duchowej laski lub pomocy. 
27 Zapamiętujcie moje nauki, ilekroć możecie. Jeśli bowiem wymkną się z waszej pamięci, jeśli odejdą 
od waszego serca, jeśli zapomnicie o nich i wyrzekniecie się ich, będziecie ich później szukać i nie 
znajdziecie. To tak, jakbyś posiadał źródło i porzucił je, a potem, gdy dręczy cię pragnienie i szukasz 
go, to tak, jakby woda dla ciebie wyparowała. 
28 Jeśli chcesz wiedzieć, jak przejść przez to życie bez pragnienia i bez zmęczenia, jeśli chcesz być 
oświecony, jeśli chcesz być w duchu - jeśli chcesz uniknąć bólu i zamętu, skorzystaj z mojej nauki, 
niech będzie ona niezatarta w twojej istocie i uczyń z niej prawo i normę twojego życia. 
29 Jeśli Ojciec poprosiłby cię do zdania relacji dzisiaj, co byś zrobił? Co byłbyś w stanie pokazać dla 
dobra swojej duszy? 
30 Jeśli twoje sumienie mówi ci, że nie kochał, choć to jest prawo - myślisz, że jesteś gotowy, aby 
przejść ze stanu ludzkiego do duchowego? Ileż to dusz błąkających się w przestrzeni chciałoby uczynić 
się słyszalnymi dla ludzi, powiedzieć im: "Nie marnujcie czasu, tak jak ja go zmarnowałem". 
31 Zaprawdę powiadam wam, gdybyście studiowali każde z moich zdań, oświecilibyście swoją drogę 
życia. W każdym z nich zawarta jest bowiem esencja, mądrość, wieczność. 
32 Ten, kto rozumie moje słowo, wie wreszcie, co przyszło na świat - wie, skąd przychodzi i dokąd ma 
wrócić. 
33 Kto nasyca się tą istotą, nigdy już nie powie, że ten świat składa się tylko z bólu, łez i goryczy, bo 
wie, jak wznieść swoją wiarę i miłość ponad ból. 
34 Ten świat, w którym człowiek tak wiele wycierpiał i zapłakał, jest miejscem, z którego wielu 
chciałoby uciec. Ale zaprawdę, powiadam wam, przeznaczyłem ją dla was, abyście wypełnili ją 
miłością. Gdybym jednak zapytał was wszystkich w tej godzinie, ile miłości na nim zasialiście, co 
byście odpowiedzieli? 
35 Chcę, abyście mi powiedzieli, że zrozumieli Chrystusa, Tego, który powiedział wam pewnego dnia: 
"Miłujcie się wzajemnie". Uznajcie, że zadaję wam to pytanie po wielu wiekach niestrudzonego 
nauczania. 
36 Dlatego wciąż powtarzam wam, abyście nauczyli się Mnie słuchać, abyście nauczyli się trwać w 
ciszy, gdy "Słowo" mówi, aby boskie ziarno zakiełkowało i zakwitło w waszych sercach. 



37 Miałem nieskończoną cierpliwość, aby czekać, aż usłyszysz mój głos. Dlaczego nie macie odrobiny 
cierpliwości, kiedy jesteście poddawani próbie? Mówię wam, że ten, kto nie ma cierpliwości, nauczy 
się jej w tym czasie pokuty. Ona też jest nauczycielką, nawet jeśli przez krótki czas uczy z surowością. 
Dlaczego nie uczyć się raczej od Boskiego Mistrza, który uczy tylko z miłością? 
38 Czas nie jest taki sam dla materialisty jak dla spirytualisty. Dla jednego okazuje się to 
sprawiedliwością, dla drugiego błogosławieństwem. Ale światło wieków zawsze przechodziło nad 
ludźmi, pieszcząc niektórych i budząc wszystkich. 
39 Kiedy pozwolisz temu światłu przejawić się poprzez twoją duszę duchową? Kiedy znajdę człowieka 
wolnego od łańcuchów i gotowego do wzlotu do mnie? 
40 Jest jeszcze wielu wędrowców, którzy zbłądzili, wiele istot ludzkich zagubionych w ciemnościach 
niewiedzy, ponieważ są bardziej "ciałem" niż duchem, bardziej kłamstwem niż prawdą. 
41 Z nimi Matter jest zwycięzcą, a pokonany jest duchem. To właśnie tych zagubionych zapraszam na 
ucztę ducha, na bankiet miłości, gdzie mój niebiański stół czeka na wszystkich, aby uwolnić ich od tak 
wielkiej goryczy i tak wielkiej samotności. 
42 Dam im mój pokarm - chleb, owoce, wino i miód, które, rozumiane w prawdziwym sensie, są 
dobrocią, pociechą, pokojem, zdrowiem i wiedzą. 
43 Modlitwa, którą zanosicie w ciszy, jest prawdziwym duchowym hymnem pochwalnym, którego 
dźwięki mieszają się z dźwiękami sprawiedliwych i aniołów. 
44 Przynosisz ciężar swoich długów w Moją obecność, pokaż mi całe swoje życie. Ale mówię ci: W 
ukryciu waszej istoty są cierpienia i obowiązki zadośćuczynienia, których nie znacie, a które znam 
tylko ja. Ale to nie ma znaczenia, że nie mówicie do mnie o tym wszystkim, ani nie pytacie mnie z 
powodu tego wszystkiego, czego nie wiecie o swojej przeszłości. Ja jestem we wszystkim i nic nie 
wymyka się Mojemu miłosierdziu, tak jak nic nie wymyka się Mojej sprawiedliwości. 
45 Odczuj Moją ojcowską miłość, niech w niej znikną ciemności, cierpienia, łzy. Umocnijcie się we 
Mnie, odzyskajcie zdrowie i pokój, powróćcie silni na drogę walki. 
46 To jest słowo, którego szukacie, które daje wam pociechę, które dodaje wam odwagi i napełnia 
nadzieją. Dlaczego idziesz za mną mimo próby? Dlaczego nie zrzucisz krzyża z ramion? Ponieważ w 
znaczeniu Mojego słowa znajdujecie absolutne zrozumienie dla wszystkich waszych cierpień. 
47 "Izraelem" nazwałem ludzi, których obecnie gromadzę wokół Mojego nowego objawienia, bo nikt 
nie wie lepiej niż Ja, jaki duch mieszka w każdym z powołanych tej "Trzeciej Ery". 
48 "Izrael" ma znaczenie duchowe, a wam daję to imię, abyście byli świadomi, że jesteście częścią 
ludu Bożego. Albowiem "Izrael" nie reprezentuje ludu ziemskiego, lecz świat duchów. 
49 To imię będzie znane ponownie na ziemi, ale wolne od błędu, w jego prawdziwym znaczeniu, 
które jest duchowe. 
50 Musicie znać pochodzenie i znaczenie tego imienia; wasza wiara, że jesteście dziećmi tego ludu, 
musi być absolutna i musicie mieć pełną wiedzę o tym, od kogo i dlaczego otrzymaliście to miano, 
abyście mogli wytrzymać ataki, które jutro przyjdą na was ze strony tych, którzy nadają inne 
znaczenie imieniu "Izrael". 
51 Jesteście duchowymi ludźmi, którzy naprawdę zrozumieją tajemnicę drabiny, którą Jakub widział 
oczami ducha we śnie. Widzę, że jesteście już zdolni do zrozumienia moich lekcji i zjednoczyłem was, 
aby wam je objawić. 
52 Zdolność rozumienia wynika z rozwoju, rozwijania się i gromadzenia doświadczeń. 
53 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim zostały stworzone światy i zanim człowiek pojawił się 
na ziemi, dusza wasza już istniała. Były to dla niej epoki niewiedzy, życie w tych domach 
przygotowania - czasy, w których dusza uczyła się zamieszkiwać ziemię, wcielając się w człowieka. 
54 Twój umysł nie odbiera wrażeń ani obrazów pamięciowych z przeszłości twojej duszy, ponieważ 
ciało jest jak gęsta zasłona, która nie pozwala mu przeniknąć do życia duszy. Jaki mózg mógłby przyjąć 
obrazy i wrażenia, które dusza otrzymała w ciągu swojej przeszłości? Jaka inteligencja mogłaby pojąć 
spójnie ludzkimi pomysłami to, co jest dla niej niezrozumiałe? 
55 Z tego powodu nie pozwoliłem wam jeszcze poznać, kim jesteście duchowo, ani jaka była wasza 
przeszłość. 
56 Czy możesz więc wiedzieć, w jaki sposób formuję lud izraelski? Nie, ujawniłem wam tylko to, co 
powinniście wiedzieć teraz i na tyle, na ile jesteście w stanie to zrozumieć. Powiedziałem wam więc, 



że jesteście dziećmi ludu Bożego, że należycie do niego w duchu, a nie w ciele, że waszym zadaniem 
jest rozmnażać się w nieskończoność i zapraszać wszystkich do wejścia do kręgu tego ludu, i że 
waszym przeznaczeniem jest nieść światło wszędzie na świecie. 
57 W Pierwszej Erze nadałem pewnemu człowiekowi imię Izrael. To był Jakub, tak, że będzie on 
plemieniem ludu, który będzie nazywany podobnie. To imię było duchowe, tak, że ludzie będą jak 
księga otwarta przed duchem w historii ludzkości. 
58 Że ludzie usłyszeli mój głos, objawił dary właściwe duchowi. Otrzymali oni moje Prawo przez 
Mojżesza, zostali poddani bardzo wielkim próbom. Nie miała ona innej misji na ziemi, jak tylko 
objawienie istnienia i prawa żywego i prawdziwego Boga przed narodami pogańskimi. 
59 Patriarchowie, prorocy, widzący, władcy, prawodawcy, sędziowie i królowie byli Moimi 
posłańcami, Moimi rzecznikami, Moimi sługami i narzędziami, aby objawić Mnie czasem w miłości, 
czasem w pouczeniu, czasem w sprawiedliwości. Przez nich dawałem innym narodom dowody mojej 
mocy. 
60 Dziś, gdy minęło już wiele wieków, a świetność tego ludu i jego sąd są daleko w tyle, nie należy 
lekceważyć jego historii. Jeśli bowiem przeniesiecie go z ziemskiego sensu do duchowego, otrzymacie 
nieskończone nauki i przykłady doktryny, dzięki którym w końcu zrozumiecie, że tamten Izrael jest 
symbolem, godłem, przypowieścią, a Nowy Izrael, który tworzę w obecnym czasie, oznacza jego 
realizację w duchowym sensie. 
61 Oto w owych dniach, gdy Izrael, uzyskawszy wybawienie z Egiptu i zdobywszy Ziemię Obiecaną 
przez wiarę i wytrwałość, założył przez swoje dzieci stolicę i nadał jej nazwę "Jerozolima", wzniósł 
tam świątynię ku czci Jehowy, która była dla serc jak pochodnia wiary. 
62 Kto by powiedział, że ludzie, którzy dziękowali Ojcu, bo On dał im odpoczynek w ziemi obiecanej, 
że w tym mieście, które nazywali świętym, będą uderzać Mesjasza do krwi? 
63 Wy, którzy jesteście nowym ludem walczącym o wyzwolenie się spod władzy "faraona", którym 
jest materializacja, ignorancja, fanatyzm, bałwochwalstwo, rozpoczynacie wielką wędrówkę po 
pustyni. Ale potem, kiedy poczułeś strach przed samotnością, głodem i niebezpieczeństwem, nagle 
zobaczyłeś, że "chmura" zstąpiła na górę, a z "chmury" uwolnił się promień boskiego światła, który, 
gdy dotarł do twojego umysłu, stał się słowem, które jest mądrością. 
64 To Słowo jest Prawem Bożym, doskonałym Prawem miłości, sprawiedliwości i pokoju. Jest to 
również nowa manna, która was odżywi i umożliwi wam dotarcie do Nowego Jeruzalem. 
65 To miasto nie jest już na tej ziemi, nie jest już z tego świata: to miasto istnieje w świecie 
duchowym. Kiedy jednak zamieszkacie w nim na zawsze, a ja przyjdę do was jako Mesjasz, nie 
będziecie mnie już koronować cierniem, ani dawać mi octu do picia, ani przybijać do krzyża. Przyjdę 
do ciebie, jak w tym dniu, kiedy tłumy pokryte ziemi z ich płaszcze, śpiewając chwałę i machając 
palmami. Przyjmiecie mnie do waszych serc, gdy będziecie świętować triumfalny wjazd Mistrza do 
Jerozolimy. 
66 Gdy to się stanie, nie opuszczę już waszego grona. 
67 Czy rozumiesz boskie znaczenie tych objawień i ziemskie znaczenie, jakie im nadałeś? 
68 Teraz jestem z wami tylko tymczasowo, tak jak byłem kiedyś. Zbliża się już czas, kiedy nie będę już 
do was mówił, lecz ludzkość nie odczuła Mojej obecności. 
69 Z "góry", z której posyłam wam Moje słowo i kontempluję was, będę musiał zawołać w przeddzień 
Mojego odejścia: "Ludzkości, ludzkości, wy, którzy nie poznaliście Tego, który był z wami!". Tak jak w 
"Drugiej Erze", tuż przed Moją śmiercią, spojrzałem na miasto z góry i zawołałem ze łzami: 
"Jeruzalem, Jeruzalem, ty, która nie poznałaś dobra, które było z tobą". To nie ze względu na świat 
On płakał, ale ze względu na dusze ludzi, którzy jeszcze nie mają światła i którzy muszą jeszcze wylać 
wiele łez, aby osiągnąć prawdę. 
70 Gdyby wszystko, co posiadali ludzie w Pierwszej Erze, nie było tylko symbolem, moja 
wszechmocna sprawiedliwość zachowałaby to miasto z jego świątynią i jego tradycjami w 
nienaruszonym stanie. Ale wszystko zostało zniszczone, aby tylko Zakon nadal świecił w sumieniach i 
aby wszyscy zrozumieli, że Królestwo Ducha naprawdę nie jest z tego świata. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 



Instrukcja 275  
 
1 Ja jestem Miłością, która jest powodem, dla którego wam przebaczam i korzystacie z moich darów 
łaski. Ale nie oczekujcie tylko pieszczot i prezentów od waszego Ojca. Pamiętajcie, że przyszedłem 
również jako Mistrz po to, żebyście zrozumieli swoje braki i niedoskonałości i żebyście nauczyli się, w 
jaki sposób powinniście się poprawiać. 
2 Jestem z wami w waszym duchu i świecę Moim światłem w waszym umyśle, abyście docenili 
wartość tego, co obecnie otrzymujecie i jednocześnie zrozumieli, że nie wszystko, co otrzymujecie, 
zostało nabyte przez zasługi. Daję wam również do zrozumienia, że to, co otrzymaliście do tej pory, 
nie jest wszystkim, co mam wam do dania, i że to, czego pragniecie dzisiaj, nie jest również 
wszystkim, co pragnienie waszej duchowej duszy będzie posiadać, gdy będzie bardziej rozwinięte. 
3 Wraz z próbami i lekcjami, które daje ci życie, moja instrukcja pracuje nad wyjaśnieniem i 
rozjaśnieniem znaczenia każdej lekcji. Bowiem tylko wiedza, doświadczenie i ewolucja będą w stanie 
nadać wam zasłużone miano "uczniów mojej Boskości w Trzeciej Erze". 
4 Co byście mogli dać swoim bliźnim, jakie byłyby wasze owoce, jakie byłoby świadectwo i 
potwierdzenie słowa lub nauki, którą macie głosić, gdyby zabrakło wam własnego doświadczenia? 
5 Kiedy już zostaniecie uduchowieni i spotkacie ludzi, którzy cierpią i rozpaczają, ponieważ nie mogą 
posiąść tego, do czego dążą w świecie, zobaczycie, jak ich materializm kontrastuje z wyniesieniem 
moich uczniów, których zadowolenie będzie wielkie, ponieważ ich dążenia i pragnienia będą 
szlachetne, oparte na mocnym przekonaniu, że w tym życiu wszystko jest przemijające. 
6 Moi uczniowie będą przemawiać do świata poprzez przykłady duchowości - poprzez życie, które 
walczy o to, by zbliżyć duszę do Boskości, zamiast przykuwać ją do fałszywych skarbów świata. 
7 Wiem, że materialiści będą oburzeni w nadchodzących czasach, gdy poznają tę naukę; ale sumienie 
powie im, że tylko moje słowo mówi prawdę. 
8 W życiu człowieka wszystko jest przemijające: jego młodość jest ulotnym pozorem, jego chwała jest 
krótkotrwała, jego przyjemność jest krótkotrwała. Dlatego moje nauczanie inspiruje was ideałem do 
osiągnięcia wiecznego. Bo rozkosze ducha i przeznaczona dla niego chwała, raz zdobyte, nigdy nie 
przeminą. 
9 Ludzie, tak łatwo jest nadać waszemu życiu odrobinę duchowości, że mówię wam: dlaczego tego 
nie robicie? Dlaczego nie próbujesz? Nie ma potrzeby, abyście odchodzili od swoich ludzkich 
obowiązków. 
10 Wystarczy, abyście nadali swoim dziełom odrobinę uduchowienia, abyście przestali być zwykłymi 
istotami ziemskimi, a stali się istotami wyższego życia duchowego, zdolnymi do zrozumienia 
znaczenia, jakie niesie ze sobą przeznaczenie człowieka. 
11 Mówię wam raz jeszcze, że nie odrywam was od waszego zadania w świecie, bo i tam macie 
święte obowiązki. Lecz mówię wam, że nie powinniście przywiązywać większej wagi do świata niż do 
waszego rozwoju duchowego. 
12 Konieczne jest, abyście byli pochłonięci wiedzą o moim dziele, abyście pojęli moje słowo i 
zrozumieli zakres moich nauk. 
13 Obecnie przemawiam do dusz, wiedząc, że moje światło przejdzie z nich na ciała materialne, a te, 
gdy umysł i zmysły zostaną oświecone, staną się chętnymi narzędziami ducha. 
14 Wy rzesze ludzi, którzy słyszą to słowo: Zamknijcie swoje materialne oczy i usłyszcie głos waszego 
Pana w nieskończoności. 
15 W tym czasie to nie człowiek Jezus przemawia do was, którego możecie zobaczyć na placach i 
ulicach, na ścieżkach i na łąkach w dolinach - to Duch Jezusa, który jest obecny w każdym duchu i w 
każdym umyśle, to moje uniwersalne światło, które wylewa się na wszystkie dzieci Boże. 
16 Ludzie, czy nie byłoby wam przyjemnie, gdybyście widzieli, jakie owoce przynosi moja nauka na 
świecie? Czy nie tęsknicie za tym, aby ta dolina łez przemieniła się w krainę pokoju? Wtedy pracujcie 
pełni miłości, a będziecie mieli to szczęście w waszej duszy. Tak, uczniowie, w waszej duszy, bo nie 
wiecie, co będzie waszym domem w tym czasie. Nieważne jednak, że tylko z Doliny Duchowej 
zobaczycie zwycięstwo Światła, a co więcej, to właśnie stamtąd docenicie owoce waszych prac i 
waszych zmagań. 



17 wasze serca biją szybciej i mówicie do Mnie: "Mistrzu, kiedy nasza dusza będzie mogła śpiewać tę 
pieśń triumfu?". 
18 Przywódcy kościołów mówią Mi: "Ojcze, nasze wysiłki nie będą bezowocne". Lecz mówię zarówno 
niektórym, jak i innym, że osiągnięcie tego celu jest całkiem możliwe, że nie jest konieczne 
poświęcenie waszego życia, by osiągnąć ten ideał. Musicie jednak przestrzegać każdego z Moich 
przykazań, aby cała wasza praca opierała się na Mojej prawdzie, a wysiłek wszystkich był skierowany 
ku ostatecznemu celowi, który wam wyznaczyłem. 
19 "Uduchowienie", "zjednoczenie", "posłuszeństwo" - to jest mocny fundament sanktuarium, które 
macie zbudować dla waszego Ojca. Jeśli będziecie się temu podporządkowywać, w końcu zobaczycie 
rozkwit i owoc mojej Pracy i waszej walki w ludzkości. 
20 Odkąd Moje Słowo zaczęło się ujawniać przez tych głosicieli, natchnąłem was duchowością, 
wymagałem od was zjednoczenia i nauczyłem was posłuszeństwa 
21 Ci, którzy przyszli pierwsi i ci, którzy przyszli ostatni, znają te nauki, które są powtarzane 
nieustannie przez moich głosicieli. 
22 Moje pouczenie mówiło wam o uduchowieniu, abyście uwolnili się od wszelkiego zewnętrznego 
kultu i nauczyli się kochać i służyć mi w sposób duchowy, głęboki, szczery, wzniosły i czysty. 
23 Często mówiłem do was o zjednoczeniu, bo jeśli nie zjednoczycie owoców waszych darów i 
waszych mocy w walce, jeśli będziecie pracować pojedynczo, wasza praca nie przyniesie owocu. 
24 Mówiłem wam o posłuszeństwie, aby wszystkie wasze działania były podporządkowane 
doskonałej woli, takiej jak moja, i abyście w jej wypełnianiu nigdy nie zbłądzili. Wtedy, gdy 
manifestacja Mojego Słowa osiągnie swój kres, wszyscy będziecie mogli dać światu dowód na 
prawdziwość Mojego objawienia. 
25 Ci, którzy przestrzegają tych przykazań, znajdą wiarę wśród swoich bliźnich. Ale ci, którzy 
przechodzą obok nich i którzy twierdzą, że uczą tłumy pośród ich rozłamu, nieposłuszeństwa i braku 
duchowości - mówię wam, prędzej czy później ich oszustwo i hipokryzja zostaną zdemaskowane, a 
oni znajdą się uwikłani w największe próby i opuszczeni nawet przez najwierniejszych. 
26 Czy możesz to nazwać zwycięstwem mojej nauki? Nie, ludzie, to nie jest zamieszanie, które 
znajdziecie na końcu bitwy. Jest to pokój, radość, światło, w którym kończy się wasza praca. 
27 Czy myślisz, że Mój Duch pozostałby obojętny w nieskończoność wobec dowodów 
niewdzięczności i nieposłuszeństwa części tego ludu? Nie, ludzie, Ja sprawię, że nadejdzie Moja 
sprawiedliwość, a wraz z nią zadrżą ci, którzy są Mi nieposłuszni, tak jak sprawiłem, że zadrżeli z 
Mojej czułości, gdy usłyszeli Moje słowo. 
28 Moje nauki nie mogą być jaśniejsze i prostsze. Lecz jeśli pamięć cię zawiedzie i zapomnisz o nich, 
natchnę tych, którzy muszą zjednoczyć moje lekcje, aby ułożyli z nich księgę mojego słowa danego w 
tej Trzeciej Erze. Ta książka przypomni ci wszystko, o czym zapomniałeś, sprawi, że będziesz płakał z 
wyrzutów sumienia, gdy będziesz w swoich próbach, i sprawi, że zrozumiesz, że w końcu to moja 
wola się dzieje i moja prawda triumfuje. 
29 Dlaczego Moje słowo wydaje ci się czasem surowe? Nie ma w niej surowości, jest pełna miłości, 
którą mam dla ciebie. Albowiem Ojciec wasz nie chce, aby dzieci jego płakały. 
30 Kiedy mówię do was w tym tonie, szukajcie za słowem Sędziego obecności Mistrza i istoty Ojca, a 
odkryjecie wszystkie te rzeczy. 
31 Gdy was ostrzegam i prorokuję wam, wiedzcie, że znam waszą przyszłość i że znam was lepiej niż 
wy sami siebie znacie, bo Ja jestem Życiem 
32 Nauczcie się wznosić się do Mnie duchowo w waszej ciszy. W waszej pobożności zwracajcie się do 
mnie w duchu, a otrzymacie moją odpowiedź. 
33 Kształć swój umysł, każąc mu wyrzec się każdej zbędnej myśli, ucząc go wycofywać się w 
momencie duchowego dialogu, aby nie był przeszkodą, która uniemożliwia ci skupienie się i 
uczynienie wolnym w tym błogosławionym momencie. 
34 Jakże szczęśliwa jest dusza, która osiąga to duchowe przygotowanie i to wewnętrzne wyzwolenie. 
Wszystkie jego dary wychodzą na światło dzienne i ujawniają się! Natchnienie, objawienie, 
uzdrawiająca moc, wewnętrzne słowo i wiele innych zdolności pojawia się i ukazuje swoją istotę i 
swoje zadanie. 



35 Każdego dnia poświęć kilka chwil na modlitwę duchową, a wkrótce doświadczysz owoców tej 
praktyki. Nie czekajcie na dzień, kiedy się ujawnię, aby dać wam moje pouczenie i przygotować was. 
Ponieważ wtedy ciągle będziecie zaczynać od nowa i potykać się o przeszkody, które nie pozwolą 
wam odświeżyć się duchowo. 
36 Poświęć kilka chwil dziennie na tę praktykę. Znajdziecie mnie zawsze gotowego do wysłuchania 
was i do pomocy. 
37 Prawdziwa modlitwa nie była praktykowana przez ludzi w tym czasie. Dlatego musieli formułować 
modlitwy i prośby, aby powtarzać je mechanicznie tak często, jak tego potrzebowali. 
38 Człowiek już nie wie, jak się natchnąć, aby mówić do Mnie duszą. On już w ogóle nie zna języka 
duchowego, który wszyscy powinni znać, ponieważ nie zna procedury, którą należy praktykować, 
wyrzekając się każdego obrzędu, odrzucając każdą materializację i koncentrując się na rdzeniu siebie, 
aby móc postrzegać Moją Obecność i otrzymywać światło natchnienia. 
39 Dlatego mówię wam: im bardziej poświęcicie waszą skłonność do modlenia się przed symbolami i 
do poświęcania Mi ceremonii, aby szukać wewnętrznego sanktuarium, tym bardziej będziecie 
widzieć, jak wasz dar komunikacji duchowej rozwija się, rośnie i wzrasta, przybliżając was krok po 
kroku do dialogu ducha z duchem, który nastąpi wtedy, gdy człowiek będzie umiał modlić się z 
doskonałością. 
40 Zrozumcie teraz, że jeśli moją wolą jest, abyście uczyli waszych bliźnich drogi do osiągnięcia 
doskonałości w modlitwie, musicie się przygotować, aby dać dowód prawdy i mocy, która w nim 
istnieje. 
41 Czy chcesz ich nauczyć, że wystarczy zamknąć oczy, aby sposób był doskonały? Czy chcesz oszukać 
swoich sąsiadów, każąc im akceptować zachowania bez znaczenia, podczas gdy w tobie nie ma 
prawdziwego przygotowania? To nie tędy droga, ludzie. Nie będziecie bowiem oszukiwać samych 
siebie, ani swoich bliźnich, a tym bardziej Ojca waszego. 
42 Jeśli uczysz się modlić, to dlatego, że będzie w stanie udowodnić prawdę, moc i skuteczność 
duchowej modlitwy. Będziesz uzdrawiał chorych przez modlitwę, będziesz wprowadzał pokój tam, 
gdzie panuje niezgoda, będziesz ratował tego, kto jest w niebezpieczeństwie. Wtedy naprawdę 
odnajdziecie wiarę, a ludzie będą chcieli czynić podobnie. Twoje nauczanie wzbudzi wiarę w sercach, 
które będą zdumione prawdziwością dowodów, jakie im dasz. 
43 Nie zapominajcie: aby modlitwa była skuteczna, wasza wiara musi być mocna, wielka, tak aby 
miłosierdzie było istotą waszego wznoszenia się do Mnie. 
44 Wszyscy, którzy dokonali cudów - wszyscy, którzy dali dowody mocy duchowej - modlili się w ten 
sposób. W ten sposób modlili się patriarchowie najdawniejszych czasów: duch do ducha. Tak modlił 
się Mojżesz na pustyni, a Daniel w jaskini lwów. Podobnie uczyniłem w Jezusie, aby wzmocnić 
człowieka w znajomości prawdziwej modlitwy, udowadniając przed jego oczami moc duchowej 
modlitwy. 
45 Jezus modlił się na pustyni przed tłumami i rozmnożył chleby i ryby ku zdumieniu ludzi. Modlił się 
przy grobie Łazarza, dając dowód, że modlitwa zrodzona z wiary i miłosierdzia daje zdrowie i życie. 
Modlił się z uczniami, objawiając im moc, jaką człowiek nabywa, gdy umie obcować ze swoim Ojcem. 
46 Jak daleko ta ludzkość odeszła od moich poleceń! Wszystko w nim jest powierzchowne, fałszywe, 
zewnętrzne, pompatyczne. Dlatego jego duchowa moc jest nieważna, a żeby nadrobić brak siły i 
rozwoju w duszy, rzucił się w ramiona nauki i rozwinął inteligencję. 
47 W ten sposób, z pomocą nauki, człowiek poczuł się silny, wielki i potężny. Lecz mówię wam, że ta 
siła i ta wielkość są nieistotne w porównaniu z mocą duszy duchowej, której nie pozwoliliście 
wzrastać i przejawiać się. 
48 Kiedy rozwiązłość i materializm osiągnęły wśród ludzi swój szczyt i sprawiły, że zapomnieli o 
swoim pochodzeniu - kiedy przelewający się strumień ich namiętności, ich przyjemności i wad 
zamienił wielu ludzi w istoty niepoważne, nie znające swoich obowiązków wobec Boga, rodziny i 
bliźnich - to słowo przyszło do ludzkości jak źródło krystalicznie czystej wody dla spragnionych serc 
ludzkich. 
49 Jesteście tak przyzwyczajeni do grzechu, że wasze życie wydaje się wam najbardziej naturalne, 
normalne i dopuszczalne, a jednak wydaje się, jakby Sodoma i Gomora, Babilon i Rzym zrzuciły całą 
swoją deprawację i grzech na tę ludzkość. 



50 Chociaż wydaje się to absurdalne, jest to odpowiednia godzina, aby moje słowo rozbrzmiewało w 
sercach ludzi. 
51 Przypomnijcie sobie pogański Rzym, jak obrzydzony rozkoszą - znużony korzystaniem z rozkoszy 
ciała - otworzył swe serce na przyjęcie mojego poselstwa. 
52 Wydarzenia te powtórzą się i zobaczysz, jak moje nasienie wyrasta w narodach, gdzie widziałeś 
ludzi najbardziej oddalonych od drogi prawdy. 
53 Moje Słowo, pełne mądrości, pociechy i obietnicy odnowy, poruszy struny serca, do którego nigdy 
nie dotarło to, co nieczyste i złe. Ci, którzy umarli dla Światła i Prawdy Życia, zostaną wskrzeszeni, a 
moralność, od dawna niszczona, zostanie przywrócona. 
54 Jeśli wtedy poganie nawróceni na moją naukę szukali zbawienia w miłości, której uczyło moje 
słowo, to materialiści tego czasu będą szukać drogi do swego zbawienia w przykładzie, który Jezus 
pozostawił swoim życiem. Ale będą oni również inspirowani duchowym światłem, które mój duch 
wylał na ludzi w tym czasie. Co zawiera to światło? Wiedza o życiu duchowym, objawienie możliwości 
duszy duchowej, oświecenie tajemnic, których człowiek nie był w stanie przeniknąć. 
55 Uczyniłem was, ludzie, powiernikami Mojego nowego Słowa. Przez długi czas dawałem się wam 
poznać, abyście byli pewni, że to Moja Obecność w duchu jest z wami, i abyście mieli dość czasu na 
przyswojenie Moich nauk, spisanie ich i zastanowienie się nad nimi. 
56 W jakim celu to wszystko? Żebyście, gdy ustanie moje objawienie się wśród was, nie mówili, że 
było to przelotne objawienie, którego nie jesteście pewni ani przekonani. 
57 Teraz, gdy wiecie ode Mnie, że zbliża się ostatni dzień tych nauk, zaczynacie odczuwać 
odpowiedzialność, gdyż nie zostawiam was już jako uczniów czy studentów, lecz jako tłumaczy, 
posłańców i świadków przesłania, które usłyszeliście od Mistrza; zostawiam was jako tłumaczy, 
posłańców i świadków przesłania, które usłyszeliście od Mistrza 
58 Niektórzy z was są pełni wiary, siły i gorliwości, oczekując na odpowiednią godzinę, aby rozpocząć 
pracę w ciągu dnia. Inni jednak wątpią w siebie i drżą przed bitwą. Do tych ostatnich kieruję pytanie: 
Czy będzie możliwe, aby inne narody, które nie usłyszały bezpośrednio Mojego słowa, zabrały się do 
pracy przed wami, poruszone jedynie świadectwem tego, co do nich dotarło? 
59 Co sprawia, że jesteś niespokojny? Twoje serce mówi do Mnie: "Panie, niemożność udowodnienia 
prawdy w sposób namacalny materialistom i niedowiarkom". Nie zrozumieliście mnie: Nie 
powiedziałem, że powinieneś uczynić to, co duchowe, co jest niewidzialne i niedotykalne, fizycznie 
dostrzegalnym na oczach sceptycznych ludzi, aby mogli oni uwierzyć w to, co duchowe. Pragnąłem 
przede wszystkim, abyście oczyścili swoje życie i uduchowili się w taki sposób, abyście swoimi 
słowami i swoimi dziełami dawali najlepsze dowody na to, że Nauka, którą wyznajecie jest 
prawdziwa. 
60 Wydaje ci się, że bardzo trudno jest przedstawić dowody, które zadowolą tego, kto szuka 
naukowego wyjaśnienia wszystkiego. Niemniej jednak wielkość, jaką umieściłem w Mojej nauce, jest 
taka, że znajdziecie w niej rozwiązanie, aby móc dać odpowiedź i wyjaśnienie na każdy problem, jaki 
się pojawi. 
61 Czy uważasz, że przyniosłem ci wsteczną doktrynę? Badajcie Moje Słowo, a przekonacie się, że 
objawiło się ono w sposób, który jest w harmonii zarówno z duchowym, jak i intelektualnym 
rozwojem tej ludzkości. 
62 Ani przedtem, ani teraz nie potępiam waszej nauki, bo jest ona drogą, na której człowiek również 
odkrywa Moją prawdę. Ten, kto szuka mnie w całej wiedzy, znajduje mnie, czuje moją obecność i 
odkrywa moje prawa. To, czemu się sprzeciwiam, to zły użytek, jaki robicie z tego, co zostało 
stworzone tylko do dobrych celów. 
63 Dzisiaj ludzie są o wiele bardziej zdolni niż dawniej do zrozumienia natury i mocy Boga. Zobacz w 
tym wpływ, jaki nauka wywarła na zdolność człowieka do poznania. 
64 Kiedy ludzie wciąż wierzyli, że istnieje tylko to, co są w stanie odkryć swoimi oczami, a sami nie 
znali kształtu świata, który zamieszkiwali, wyobrażali sobie Boga, który ograniczał się do tego, co 
znały ich oczy. Ale proporcjonalnie do tego, jak ich umysły stopniowo rozwikłały jedną tajemnicę po 
drugiej, wszechświat rozszerzał się coraz bardziej przed ich oczami, a wielkość i wszechmoc Boga 
wzrastała coraz bardziej dla zadziwiającej inteligencji człowieka. Dlatego w tym czasie musiałem 
udzielić wam wskazówek, które byłyby zgodne z waszą ewolucją. 



65 Ale pytam się ciebie: Czy jest to wiedza materialna, którą zawiera Moje objawienie? Nie, wiedza, 
której was uczę, dotyczy istnienia poza naturą, którą widzicie i którą badacie od tak dawna. Moje 
Objawienie ukazuje drogę, która prowadzi ducha na płaszczyznę życia, z której może on wszystko 
odkryć, poznać i zrozumieć. 
66 Czy wydaje ci się niemożliwe, lub co najmniej dziwne, że Bóg powinien dać się poznać ludziom w 
sposób duchowy, że świat duchowy powinien dać się poznać i zamanifestować w twoim życiu, że 
nieznane światy i sfery powinny ci się zakomunikować? Czy chcesz, aby twoja wiedza się zatrzymała i 
aby Ojciec nigdy nie objawił ci więcej niż to, co już ci objawił? 
67 Nie bądźcie przyzwyczajeni w waszej wierze, i nie stawiajcie granic waszemu umysłowi w wiedzy. 
68 Dzisiaj możecie zaprzeczać, walczyć i prześladować naukę Ducha, ale wiem, że jutro będziecie się 
kłaniać prawdzie. 
69 Każde Boskie objawienie było przeciwstawiane i odrzucane przy jego pojawieniu się, ale w końcu 
światło zwyciężyło. 
70 W odkryciach nauki ludzkość była równie niedowierzająca, ale w końcu musiała się poddać 
rzeczywistości. 
71 Byłeś niedowierzający z powodu swojej materializacji. Na początku wierzyłeś tylko w to, co 
widziały twoje oczy. Ale wy ewoluowaliście i teraz uwierzyliście w to, co odkryła wasza inteligencja. 
Dlaczego nie mielibyście uwierzyć i rozpoznać tego, co jest poza waszym materialnym 
wszechświatem, skoro wasz duch wkracza w tę sferę nieskończonej wiedzy? 
Nie wiecie jeszcze, jak wiele uświadomi sobie ludzkość przyszłości. Porównajcie duchową i materialną 
wiedzę ludzi dawnych czasów z wiedzą, którą posiadacie dzisiaj, a to da wam wyobrażenie o tym, jak 
będzie wyglądało ludzkie życie w nadchodzących czasach. 
72 Teraz jest odpowiedni czas, aby obudzić was do nowego wieku, aby przygotować was i proroczo 
ogłosić wam wszystko, co macie jeszcze ujrzeć. 
73 Zrozumcie, ludzie, że moje przyjście było we właściwym czasie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 276   
 
1 Wśród rzesz ludzi, którzy przychodzą słuchać Mojego nauczania, widzę przybywających "ostatnich", 
którzy po raz pierwszy słyszą to słowo. Otrzymali świadectwo tych, którzy wcześniej zostali 
zaproszeni na moją duchową ucztę. Ale oni nie uwierzyli w Moją obecność i w nadejście Trzeciej Ery. 
2 Lecz oni zbliżyli się, pokonując przeszkody i uprzedzenia, i wystarczyło im usłyszeć pierwsze słowa 
wypowiedziane ustami głosiciela, aby powiedzieć: "Mistrzu, to Ty, rozpoznaję istotę Twojego słowa, 
moja dusza drży". 
3 Błogosławieni, którzy Mnie słuchają i wierzą w Moją Obecność aż do końca Mojej manifestacji w 
1950 roku. Bo zaprawdę powiadam wam: Istota Moja nie opuści ich serc nawet po Moim odejściu. 
4 Głos mój wzywa obecnie wielkie rzesze ludzi, bo dla wielu dusz zbliża się koniec ich pielgrzymki na 
ziemi. To zniechęcenie, to znużenie, ten smutek, który noszą w swoich sercach, są dowodem na to, że 
już tęsknią za wyższym domem, za lepszym światem. Trzeba jednak, aby ostatni etap, który 
przebywają na świecie, przeżyli w posłuszeństwie wobec wskazań sumienia, aby ślad ich ostatnich 
kroków na ziemi był błogosławiony dla pokoleń, które przyjdą po nich, aby wypełniać różne zadania 
w świecie. 
5 Smutek wielu ludzi wynika z faktu, że w swoich długich wędrówkach nie znaleźli drzewa o gęstym 
listowiu, aby odpocząć w jego cieniu. Po drodze znaleźli wprawdzie drzewa, ale były one jałowe, a ich 
nasiona zdrętwiałe. 
6 Wszyscy ci ludzie, którzy Mnie szukali, którzy od dawna mieli nadzieję, wkrótce usłyszą Mój głos i 
pospieszą do niego, bo w ich sercach nie zgasła ostatnia resztka nadziei i ostatnia iskra wiary. 
7 Czeka na nich dzieło mego ducha, to potężne drzewo, którego szukają, w którego cieniu będą 
odpoczywać i którego owocami będą się karmić. 
8 Wtedy, gdy dotrą, ugaszą swój głód i pragnienie, i z radością odpoczną, zobaczą w wyobraźni całą 
swoją przeszłość, która przeminęła: męczące dni marszu przez pustynię, ciemne czasy z ich pokusami, 
otchłanie pełne niebezpieczeństw, wad i niebezpieczeństwa śmierci. Będą pamiętać wszystkie gorzkie 
kubki, które wypili i zobaczą w sobie blizny bitewne po ciężkiej drodze życia. 
9 Tu odzyskają spokój. Czekam na nich. Czy utorować drogę dla nich tak, że nie idą na manowce, i 
praktykować pieśń pochwały, tak, że można je otrzymać z radością świąteczną w swoich sercach. 
10 Najpierw będą uczniami wobec moich nowych objawień, potem, poprzez swoją miłość i dążenie, 
staną się uczniami, a potem, kiedy ich dusza prawdziwie się odżywi i zostanie nasycona tą Esencją, 
nie będą już szukać drzewa, aby znaleźć cień. Wszędzie będą odczuwać moją Obecność, a w niej 
znajdą cień, schronienie, owoce, odpoczynek i pokój. 
11 Jakże ważne jest, aby "ostatni" mocno spotkali "pierwszych", aby przez ich dobry przykład rośli w 
siłę i od pierwszych kroków kroczyli drogą posłuszeństwa, gorliwości i czystości. 
12 Wiele razy mieliście Mnie za swego Mistrza. Ale kiedy Ja ogłaszam się Sędzią, ogarnia was strach. 
Wtedy, w jednej chwili, chcecie oczyścić się z najmniejszej skazy, aby okazać się czystymi przede mną. 
Żal, że mnie obraził, zamienia się w płacz, a twoja dusza zwraca się do mnie w modlitwie. Następnie, 
zdając sobie sprawę, że uczyniliście dobry akt skruchy, uspokajacie się i czujecie się godni wysłuchać 
słowa Boskiego Sędziego, który dotyka dusze swoim światłem. 
13 Błogosławieni, którzy pokutują i zrobić mocnych postanowień korekty i odnowy, bo będzie w 
stanie wznieść się ponad to, co jest nieczyste i szkodliwe. Bez skruchy, introspekcji i postanowień 
korekty, nie będzie miał fundamentów dla sanktuarium musisz zbudować w swojej duszy. Jeśli jednak 
uznacie swoje wady i będziecie się starali uwolnić od nich w przyszłości, wasze sumienie będzie was 
prowadzić we wszystkich dziełach waszego życia. 
14 Czasy, kiedy ludzie szukali oczyszczenia poprzez składanie niewinnych ofiar, dawno już minęły. 
Zrozumieliście również daremność ćwiczeń postnych i błędnych pokut, które praktykowaliście przez 
długi czas. Dziś wiecie, że tylko odnowienie i uduchowienie waszej duszy może dać wam pokój i 
światło. 
15 Głosiłem Moją prawdę w Drugiej Erze jako człowiek przez Mój przykład. Zniosłem bezużyteczną 
ofiarę z niewinnych i nieświadomych istot, ofiarowując Siebie w imię doskonałej Nauki miłości. 
"Baranku Boży" nazwaliście mnie, bo tamci ludzie składali mnie w ofierze w swoje tradycyjne święta. 



W rzeczywistości, Moja Krew została przelana, aby wskazać ludziom drogę do zbawienia. Moja Boska 
miłość została wylana z krzyża na ludzkość tamtego czasu i wszystkich czasów, aby ludzkość 
natchniona tym przykładem, tymi słowami, tym doskonałym życiem znalazła zbawienie, oczyszczenie 
z grzechów i podniesienie duszy. 
16 Rozumiecie teraz, że przyszedłem, aby dać przykład, z którego wy powinniście czerpać zasługi, 
biorąc mnie za przykład, aby wypracować dla siebie dom wiecznego pokoju, szatę światła i 
niewyczerpanego pokoju. 
17 Chcę mieć w Moich nowych apostołach silnych uczniów, uduchowionych i napełnionych światłem 
wiedzy. Dałem wam wiedzę poprzez Moje objawienia, które dałem wam w Trzech Czasach. Nie chcę, 
abyście badali Mojego Ducha, ani niczego, co należy do tego, co duchowe, tak jakby to były rzeczy 
materialne. Nie chcę, abyście mnie badali w sposób naukowców, bo wpadlibyście w wielkie i 
opłakane błędy. 
Nauczyłem was wznosić duszę przez modlitwę, pytać waszego Ojca z pokorą i szacunkiem. Wtedy 
bowiem tajemny skarbiec otworzy się nieco, byście mogli ujrzeć to, co jest przeznaczone dla waszej 
wiedzy, i poczujecie, jak Boskie światło natchnienia przychodzi do waszego zrozumienia. 
18 Modlitwa jest środkiem objawionym waszemu duchowi, by dotrzeć do mnie ze swoimi pytaniami, 
troskami i pragnieniem światła. Poprzez ten dialog możesz rozwiać swoje wątpliwości i rozerwać 
zasłonę, która skrywa jakąś tajemnicę. 
19 Modlitwa jest początkiem dialogu ducha z duchem, który rozkwitnie w nadchodzących czasach i 
przyniesie owoce wśród tej ludzkości. Dzisiaj objawiłem to wszystko temu ludowi, który mnie słucha, 
aby był on prekursorem czasu uduchowienia. 
20 Nie myśl, że dopiero wtedy Mój Duch zaczyna wibrować ponad wszystkich ludzi. Zaprawdę 
powiadam wam, moja wibracja, moje natchnienie, moja obecność i moje światło były z ludźmi przez 
cały czas. Jednak nigdy nie byli oni dostatecznie przygotowani do bezpośredniego odbioru Moich 
przesłań. 
21 W każdym czasie zbliżyłem się do ciebie, zawsze mówiłem do ciebie, zawsze szukałem cię. Wy 
natomiast nigdy nie przyszliście do Mnie w prawdziwy sposób, nigdy nie rozmawialiście ze Mną w 
języku Ducha, ani nie szukaliście Mnie tam, gdzie naprawdę jestem. 
22 Nie trać serca na Moje słowo, gdy ono pokazuje ci twoje przewinienia. Mówię wam również, że 
przebaczyłem wszystkie wady i niedociągnięcia, jakie mieli ludzie, i otwieram przed ich duchem erę 
światła, w której rozpoznają swoje niedoskonałości, aby mogli podnieść się z marazmu i poznać 
prawdę zawartą w Moim Dziele, której do tej pory nie byli w stanie przeniknąć. 
23 Czy chcesz, aby to mój głos odpowiadał jutro na twoje pytania? Naucz się modlić, bo jeśli to się nie 
stanie, to twój umysł będzie odpowiadał. Ale co to będzie w stanie ujawnić ci, ponieważ nigdy nie 
przeniknął sferę ducha? 
Pozwól, aby to była dusza, która wznosi się, która dociera do Mnie, która puka do bram Mojej miłości 
i Mojej mądrości, przez które odnajdziesz cudowne życie, jakiego nigdy nie odkryłaś. 
24 Przejdźcie do sedna Mojego słowa, o uczniowie, tam znajdziecie istotę lekcji, którą wam dałem w 
tym dniu. 
25 Ja jestem twoim przyjacielem - Tym, któremu możesz powierzyć swoje tajemnice - Tym, który 
oddaje za ciebie wszystko. 
26 Widzę, że przychodzisz powierzyć Mi swój smutek, abym uwolnił od niego twoje serce, a Ja ci go 
rzeczywiście udzielę. Ale to się nie stanie, dopóki nie zrozumiecie, że zło nie powinno być leczone 
powierzchownie, ale w jego źródle - że oprócz modlitwy i prośby konieczna jest korekta, introspekcja, 
odnowa. 
27 Jaką zasługę ma Moje uzdrowienie cię z choroby lub uwolnienie cię od jakiejkolwiek dolegliwości, 
jeśli trzymasz się przyczyny swoich dolegliwości? 
28 Módlcie się, abyście mogli otrzymać moje światło i dzięki niemu odkryć przyczyny lub pochodzenie 
waszych prób i nieszczęść. Módl się, abyś czuł się wzmocniony w swojej pokorze. Przedtem jednak 
użyjcie całej swojej woli, aby uniknąć wszystkiego, co mogłoby wam zaszkodzić zarówno na duszy, jak 
i na ciele. 
29 Przyjdźcie do Mnie wszyscy i odzyskajcie zdrowie po waszych cierpieniach. Zobacz, że twoja wiara 
działa cud przywrócenia cię do zdrowia i uzyskania zbawienia. Cud nie jest we mnie, ale w tobie. Nie 



zapominajcie jednak, że to już nie Mojej szaty musicie dotknąć, aby otrzymać cud, ale że musicie 
stanąć przed Moim Duchem przez waszą wiarę i podniesienie. 
30 Ilu z nich odnalazło w ten sposób swoje zdrowie, ponieważ umieli w porę odkryć źródło swoich 
cierpień i z całą wiarą i wolą walczyli aż do zwycięstwa! Jakże wielu odeszło smutnych, zmieszanych 
lub rozczarowanych, nie otrzymawszy tego, za czym tęsknili, ponieważ wierzyli, że przez samo pójście 
do jednego z tych miejsc spotkań lub przez samo zapytanie, otrzymali już wszystko. Nigdy nie dbali o 
odkrycie przyczyny swoich cierpień i musieli odejść, nie uzyskawszy dobra, którego szukali. Są to ci, 
którzy żyją bez duchowego światła, którzy nie znają przyczyny swoich cierpień i wartości, jaką ma 
zdrowie lub pokój. 
31 Większa część ludzi nosi w sercu Tomasza, chce zobaczyć i dotknąć, aby uwierzyć. Lecz powiadam 
wam, że te dowody udzielone najbardziej niedowiarkom z uczniów Moich nie będą powtórzone w 
tym czasie, ponieważ świat nie będzie miał Mnie jako człowieka innym razem i ponieważ zostawiłem 
ten przykład przed każdym z Moich dzieci jako otwartą księgę, aby mogli zgłębić tę lekcję. 
32 Nie myślcie, że mogę objawić się światu tylko jako człowiek. Nie, na razie daję się odczuć w tobie 
duchowo, a to jest dowód, że mogę objawiać się ludziom na niezliczone sposoby. Ja stworzyłem 
wszystko i znam was, dlatego wiem, jak wstrząsnąć śpiącą duszą tej ludzkości. 
33 Moja pokora w tych dniach sprawiła, że serce ludu zadrżało z miłości. Byli oni przyzwyczajeni do 
oglądania pokazu tych, którzy twierdzili, że reprezentują mnie w świecie. Gdy ludzie zobaczyli, że Król 
królów przyszedł bez korony i nie miał tronu na ziemi, ich oczy się otworzyły i poznali prawdę. 
34 W ten sam sposób, również w tym czasie, sprawię, że świat zadrży z powodu Mojej pokory, której 
pierwsze dowody dałem wam, wybierając prostotę i odosobnienie pierwszych, którzy przeczuwali 
nadejście Nowej Ery, aby głosić wśród nich Moje przesłanie 
35 Biada tym, którzy używali mojego imienia, aby duchowo zdominować ludzkość, jeśli przez to 
przeszkodzili jej w rozwoju lub spowodowali jej błądzenie, bo zobaczą, jak tysiące ludzi opuszcza ich 
szeregi w poszukiwaniu prawdy! Biada naukowcom, którzy zamiast ułatwiać życie, uczynili je bardziej 
bolesnym dla ludzi, bo wtedy zobaczą, jak biedni i nieświadomi dokonują cudów, których nie byliby w 
stanie dokonać z całą swoją nauką! 
36 Cuda z tego czasu zostały również spisane jako świadectwo dla przyszłych pokoleń. Zaprawdę 
powiadam wam, te cuda będą się dokonywać bardziej w duszy niż w ciele. 
37 W owych Drugich Czasach uzdrowiłem mnóstwo chorych. Uzdrawiałem niewidomych, 
trędowatych, opętanych, głuchych, chromych i niemych. Wszyscy oni byli chorzy na ciele, ale dzięki 
cudowi dokonanemu na ich ciałach, ich dusze zmartwychwstały. 
38 Przychodzę przede wszystkim po to, aby dać światło duszy, dać jej wolność, rozpalić jej wiarę i 
uzdrowić ją z wszelkiego zła, aby potem przejęła je, aby wzmocnić i uzdrowić swoje ciało. 
39 Czy nie sądzisz, że z upływem czasu muszę uważać cię za coraz bardziej zaawansowaną, a zatem 
Moje lekcje muszą być coraz wyższe? 
40 Dlatego świat już nie zobaczy mnie urodzonego w stajni, ani nie zobaczy mnie umarłego na krzyżu, 
ale będzie musiał ewoluować w górę, aby odczuć moją duchową obecność. 
41 Ludzkości, czy ból, nieszczęście i chaos, które was otaczają w tym czasie, wydają się wam 
nieprzewidywalne? Jeśli jesteście zaskoczeni, to dlatego, że nie byliście zainteresowani moimi 
proroctwami i nie przygotowaliście się. Wszystko zostało przewidziane i wszystko zostało 
zapowiedziane, ale zabrakło wam wiary i teraz w rezultacie pijecie bardzo gorzki kielich. 
42 Jeszcze dziś prorokuję przez ludzki zmysł pojmowania. Niektóre proroctwa wypełnią się wkrótce, 
inne w odległych czasach. Ci ludzie, którzy je słyszą, ponoszą wielką odpowiedzialność, aby uczynić je 
znanymi ludzkości. Zawierają one bowiem światło, które pozwala ludziom zrozumieć rzeczywistość, w 
której żyją, aby mogli zatrzymać się w swoim szaleńczym biegu ku przepaści. 
43 Moi posłańcy dadzą narodom do zrozumienia, że jeśli będą kontynuować swoje niemądre i 
szalone dążenie do wielkości i władzy, używając takich mocy i elementów, których jeszcze nie znają i 
nie wiedzą, jak używać, to ta ziemia, która była rajem stworzonym przez Pana, a później doliną łez z 
powodu ludzkich grzechów i nieposłuszeństwa, zostanie zamieniona w pole śmierci i ciszy w wyniku 
nikczemności ludzi. 
44 Czy można to nazwać sukcesem lub zwycięstwem nauki? Byłoby zwycięstwem ludzkości, gdyby 
osiągnęła życie w pokoju i harmonii, ponieważ wtedy położyłaby fundamenty pod swoje największe 



sukcesy, zarówno ludzkie, jak i duchowe, wypełniłaby przykazanie, które wam radzę: miłujcie się 
wzajemnie. 
45 Z innych krain przyjdą do tego ludu tłumy, które chętnie zapytają was o wydarzenia duchowe, 
których byliście świadkami w tym czasie, a także o objawienia i proroctwa, które wam dałem. 
Bowiem w wielu częściach świata otrzymano Moje przesłania, które mówią, że Mój Boski promień 
zstąpił do jakiegoś miejsca na Zachodzie, aby przemówić do ludzkości tego czasu. Kiedy nadejdzie 
czas, zobaczycie, że przyjdą oni z innych ludów i narodów, aby was szukać. Wtedy ludzie z wielkich 
denominacji zostaną uderzeni, że to nie do nich się zwracałem. 
46 Teraz rozumiecie, dlaczego chcę, żebyście walczyli z waszym materializmem, żebyście usunęli 
wszystkie wasze wątpliwości i błędy. Nie chcę bowiem, aby wasi bliźni, gdy przyjdą do was, doznali 
rozczarowania lub zawodu. Nie chcę, aby oni, zamiast nazywać was braćmi, stali się waszymi 
wrogami. 
47 Czy nie boli cię tak wielkie zamieszanie, jakie panuje na świecie? Czy nie cierpisz w obliczu tak 
wielkiej duchowej ciemności? 
48 Bądźcie dobrymi uczniami - wielkimi w waszej wiedzy i pokornymi w waszym sposobie pouczania. 
Mówię wam, abyście korzystali z każdej okazji do siewu, jaką oferuje wam życie. Ale musicie być 
świadomi, że każdy, kto nazywa siebie mistrzem, nie będąc nim, będzie odpowiedzialny za wszystko, 
co robi na swojej drodze, jak również za próby, których doświadcza na swojej drodze. 
49 Jest to cenna chwila na refleksję, abyście mogli uwolnić się od rutyny, skierować się na drogę 
postępu i naprawdę poznać czystość tej Pracy. Bo nie wszyscy z was rozważyli jego czystość, ani go 
nie zrozumieli. Widzę jednak wśród was tak dziwne formy kultu i praktyki, że wprawiają one w 
zakłopotanie większość, nawet jeśli podobają się niektórym, którzy mają skłonność do obrzędów. Nie 
są oni świadomi, że postępując w ten sposób dają powód do śmieszności w przyszłości. 
50 Czy myślisz, że Mistrz obawia się, że ludzie zniszczą jego dzieło? Nie, ludzie, Ojciec nie ma się czego 
obawiać, Jego Dzieło jest niezniszczalne. Chcę, abyście kochali prawdę, abyście przedstawiali Moje 
Dzieło w całej jego czystości. Jeśli bowiem tego nie uczynicie, sprawicie wiele bólu, tak jak uczynili to 
ci wszyscy, którzy w jakiejkolwiek wspólnocie religijnej, bez współczucia dla swoich braci i sióstr, 
wprowadzili zamęt, zepsuli lub zranili swoich bliźnich, dając im kamienie zamiast chleba, ciemność 
zamiast światła lub kłamstwo zamiast prawdy. 
51 Wszyscy otrzymaliście to słowo, ludzie, bądźcie świadomi tego, co usłyszeliście, a jednak mówię 
wam: Nic nie zmusza cię do służenia mi, ani do podążania ścieżką wyznaczoną dla ciebie. Ale kto 
chce, kto nie może oprzeć się miłości, którą czuje w sercu, kto nie boi się zakrwawić swej stopy na 
ścieżce - niech weźmie swój krzyż i idzie za swoim Mistrzem, gotów służyć Mi w bliźnich. 
52 To jest Eliasz, który był wśród wielkich tłumów, aby uczyć ich drogę prawdy, mówić do nich o 
królestwie Bożym, aby pokazać mężczyzn duchowość i uwolnić ich od zamieszania, nieprawości i 
niegodziwości. 
53 Eliasz wzywa ludzi do nawrócenia, pokazuje im cnoty i miłość, aby prowadzić ich jak owce z 
owczarni do mnie. 
54 W tej Trzeciej Erze skierowałem Mój uniwersalny promień na intelekt człowieka, by przekazać 
wam Moje słowo. Lecz ludzkość jeszcze nie zwróciła uwagi na Moje Boskie objawienie, ponieważ 
stworzyła wielu bogów według swoich zmysłów, według swoich wyobrażeń. A ja wam powiadam: 
Jeden jest tylko prawdziwy Bóg, który nie ma początku ani końca, i który dał człowiekowi iskrę swego 
Boskiego Ducha, która jest światłem sumienia, uczącym go odróżniać dobro od zła. 
55 Naród wybrany: Uczeni różnych wyznań i doktryn, różnych kościołów i sekt, ćwiczą się w badaniu 
owoców tej nauki Ducha. Zapytają was, jaka jest natura Boga, do którego obecnie się zwracacie. Jeśli 
jesteście przygotowani, będziecie oświeconymi ludźmi, którzy będą wiedzieli, jak odpowiedzieć na 
każde pytanie. Chcę, żebyś wiedział, jak bronić tej Sprawy, bo będziesz mówił słowa prawdy. Gdy się 
uduchowicie, nie będziecie mieli się czego obawiać ze strony ludzi, ponieważ będziecie świadczyć o 
mojej prawdzie swoimi słowami, myślami i uczynkami. 
56 Jeśli wypełniacie moje prawo, mężczyźni nie uczyni was oszustami, bo zobaczą wasze 
posłuszeństwo i będą uważać was za swoich braci i siostry. 
57 Każdy, kto ma w sobie dobre zasady, kto zastanawia się nad swoim postępowaniem, kto usuwa 
fałsz ze swoich słów, kto działa z miłością, współczuciem i miłosierdziem dla bliźniego, odczuje w 



sobie przejaw mojej boskości i będzie podobny do swojego Boga w wielkoduszności swojego 
postępowania i w postanowieniach czynienia dobra. 
58 Jakże mało jest takich serc! Mała jest liczba tych, którzy w ten sposób wypełnili Moje Prawo. Ale 
was, którzy jesteście narodem wybranym, nauczyłem czynić dobro. Możecie to zrobić swoimi 
dobrymi myślami, swoimi modlitwami. Poprzez modlitwę możecie wywyższyć waszą duszę duchową 
do Mojej Boskości. Ponieważ jestem nieskończony, schodzę do waszego świata, aby was pieścić, dać 
wam pociechę i nauczyć was przestrzegać mojego prawa. 
59 Dzień po dniu przebywam wśród was, aby nauczyć was praktykowania cnót, powierzyć was Mojej 
miłości, i oświecam waszą duszę i wasz umysł, abyście wszędzie powstawali z zamiarem czynienia 
dobra, z zamiarem odnowy. Ja nauczyłem was przebaczać, aby ten, kto jest w ciemności, mógł 
zobaczyć, że jesteście dziećmi światłości. W ten sposób możecie pokazać światu drogę prawdy przez 
wasz dobry przykład i możecie świadczyć przez wasze uczynki miłości, że otrzymaliście moje słowo. 
60 Ludzie nie będą mieli wam nic do zarzucenia, bo zobaczą, że zostaliście natchnieni przeze mnie, 
aby czynić to, co dobre. 
Pracuj w tym duchowym dziele, tak jak jest Moja Wola, abyś mogła ukazać ludzkości nowe horyzonty, 
abyś mogła rozświetlić ciemne ścieżki, po których dotychczas kroczyła. 
62 Powierzcie się bezpośrednio Mnie, bo tylko Ja mogę przeniknąć waszą duszę i usłyszeć wasze 
tajemnice z nieskończonym współczuciem i bezgraniczną miłością. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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