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Przedmowa  
  
Pierwsze tomy tego dzieła Księga Prawdziwego Życia zawierają w swoich przedmowach pewne tło 
historyczne i wyjaśnienia, tak więc dalsze wyjaśnienia są tutaj zbędne. Ponadto, na końcu tomu 
znajdują się dwie książeczki wprowadzające do całości dzieła. Poniższe fragmenty mogą dać 
czytelnikowi mały przedsmak jasnej i podnoszącej na duchu mocy boskiego słowa: Gdy tylko 
zrozumiesz, że przyszedłeś na ten świat, aby zdobyć doświadczenie i zrealizować boskie prawo 
miłości i miłosierdzia wobec bliźniego, przeniknąłeś do harmonii tego życia. Wiecie już dzięki moim 
objawieniom, że kto nie przestrzega mojego prawa, musi powrócić na ten świat, dopóki dusza nie 
wypełni powierzonego jej zadania. (U 228, 54) 
Jest w was część materialna, która jest z ziemi, i część duchowa, która jest z nieba. Jest czas, kiedy 
człowiek czuje, że jest materią, i czas, kiedy czuje, że jest duchowy. Gdy opuścicie to ziemskie ciało i 
przejdziecie do stanu duchowego, zrozumiecie to, czego teraz nie rozumiecie. Twoje ciało pozostanie 
tutaj, ponieważ należy do ziemi. Lecz wasza dusza poleci do wyższych rejonów, gdzie będziecie dalej 
żyć i kontynuować waszą duchową ewolucję. (U 228, 69) 
Dusze są na różnych szczeblach drabiny, ale kocham je wszystkie jednakowo i daję im środki, aby 
mogły osiągnąć szczyt. W ten sam sposób powinniście kochać swoich bliźnich bez względu na stopień 
rozwoju duszy, jaki posiadają. (U 223, 72) 
Wszystko, co zostało stworzone, oddaje mi hołd, od atomu do gwiazdy największych rozmiarów, od 
najbardziej opóźnionej w rozwoju istoty ludzkiej do najbardziej rozwiniętej duszy. Wy, którzy znacie 
wszystko, co istnieje w waszym świecie, widzicie jak każda istota i każde ciało wykonuje swoje 
zadanie i wypełnia swoje przeznaczenie. W tym spełnieniu oddają mi hołd. Jest to hołd dla ich 
harmonii z całością. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie rzeczy stworzone radują się same w sobie, 
nawet skała, która wydaje się wam bezwładna lub martwa z powodu swojej twardości i bezruchu. 
Albowiem Duch Boży, który jest we wszystkim, co przez Niego stworzone, jest życiem. (U 229, 53) 
Królestwo Ducha jest nieskończone; ale aby osiągnąć wzniesienie, które pozwoli ci cieszyć się nim i 
żyć w nim, trzeba znać drogę i mieć światło, aby się do niego wznieść. Nie myślcie jednak, że 
lekceważę wasze ziemskie życie: nie, uczniowie. Dlaczego miałbym to lekceważyć, skoro 
przygotowałem to dla ciebie? Zrozum, że życie w świecie materialnym jest również częścią życia w 
duchowym, nieskończonym i wiecznym królestwie. (U 223, 26) Gdybyście mogli przemienić tę ziemię 
z doliny łez w świat szczęścia, gdzie kochalibyście się wzajemnie, gdzie staralibyście się czynić dobro i 
żyć według Mojego Prawa, zaprawdę powiadam wam, życie to byłoby w Moich oczach jeszcze 
bardziej zasłużone i podniosłe niż egzystencja pełna cierpień, nieszczęść i łez, choćbyście nie wiem jak 
bardzo chcieli je znosić. Kiedy będziecie w stanie tak zjednoczyć życie duchowe z życiem ludzkim, że 
nie będziecie już widzieć granicy między jednym a drugim? Kiedy uczynisz ze swego istnienia jedno 
życie, odrzucając ideę śmierci, aby wejść w wieczność? To światło wiedzy nie będzie w ludziach, 
dopóki duchowość nie zakwitnie na świecie. (U 219, 16) 
Nadejdzie czas, kiedy ograniczenia tego świata zostaną zniesione przez miłość i kiedy światy zbliżą się 
do siebie poprzez uduchowienie. (U 213, 61) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 208  
 
1 Przebudziło was echo Mojego Słowa i przybyliście z dalekich krajów, ludów i krain, w długiej drodze 
pełnej wypadków, pragnąc spotkać Mistrza. I osiągnęliście to, dla czego trudziliście się i 
poświęcaliście, bo przyszliście do mnie. uczyniłeś pierwszy krok na drodze, która zaprowadzi cię na 
szczyt góry, gdzie Ja wyszedłem przed ciebie, aby cię oczekiwać; otworzyłeś swoje serce dla Mnie i 
dotarłeś do Mnie; dotarłeś do Mnie swoim sercem 
2 Otworzyliście swoje serce jak czystą księgę, abym w niej napisał to pouczenie; niektórzy ofiarowali 
Mi swój umysł, niektórzy ofiarowali Mi swoje serce, niektórzy ofiarowali Mi swój umysł niektórzy 
ofiarowali Mi swój umysł, zapisałem w nim także Moje Słowo, oczekując, że serce będzie otwarte; 
otworzyłem go jak pustą księgę, aby zapisać w nim tę instrukcję; niektórzy ofiarowali Mi swój umysł, 
zapisałem w nim także Moje Słowo, oczekując, że serce będzie otwarte bo to światło przeniknie do 
duszy duchowej, gdzie znajdzie mieszkanie, którego nigdy nie opuści; zapisałem w niej Moje Słowo; 
zapisałem w niej również Moje Słowo 
3 Moje Słowo nigdy nie było tak jasne i szczegółowe jak w tej Trzeciej Erze, gdzie uczyniłem je 
bardziej zrozumiałym dla człowieka. Moje Słowo pozwala wam zrozumieć to, co dałem wam w 
ostatnich dwóch wiekach. Dwa przykazania, które wam zostawiłem na samym początku, zawierają 
całą Moją naukę: "Będziesz miłował Boga z całego serca i z całej duszy, a bliźniego swego jak siebie 
samego." Później Jezus powiedział wam: "Miłujcie się wzajemnie", a teraz kontynuuję Moje nauki, 
aby dokończyć Moje dzieło wśród was, wypełniając w ten sposób Moją obietnicę powrotu. 
4 W tym czasie nie pojawiłem się w żadnym Kościele, bo przyszedłem z pragnieniem świątyni, która 
jest w waszym sercu. Uroczystość liturgii i przepych obrzędów religijnych nie przyciągają Mojego 
Ducha, ani nie reprezentują Mojego Kościoła. 
5 W Drugiej Erze przywódcy religijni i kapłani oczekiwali, że Mesjasz narodzi się w Kościele. Ale ja nie 
przyszedłem na świat z nimi, bo dla mnie stajenka betlejemska była czystsza, a u pasterzy znalazłem 
więcej miłości i ciepła w mroźną zimę. To jest powód, dla którego ówcześni teologowie się mylili, a 
władcy prześladowali mnie od moich narodzin aż do mojej śmierci. 
6 Dziś teologowie są znowu w zamieszaniu w związku z moim powrotem, ponieważ proroctwa i 
zapowiedzi tych samych nie zostały poprawnie zinterpretowane. 
7 Od początku były wątpliwości co do mojego przyjścia, chociaż dałem wam dowody, które 
świadczyły o mnie. W ten sposób budowałem wiarę w sercach mojego ludu. 
8 W obecnym czasie powstały wielkie rzesze uczniów, lecz mimo swej liczebności nie osiągają oni tej 
wiary i mocy, jaką posiadało tych dwunastu, którzy szli za Mną w Drugiej Erze. Ale co zrobisz po Moim 
odejściu? Wszyscy wiecie, że będę kontynuował przemawianie do was podczas ostatnich trzech lat 
nauki, którą otrzymacie poprzez ludzki umysł. Gdybyście mnie naprawdę rozumieli, mielibyście 
pewność, że jestem wiecznie z wami, że mówię do was wiecznie. Lecz kto z was przygotowuje się 
wewnętrznie do odczuwania Mojej Boskiej Obecności i do słyszenia Mojego głosu? kto osiągnie, do 
1950 roku, wyznaczonego czasu Mojego odejścia, konieczne uduchowienie, aby komunikować się z 
Mistrzem bez nosiciela głosu? 
9 Nie obrażę się, jeśli nie ofiarujecie mi ołtarzy ani kwiatów, ani jeśli nie zapalicie dla mnie lamp. Tym 
bowiem, czego szukałem w sercu człowieka przez wszystkie czasy, jest ołtarz duchowy. 
10 Kwiaty są ofiarą ogrodów i łąk; ich zapach i wonność przychodzi do Mnie jako ofiara miłości. 
Dlatego nie pozbawiajcie łąk i ogrodów ich darów miłości. Nie zapalajcie innych lamp niż te, które są 
wynikiem wiary w Moją Boskość. Bo zapalanie lamp naftowych nic wam nie da, jeśli wasze serca są 
ciemne. 
11 Nie jesteście w stanie zrozumieć, a tym bardziej wprowadzić w życie, doskonałej Nauki, którą wam 
objawiłem. Jej nazwa Trynitarna Maryjna Doktryna Duchowa mówi wszystko: duchowe wzniesienie, 
uznanie Trójcy objawień Bożych i cześć dla Maryi, Boskiej czułości. 
12 Zanim rozpoczął się rok 1948, powiedziałem wam przez niezliczonych nosicieli głosu: "Przygotujcie 
się, bo przerobię wasze obrzędy duchowe". Nie chcę bowiem, aby świat osądził was jako złych 
uczniów, którzy sprawili, że ich Mistrz uczestniczy w ich zbytecznych zwyczajach. Powierzyłem wam 
Moje doskonałe dzieło, którego nie wolno wam zakłamać waszymi sposobami działania. Niech każdy, 



kto chce iść za Mną, niesie swój krzyż i przekazuje prawdę całym swoim jestestwem, na ile potrafi i na 
ile pozwalają mu jego możliwości. Nie zawsze jesteście przygotowani, ale zawsze powinniście być, bo 
wtedy, kiedy najmniej się tego spodziewacie, może pojawić się próba lub potrzebujący, a wtedy 
musicie być natychmiast pod ręką. 
13 Dla ojców rodzin ciężar krzyża jest ciężki. Wprowadziwszy na świat nowe pokolenia, zrozumieli, że 
to nie wystarczy, by uznać swoje zadanie za zakończone. Prawo Ojca dla pierwszych ludzi brzmiało: 
"Rośnijcie i rozmnażajcie się". A w obecnym czasie, kiedy zauważam wielką ewolucję w duszy 
ludzkiej, powtarzam wam: "Rośnijcie i rozmnażajcie się", ale nie tylko w rzeczach materialnych, ale w 
duchowych, w cnotach, w miłości. To jest prawo od początku do końca, które macie wypełnić, 
abyście weszli do Mnie zadowoleni i mówili do Mnie: "Panie, oto moje duchowe i ludzkie spełnienie, 
oto mój owoc". 
14 Umiłowani ludzie, czasy nie pozwalają wam stać w miejscu. Siły natury, ból, wojna, konflikt i chaos 
nieustannie mówią ci: "Obudź się i pracuj!". Niech serce wasze będzie napełnione tym winem, które 
jest krwią Mistrza, aby mogło się ono rozlać na waszych bliźnich jako życie i jako miłość. 
15 Pamiętaj, że moje słowo pochodzi od Ojca, który cię szuka, który cię kocha i koryguje cię, który 
podnosi cię, gdy się potkniesz i uzdrawia cię, gdy jesteś chory. Nie przyszedłem tego dnia, aby dać ci 
instrukcje, ale po prostu, aby cię pieścić. Uczynię wszystkie wasze czyny jasnymi w świetle waszego 
sumienia, ale nie odsłaniając jednych przed drugimi, abyście w ciszy usłyszeli głos wewnętrznego 
Sędziego i pamiętali, że uczniowie Jezusa mają swoimi uczynkami chwalić imię swego Mistrza. 
16 Często mówię o Moim odejściu tak, jak to uczyniłem z Moimi apostołami Drugiej Ery: Jezus był 
otoczony Swoimi uczniami. Prawie wszyscy byli starsi od Mistrza. Podczas gdy niektórzy byli w 
średnim wieku, inni byli w zaawansowanym wieku. Był tylko jeden, który był młodszy od Jezusa, a był 
nim Jan. Mistrz ponownie mówił o swoim rychłym odejściu, a wobec tej zapowiedzi ci mężowie 
zastanawiali się: "Dlaczego On mówi o swoim rychłym odejściu, skoro my jesteśmy bliżej końca?". 
Powodem tego było to, że uczniowie nie mogli pojąć, że Człowiek, który był pełen życia, miłości i 
mocy, mógł umrzeć na ziemi. Nie mogli pojąć, że Ten, który przyszedł od Ojca, mógł przestać żyć. Lecz 
Jezus nadal mówił o swoim odejściu i nadal się żegnał, tak, że serca te przyzwyczaiły się do myśli o 
rozstaniu i zrozumiały, że muszą wykorzystać ten czas i zachować to cenne nasienie w swoich 
sercach. Wtedy jeden powiedział do swego Mistrza: "Panie, jeśli ktoś będzie próbował Cię dotknąć, 
my mu w tym przeszkodzimy". Na co Jezus odpowiedział: "To, co jest napisane, spełni się, a wola Ojca 
będzie spełniona". Bo niebo i ziemia przeminą, zanim spełni się Jego słowo." 
17 Uczniowie słuchali przygnębiony i smutny, potajemnie zastanawiając się: "Co oni mogą zrobić, jeśli 
nie był już z nimi? Jak oni będą w stanie walczyć samotnie wśród ludzi? Jak mogli przynieść światło do 
niewidomych, oczyścić trędowatego, wskrzesza umarłych, i nawrócić grzesznika? Mistrz czytał w ich 
myślach i przy stosownej okazji powiedział im: "Będziecie na miejscu Moim jako owce między 
wilkami". Lecz jeśli uwierzycie we Mnie i będziecie postępować dalej, nie zginiecie." 
18 Moja męka się dokonała, Moje słowo się spełniło, a Moi apostołowie czuli, że ich odwaga i wiara 
słabną, gdy widzieli Jezusa pocącego się krwią w Ogrodzie Oliwnym, jakby bał się ludzi ─ Tego, który 
miał władzę w swoich rękach. Wobec krzyczącego tłumu spodziewali się, że Mistrz go uciszy, 
ponieważ On sam uciszył opętanych. A kiedy nikczemne ręce chwyciły Rabbiego, aby Go aresztować, 
przerażeni uczniowie pytali: "Panie, dlaczego pozwoliłeś się aresztować jak przestępca, skoro w Tobie 
nie ma żadnego grzechu?". Mimo to, ukryli się i opuścili swego Pana. Jednak Chrystus nadal nauczał, 
zarówno jako Bóg i jako człowiek. On bowiem chciał być człowiekiem, aby dać doskonały przykład i 
odczuwać ludzki ból. W Nim były wszystkie lęki, wszystkie opuszczenia. Przyjął w swoim ciele wszelką 
podłość i hańbę. A potem nadeszła ostatnia godzina. 
19 Z wysokości drewnianego krzyża Jego oczy szukały wśród tłumu Jego przyjaciół, uczniów, tych, 
którzy z Nim żyli, kochali Go i naśladowali Go na drogach. Ale tych nie było w godzinie śmierci; Jego 
fizyczne oczy ich nie widziały. Tylko Jan, najmłodszy, był obecny i stał przy matce Mistrza. Uczniowi 
przekazał swoje ostatnie orędzie, a Maryję konsekrował na Matkę powszechną w tym momencie 
przed całą ludzkością. 
20 Wszystko zostało wykonane. 
21 Uczniowie, zjednoczeni w lamencie i smutku, szukali pociechy u Maryi. Ale Mistrz, stając się już 
istotą duchową, uczynił się widzialnym. Odwiedził Maryję i święte kobiety, które dały świadectwo 



apostołom o tym, w co wątpili. Ale Jezus, chcąc im udowodnić, że nadal mieszka wśród nich, również 
szukał ich, aby im się pokazać. 
22 Apostołowie przebywali w pewnym domu przy pewnej okazji. Thomas nie był wśród nich. Podczas 
gdy ci ludzie oddawali się swoim wspomnieniom, Mistrz wszedł do nich przez ściany i powiedział do 
nich: "Pokój mój niech będzie z wami". Zdumienie uczniów było nie do opisania, gdy rozpoznali 
dźwięk tego głosu, unikalne dla nich. 
23 Postać Jezusa znowu zniknęła, a apostołowie pełni sił witalnych i radości przekazali tę wiadomość 
Tomaszowi. Lecz ten ostatni wyśmiewał się z braci swoich. I podczas gdy on zaprzeczył zeznania, 
Jezus pojawił się ponownie w pokoju z zamkniętymi drzwiami, pozdrawiając: "Pokój z tobą". Tomasz 
najpierw przestraszony w obliczu cudu, potem pełen wyrzutów sumienia kontemplował postać 
Jezusa, ale dręczyły go wątpliwości. Wtedy Mistrz powiedział do niego: "Chodź tu, Tomaszu, włóż 
palce twoje w ranę u boku mego". Niewierzący i materialnie myślący uczeń włożył je, a przez tę ranę 
mógł oglądać Ziemię Obiecaną. Wtedy Tomasz upadł u stóp swego Mistrza, a ogarnięty bólem i 
wyrzutami sumienia wyznał: "Panie, Panie, to Ty". "Tak, Tomaszu, teraz wyznajesz, że to ja, bo 
widziałeś. Błogosławieni, którzy wierzą nie widząc." 
24 Ludzie: doświadczacie tego wszystkiego teraz. Wciąż zapowiadam wam Moje odejście. Stopniowo 
rozluźniam wasz materializm, żebyście później nie byli niedowiarkami, ignorantami i nie byli 
zdezorientowani. 
25 W ostatnim dniu Mojego pobytu wśród was nie chcę widzieć, jak rwiecie włosy, nie chcę, aby 
wasze usta wołały: "Dlaczego odchodzisz, Mistrzu?". 
26 W ostatniej chwili chcę cię widzieć owiniętą w płaszcz duchowości, spokoju i oddania, pełną 
ufności, że tak naprawdę nie odeszłam, że jestem bliżej ciebie. 
27 Powiedziałem wam, że każde oko, grzesznik i nie-grzesznik, ujrzy mnie. Niektórzy zobaczą 
duchowo postać Jezusa, inni poczują Moją Obecność w swoim sercu, niektórzy dostrzegą Moje 
Światło w swoim umyśle, a jeszcze inni zobaczą cuda na swojej drodze. Będę dawał świadectwo o 
sobie w modlitwie i w próbach. Ale nie będzie wam potrzebne oglądanie ludzkiej postaci Jezusa, lecz 
odczuwanie Mnie w duszy i w sercu. Nie będzie smutku, nie będzie pustki ani opuszczenia, nie będzie 
żalu ani szlochu. 
28 Chcę, abyście się połączyli przy Moim odejściu, abyście zjednoczyli wszystkie wasze siły duchowe. 
Za ich pomocą możesz przedstawić to, co Mistrz dał ci swoim słowem. 
29 Jeśli jest prawdziwy związek między wami, będą znaki w niebie i na ziemi, i narody będą wiedzieć. 
30 To było moje słowo nauczania, to było moje słowo miłości i pouczenia: niekończąca się pieszczota. 
31 Musicie się coraz bardziej przygotowywać, gdyż zbliża się czas, kiedy nie będę już mówił do was 
przez ludzką zdolność pojmowania. Będziecie starać się coraz bardziej nasycać się duchową mocą, 
którą przekazuje Moje Słowo. Materializm jest u szczytu. Do dziś świat żyje bez odczuwania i 
słyszenia mnie. Tylko nieliczni żyją uduchowieni, którzy widzą Moje światło i postępują naprzód na 
swojej drodze; ale jakże wielu jest w ciemności. Niektórzy są w oczekiwaniu na Mój powrót, w nich 
żyje wiara, że Chrystus powróci, aby stać się człowiekiem. 
32 Uczniowie, wy, którzyście Mnie słyszeliście: macie wyraźnie przed sobą zadanie, które macie 
wypełnić: głosić ludziom Dobrą Nowinę o Moim przyjściu w tym czasie i dać im poznać Moje 
objawienia i nauki. Wy jesteście świadkami, którzy wiedzą, że przyszedłem do was w ten sam sposób, 
w jaki ostatni raz byłem widziany w Drugiej Erze: duchowo. 
33 Lecz zanim będziecie mogli komunikować się z waszym Panem z ducha na ducha, chciałem 
przekazać wam Siebie poprzez intelekt prostych ludzi, lecz obdarzonych przeze Mnie, tak żeby ta 
komunikacja służyła wam jako podstawa lub przygotowanie do waszej przyszłej ewolucji w górę. 
34 Nauka o człowieku, z jej osiągnięciami, jest dowodem na to, że dusza ewoluowała, i chociaż droga 
ta jest w każdym przypadku inna, w każdej epoce pozostawiła ślad swojej ewolucji w górę. Nadejdzie 
dzień, w którym nauki same przyczynią się do ewolucji duszy, gdyż wszystko zmierza do tego celu. 
Mówię wam, że prawdziwym naukowcem jest ten, kto z miłości do bliźniego szuka w najskrytszych 
zakątkach Stworzenia jego tajemnic, aż znajdzie Boskie Światło. Ten, kto pracuje w ten sposób, nigdy 
nie będzie zarozumiały z powodu swojej pracy; będzie uważał siebie jedynie za narzędzie Stwórcy. Z 
tego powodu nigdy też nie zaprzeczy istnieniu Boga. 



35 Nadejdzie też czas, kiedy mnisi zamknięci w celach opuszczą je, ponieważ przekonają się o 
bezużyteczności ucieczki od świata i mistycyzmu. Będą walczyć wśród ludzi, aby służyć celowi, dla 
którego zostali stworzeni. Jednym słowem, położą kres duchowej stagnacji, aby wkroczyć na drogę 
postępu. 
36 Ziarno duchowości jest ziarnem Trzeciej Ery, które zasiewam wśród was. Daje on ludzkości sekret 
osiągnięcia lepszego życia. 
37 Zobaczcie, jak ludzie, z braku duchowości, źle oceniają i dzielą się. Sami stworzyliście różne ścieżki, 
które oddalają jednych od drugich. Sami jesteście świadkami tego braku zrozumienia. 
38 Znowu mówię wam, że wojna między ludźmi jeszcze się nie skończyła. Nastąpi bowiem wojna 
ideologii, wyznań i religii, filozofii i doktryn, z których każda będzie chciała być jedynym posiadaczem 
prawdy wobec innych. 
39 Moja Ofiara Drugiej Ery nie została jeszcze zrozumiana przez tę ludzkość. Chociaż większość 
twierdzi, że uznają Chrystusa, nie uznali siebie we mnie. Po co szukać mnie przebiegłymi drogami, 
skoro ja chodzę tylko drogą łagodności, miłosierdzia i sprawiedliwości? 
40 Aby mnie dosięgnąć, trzeba koniecznie kochać swoich bliźnich. 
41 Dziś nadal potrzebni są duchowni, sędziowie i nauczyciele. Ale kiedy twój stan duchowy i moralny 
zostanie podniesiony, nie będziesz już potrzebował tych podpórek, ani tych głosów. W każdym 
człowieku będzie sędzia, przywódca, nauczyciel i ołtarz. 
42 Pragnę ujrzeć lud bez obrzędów, dekretów i dogmatów, który wie, jak iść właściwą drogą i który 
żyje moją nauką miłości. 
43 Daję wam tę wolność w obecnym czasie, bo nie jesteście już poddani pewnym formom kultu. To 
nie jest nowa ścieżka, ale część tej samej ścieżki, którą wam wyznaczyłem, ale której nie znaliście. 
Badajcie, wnikajcie w Moje słowa, a zrozumiecie, że w nich jest prawda. 
44 Jestem miłością i jako miłość daję wam siebie, nie stawiając wam żadnych warunków. W czasach, 
przez które przechodzicie, potrzebujecie tej zachęty, tej miłości, która jest ponad wszystkie ludzkie 
uczucia. 
45 Aby uzyskać to wzniesienie, które pozwala wam obcować z Moją Boskością, nie musicie już 
pobudzać waszych zmysłów harmonią kilku nut muzycznych, ani podniecać się w obliczu obrzędów 
czy przedmiotów materialnych. Twoja dusza porusza tylko to, co jest głęboko duchowe. Ilekroć 
otwieracie swoje serce, by wznieść swoją duszę do Mnie, doświadczacie tego poczucia pokoju, który 
zstępuje z Nieskończoności. 
46 Jak to jest możliwe, że istnieją istoty ludzkie, które nie robią nic dla swojego rozwoju duchowego? 
Jak mogą istnieć istoty ludzkie, które upadają niżej niż istoty gorsze lub bezrozumne? Istota 
bezrozumna nie grzeszy, gdyż ogranicza się jedynie do przestrzegania własnych praw. Człowiek 
natomiast grzeszy bardzo mocno, ponieważ nosi w sobie duszę światła, ducha i dar intuicji. 
47 Wśród tych, którzy są powołani do pracy w tym dziele, są i tacy, którzy niekiedy zapominają o 
drodze, o duchowym znaku, którym Pan ich naznaczył, tak że na swej drodze mogą pozostawić 
jedynie ślady pokoju i błogosławieństwa. Jak możesz zejść ze stopnia, na którym cię postawiłem? 
Dlatego nieustannie schodzę, by mówić do was, aby moje słowo, jak cienkie dłuto, wygładziło 
szorstkość waszego serca, abyście zrozumieli, że zjednoczenie z Bogiem nie może być ustanowione, 
jeśli nie trzymacie się z dala od nieczystości. Tylko wtedy, gdy uda wam się wznieść wasze myślenie 
ponad wszystko, co negatywne, i będziecie szukać Mnie w Nieskończoności, doświadczycie dziwnego 
uczucia błogości. Przez to zrozumiecie, że jeśli będziecie Mnie szukać w ten sposób, miłosierdzie Ojca 
nie zawaha się objawić w waszej duszy. 
48 Naprawdę, w takich chwilach nie jesteście już w świecie materialnym, choć wasze ciało jest jeszcze 
na ziemi. Dusza duchowa wzniosła się, zrywając wszystkie cielesne więzy, aby wejść w inne życie i 
inną przestrzeń. To właśnie tam odczuwana jest miłość Ojca, gdzie pokój i błogosławieństwo Jego 
królestwa jest odczuwane z nadzieją. 
49 Aby obudzić tę tęsknotę w niesfornych, przemieniam się w wiernego towarzysza, aż sprawię, że 
poczują dobro w sercu, to uczucie, które sprawi, że dokonają dzieł, które przybliżą ich do Mnie. Gdy 
uczynią ten krok, ujrzą bezmiar pola, które rozpościera się przed ich wzrokiem, zapraszając ich do 
pracy i do walki. Jaką radość odczuwają w swoich sercach, gdy rozumieją to wszystko, czego nie 



widzieli swoimi oczami i nie słyszeli swoimi uszami, ponieważ wszystko było dla nich niejasne i nie byli 
świadomi, że zostali powołani do wypełnienia szlachetnej i delikatnej misji. 
50 Wszystkim wam mówię: jeśli będziecie mogli stać się jednym z Mistrzem, będziecie coraz bardziej 
odczuwać niedolę innych jak swoją własną i będziecie starali się czynić bliźnim to, co widzieliście, że 
Ja wam czynię. Jeśli czasami uważacie się za niegodnych lub nieudolnych, wystarczy, że poczujecie się 
miłosierni i zwrócicie się do mnie, abym uczynił to, czego nie potraficie. Najważniejsze jest, aby 
zacząć, nawet jeśli na początku zadanie wydaje się niemożliwe do wykonania. Później wydarzą się 
cuda i zapłonie wiara. Wtedy, krok po kroku, głodni, trędowaci, obdarci i upadli przyjdą do waszych 
drzwi, potrzebujący we wszystkich swoich formach. Ale musicie czuwać i modlić się, bo pokusy i 
uwiedzenia będą was osaczać i oferować wam świat w zamian za waszą duchowość. Pojawią się 
również ci, którzy będą próbowali omamić was pozornie wspaniałymi słowami i pomysłami. Żądze 
będą kusić swoje ciało i spowodować to osłabić swoją duszę. Będziesz musiał stawić czoła 
wszystkiemu ─ czasem sam, czasem razem z braćmi. Twoją bronią będzie przygotowanie, wiara, twój 
nieodłączny cel, wiedza, że będziesz otrzymywać stopniowo od Mistrza. 
51 W ten sposób staniecie się silnymi żołnierzami z ludzi pokonanych przez życie. Wejdziecie 
przygotowani w czas walki, którą obecnie przeżywacie. Wasza dusza nie będzie rozpaczać, bo będzie 
czuła, że potrzebuje tej walki, aby się oczyścić i wywyższyć. Zaprawdę, powiadam wam, z każdym, kto 
może pokazać Mi swoje dzieło jako dokonane, zostanie ono przyjęte jako jego końcowe dzieło w 
Materii. 
52 Wtedy, gdy twoje ciało obróci się w proch, a twoja dusza, uwolniona od ostatniej ludzkiej szaty, 
rozpocznie swoją duchową pracę, ujrzy drabinę stopni, po której będzie się wspinać, krok po kroku, 
po siedmiu stopniach, aż dotrze na łono Ojca, który jest Mocą, Łaską i Światłością. 
53 Oto, choć zstąpiłeś do tak wielkiej niedoskonałości, przechodząc przez drogi świata w różnych 
ciałach i poznając brud i nieczystość, byłeś godny mojej miłości. Ale cała ta długa podróż była 
doświadczeniem, które wasza dusza musiała przejść, aby móc docenić wartość zawartą w Moich 
prawach i wartość, jaką ma to, co duchowe, aby zrozumieć, że ewolucja duszy przynosi chwałę i 
doskonałe zadowolenie. Dlatego też zawsze zapraszałam mężczyzn na tę ścieżkę. Tak długo, jak nie 
osiągną go, cierpienia będą ich nadal dręczyć, a fałszywe przyjemności będą ich nadal dręczyć. 
54 To, czego was uczę, jest dla dobra każdego, kto z miłością przyjmuje Moją Naukę, aby jego czyny 
przekształciły go w przyszłego Mistrza, który będzie przekazywał Moją moc i Moje światło, które musi 
pokonać zepsucie świata. 
55 Niegodziwość tego czasu otworzyła przed ludźmi otchłanie rozpaczy. 
56 Jest wiele dzieł wśród ludzi, które są wielkie i dobre w wyglądzie. Dlatego powiadam wam: 
Czuwajcie, abyście mogli zwalczać każdy podstęp, wiedząc, że w was jest nieporównywalna i 
prawdziwa wielkość. 
57 Cóż jest większa chwała niż dzielenie się dobrem z innymi i praktykowanie go? Jakaż większa 
chwała jest nad miłość, którą możemy obdarzyć naszych bliźnich, a której światło i wpływ może 
pomóc im również wejść na drogę doskonałości? Jaka jest większa rozkosz dla duszy, niż móc 
przezwyciężyć słabość ciała, aby wznieść się wyżej z poziomu, na którym się znajduje? 
58 Już w Drugiej Erze mówiłem wam o Życiu Duchowym i wasz duch zrozumiał część tego, co 
mówiłem oraz cel, do którego został przeznaczony. Dziś, gdy widzę was ponownie zgromadzonych 
wokół Mnie, objawiam i wyjaśniam wam to wszystko, co było niepojęte dla waszych umysłów. A Ja 
wam powtarzam, że kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo Mój 
krzyż nie oznacza śmierci, ale miłość i bezinteresowność, ofiarę ze zbytecznych dóbr dla dobra duszy. 
59 Uczniowie, zapoznajcie dzisiejsze dzieci z moją nauką. Niech każdy, kto zrozumiał moje słowo, 
ukształtuje swoje dzieci według wysokich ideałów i usunie wszelkie zło z ich serc. Zasiejcie w nich 
ziarno dobroci, którym jest duchowość. Wtedy, gdy te dzieci będą miały wystarczające zrozumienie, 
aby pojąć moc mojej nauki, nie będą się wahać na swojej drodze, ale ich krok będzie pewny i nikt nie 
będzie mógł ich zwieść. 
60 Jak słońce, które promieniuje życiem, światłem i ciepłem, wylałem siebie na wszystkich. Ale każdy 
otrzyma z niej według swego rozwoju i przygotowania. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 



Instrukcja 209  
 
1 Gdy zbliża się wyznaczony czas, gdy skończy się ten sposób udzielania wam Mojej nauki, coraz 
bardziej wnikacie w Moje Boskie Przesłanie. 
2 Wiecie, że kiedy przynosiłem wam Moje Słowo, świat przechodził obok mnie, nie czując mnie i nie 
słysząc. 
3 Niewielu jest tych, którzy wiedzą o Moim przyjściu. Reszta ludzkości żyje w oczekiwaniu, że kiedy 
powrócę, tak jak obiecałem, uczynię to cieleśnie, to znaczy ponownie stanę się człowiekiem. 
4 Tylko wy wiecie, że jesteście już w Trzecim Czasie, w którym mówię do was przez tych, którzy 
zostali wybrani jako nosiciele głosu Mojego Słowa. 
5 Nauka ludzka daje wam dowody na jej rozwój. Rozpoznaj, że to również ujawnia rozwój duszy. 
Człowiek w każdym wieku pozostawił swój ślad postępu, który późniejsi stopniowo czynią swoim. 
6 Nauka jest światło mojej mądrości, ujawniając swoje tajemnice do mężczyzn. Naukowiec, który 
posiada duszę wzniosłą, nie będzie mnie szukał za pomocą obrzędów, gdyż jego dar nauki będzie go 
stale przybliżał do Ojca, który jest Boską Nauką. Ten człowiek nigdy nie będzie się chwalił swoimi 
dziełami, bo im więcej odkrywa, tym czuje się mniejszy. Nie będzie też mógł zaprzeczyć mojemu 
istnieniu, bo na każdym kroku będzie widział w przyrodzie ślad Stwórcy. 
7 Uczniowie, złożyłem w was także dary, które chcę, abyście rozwijali, abyście byli tymi, którzy 
prostymi słowami, ale pełnymi prawdy, ugruntowują tę naukę w sercach waszych bliźnich. 
8 Ziarno uduchowienia, które zawsze zasiewałem w świecie, pozostawię jeszcze raz i tym razem. To 
ziarno zawiera sekret lepszego życia. 
9 Jeśli dziś ludzie walczą między sobą, jeśli są podzieleni na doktryny wiary, na klasy i na rasy, jeśli 
ludzie nie kochają się nawzajem, ani nie rozumieją się nawzajem, ani nie mają miłosierdzia, to 
dlatego, że w ich sercach nie kiełkuje Moje ziarno miłości. ale w tym czasie, kiedy zstępuję jak rosa 
łaski na pola, Moje ziarno, strzeżone w sercu każdego ludzkiego stworzenia, wykiełkuje i wyda owoc 
10 Tak jak zapowiedziałem Moje przyjście do was w Drugiej Erze, tak dziś zapowiadam wam wojnę 
wyznań, światopoglądów i religii, jako zapowiedź ustanowienia Mojego Królestwa Uduchowienia 
wśród ludzi. 
11 Moje Słowo, jak ognisty miecz, zniszczy fanatyzm, który ogarnął ludzi przez wieki. Rozerwie 
zasłonę ich niewiedzy i pokaże jasną, świetlistą ścieżkę, która prowadzi do Mnie. 
12 Gdy ludzkość, dzięki swej odnowie, będzie otwarta na to, co duchowe, nie będzie już 
potrzebowała, tak duchowo, jak i ziemsko, surowości praw ani sprawiedliwości ziemskiej, aby być 
spokojną, gdyż wtedy każdy człowiek będzie mógł być swoim własnym sędzią. 
13 Moja nauka nie wprowadza dogmatów ani obrzędów, inspiruje tylko to, co dobre. Moja Duchowa 
Nauka nie podporządkowuje nikogo określonym formom kultu; jest ona ciągłym zaproszeniem na 
Drogę Prawdy. 
14 Wchodzicie w cień potężnego drzewa, gdzie, jak wiecie, jest Ten, który daje wam Chleb Życia 
Wiecznego, pokarm, który daje wam siłę, abyście wytrwali na drodze życia. 
15 "Słowo" przyszło do was, aby zainaugurować nową erę. 
16 Na zawsze wysłałem wam duchowe przesłania wzywające was do wznoszenia się. Materia cielesna 
przykuwa bowiem duszę do ziemi jak ciężkie ogniwo łańcucha. 
17 W trakcie waszego rozwoju zrozumieliście w końcu, że wasze przeznaczenie nie zależy od materii, 
lecz od mojej woli. 
18 Człowiek nie zawsze zgadza się z moimi zamiarami i okazuje mi swoje odrzucenie i 
nieposłuszeństwo. Już wiele razy nazywał mnie niesprawiedliwym i próbował przeszkadzać w moich 
wysokich radach. Inni wątpią w moją moc, gdy nie otrzymują ode mnie tego, czego pragną, a potem, 
gdy to otrzymują, przypisują to tylko swoim wysiłkom. Dlatego w końcu uważają się za bogów i 
królów, zapominając o Tym, który umieścił w człowieku duszę duchową i otoczył go cudowną naturą. 
19 Czy człowiek, z całą swoją nauką, mógłby stworzyć coś z tego, co ja stworzyłem? Nie, ludzie. 
20 Nauka ludzka ma swoje granice, ale Bóg, Stwórca nie ma ich. Nauka jest światłem, ale w rękach 
wielu ludzi staje się ciemnością. We wszechświecie natomiast wszystko świadczy o Mnie. Wszystkie 
królestwa natury śpiewają swoją pieśń życia i miłości. A jednak, mimo że mówię wam przez wszystkie 



rzeczy stworzone: "Oto jestem", szukacie Mojego obrazu w niedoskonałych dziełach rąk ludzkich. 
Wtedy kłaniacie się przed nimi i oddajecie im cześć, uniemożliwiając swojej duszy jakiekolwiek 
wzniesienie. 
21 Daję ci miłość, bo nie znajduję człowieka, którego serce otwiera się choć trochę, by cierpienie 
innych ludzi uczynić swoim własnym. Ci, którym powierzam bogactwo i władzę, aby służyli bliźnim, 
odmawiają wszelkiego współczucia, a nawet ci, którzy twierdzą, że reprezentują Mnie na ziemi, 
otoczeni luksusem i ubrani jak królowie, zamykają uszy i serca na lamenty tego, który prosi o miłość i 
miłosierdzie. 
22 To nie są drogi Moje. Wąska droga, którą wyznaczyłem, jest drogą dobroci. Dlatego powtarzam 
wam: Moje słowo jest Moją drogą, bo ono zawsze mówi do was o sprawiedliwości, moralności i 
miłości. 
23 Uwrażliwiam twoje serce, aby wycisnąć na nim moją naukę, a ty naprawdę czujesz się karmiona 
chlebem życia wiecznego. 
24 Kocham wszystkich jednakowo. Jednak nie wszyscy usłyszą mnie w tej epoce. Podobnie jak w 
Pierwszej i Drugiej Erze, wybrałem miejsce na ziemi, aby zgromadzić tam tych, którzy będą Mnie 
słuchać. 
25 W każdej wspólnocie religijnej przywództwo obejmują mężczyźni, którzy nazywają siebie Moimi 
posłańcami, Moimi wybranymi, Moimi uprzywilejowanymi. Jednak nie widzę sprawiedliwego, przez 
którego ludzkość mogłaby być zbawiona. Nie ma ust, które mogłyby mówić tak, jak ja mówiłem do 
was w Jezusie w Jego czasach. 
26 Lud jest rozdarty w środku wichru, a w swoim chaosie cierpi i jęczy w obliczu zbliżającej się wojny. 
27 Te narody, gdy Ja powracałem, mogły karmić się duchowo Moim Słowem Drugiej Ery, ale ten 
chleb był ukryty lub zafałszowany. I tak widzimy, że jedni poruszają się swobodnie, inni obojętnie, a 
najbardziej fanatyczni i zatwardziali. 
28 Kiedy bogaty bogacz będzie chciał rozdzielić swoje bogactwa między biednych? 
29 Kiedy będzie wspaniale ubrany będzie chciał odłożyć swoje szaty, aby przykryć nagiego? Ludzkość 
jest głodna przykładów i potrzebuje sprawiedliwości i miłosierdzia. 
30 Ludzie zapomnieli, że Ja wyrzekłem się Królestwa mego, aby żyć wśród was i dać wam wszystko, 
co jest we Mnie. gdzie są Moi zastępcy, którzy naprawdę biorą Mnie za przykład? 
31 Do was mówię: powołałem was, abyście się stali ponownie dziedzicami i daję wam władzę 
uzdrawiania chorych balsamem Mojej Miłości, którą jest Moja własna Krew. 
32 Poznajcie samych siebie, abyście zrozumieli, że uczyniłem was godnymi mojej łaski nawet bez 
zasługi, i spójrzcie na te istoty ludzkie, które jak zbłąkane owce podnoszą swoją skargę. Zobaczyć, jak 
mężczyźni wracają do domu z pustymi rękami, usłyszeć głos bólu i rozpaczy. 
33 Spójrz na swoje ręce, w nich znajdziesz moc i pociechę, aby złagodzić te cierpienia. Dlaczego 
wątpisz w tę łaskę? Niech światło wiary płonie w waszych sercach, aż stanie się pochodnią. Nie 
zamykajcie swoich serc, bo wtedy i wy staniecie się bogatymi skąpcami. Uświadomcie sobie, że 
musicie dawać o Mnie świadectwo i mówić o Mnie. Ale jeśli tego nie zrobicie, kamienie będą 
świadczyć o mnie. 
34 Jestem Mocą i Sprawiedliwością, ale nie czekajcie, aż udzielę wam tych lekcji poprzez ból lub 
rozpętane siły natury. Miejcie nadzieję, że Mój Boski Blask was otacza, a Moja Miłość błogosławi was 
na zawsze. 
35 Mój Boski Duch przychodzi do was, aby ulżyć waszym cierpieniom. Zostaliście bowiem poddani 
wielkiej próbie na waszej drodze. Mistrz Pokory zstępuje, aby przynieść wam swoją naukę i 
pocieszenie. 
36 Niekiedy wzywam was, abyście odpowiedzieli za brak wypełniania Mojego Prawa. Dałem ci ją 
bowiem już dawno temu, a wraz z nią wyznaczyłem ci doskonałą drogę. 
37 Nie jest już pora, abyś chował Moją naukę w swoim sercu. Nauczcie się widzieć i czuć Mnie, 
abyście nie popadli w błąd. 
38 Uczyniłem was posiadaczami nieskończonej chwały, lecz nie wiecie, jak się nią dzielić z waszymi 
bliźnimi. 
39 Konieczne jest wielokrotne powtarzanie lekcji, której udzielam wam od 1866 roku, tak aby mogła 
ona zostać wam wpojona. Dzięki niemu wiesz, że nigdy nie sprawię, że się cofniesz. Z miłością 



pomagam wam, abyście znaleźli się na właściwej drodze. Przemawiałem do was w waszym języku z 
największą prostotą, abyście mogli Mnie zrozumieć i abyście mogli pojąć Moje słowo. 
40 Widzę, że zatrzymałeś się w połowie drogi i że twój postęp w górę jest słaby. Ale odwróć się i 
spójrz na świat, który wylewa łzy, na niewierzącego, który szydzi z Mojego Słowa. Zobacz także tego, 
który pragnie miłości i światła. Ale wy, uczniowie, nie możecie twierdzić, że niewiedza, ani choroba, 
ani potrzeba, ani słabość. Byłoby to bowiem zaparcie się wszystkiego, co wam dałem. Dlatego musisz 
pamiętać, że jedno z Moich słów: "O wy małej wiary!" 
41 Niewiele jest serc, które potrafiły powstać i usłyszeć Moje słowo tam, gdzie ono jest. I wielu jest 
takich, którzy zamiast podnosić do Mnie swoje dusze, przychodzą tylko po to, aby pokazać mi swoje 
ziemskie życie z jego nędzą i cierpieniem. To jest przyczyna waszej słabości i braku jedności wśród 
ludzi. kiedy zapomnicie o sobie i poprosicie mnie za świat? 
42 Matki płaczą, bo ich rady nie są przestrzegane przez dzieci. Opustoszałe miasto pokazuje mi 
jałowość jego istnienia. Żona pokazuje mi swoje serce niezrozumiane przez jej towarzysza. Ale 
wszyscy zapominacie, że to jest droga, która prowadzi do Ziemi Obiecanej: droga ofiary. "W Mojej 
pustej dłoni jest przeznaczenie każdego z was". 
43 Bądźcie oddani, a gdy będziecie bardzo cierpieć, Ja jestem z wami. 
44 Nie zwiększaj swojego bólu, oceniając według swoich standardów to, co tylko ja mogę ocenić. 
45 Pamiętaj, że cię kocham. Nie jestem obojętny na wasze cierpienia i naprawdę was rozumiem. 
Widzisz, jesteś tak blisko Mnie, a mimo to popełniasz tak wiele wykroczeń. A jednak wybaczam ci. 
46 Niektórzy, wobec ciężaru swoich prób, wątpią w Moją obecność, schodzą z właściwej drogi i 
zwracają się ku temu, co zostawili za sobą, mając nadzieję, że odzyskają to, co uważają za stracone. 
Ale oni ponownie zwracają swoje oczy ku mojemu Dziełu, gdy widzą swoje ręce puste, a ich duch 
bezsilny wobec wielkich światowych cierpień, zarazy i śmierci, które pukają do drzwi narodów i 
zagrażają także wam. Bo niepokoi ich zapowiedź nowej wojny. 
47 Nie bądźcie jak ci niewierni, którzy żądają ode Mnie dowodu, aby uwierzyć w Moje istnienie, 
którzy mówią do Mnie: "Spraw, aby wojna natychmiast się skończyła, hojnie obdarz chlebem 
wszystkie stoły, a uwierzę w Ciebie". 
48 Jeszcze raz mówię wam, że zostały wam tylko trzy lata do zakończenia tego zwiastowania wam, i 
że powinniście wykorzystać ten krótki czas, aby zaprosić świat z jego kościołami i sektami na drogę 
światła i uduchowienia, gdzie wszyscy mogą obcować ze mną z ducha na ducha. 
49 Stanie się to wtedy, gdy fanatyzm i bałwochwalstwo zostaną wykorzenione z serca narodów. 
50 Będziecie wtedy jak żeglarze na wzburzonym morzu, ufni w swoją szalupę. 
51 Wyślę też wezwanie do wszystkich tych, którzy należą do plemion Izraela i są rozproszeni daleko i 
szeroko, aby i oni mogli wypełnić swoje posłannictwo. Wtedy ludzkość usłyszy mój głos i ujrzy 
promienną światłość jutrzenki, która oświeci wszystkich mieszkańców ziemi. 
52 Nie przyzwyczajajcie się do mojego słowa, a gdy je usłyszycie, nie zwracajcie uwagi na nosiciela 
głosu, przez którego wam je przekazuję. Penetrować go i uchwycić jego znaczenie tak, że twoja 
wiedza może być kompletna. 
53 Znaczenie jest wyrazem Boskości. 
54 To, co teraz słyszycie i widzicie, nie jest zwykłą liturgią, ani obrzędem, który robi wrażenie na 
waszych zmysłach. Bo powaga tej manifestacji jest w waszej duszy. 
55 W tych chwilach nie jesteście w czterech ścianach tego miejsca zgromadzenia. Czekałem raczej na 
wasze podniesienie duszy, abyście mogli osiągnąć komunię z Moją Boskością w prawdziwym kulcie 
wewnętrznym. Pozwoliłem wam zbudować te miejsca spotkań po to, żebyście mogli w nich pobożnie, 
w ciszy, zebrać swoje myśli i w ten sposób przyciągnąć mój Boski promień. Ale te cztery ściany nie są 
moją świątynią. Te miejsca spotkań są miejscami przeznaczonymi dla Waszych spotkań. Bo 
prawdziwa świątynia, Moje sanktuarium, jest w twoim sercu. 
56 Pytacie Mnie, czy te miejsca zgromadzeń znikną po 1950 roku, a Ja wam odpowiadam: Nie, nie 
wiesz jak długo będę ci przyznawał te miejsca. Dopóki bowiem nie ma w ludziach znajomości Mojego 
Dzieła, wywyższenia i wytrwałości w Moim Prawie, nie można się ich wyrzec. Po moim odejściu 
zgromadzicie się w dniu przeznaczonym na odpoczynek, nie jako tradycja czy wspomnienie, ale aby 
pamiętać i interpretować moje słowo i słowo świata duchowego. Abyście dawali sobie nawzajem 
prawdziwe świadectwo o cudach moich na waszych drogach, abyście trwali w miłości ku Mnie i 



oddawali Mi miłą cześć, i aby wasze serca nie oziębły, nie znużyły się, nie stały się fanatyczne ani 
materialistyczne. 
57 Nie wiecie, na jak długo zostawię wam te miejsca spotkań. Po 1950 r. bowiem nadal będą 
powstawać nowe, nie po to, aby w nich rozbrzmiewało Moje słowo przez głosiciela, ani aby powstał 
świat duchowy, bo wtedy te czasy się skończą, ale po to, aby w nich było przekazywane Moje słowo i 
Moja nauka, czyste i niezafałszowane, tak jak Ja wam je przekazałem. W tej atmosferze pokoju będzie 
moja Obecność, Obecność Maryi, Obecność Eliasza i Świata Duchowego. Tam chorzy zostaną 
uzdrowieni, niewidomi otworzą oczy na światło, światowcy poznają szacunek, grzesznicy będą 
pokutować, a wszyscy otrzymają to, czego potrzebują, aby krystalicznie czysta woda, dobry owoc i 
dobre nasienie mogły się rozprzestrzeniać. 
58 Nie wiecie, czy w obecnym wcieleniu poznacie prawdziwą świątynię mojej Boskości. Ale ty masz za 
zadanie przygotować drogę. Jeśli nie osiągniecie celu, to przynajmniej zostawcie drogę przygotowaną 
dla waszych dzieci, lub żeby ich dzieci mogły wejść do świątyni mojej Boskości. Wtedy zrozumiecie, że 
moja Obecność jest obecna nie tylko w tych miejscach zgromadzeń, że wasza dusza ma nie tylko 
oddawać w nich cześć. Zrozumiecie, że świątynią Boskości jest wszechświat, wasze serce - ołtarzem, 
wasza wiara - latarnią i ofiarą. Stworzenie też jest świątynią, nawet pył, po którym stąpają wasze 
stopy. Góry są ołtarzami, które wznoszą się ku Mnie. The dolina z ich mata i ich kwiat ofiarowywać ich 
poświęcenie I. Królewska gwiazda, wszystkie gwiazdy i planety są światami, które składają mi swój 
hołd miłości, a wszędzie, gdzie idziecie lub patrzycie, jest mój Boski Duch jako Ojciec. Uświadomcie 
sobie, że żyjecie wiecznie w świątyni. 
59 Każdy nosi w sobie świątynię, a twój dom jest również sanktuarium, bo w nim mieszka rodzina 
ludzka, która jest jak rodzina duchowa. Tam na łonie rodziny jest Moja najlepsza świątynia. 
60 Ale dziś widzę, że prawdziwego światła nie rozumieją ci, którzy oddalają się od Drogi. Widzę, że 
jedynym miejscem, gdzie się do mnie wznoszą, jest kościół materialny. 
61 Widzę chaos w ludzkości, lekceważenie praw ludzkich i boskich. Moja Nauka została ukryta w tym 
czasie i uznana za coś, co należy do przeszłości. Dlatego ludzie zawodzą, instytucje dzielą i 
wyśmiewają się z Najświętszego. Oto jak widzę ludzi: odrzucających się nawzajem, niszczących się 
nawzajem, zabijających się nawzajem, mylących duszę z ciałem, to, co Boskie, z tym, co ludzkie, i 
światło z ciemnością. 
62 W tym czasie zamętu i zła wybrałem naród niezrozumiany i niedoceniany: naród meksykański, aby 
skierować wezwanie do niego i do wybranych, którzy żyją w innych narodach, aby zgromadzić ich 
wokół Mnie, wygładzić ich dłutem Mojego Słowa, dać im zadania, a następnie wysłać ich 
przygotowanych i pełnych miłości jako ambasadorów Mojego Dzieła na cały świat. 
63 To jest odpowiedzialność, która spoczywa na rzeszach, które słuchają mojego boskiego słowa. 
64 Oczyszczam mój lud i usuwam jego niedoskonałości. Lecz to oczyszczenie będzie miało miejsce nie 
tylko w waszej działalności duchowej, lecz również w waszych domach. Pojawiłem się jak wicher, a 
jego moc "sprawia, że wszystkie złe owoce opadają, tak że w liściach drzewa duchowego i drzewa 
ludzkiego pozostają tylko dobre owoce". Zbliża się bowiem czas próby, gdy ludzie będą was 
wypytywać. 
65 Moja praca zostanie uznana za nową sektę. Ludzie będą was wypytywać w życiu prywatnym, w 
domu, w pracy, we wszystkich waszych obowiązkach, a wtedy, jeśli nie jesteście gotowi dać mi 
świadectwa, jeśli nie potwierdzicie moich słów waszymi czynami, będziecie jak ci obłudni faryzeusze, 
którzy pod nieskazitelnym płaszczem ukrywali zgniliznę swego serca. 
66 Sąd waszego Pana odbędzie się w ostatnim roku mojej obecności tutaj, a przede wszystkim dzień 
mojego odejścia będzie odczuwany przez wszystkich i oglądany przez każde oko ─ zarówno 
grzesznika, jak i bezgrzesznego ─. Przygotowuję wszystkich, abyście byli prawdziwymi nosicielami 
mojego słowa, słowa, które Duch Święty wam przyniósł w tym czasie. 
67 Zachowajcie spokój i pogodę ducha, bo weszliście w czas walki, którą wam zapowiedziałem dawno 
temu. Ta walka będzie się toczyć między wami. W nim podejmiesz te same bronie. Ci, którzy Mnie 
rozumieją i kochają, wezmą do ręki broń dla Mojej Sprawy. Ci, którzy mnie nie zrozumieli, oddadzą je 
na służbę swojej własnej sprawie. Ale w końcu prawda zatriumfuje. Jakiś czas temu powiedziałem 
wam: przypomnijcie sobie przypowieść z Drugiej Ery: "Pozwólcie rosnąć pszenicy i kąkolowi razem i 
nie koście, aż obie dojrzeją, aby móc oddzielić pszenicę, a następnie wrzucić kąkol w ogień." Ja, Dobry 



Mąż, pozwoliłem, aby pszenica mojego Słowa wzrastała w waszych sercach razem z kąkolem grzechu. 
Lecz teraz nadszedł czas, aby kosić sierpem mojej sprawiedliwości, aby w sercu moich robotników i w 
łonie ich domów pozostało tylko ziarno prawdy i miłości. 
68 Nie zagłębiacie się w sedno mojej nauki i dlatego próby uderzają was z zaskoczenia. To jest 
powód, dla którego jesteście podzieleni i nie rozumiecie się wzajemnie; bo kiedy Moje słowo zostało 
potwierdzone, nie byliście przygotowani. Mimo to przygotowuję was, abyście byli opanowani i mieli 
pokój, i pozwolili, aby wicher zerwał wszystkie złe owoce. Wszystko bowiem, co nie daje życia, owocu 
lub cienia, zginie. Pod siłą wichru wiele drzew się przewróci, wielu robotników odwróci się ode Mnie, 
wielu przywódców kościelnych zwróci Mi powierzone im zadania. Ale Moja Wola cię naprawi. 
69 Przyjdzie czas, kiedy wszyscy, którzy odwrócili się ode Mnie, obudzą się i powrócą skruszeni, 
mówiąc do Mnie: "Mistrzu, jak czyste jest Twoje dzieło". 
70 Co się dziś dzieje w łonie tego ludu, dzieje się we wszystkich narodach świata. Pojawiłem się z 
Moim Mieczem Sprawiedliwości we wszystkich, nie tylko w tym kręgu ziemi, ale także w Świecie 
Duchowym i w każdym miejscu, gdzie mieszka niedoskonała dusza, aby ją oświecić, oczyścić i 
udoskonalić. Ten sam, który mówi do was w tej chwili, mówił do was w Drugiej Erze. Ze wszystkich 
tłumów, które Mnie słuchały w Galilei, wybrałem tylko dwunastu i przez nich rozgłosiłem Moją naukę 
daleko i szeroko po całym świecie. W tym czasie słowo Jezusa ukazało się wielu jako fantazja. Nawet 
dzisiaj nie brakuje tych, którzy myślą tak samo o Duchu Prawdy. Ale prędzej niebo i ziemia przeminą, 
niż moje słowo się nie spełni. 
71 Któż mógłby was prześladować lub oskarżać jako przestępców lub oczerniać was, jeślibyście szli za 
moją nauką? Ale będziesz uczył tylko tego, czego ja cię nauczyłem: Miłość, adoracja wewnętrzna, 
poznanie prawdziwej świątyni Mojej Boskości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 210  
 
1 Przychodzę, aby was uwolnić od udręki, w którą was pogrążył wasz materializm, i przynoszę wam 
lampę, którą możecie oświetlić waszą drogę. 
2 Wy jesteście ludźmi Trzeciej Ery, którzy naprawdę poznają powód swojego życia, a Ja pomagam 
wam osiągnąć tę wiedzę z pomocą Moich objawień. 
3 Jesteście ludem Nowej Ery, w której moje Królestwo szuka waszego serca, abyście się w nim 
budowali; w której uczynicie dobro waszym duchowym ideałem i nauczycie się, że najlepszą 
modlitwą jest modlitwa waszych uczynków. 
4 Miłość i prawda należą do duszy duchowej; mądrość wypływa z niej, ponieważ została stworzona, 
aby kochać i znać swego Ojca. 
5 Ja, Mistrz, wstrząsam tobą wspomnieniami twojej duchowej przeszłości, których twoje serce nie 
zna, ponieważ należą one do twojej duszy duchowej, kiedy żyła ona swoim prawdziwym istnieniem, 
kiedy twój świat był inny, a ty nie mieszkałeś jeszcze w tym ciele, które masz teraz, które jest 
kamieniem dotykowym, kowadłem i lekcją dla duszy. 
6 Przynoszę wam przypomnienia o Życiu Duchowym ukrytym za zasłoną waszej fizyczności, by 
powiedzieć wam, że to życie czeka na was ponownie, byście mogli cieszyć się nim w pełni po waszej 
pielgrzymce, waszym doświadczeniu i waszej ewolucji. 
7 Kiedy wrócicie do wiecznego domu i poczujecie błogość życia w nim, nie będziecie się męczyć 
błogosławieniem tego świata łez, do którego przyszliście, aby nauczyć się doceniać błogość, pokój, 
światło. 
8 Moje powtórne przyjście ─ teraz w Duchu ─ ma na celu przypomnieć wam Drogę Prawa, która 
zjednoczy was z Absolutem, która sprawi, że wejdziecie w powszechną harmonię. Wtedy, gdy 
staniecie się częścią tej boskiej harmonii, gdy będziecie karmić się chlebem mojej mądrości, będziecie 
naprawdę wiedzieć, kim jesteście. 
9 Co może sprawić, że płaczesz na świecie, gdy jesteś ponad nieszczęściami ludzkiego życia? Ani 
cierpienia, ani trudy, ani próby moralne, ani siły natury ─ nic nie będzie w stanie was pokonać lub 
zniechęcić, gdy osiągniecie prawdziwą duchowość. 
10 Cierpienia wasze będą dla dobra innych, troski wasze będą dla zbawienia wszystkich ludzi, a 
ilekroć ujrzycie zbawienie człowieka, odczujecie światło Ojca oświecające wasze wnętrze i będziecie 
błogosławić dzień, w którym uczyniliście pierwszy krok na tej drodze. 
11 Moje Słowo jest duchową ścieżką, którą musicie kroczyć wszystkimi zmysłami, całym swoim 
zrozumieniem i całą swoją miłością, jeśli chcecie wiedzieć, skąd przyszliście i dokąd zmierzacie. 
12 Nikt nie zna jeszcze samego siebie. Jeśli nie znasz nawet swojego ciała, to jak poznasz swoją 
duszę? Lecz poznacie siebie w takim stopniu, w jakim wprowadzicie w życie moje Boskie nauki. 
13 Ja was uczę przez Słowo, bo ono zawiera wszystko, gdyż pochodzi ode Mnie, który jestem 
"Słowem". Nauczcie się mówić o sprawach duchowych w taki sposób, aby każde słowo, które 
kierujecie do innych, przechodziło z waszego serca do serca waszego brata, jak gdyby było perłą, 
klejnotem o nieocenionej wartości. 
14 Naucz się mówić do dusz, naucz je słyszeć głos sumienia, uwrażliwiaj ich zmysły przez moje nauki. 
15 Zobacz, jak wszystkie moje zdania prowadzą do ścieżki, która wskazuje drogę. Chociaż na razie 
patrzycie na nie powierzchownie, to jutro, gdy będziecie mogli wejść na wyższy plan, odkryjecie w 
moich słowach tylko to, co najważniejsze. 
16 Ja nie schodzę do was, ludzie. Kiedy mówię wam, że zstąpiłem do was, to znaczy symbolicznie. 
Ponieważ Moja manifestacja jest przez natchnienie, które staje się myślą w umysłach tych nosicieli 
głosu. Ponieważ wiem, że gdy usłyszycie te przesłania, nie będziecie w stanie ich zrozumieć, ani 
nawet zapamiętać, poleciłem wam zapisywać moje słowa, żebyście to, czego nie rozumiecie teraz, 
mogli zrozumieć jutro, stopniowo. 
17 Pod względem wyglądu Moje objawienie w tym czasie nie robi wrażenia, ponieważ jego blask jest 
duchowy. Lecz nadal będziecie odczuwać chwałę, z którą przyszedłem do was i zobaczycie, jak ta 
Nauka dokonuje cudu zbawienia ludzkości poprzez uduchowienie. 



18 Duchowa świątynia, zbudowana z miłością przez dzieci Pana, będzie wsparta na wielu filarach. 
Każdy z nich będzie jednym z tych, którzy pozostają niezłomni na drodze mojego prawa. 
19 Nie sądzisz, że jest to możliwe? Dzieje się tak dlatego, że nie macie jeszcze wiary w siebie. Ja 
jednak mam wiarę we wszystko, zawsze ją miałem, i dlatego z biegiem czasu powierzam wam nowe i 
coraz większe objawienia. Zaprawdę, powiadam wam, że już niedługo nadejdzie dzień, kiedy 
będziecie udzielać waszym bliźnim nauk głębokiej mądrości, ale nie poprzez słowo, które się studiuje, 
lecz poprzez to, co wypływa ze źródła ducha, kiedy jest on w komunii z Boskim Mistrzem. 
20 Dlaczego nie powinno być możliwe dla dobrych uczuć kiełkować z jałowych serc? Dlaczego nie 
miałoby być możliwe, aby wody łaski wypływały z serca tego, kto zgrzeszył, aby ugasić pragnienie 
tych, którzy cierpią? 
21 Nie jesteście tylko umysłami, które myślą dziś, a nie jutro. Nie jesteście tylko ciałem, które żyje 
dzisiaj i wkrótce przestanie istnieć. Dla Mnie jesteście przede wszystkim duszami wiecznymi, dziećmi 
Bożymi i dlatego wytyczam wam drogę, która naprawdę wam odpowiada. 
2. ie chcę wam odmówić niczego, co umieściłem w naturze dla zachowania, zdrowia, utrzymania, 
dobrobytu i rozkoszy moich dzieci. Wręcz przeciwnie, mówię wam: tak jak ofiaruję wam Chleb Ducha 
i zapraszam was do wdychania boskich esencji i nasycania się duchowymi wylaniami, tak nie 
powinniście źle oceniać ani odwracać się od tego wszystkiego, czym obdarza was natura. W ten 
sposób osiągniecie harmonię, zdrowie, siłę, a więc dobre spełnienie praw życia. 
23 Wiecie, że Ja jestem waszym Przewodnikiem, ludzie. Lecz powiedzcie Mi: jeśli Ja jestem waszym 
przywódcą, czy już czujecie Mnie w swoich sercach, czy już jesteście Mi posłuszni, czy już 
przestrzegacie Moich przykazań i Moich praw? Jeśli jestem waszym przywódcą, do jakiego stopnia 
jesteście mi posłuszni? 
24 Głos sumienia odpowiada z waszego wnętrza, mówiąc mi, że wasza ofiara nie jest absolutna, że 
wasze posłuszeństwo nie jest stałe. 
25 Nie zapominajcie ani na chwilę o tym, co wam mówię w Moim Słowie: kto przestrzega Moich 
ustaw, doświadcza Mojego pokoju. Dlatego ci, którzy znają moje słowo, nie czują się samotni ani 
smutni. Bo słowa "nieszczęście", "potępienie" i "śmierć" nie nawiedzają ich jak groźba lub jak cień 
nad spokojem ich duszy. Są zaniepokojeni, aby poznać prawdę, żyć w świetle, osiągnąć zdrowie, 
pokój i mądrość na zawsze. 
26 Ci, którzy przychodzą do Mnie drogą Mojej nauki, wiedzą, że nie mogą zbłądzić, bo prowadzi ich 
boskie światło. To właśnie to światło daje im pewność celu i prawdziwego sensu ich życia. 
27 Moja droga jest drogą dobra, uczniowie. Idźcie po niej krok za krokiem, siejąc ją dobrymi 
uczynkami, dobrymi myślami i dobrymi słowami. Ale nigdy nie zliczaj swoich dobrych uczynków; 
przeciwnie, radzę ci, abyś prowadził jak najdokładniejszy rejestr swoich złych uczynków, słów i myśli, 
abyś mógł popełniać coraz mniej błędów. 
28 Dobre nasienie, które zebraliście, zostawcie Mnie, a złe weźcie. Zbadaj je, abyś mógł poznać 
przyczynę swojej słabości. Należy uważać, aby nie mieszać go z dobrym ziarnem, a następnie zepsuć 
go. 
29 Tylko dobroć może dać pokój, radość, zdrowie, zrozumienie. Dlatego ten, kto jest pełen miłości, 
będzie wielki w duchu. 
30 Tego was uczyłem, gdy mieszkałem z wami na świecie, i to wam dzisiaj przypominam. Tak jak w 
Jezusie uzdrawiałem chorych dotykając ich Moją Ręką, tak też dotykam ich w tym czasie, aby 
przywrócić im zdrowie i sprawić, że znów będą mogli uczestniczyć w cudzie życia. 
31 Dziś nie mam materialnych rąk, aby dotknąć twojego chorego ciała, bo przychodzę w duchu. Ale 
Duch Święty może również dotknąć cię swoją miłością i sprawić, że poczujesz Jego obecność. 
32 Owcześni ślepcy przelali krew Mistrza i przebili ręce, które leczyły przez dotyk, które głaskały i 
błogosławiły, lecz nie mogli zniszczyć, ani pojmać, ani przygnieść Mojego Ducha. Wzniósł się ponad 
nędzę ludzi i obiecał, że przyjdzie ponownie. Bo w tym czasie nie został uznany, ani nie było Jego 
słowo pojęte jako najwyższa prawda. 
33 Oto jestem w wypełnieniu Mojej obietnicy, oczekując, że ludzkość mnie rozpozna. 
34 Ale jeśli miałbym cię zapytać: Co stało się z tym błogosławionym ciałem, w którym mieszkał 
Chrystus? czy możesz mi odpowiedzieć? Będę musiał powiedzieć wam sam, że to ciało, które było 
narzędziem Boskiej Miłości, po zakończeniu swojego dzieła, po tym jak jego usta i oczy zamknęły się 



na zawsze, zostało dane na ziemię, by dokończyć swoje zadanie jako ciało ludzkie. Lecz gdy ziemia 
przyjęła Go w swoje łono, składniki tego ciała, którego komórki były przeniknięte jedynie miłością, 
rozproszyły się po nieskończoności, aby potem zstąpić jako życiodajny deszcz na tych właśnie ludzi, 
którzy odrzucili życie, jakie przyniósł im Odkupiciel. Kiedy myślisz, że sam Bóg stał się człowiekiem, 
aby żyć z tobą, będziesz fałszywie wyobrażać sobie, że jesteś tak kochany przez Ojca, a następnie 
będzie również myśleć, że jesteś arcydziełem Pana. Ale zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego 
dzieła Ojca, które nie byłoby mistrzowskie, a ponadto musicie wiedzieć, że są dusze, których 
doskonałości, piękna i majestatu nie możecie sobie nawet wyobrazić. 
35 Poza tobą są większe dzieła niż te, które znasz tutaj, a także dzieła twoich braci i sióstr, które są 
wyższe niż dzieła ludzi. 
36 Dlaczego wierzyć, że człowiek jest największą rzeczą, która istnieje dzisiaj wśród dzieł Pana? 
Jesteście tylko małymi istotami, które przebywają długą drogę w dążeniu do prawdziwej wielkości. 
37 Jesteś wielki i doskonały w tym, że jesteś moim dziełem. Ale jeśli chodzi o wasze dzieła, jesteście 
jeszcze bardzo mali i niedoskonali. Dlatego objawiam się jako Mistrz wśród was, by dać wam nowe 
objawienia, które doprowadzą was do szczytu dobra, wiedzy, miłości i zjednoczą was harmonijnie z 
wszystkim, co doskonałe. 
38 Jak może być doskonałość w waszym świecie, kiedy jest ból, kiedy są potrzebujący, złośliwi, 
zranieni, uciskani, kiedy są aroganccy, samolubni, a nawet mordercy? 
39 Błogość jest przywilejem wysokich domów; lecz w waszym świecie nie widzę jeszcze błogości. 
40 Dziś z tym słowem zostawiam wam Moje nowe orędzie, abyście powstali do nowego życia. 
41 Stwórzcie swój pokój, stwórzcie swój świat błogości, używając do tego skuteczności Moich nauk. 
42 To prawda, że walczyliście wiele, aby uzyskać wygody, przyjemności i postęp. Ale wasze cele 
często zawierają egoizm, złe nieumiarkowane dążenie do władzy. Zamiast uzyskać szczęście lub 
pokój, wtedy zbierasz ból, wojnę i zniszczenie. To jest to, co zbieracie w tym obecnym czasie. 
43 Jak mogą być doskonałe wasze dzieła na ziemi, skoro widzę, że jesteście w nieprzyjaźni z 
żywiołami przyrody, na których żyjecie? 
44 Moja nauka nie chce wam przeszkodzić w korzystaniu z żywiołów i sił natury, ale chce i uczy was 
korzystać z nich do dobrych celów. 
45 Siły natury mogą zamienić się w waszych rękach z przyjaciół i braci w sędziów, którzy surowo was 
karzą. 
46 Dawno już minął czas, aby mężczyźni zebrali owoce doświadczenia, tak że nie będą już 
kwestionować sił natury. Bo z całą swoją nauką nie będą w stanie ich powstrzymać. 
47 O ludzkości, która jest zawsze daleko ode Mnie! Mimo twego zapomnienia, pamięć Moja nie 
odstępuje od ciebie, świecie przesiąknięty Krwią Moją: Przynoszę wam na nowo Moją miłość. 
48 Czy pamiętasz Moje przykładne czyny w Drugiej Erze? Tak słyszałem: 
49 Byłem poza pewną wioską, gdy przyszedł do Mnie wysłannik mocarza, mówiąc do Mnie: "Panie, 
jak długo musiałem iść, aby dojść do Ciebie!" Odpowiedziałem mu: "Błogosławiony, kto Mnie szuka, 
bo zawsze Mnie znajdzie". 
50 "Przed kim Ty stoisz?" Zapytałem go. "Przed Tym, który mocą swoją leczy wszelkie utrapienia. Czy 
Ty jesteś Synem Bożym?" Wtedy mu odpowiedziałem: "Ja jestem początkiem i końcem, Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem, Ja jestem Tym, który zstąpił z nieba na ziemię, aby was zbawić. Czy 
widzisz tych ludzi, którzy idą za mną przez ziemie, prowincje i wioski? Podobnie jutro pójdziesz za 
Mną, zdejmując swój wspaniały płaszcz i mieszając się z prostakami i biedakami. Zaprawdę, 
powiadam wam: Przyszliście Mnie wzywać w imię waszego Pana, który pragnie, abym go uzdrowił z 
jego trądu. Czyż nie jest tak?" Ten człowiek został dotknięty i poczuł się przejęty strachem. Lecz Ja mu 
odpowiedziałem: "Nie bój się, mówiłem tylko prawdę, bo po to przyszedłem na świat, aby to czynić". 
51 Wtedy ów sługa powiedział do Mnie: "Panie, skoro już wiesz, przyjdź do domu mojego Pana, który 
Cię wzywa." 
52 "O człowieku", rzekłem do niego, "powiedz swemu panu, że wystarczy mi to, iż we mnie uwierzył. 
Bo zanim wrócisz do domu, będzie już czysty." 
53 Ten człowiek odszedł, a wkrótce jego oczy, płonące z radości, były świadkami słowa Jezusa. Wtedy 
przyszedł do mnie Mateusz i powiedział: "Mistrzu, kobieta prosi Cię". "Już wiem" - odpowiedziałem 



mu - "to Maria, Magdalena, która mnie szuka, abym ją uwolnił od wpływów duchów, które ją 
opętały". Uczeń był zdziwiony, że ja wszystko wiem. 
54 Byłem w drodze do pewnej wioski, gdy ujrzałem Maryję, która do mnie przychodziła. "O 
umiłowany Synu, wiem, że Twoje usta zapowiedziały Twoje rychłe odejście, i chociaż moje serce już 
to wiedziało, muszę Ci przynajmniej powiedzieć, że cierpię niezmiernie dla dobra ludzkości". "Tak, tak 
jest napisane", odpowiedziałam jej, "i tak musi się stać. Moja ofiarna śmierć jest konieczna; ziarno 
musi obumrzeć w ziemi, aby mogło wydać owoc i rozmnożyć się. Krew Twojego Syna, która gdy 
zostanie przelana, sprawi Twojemu sercu wielki ból, będzie jak rzeka życia dla tych, których zostawię 
jako Twoje dzieci. Moja śmierć będzie życiem, a ty i ja nie będziemy ani na chwilę rozdzieleni". 
55 "Idę teraz do domu Łazarza, bo on wkrótce zapadnie do grobu. Ale Ja go stamtąd sprowadzę, aby 
imię Ojca mego było uwielbione." 
56 "Idź tam również, że Twoja obecność może pocieszyć te kobiety. Bo ich ból wkrótce będzie wielki, 
a w Twojej miłości znajdą bardzo słodką pociechę." 
57 Wróciłem, aby się zjednoczyć z Moimi uczniami. Były to już ostatnie dni Mojego przebywania 
wśród nich. Dałem im to do zrozumienia, aby nie byli tym zaskoczeni. Piotr zapłakał i w milczeniu 
przyjął Moje polecenia. John wcisnął moje dłonie między swoje, kiedy ogłoszono mu, że zostanie z 
moją matką, aby oboje mogli się nawzajem pocieszać w godzinach próby. 
58 Tadeusz już cierpiał na myśl o odłączeniu się od Mistrza, ale ja nadal przebywałem wśród nich. 
Moment ten był czuły i bolesny, bardziej niż usta mówiły dusze. Ale Ja byłem "Słowem", a Moje 
Słowo musiało ukoić ogromny ból, który nagromadził się w tych sercach. 
59 Mówiłem jak Ojciec do dzieci, jak brat do braci, jak Nauczyciel do uczniów: "O uczniowie, piliście 
ze Mną wody spragnionych pielgrzymów, znosiliście trudy długich dróg, pragnąc Moich słów i Moich 
dzieł. Zaprawdę, powiadam wam: Choćbym zniknął z waszych oczu, nie opuszczę was. Jeśli chcecie 
nosić Mnie w waszych sercach, pogódźcie się z Moją śmiercią, abym żył w was i mówił przez wasze 
usta." 
60 "Uczniowie, słuchajcie Mnie aż do ostatniego z Moich słów". Po tym przyszła do mnie wspaniale 
ubrana kobieta. To była Magdalena, która długo Mnie szukała, aby w Moich oczach znaleźć światło, 
które mogło ją uratować. W snach widziała Nazarejczyka, który uwalniał ją od nieczystego 
brzemienia. Przyszła do mnie kierowana przez swoją duszę spragnioną światła i zbawienia. 
61 Upadła przede Mną, ku zdumieniu wszystkich obecnych, a gdy oni oczekiwali, że odwrócę się od 
niej lub przynajmniej skieruję do niej słowo wyrzutu, Ja rzekłem do niej: "Dlaczego płaczesz? 
Płaczecie z bólu i z radości. A jednak wiele ci przebaczam, bo wiele zgrzeszyłeś." 
62 W tym momencie spadły z tej istoty wszystkie łańcuchy, które ją wiązały ze światem, a gdy była już 
wolna, szła moimi śladami jak najwierniejsza z moich uczennic. 
63 Ta kobieta, która była hańbą i plamą w swoim domu i ruiną w życiu ludzi, została przemieniona 
przez słowo przebaczenia w najpokorniejszą sługę Mistrza, a później w kochającą podporę Marii, gdy 
nadeszła godzina smutku dla nich obu. 
64 Ja, który słyszę głos dusz, słyszałem, jak ta kobieta pytała mnie: "Panie, czy to możliwe, że przy 
całym moim grzechu jestem godna być z Tobą w tej ostatniej godzinie, którą zapowiadasz? Czy to 
możliwe, że będę Ci naprawdę służyć?". Niewiasto - odpowiedziałem - powstań, bo jesteś teraz 
czysta. Okryj się płaszczem pokory i powróć do Siebie. Szukajcie Maryi i idźcie za Nią". 
65 Potem, widząc zdziwienie wypisane na wszystkich twarzach, mówię: "Ja jestem Światłością świata, 
która przyszła, aby oświecić drogę temu, który zginął w ciemności. Ja jestem Wyzwolicielem, który 
zrywa kajdany jeńców. Widzieliście to, czego jeszcze nie widzieliście, a teraz to zobaczyliście. Ale 
chwila jest już niedaleka, kiedy wszyscy poczujecie moje Życie wibrujące w waszych istotach." 
66 Wyszedłem z tej posiadłości, a za mną moi uczniowie. Zatrzymałem się jednak w cieniu drzewa i 
powiedziałem im: "Chwila rzeczywiście się zbliża, ale jeszcze możecie cieszyć się owocami mojego 
słowa. Na pewno zostaniecie pozostawieni w tyle jak owce wśród wilków, ale nie zostaniecie 
pokonani, bo okryje was mój płaszcz. Zobaczcie, jak wielkie są tłumy; nakarmicie je, jak Ja to 
uczyniłem na pustyni, i rozmnożycie chleb, jak wam pokazałem." 
67 Tak mówiłam do was przez Jezusa, pieszcząc każdego z Moich uczniów, gdy ich oczy zalewały się 
łzami, a oni wyrażali Mi w swoich sercach uczucia pełne czułości i dawali Mi niezliczone obietnice 
pójścia za Mną. 



68 Dziś nie będę ci przypominał ostatnich trzech dni, które spędziłem na świecie. stanie się to przy 
innej okazji, błogosławieni, kiedy będę wam mówił o Ostatniej Wieczerzy, o Moim ostatnim pobycie 
w Ogrodzie Getsemani, gdzie wycofałem się, aby się modlić, a w końcu będę wam mówił o Mojej 
Ofiarnej Śmierci; będę wam mówił o Ostatniej Wieczerzy, o Ostatniej Wieczerzy, o Ostatniej 
Wieczerzy, o Moim ostatnim pobycie w Ogrodzie Getsemani, gdzie wycofałem się, aby się modlić, a w 
końcu będę wam mówił o Mojej Ofierze 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 211  
 
1 Ja przemieniam Moją mądrość i miłość w ludzkie słowa, aby dotarły do twojego serca. 
2 Przychodzę do was, ludzie, abyście mogli żyć przez krótki czas pod duchowym blaskiem mojego 
słowa, abyście mogli żyć przez kilka chwil w sferze życia duchowego. 
3 Bierzcie i jedzcie chleb słowa mego, który jest siłą i życiem, abyście nie zemdleli w próbach. 
4 Niektórzy z moich nowych uczniów przeżyją swoją Golgotę, gdzie zakończą swoją misję na ziemi. 
Ale ten szczyt osiągną tylko ci, którzy są cali w duchu, wzniesieniu i miłości. 
5 Tymczasem odpoczywajcie i słuchajcie mojego słowa. Umacniajcie się, bo jutro weźmiecie na siebie 
swój krzyż. Ale nie bójcie się, ludzie, bo kto weźmie ten krzyż, zrobi to, bo jego serce przepełnia 
miłość do ludzi. 
6 Któż będzie się buntował przeciwko wypełnianiu tej misji, gdy całą jego istotą rządzi nieskończone 
miłosierdzie i wielkie ciepło serca? 
7 Każdy, kto ma silną duszę w tej epoce uduchowienia, podejmie krzyż z miłością i poniesie go 
chętnie. 
8 Krzyż ten przeznaczony jest dla wielkich duchem, dla tych, którzy przepojeni są ogniem prawdziwej 
miłości. 
9 Ogień obecnie trawi tę ludzkość, ale nie jest on mój. Ogień, którym teraz bracia ludzie niszczą się 
nawzajem, pochodzi z pożogi ich przemocy, namiętności, wrogości, z ich ogromnej chciwości, 
pragnienia zemsty i materializmu. 
10 Ten ogień, w którym ludzkość jest spożywana nie jest to, co pochodzi od Ducha Świętego, ale z 
tego piekła, które ludzie stworzyli z ich grzechów. 
11 Mój boski ogień jest życiem, które promieniuje światłem dla wszystkich istot, a nie zniszczeniem 
czy śmiercią. 
12 Mój ogień jest światłem, które oczyszcza i uszlachetnia, które oświeca i umacnia, ale nigdy 
ogniem, który dręczy na wieki lub niszczy życie duszy. To jest życie, a nie śmierć. 
13 Jeśli wezwałem was w tym czasie, abyście Mnie słuchali, pamiętajcie, że uczyniłem to, aby dać 
wam kolejną możliwość wzniesienia się do Światła, w duchowej epoce sprzyjającej rozkwitowi ziarna, 
które przyniosłem dla świata. 
14 Umieszczam w waszej duszy Moją Mądrość i Moją Miłość ─ ten strumień uduchowienia, który jest 
życiem, zdrowiem, radością i pokojem. 
15 Wylejcie na ludzi Słowo Prawdy ─ nie tylko to, co pozostawię wam na piśmie, lecz także to, co 
pochodzi od Ducha. 
16 Chcę, abyście powstali w tym czasie. Podczas gdy jedni będą jak gwiazdy prowadzące wędrowców 
po różnych drogach świata, inni będą jak latarnie morskie wysyłające swe światło na wzburzone 
morza rozbudzonych ludzkich namiętności i oświetlające drogę rozbitkom. Chcę, aby Moje pouczenia 
były na waszych ustach, aby Słowo Boże, które jest Chlebem życia wiecznego, rozeszło się po całej 
ziemi. 
17 Zrozumcie, że przyszedłem odnowić ten świat, oczyścić go, przemienić wszystko. 
18 W tych chwilach pamięci sprawiam, że cała przestrzeń napełnia się Moim Światłem; aby każdy 
idący pieszo zatrzymał się na chwilę w myśli Mistrza i zastanowił się; aby każdy, kto umiera w tej 
godzinie, spojrzał na Mnie oczami duszy, aby nie bał się odejść z tego świata. 
19 Ja jestem Siewcą Miłości, wy jesteście Moimi polami. Któż może wątpić w Moją moc, aby uczynić 
was płodnymi w miłości. 
20 Nie możecie znać bogactwa nasienia, które wam przynoszę. Jeśli nie możecie go w pełni 
przyswoić, zachowam go dla tych, którzy dopiero nadejdą. A jeśli nawet oni nie będą mogli z niego 
korzystać, zostanie on zachowany dla przyszłych pokoleń, aż nie będzie już pola do uprawy ani ziarna 
do zasiewu. 
21 Zrozumcie moje przesłanie, abyście mogli je rozkwitnąć na waszych drogach. Otwórz oczy, abyś 
mógł dostrzec dzieła, których dokonuję codziennie. 
22 Czy widzisz tych ludzi, którzy chcą być potężne przez użycie siły? Bardzo szybko zobaczysz, że są 
przekonani o swoim błędzie. 



23 Udowodnię im, że prawdziwie wielkim i potężnym można być tylko dzięki dobroci, która jest 
emanacją miłości. 
24 Lecz dopóki jedni i drudzy nie będą wiedzieli, co to jest miłość, dopóty będę musiał nadal nauczać 
świat. 
25 "Słowo" rzuca na was swoje światło, aby nauczyć was przekazywać je tym, którzy przyjdą po was. 
A ja zapewnię wszystko. 
26 Ja jestem wiecznym siewcą. Nawet zanim przyszedłem na ziemię i zostałem nazwany przez ludzi 
Jezusem, już byłem Siewcą, już znali mnie ci, którzy byli poza materializacją, błędem lub niewiedzą ─ 
ci, którzy zamieszkiwali duchowe regiony i domy, których jeszcze nie znacie, ani nie możecie sobie 
wyobrazić. 
27 Z tych, którzy mnie znali, zanim przyszedłem na ziemię, posłałem was wielu, abyście świadczyli o 
mnie w świecie, zwiastowali przyjście Chrystusa, miłości i Słowa Ojca. Spośród nich, niektórzy byli 
prorokami, inni pionierami, a jeszcze inni apostołami. 
28 Ten świat nie jest jedynym, na którym moje ślady pozostawiły swój ślad. Gdziekolwiek potrzebny 
był Zbawiciel, byłem obecny. Ale muszę wam powiedzieć, że na innych światach mój krzyż i mój 
kielich zostały zdjęte przez odnowę i miłość waszych braci i sióstr, podczas gdy tutaj, na tym świecie, 
po wielu wiekach, nadal jestem ukoronowany cierniem, zamęczony na krzyżu waszych 
niedoskonałości i nadal piję kielich z żółcią i octem. 
29 Ponieważ moje dzieło miłości polega na odkupieniu całej ludzkości, czekam na was z nieskończoną 
cierpliwością i dałem każdej istocie ludzkiej nie jedną, lecz wiele sposobności do jej wzniesienia się, i 
przez wiele wieków czekałem na przebudzenie się tych wszystkich, którzy pogrążyli się w głębokim 
letargu. 
30 Teraz jesteście w czasie, kiedy możecie ewoluować w górę, pełni światła i wypełnieni życiem. 
Zdjąłem kolejną pieczęć z Księgi Życia i Mądrości, abyście mogli poznać kolejny rozdział tego dzieła. 
31 Podaję wam z właściwą miarą tyle, ile możecie wchłonąć, i tylko to, co możecie zrozumieć i 
zachować. 
32 Ludzie będą postępować w swoim rozwoju, a w miarę jak postępować będzie ich duchowe 
rozwijanie się i ich rozwój w górę, będę im dawał moją mądrość w większej obfitości. 
33 Chcę, aby twoja dusza była jak kielich zdolny do przyjęcia chwały, która jest przeznaczona dla 
twojej duszy przez Ojca. Zrozum, że to, co wielkie, wlewa się tylko w to, co wielkie, i że to, co 
nieznaczące, nie może zadowolić tego, co wielkie. 
34 Wolą Ojca waszego jest, abyście byli użyteczni w planie stworzenia, abyście byli harmonijnymi 
nutami w koncercie stworzenia. 
35 Wiem, że ten, kto odczuwa wewnętrzne oświecenie miłości, dobrowolnie weźmie krzyż i będzie 
szedł krok za krokiem ku swojej Kalwarii, wiedząc, że oznacza to wyniesienie i zbliżenie się do Ojca. 
Jeśli będzie to konieczne, pozwolicie się ukrzyżować, wiedząc, że w tym ogołoceniu siebie, w tym 
poddaniu się, powstaniecie chwalebnie z martwych, jak Mistrz, aby wstąpić do Królestwa Ducha, 
gdzie życie istnieje w pełni i w doskonałości. 
36 Ludzkość, oto jestem. Przyszedłem, aby wybawić was od nieszczęścia. Ta delikatna ręka, która 
dotknęła tego, który jest twardego serca, została Moja. Tym kochającym Lekarzem, który wszedł do 
twojego serca, aby cię uzdrowić, byłem ja. 
37 Wy, chorzy i bolejący, byłem z wami, a nie widzieliście, kto was odwiedził, nie widzieliście w moich 
oczach światła nieba. O ludzie, nie zrozumieliście znaczenia i wagi każdej kropli Mojej Krwi przelanej 
przeze Mnie za was! Nie jesteście szczęśliwi, bo nie chcieliście nawadniać swoich pól łaskawą wodą, 
którą wam dałem. 
38 Przyjdźcie tu, aby usłyszeć koncert, którego dźwięki mówią o doskonałej miłości i harmonii bez 
końca dla waszej duszy. 
39 Niech światło Boże wejdzie do twego serca, tak jak oświeciło to noc mojej ostatniej modlitwy w 
ogrodzie Getsemani. 
40 Czy pamiętasz, jak wydałem siebie do tłumu, którzy szukali mnie, aby mnie osądzić? 
41 Bardzo znamienną była nauka, którą Mistrz dał wszystkim w owej chwili; lecz nikt jej nie rozumiał. 
42 To poddanie się było ofiarą posłuszeństwa, pokory i miłości. Był to żywy przykład dla ludzkości. 
Każdy bowiem, kto z miłości oddaje się ludziom, staje się godny tego, by później oddać się Bogu. 



43 Umiłowani, moje życie było otwartą księgą, abyście się z niej nauczyli kochać. Ale nie 
zrozumieliście, jak w nim czytać. 
44 Mam litość nad waszą słabością, która ujawnia małą siłę, która jest w was. Ale Ja jestem 
wystarczająco silny i wielki, by zrekompensować twoją słabość i niedojrzałość, i wystarczająco 
kochający, by uzupełnić twój brak miłości. 
45 Przybliżam się do was i uczę was, abyście byli czyści, abyście się oczyszczali w znoszonym i 
podnoszonym bólu, który oznacza szczerą i prawdziwą pokutę. 
46 Oczyszczenie jest konieczne dla doskonałości duszy. Nie oszukujcie się co do oczyszczenia i 
doskonałości, bo dusza doskonała jest większa niż dusza tylko czysta. 
47 Wkrótce będziecie mogli być czyści, ale nie wiecie, ile czasu i ile prób będzie musiała przejść wasza 
dusza, aby osiągnąć doskonałość. 
48 Konieczne jest, żebyście już wiedzieli dużo o życiu duchowym, żebyście nie byli zdezorientowani, 
gdy przejdziecie z tego istnienia do innego. Jak wielu ludzi uważa się za szczęśliwych, ponieważ mają 
bogactwa, wygody i satysfakcje na ziemi, a nie mogą sobie wyobrazić, że pewnego dnia ból będzie ich 
dotyczył, a już na pewno nie jako istot duchowych, gdy opuszczą ciało na ziemi, a wraz z nim 
wszystko, co posiadali. Stają się wtedy najbardziej nieszczęśliwymi istotami, wędrowcami bez pokoju, 
bez radości i bez światła wiedzy. Są jak cienie, które błąkają się niespokojnie. Nie płaczą tak, jak 
płacze się na świecie, ale ich cierpienia, choć nie są już cielesne, są nieskończenie silniejsze niż te, 
których doświadcza się w ziemskim ciele. Dusza stoi teraz sama przed swoim sędzią, swoim 
sumieniem. 
49 W tych regionach, do których zdołali dotrzeć niewielkimi siłami swej duszy, stali się 
potrzebującymi, doświadczyli, czym jest nędza, samotność, opuszczenie i cierpienie. W swojej 
smutnej egzystencji zachowują tylko jeden mały promyk nadziei: że mogą znaleźć odpoczynek. 
50 Raczej bądźcie ubodzy na ziemi, wiedząc, że czynicie coś dla dobra waszej duszy. Raczej być 
potrzebującym, cierpiącym, chorym, nieznaczącym ─ ale nie w domu, gdzie jest prawdziwe życie. 
Bowiem ból w świecie duchowym jest nieporównywalnie większy niż w życiu materialnym. 
51 Błogosławiony, który uznaje nauki mojej nauki i w ten sposób przechodzi od pychy do pokory, bo 
posiądzie królestwo pokoju. 
52 Nie jesteście potrzebujący, chociaż nosicie zwykłe szaty materialne. Zrozumcie to, abyście mogli 
stać się wielkimi poza waszym światem. Czego żałujesz za trudy tej doliny łez? To jest tysiąc razy 
smutniejsze nie mieć pokój w duchowym, nie być silny ani wielki. Wielkie dusze przezwyciężają 
wszystko, zachowują spokój ducha w obliczu prób i żyją prawdziwym życiem, które jest pełne światła 
i pokoju. 
53 Nie udaje się wam poznać prawdy, bo nie chcecie w nią wejść. Tylko prostota i pokora serca mogą 
ją poznać. 
54 Ci, którzy nie widzą światła prawdy, nieustannie mówią Mi, że Moje słowo jest bezowocne, 
ponieważ nadal karmią się zepsuciem. Mówią mi, że droga na Kalwarię i ofiarna śmierć na krzyżu, 
cuda, które uczyniłem, Moje nauczanie miłości, Moje współczucie, Moje ostatnie słowa i ostatnie 
tchnienie, które było prośbą o przebaczenie dla Moich prześladowców i katów, były bezowocne. 
55 Co wiedzą o tym wszystkim ci, którzy nie znają prawdy? Ale ci, którzy wznoszą się ponad otchłań, 
modląc się za swoich oprawców i błogosławiąc swoich oszczerców, ich duch świeci mocniej niż 
światło słońca. 
56 Tym, którzy myślą, że całe to życie, cierpienie i praca były bezużyteczne, mówię, że nie będzie 
nikogo, kto nie otrzyma tego światła w swoim czasie i nie zbawi się przez nie. 
57 Nie wszyscy jednak myślą w ten sposób. Są tacy, którzy, choć przebywają w ciemnościach lochu, 
pokutując za popełnione przestępstwo, mają chwile, kiedy zwracają swoje myśli ku Mnie i mówią do 
Mnie w modlitwie: "Panie, jeśli ten grzesznik, który odczuwał skruchę w Twojej obecności, znalazł w 
Tobie zbawienie, dlaczego ja nie miałbym żywić nadziei, że w ostatniej chwili wyciągniesz do mnie 
rękę, jak do Dimasa, i wyrwiesz mnie z ciemności, aby przenieść mnie do światła?". 
58 Jak wielu, którzy jeszcze nie byli w stanie rozwiać księcia ciemności, które noszą w ciele, mają 
chwile wiary, oświecenia, pokuty i nadziei w Zbawiciela? Jak wielu wyrzuca ze swych serc myśl o 
ponownej i jeszcze większej karze w późniejszym czasie, woląc myśleć i wierzyć, że Jezus czeka na 
nich, aby uwolnić ich od męki i udręki! 



59 To są ci, których nazywacie szumowinami waszego społeczeństwa. Zobacz jak są momenty, w 
których podejrzewają prawdę. Ale wy, którzy cieszycie się wolnością, uznaniem, zaufaniem w świecie 
i często myślicie, że wiecie wszystko, ponieważ osądzacie wszystko i wyrażacie swoją opinię, nie 
macie chwili oświecenia, która pozwoliłaby wam zobaczyć prawdę twarzą w twarz ─ przeciwnie, 
owijacie się w wątpliwości i cienie. 
60 Ziarno, które zasiewam w duszach Moim Słowem, Moją Męką i Moją Krwią, nie zawsze zakwita w 
szczytowym momencie życia osoby, narodu czy świata. Często rozkwita dopiero w chwili, gdy 
człowiek spotyka się ze śmiercią i podejrzewa, jakie życie go czeka ─ gdy ten, który był dumny i 
wyniosły w swej sile, nagle pada na łoże boleści, przygnębiony i pokonany. Tam rozmyśla, oczyszcza 
się i uszlachetnia w myśli o Mnie, ocenia siebie według Moich przykładów. Potem płacze i zmienia się, 
bo w jednej chwili dotarła do niego prawda. 
61 Nawet wtedy, gdy dumne narody żyły w blasku swej potęgi materialnej, a ich ludzie gorączkowo 
oddawali się swym namiętnościom, fałszywie i obłudnie wypełniali swój obowiązek wobec Boga przez 
praktykowanie religii, ponieważ cała ich uwaga i miłość były pod panowaniem ich ambitnych celów. 
Ale kiedy przyszła klęska i zniszczenie, kiedy zobaczyli, że ich marzenia o wielkości zostały rozbite, a 
rzeczywistość przyszła, aby ich obudzić, zwrócili swoje oczy ku Mnie, aby powiedzieć: "Panie, masz 
rację, pokój może być tylko dla ludzi dobrej woli, a Twoje Królestwo i nasze z pewnością nie jest z 
tego świata". 
62 Czy zdajesz sobie sprawę, że Moje nasienie nie jest stracone? Wam, którzy w to wątpicie, mówię, 
abyście szukali tego ziarna przez refleksję, nie czekając, aż ból skonfrontuje was z prawdą. 
63 Ten świat jest pełen Mojego Słowa. Kłamstwem jest, że Mój ślad powinien być zakryty. 
Gdziekolwiek pójdziesz, znajdziesz znaki Mnie i echa Mojego głosu, odbijające się wiecznym echem w 
sumieniach. 
64 Jestem obecny wszędzie i mówię do was nieustannie, bo jeszcze nie przestałem dawać wam 
Mojego przesłania. 
65 Mój ludu: dlaczego czasem jeszcze chcesz wystawić na próbę swego Mistrza? 
66 Tak, już wiem, że są tacy, którzy nie rozumieją, dlaczego Chrystus, jeśli był Synem Bożym, poddał 
się swoim prześladowcom i nie mógł uniknąć śmierci. Gdybym nie chciał śmierci ofiarnej, bardzo 
łatwo byłoby mi zniknąć, aby nie wydać się tym, którzy mnie szukają. Zdumieliby się na widok 
cudownego i niepojętego zniknięcia, i skłoniłoby ich to do okrzyku: "Zaprawdę, to jest Syn Boży!". Ale 
to nie była nauka, którą przyszedłem przynieść, ponieważ nie uczyłaby ona miłości. Ponadto chciałem 
wam powiedzieć, że ten, kto pełni Jego wolę, a nie jest to wola Ojca, nie jest z Nim zjednoczony. 
67 Konieczne jest, abyś zadbał o zrozumienie wszystkich tych wyjaśnień. Jeśli bowiem nie pojmujecie 
tego, co dzieje się w tej chwili, jak moglibyście pojąć lub przewidzieć to, co ma nadejść? Dlatego dam 
wam pewne objawienia z wyprzedzeniem, aby mogły wam służyć jako przygotowanie, jako obietnica 
i jako proroctwo. 
68 Ja, Mistrz, mówię do was: Kiedy człowiek stanie się wielki i wywyższony przez wypełnienie Prawa i 
będzie prawdziwie zjednoczony i w harmonii z Duchem, nie będzie już dla niego dwóch rodzajów 
życia, które teraz dzielą jego egzystencję: ludzkiego na ziemi i duchowego w uniwersalnym i 
nieskończonym świecie Ducha. 
69 Wtedy będzie patrzył tylko na jedno istnienie, bo w jego istocie będzie tylko jedna wola. Nie 
będzie już żadnego konfliktu między ciałem a sumieniem, a on sam poczuje się połączony z życiem 
uniwersalnym. Niezależnie od tego, czy będzie żył w świecie duchowym, czy na ziemi, gdziekolwiek 
się znajdzie, będzie się czuł w domu Ojca. W każdym miejscu będzie cieszył się obecnością Pana i 
wszędzie będzie sumiennie i posłusznie wypełniał swoją misję. Śmierć materii cielesnej nie będzie 
wtedy znaczyć tego, co znaczy dzisiaj. Będą to ci, którzy zwyciężając śmierć, wejdą do życia 
wiecznego. 
70 Po powiedzeniu wam, że Moją wolą było wydanie Mnie w ręce Moich prześladowców tej nocy, 
pytacie Mnie: "Panie, czy Judasz nie był wtedy winny?". Ale ja wam mówię: nie potępiajcie go. Aby 
bowiem osądzić go tak jak ja, musielibyście mieć współczucie w waszych sercach. Był tak samo 
niedojrzały i ludzki jak ty, a w swojej słabości pozwolił, aby ludzie zmusili go do zdrady swojego 
Mistrza. 



71 Czy uważasz, że ten uczeń już przyszedł jako jeden wyznaczony przez Boga, aby zdradzić swojego 
Mistrza? Nie, mój ludu, nikt nie musiał mnie zdradzać. Nadeszła godzina, prześladowcy obserwowali 
moje kroki, czekał mnie sąd krwi. 
72 Ten człowiek, podobnie jak wszyscy inni, którzy poszli za mną, również został wybrany, aby zasiać 
ziarno miłości. Zawiódł w decydującym momencie, kiedy odwrócił się od Tego, który go tak bardzo 
kochał, i stanął po stronie tych, którzy szukali życia Mistrza, tylko dlatego, że odkrył, iż Jezus nie jest 
Królem ziemi, ale nieznanego świata, a serce ucznia wciąż marzyło o bogactwach tego świata. 
73 Jak wielkie były wyrzuty sumienia Judasza, gdy słyszał w swoim sumieniu jedno zdanie za drugim, 
którego nauczył się od Jezusa, jak wielki był jego ból, gdy myślał o tym, do czego został powołany i co 
było jego dziełem! 
74 Mówię wam to wszystko, aby jeśli ktoś z was zdradziłby Mnie w tym czasie, nie mógł się 
usprawiedliwiać, mówiąc, że być może był do tego przeznaczony. 
75 Nikt nie jest skazany na zdradę. Wszyscy zostaliście wezwani do odkupienia się przez Moją miłość. 
76 To mnie przeznaczono umrzeć na krzyżu, aby potem zakwitnąć ponownie w grocie grobowej, aby 
pokazać wam zwycięstwo życia nad śmiercią. 
77 Dziś mówię Moim nowym uczniom: jeśli chodzi o oddanie sprawiedliwości Mojemu dziełu, nie 
kochajcie pieniędzy, gdyż są one fałszywą monetą duszy, ich wartość jest ujemna i przedstawiają 
fałszywe wartości dla życia wiecznego. Pieniądze mogą sprowadzić was na manowce z drogi 
prawdziwego miłosierdzia, pokory, którą każdy z moich apostołów musi podążać. 
78 Muszę wam powiedzieć, że z góry wiedziałem, co zrobi Judasz, i udowodniłem to, gdy 
powiedziałem, że jeden z dwunastu mnie zdradzi. Każdy z tych uczniów dał z siebie to, co miał do 
dania, każdy z nich był jak nuta w koncercie, który dałem światu. 
79 Jeśli jeden przyniósł ton czystości i wzniosłości, inny przyniósł ton wiary i siły, inny ton elokwencji i 
przekonywania, jeszcze inny ton pokory i łagodności. W ten sposób każdy dawał to, co przyniósł, to, 
co wziął od Mistrza i to, co czuł. Tylko jeden był słaby, ale jego słabość również służył jako lekcja dla 
mężczyzn, tak, że mogą nie działać jak on, ale nie być jego sędzia. 
80 Uczniowie, wznieście tej nocy wasze myśli, abyście mogli być ze Mną podczas Ostatniej Wieczerzy. 
Karm się Moim światłem, pij wino Mojego słowa. W nim znajdziesz otwartą księgę do czytania, a 
jednocześnie będziesz w duchowym. 
81 Przyjdźcie do stołu, gdzie odczujecie wibracje Bożej miłości, ale gdzie odczujecie również udrękę, 
gdzie słodycz nadziei miesza się z goryczą pożegnania i pocałunkiem zdrady. 
82 To tutaj najlepiej usłyszycie głos sumienia, który powie wam, czy wy również zdradziliście, czy 
skłamaliście, czy całowaliście bez miłości. 
83 Zanim zasiądziecie do stołu, obmyjcie się w czystej wodzie modlitwy. Oczyścić umysł i serce, że 
może pozwolić, aby być dusza, która bierze udział w tej duchowej wieczerzy. 
84 Czy jesteś gotowy? Usiądźcie wokół Mnie i słuchajcie w najgłębszej ciszy i oddaniu waszego serca. 
85 Czy wszystko jest już gotowe, czy jesteście tu teraz gotowi i przystrojeni na ucztę? Pragnieniem 
Moim było, aby dusza twoja była w tych chwilach nie mniej czysta niż obrus tego duchowego stołu. 
86 Pozostawcie poza wirem materialnego życia, ludzkich nieszczęść i trudów. Przyjdźcie tu, wy, dusze 
wcielone, i wy, którzy żyjecie w tym, co duchowe. Ludzie, przyjdźcie tu, aby nauczyć się ze Mną 
rozmawiać, abyście nie byli już niewolnikami na ziemi. Ten bowiem, kto rozmawia z Mistrzem z ducha 
na ducha, zyskał zupełną wolność nad "ciałem", światem, ciemnością niewiedzy, nad wszelkim 
jarzmem. 
87 Jedzcie chleb mojego słowa uważnie, abyście wiedzieli, co było walką Jezusa w tych godzinach 
agonii, i jak zwyciężył śmierć. 
88 Dziś mówię do was: Módlcie się w ogrodzie ciszy i uduchowienia, abyście mogli napełnić całą 
waszą istotę siłą i być zdolnymi do niesienia ciężaru krzyża aż na szczyt góry. 
89 Módlcie się, abyście mogli zobaczyć, jak oświecona jest wasza wewnętrzna drabina do nieba: 
drabina doskonałości duchowej. 
90 Bądź dobrej myśli, abyś mógł kontynuować swoją podróż misyjną nieustannie, a wtedy nie 
będziesz się bał zobaczyć swoje szaty podarte, ani mężczyzn, którzy mogą cię prześladować, szukając 
winy lub przestępstwa w tobie, aby cię oskarżyć. 



91 Zapomnijcie o waszych utrapieniach, a także o waszych ziemskich radościach, a przyobleczcie się 
w te, które są z Ducha. 
92 Niewielu jest takich, którzy wiedzą, jak się modlić, aby się tym cieszyć, a więcej jest takich, którzy 
modlą się, aby potem płakać. do nich mówię: Uczyńcie pieśń ze wszystkich ucisków ziemi, ale niech 
ona rozbrzmiewa z taką wiarą i nadzieją we Mnie, że nagle doznacie zaskoczenia śpiewając pieśń 
chwały płynącą z waszego serca, przepełnioną miłością i pokojem; mówię do was w duchu Pana i 
mówię do was w duchu Ducha Świętego 
93 Mówię do was o radości duchowej, a przecież nie możecie zapomnieć w waszych sercach o 
godzinach, które się zbliżają i które będą poświęcone pamięci. 
94 Tak, ludzie, zobaczycie słońce przyćmione na jutro, gdy jest godzina trzecia po południu, i smutny 
będzie każdy, kto idzie wewnątrz i wspomina mnie. 
95 Słońce skryje się między kwiatami żałoby, tak jak tego dnia skryło się za ciemnymi chmurami, aby 
nie musieć być świadkiem niewdzięczności ludu. 
96 Wobec wszelkiego rodzaju ludzkich niedoskonałości Chrystus, Mistrz, dał swoje nauczanie. 
97 Wyśmiewano się z niego? Mistrz wykorzystał to szyderstwo, aby udzielić nauki. Pytali Go 
podstępnie? Odpowiedział z miłością i mądrością, bo po to właśnie przyszedł. Został zdradzony? Dał 
swoją naukę o przebaczeniu w obliczu tej zdrady. Zażądano jego życia? On zgodził się i oddał swoje 
życie. Trzeba było przyjąć wszystko, aby móc zbawić i przekonać. 
98 Powiedzcie mi teraz, umiłowani uczniowie: gdy was zdradzają wasi bliźni, czy nie buntujecie się 
przeciwko temu, nie stawiacie oporu? Wiedz, że aby zdobyć serce, czasem trzeba zostać zdradzonym. 
To nie przemoc wygrywa bitwy duchowe ─ to prawdziwa miłość. 
99 Uczniowie moi: księga pozostała otwarta na ten czas. Niech w tych chwilach Jezus wejdzie w twoje 
myśli, abyś w cichych godzinach i wspomnieniach mogła przypomnieć sobie wszystkie znane ci chwile 
mojej Męki. Kto pamięta o mnie w sposób podniosły i duchowy, otrzyma światło, które sprawi, że 
odkryje jako natchnienie sens wielu nierozpoznanych lekcji. 
100 Pozwólcie mi chodzić po ulicach waszych myśli z krzyżem Moim na ramionach. Niech Jezus, 
zapominając o swoich bólach, idzie swoją drogą cierpienia w myśli o swoich dzieciach i zapominając o 
ich zniewagach. Pozwól mi rozłożyć ręce na moim krzyżu i prosić o przebaczenie dla tych, którzy mnie 
nie rozpoznali. Pozwólcie Mi być w was, aż ujrzycie zwycięstwo Miłości, Życia i Sprawiedliwości. 
101 Wy, tłumy ludzi: W jaki sposób będziecie ze Mną jako przyjaciele i uczniowie? Czy też uformujesz 
Mój krzyż? Czy będziecie jak te gwoździe, które przebiły Moje ręce i Moje stopy? Czy będziesz 
cierniem w Mojej "koronie", czy włócznią, która przebiła Mój bok? 
102 Płaczecie, ludzie, i łkając z bólu, mówicie Mi, że chcecie być ze Mną tak, jak był Jan: u stóp 
Mistrza na Krzyżu. i mówię wam, że chcę, abyście byli jak ten uczeń, w którym wszyscy byliście 
symbolizowani, kiedy zostawiłem was pod płaszczem miłości Maryi jako Jej dzieci; zostawiam wam 
moją miłość, moją miłość do was i moją miłość do was. 
103 Zostawiam wam Moją miłość i Moje błogosławieństwa. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 212    
 
1 Błogosławiony, kto zwraca się do Mnie, kto szuka Mistrza, kto szuka przebaczenia, kto bierze na 
siebie krzyż, bo u Mnie znajdzie światło, które go poprowadzi, i odpuszczenie grzechów. 
2 Mistrz wita was z miłością w tym dniu pamięci. W tym dniu odnawia się ślad Jego Męki, który 
pozostawił w ludzkości. 
3 Nawet jeśli krew tego ciała wyparowała, jego istota pozostała w duszy wszystkich ludzi. Jest on 
niezatarty w twoim duchu, bo pamiętasz o mnie, gdy przez chwile czujesz ciężar krzyża lub mozolną 
wspinaczkę na Kalwarię. 
4 Odkąd Jezus wyznaczył drogę Krwią Miłości, każdy człowiek, który dąży do zbawienia lub 
doskonałości duszy, szuka śladów, które zostawiłem na ziemi, aby podążać za nimi. Jest to droga, 
którą wytyczam wam w tym czasie i na niej dojdziecie do Życia Duchowego, gdzie nie ma ani 
ciemności, ani bólu. 
5 Świat chrześcijański uczynił krzyż swoim symbolem, ponieważ Jezus przelał swoją krew na tym 
drewnie i umarł jako człowiek, aby dokonać na nim dzieła odkupienia. Od tego czasu krzyż jest 
postrzegany jako symbol boskiej miłości i przebaczenia. Stał się jednak emblematem 
światopoglądowych zmagań między ludźmi. 
Dzisiaj, ponieważ minął już wiek od tej ofiarnej śmierci, jestem ponownie obecny na świecie ─ już nie 
jako człowiek, ale duchowo. Ale zaprawdę powiadam wam: ten krzyż nie jest mi już potrzebny. Już 
nie będę jej niósł na ramionach, już nie zobaczycie Rabbiego pokrytego krwią i ukoronowanego 
cierniem, z ciałem ubiczowanym, zwilżającego krwią kamienie drogi. Nie będziecie Go już widzieć z 
oczami zaciśniętymi z bólu, wzbudzającymi u jednych litość, a u innych przerażenie. Już nie 
zobaczycie Go przybywającego na szczyt góry, aby zostać przybitym do krzyża wśród złoczyńców. 
6 Krzyż, który był wstydem i hańbą dla tego, który na nim umarł, został przemieniony w symbol ofiary 
z miłości. Tego nie mogli sobie nawet wyobrazić ci, którzy mnie prześladowali i wybrali dla mnie 
najbardziej haniebną śmierć, aby zaspokoić swoje okrucieństwo. Tłum pragnął oskarżyć i potępić 
Tego, który nie uczynił nic przeciwko nim, który był dobrocią, pocieszeniem i przebaczeniem dla 
wszystkich ludzi. Człowiek znajdował się w otchłani, z której nie pojmował dobra, miłości, które mu 
postawiłem przez Moją ofiarną śmierć. 
7 W tym czasie nie przyszedłem jako człowiek, i to nie na mnie spocznie krzyż. Dzisiaj to Ja buduję na 
waszych sercach krzyż miłości, abyście szli moimi śladami. 
8 Odczuliście już ciężkie brzemię tego krzyża, odczuliście już biczowanie waszego ciała, gdy ból 
przeniknął do duszy Poczułeś już także, co to znaczy upaść po drodze. Cierpienia waszego życia były 
ciosami biczowania, a szyderstwa, gdy uważano was za szalonych jak sam Jezus z powodu waszego 
sposobu szukania mnie, były jak włócznia, która rozerwała bok Zbawiciela. 
9 Spójrzcie, wasze życie jest jak Kalwaria, uczniowie. Każdy, kto chce wziąć ze Mnie przykład, 
naśladować Mnie i przyjść do Mnie, będzie musiał żyć w cierpieniach i pić kielich żółci i octu. 
10 Słusznie nazwałeś tę ziemię doliną łez. doszliście do niego, aby poznać dobro i zło, bo nikt nie 
urodził się doskonały w wiedzy i zasługach. Dlatego dałem wam wolność woli, byście sami wybierali 
drogę, by wasza dusza mogła własnymi siłami osiągnąć wyższe poziomy. 
11 Jednak dla tego, kto wybiera złą drogę, konieczne jest, aby nauczył się na niej bólu, tak że kiedy 
czuje, że oddala się od łaski i światła, oczyszcza się i umacnia w pokucie, ucząc się w ten sposób 
pokonywać pokusy. 
12 Jakże zasłużony dla Boga jest wysiłek tego, kto walczy z pokusami, które stają się tym bardziej 
naglące, im bardziej stara się on o swoje odrodzenie. 
13 Moja ofiarna śmierć nie była bezużyteczna, ludzie. bo zarówno ci, którzy Mnie miłują, jak i ci, 
którzy się Mnie zapierają, będą musieli iść moimi śladami. Dzieło to zapisze się w księdze wieków i 
przyniesie owoc na wieki. 
14 Nie możecie wiedzieć, dlaczego ciężar waszego krzyża, to znaczy obowiązki i cierpienia, jest lżejszy 
dla niektórych niż dla innych. Wy wszyscy na tej ziemi nie znacie swojej przeszłości, nikt nie zna 
momentu, w którym jego dusza otrzymała światło. Dlatego weźcie krzyż z poddaniem. Kto bowiem 
idzie za Mną w ten sposób, przetrwa nawet śmierć. 



15 Mój głos w tym dniu mówi o Prawie i o Sprawiedliwości, jest to ten sam głos, który słyszeliście na 
Synaju. Dziś, podobnie jak w tamtym dniu, widzę brak wiary u wielu. Dałem wam wtedy Prawo 
wyryte w kamieniu raz i drugi, bo Mojżesz złamał pierwsze, zdruzgotany wobec waszego 
bałwochwalstwa i waszej słabości. Ale dziś, jak piszę to w twoim sumieniu: Co z nim zrobisz? czy 
będziecie postępować tak, że Eliasz, posłaniec tego czasu, zażąda od was przestrzegania Mojego 
Prawa? 
16 Z głębi serca mówicie do mnie: "Panie, to było dawno temu, że nasza niewdzięczność spowodował 
tablice z Twojego Prawa, aby być złamane przez gniew Mojżesza. Jakże mielibyśmy być zdolni w 
obecnym czasie do ponownego nieposłuszeństwa Twemu prawu?" Ale Ojciec mówi do was: Musisz 
być przytomny. Bowiem w Drugiej Erze przyszedł Jezus, aby przynieść wam Prawo Miłości, a wy 
pozwoliliście Mu przelać swoją krew do ostatniej kropli i nie rozpoznaliście Go. 
17 Pytam was, ludzie, i wy, ludzkości: gdzie jest Prawo, które dałem wam na Synaju? Gdzie jest chleb 
życia wiecznego, który Jezus dał ci potem? Z pochylonymi głowami słuchacie moich pytań, ponieważ 
zdajecie sobie sprawę, że błądzicie. 
18 W Pierwszej Erze byliście ludem złożonym z dwunastu plemion. Lecz Izrael, tłumiąc wszelki strach 
przed moją sprawiedliwością, podzielił się na różne narody. Dziś znów jesteś na ziemi. Ale jak 
moglibyście podzielić się na narody czy plemiona, skoro jedną rodzinę tworzą dzieci z różnych 
plemion, a nawet małżeństwa składają się z członków dwunastu plemion? Kto zrozumiał ten plan? To 
Ja was wybrałem i zjednoczyłem. To dlatego niektórzy drżą słysząc ten głos, nie wiedząc dlaczego. bo 
to są ci, którzy Mnie również słyszeli w minionych czasach. 
19 Teraz jest trzeci czas, który zbliża się do swego punktu kulminacyjnego. W nim otrzymujesz teraz 
mannę pustyni, Krew Jezusa i Światło Ducha Świętego. Kiedy potrzebne jest wasze oczyszczenie, 
macie Maryję, waszą Uniwersalną Matkę, która obmywa was swoimi łzami miłości i okrywa 
płaszczem miłosierdzia. 
20 Na nowo Ojciec mówi do swego ludu: zjednoczcie się. Widzę bowiem, że podczas gdy jedni 
postanawiają przestrzegać moich przykazań, inni się im sprzeciwiają. Nie dzielcie się, bo w ten sposób 
otwieracie drzwi pokusie. Moje Słowo jest dla wszystkich, nawet jeśli wśród słuchaczy są tacy, którzy 
nie uginają karku przed Moim głosem, ponieważ dominuje u nich zwątpienie spowodowane tym, że 
widzą Mnie objawiającego się poprzez niewykształcony, niezdarny i prosty umysł. 
21 Ilu z tych, którzy Mnie prześladowali i wyśmiewali w minionych czasach, żyje dziś pełnią spokoju 
ducha, który im dałem jako dowód Mojej Miłości, która przebacza wszystkim? Lecz gdy usłyszeli, że 
powróciłem, dusze ich ogarnął strach i przyszli nieśmiało, aby zobaczyć, czy to, co się objawiło, jest 
prawdą. A gdy Mnie usłyszeli, zadrżeli, bo poczuli się wezwani głosem Moim. 
22 To jest lud, który wybrałem, aby przyniósł światło i pokój narodom, a który był rozproszony i 
ukryty wśród ludzi. Ale Mój jasnowidzący i przenikliwy wzrok wiedział, gdzie jest każdy z Moich sług, 
aby wysłać do nich wezwanie, wskazując im ich misję, na której wypełnienie wciąż czekam. 
23 Świat patrzył obojętnie na sposób życia Maryi na ziemi. ale zaprawdę powiadam wam, dziś 
rozpoznacie jej matczyny głos, jej głos pełen miłości, który jest kołysanką, pociechą, nadzieją i 
balsamem. Jedni się do tego przyznają, inni zaprzeczają. Jednak czule i z miłością rozpościera swój 
boski płaszcz nad wszechświatem, a pod nim daje ciepło i ochronę wszystkim swoim stworzeniom. 
Ona również zbawia i odkupuje, jest Niebiańskim Sanktuarium, które zawiera swoje tajemnice, które 
dopiero mają zostać ujawnione. Skoro jej ciało, jako kobiety, było świątynią, w której spoczywało 
bezpiecznie ciało Jezusa, to jakże jej duch jest dla wszystkich jej dzieci! 
24 Jakże głęboki był ból, który świat wbił w serce Matki, i z jaką czułością ukrywa łzy, by pokazać ci 
tylko słodycz swego uśmiechu i miłość swych pieszczot! Pomiędzy moją nieubłaganą 
sprawiedliwością a grzechami ludzi zawsze wstawia się wstawiennictwo i macierzyńska miłość Maryi, 
waszej Niebieskiej Matki. 
25 Z "obłoku" mówię do was, zapraszając was, abyście przyszli do Mnie. 
26 Jeszcze widzę, że studiujesz pierwszą stronę książki, ale czas mojej instrukcji jest tylko krótki. 
27 Chcę, abyś, gdy przyjdziesz do mnie, powiedział do mnie: "Panie, oto owoc Mojego żniwa: 
odnowienie niektórych Moich bliźnich przez Mój przykład". Jeśli bowiem nie wypełnicie swojej misji, 
nie będziecie mogli wejść do Mojego królestwa. 



28 W trzech czasach zaproponowałem ci zbawienie duszy, ale pozostałeś głuchy na mój głos. To jest 
ostatni telefon, który do ciebie kieruję. Dlatego proszę was, posłuchajcie mnie, przyobleczcie się w 
pokorę, zejdźcie z waszego wysokiego piedestału i wyrzućcie z waszych serc wszelką nienawiść. 
29 Słowo moje nie jest kwieciste, lecz proste, abyście je wszyscy rozumieli i nie nadawali mu różnych 
interpretacji. 
30 Nie może być ignoranta wśród Mojego ludu, bo zalałem cię mądrością. 
31 Na wszystkich drzewach widzę dobre owoce, a na innych złe. Ale z tych ostatnich nie ofiarujecie 
mi żadnego. Jesteście przeznaczeni do wyboru smacznych lęków, które macie mi przedstawić. 
Jesteście już świadomi wszystkich swoich obowiązków. Dawniej szliście potykając się przez świat, 
ponieważ ciemna zasłona zakrywała wasze oczy. Ale ja przyszedłem jak promień błyskawicy w nocy, 
aby oświetlić wasze ścieżki. Od tego czasu wiesz, dokąd zmierzasz. 
32 Nauczyłeś się konsultować swoje sumienie przed podjęciem kroku. 
33 Dziś, gdy jesteście zjednoczeni, bądźcie posłuszni moim naukom. Zbliżają się bowiem wielkie 
próby. 
34 Mistrz jest znowu z tobą. w tym dniu przyszedłem, aby was rozpieszczać, podnieść was na duchu 
Moim Słowem Miłości, dać wam Mój Pocałunek Pokoju i zapytać was, co ofiarujecie Mi w waszych 
sercach 
35 Nie przyszedłem was sądzić, ale prosić was o prawdziwą miłość i miłosierdzie w waszych 
działaniach, słuchać głosu waszego sumienia. 
36 W każdym czasie przelewałam za was moją krew ─ czasem na oczach ziemskich, czasem w sposób 
niewidoczny. Zawsze czuwam nad wami, abyście nie cierpieli na tym świecie i abyście po życiu 
ziemskim otrzymali życie wieczne dla waszej duszy w zaświatach. Lecz wy nie zrozumieliście Mnie, nie 
byliście posłuszni Mojemu słowu i dlatego w tej chwili przyszedłem z białego obłoku, by zadzwonić 
Moim melodyjnym dzwonem i poprosić was o zjednoczenie i miłość. 
37 Zaczynacie studiować, ale nie zrozumieliście jeszcze nawet pierwszej strony Mojej księgi, choć 
wiecie, że czas, w którym daję wam Moje słowo nauczania, jest już krótki. Musicie studiować i 
zgłębiać moją naukę i odważnie wyruszyć w drogę. Nie przyjmę was bowiem, jeśli najpierw nie 
przestudiujecie tego, co wam dałem w tym czasie. 
38 Doprowadziliście Mnie do płaczu i przelaliście Moją Krew, a teraz chcę, abyście przyszli do Mnie i 
powiedzieli u Moich stóp: "Mistrzu, oto pouczenie, oto żniwo, oto dobry przykład, który dałem 
ludziom". Tam jest odnowione człowieczeństwo". 
Chcę, abyście postawili przede Mną mężczyznę i kobietę, których nawróciliście. Bez tego bowiem 
wypełnienia mandatu nie wejdziecie do sanktuarium Mojej ukrytej mądrości. Trzy razy przychodziłem 
na ten świat, aby przynieść wam różne możliwości dla zbawienia waszej duszy. Ale wy beztrosko 
pozwoliliście przeminąć słowom moim i nie przestrzegaliście moich przykazań. Dlatego mówię wam, 
że jest to ostatnia z tych możliwości i że powinniście zrealizować to, co teraz wkładam do waszych 
serc poprzez ubranie się w pokorę, zejście z piedestału waszej fałszywej wielkości, wykorzenienie złej 
woli i nienawiści do waszych bliźnich i zjednoczenie się. Tego bowiem wymagam od was, aby berło 
Mojej sprawiedliwości nie spadło na ludzkość. 
39 Nie jesteście już nieświadomi, bo dałem wam obficie Moje pouczenie i proszę was: Dlaczego 
widzę, że Moi uczniowie nie chcieli Mnie zrozumieć i interpretowali Moje słowa i Moje pouczenia na 
różne sposoby i według własnej woli? Czy nie mówiłem do was w waszym języku, w prostych 
słowach, abyście mnie wszyscy zrozumieli? Nie mówię do jednych w inny sposób niż do innych. 
Dlatego nie chcę, abyście jutro powiedzieli do Mnie: "Mistrzu, nie możemy Cię zrozumieć, nie 
pojmujemy Twoich poleceń i dlatego ich nie wykonujemy". Nie, Izraelu, musisz wyplenić truciznę, 
którą obecnie nosisz w swoim sercu. Musisz wziąć to prawo prawidłowo, bo nie jest winien za swój 
grzech, i to nie jest sprawiedliwe, że moja praca powinna być obwiniana za te błędy. Dlaczego ludzie 
nie byli w stanie docenić go, choć daję go do Ciebie tak biały i czysty jak pole śniegu? 
40 Czuwajcie i módlcie się, bo cały czas widzę rozłam między jednymi a drugimi. Widzę, że chcecie 
odwrócić się od Mojego Prawa, niektórzy odwracając się od niego, a inni idąc własną drogą, 
potykając się i wpadając w ciernie, zamiast sprawiedliwie kroczyć drogą, którą wam wyznaczyłem. 



Wszędzie rosną wysokie drzewa, dając ludzkości owoce inne niż te, które ja wam daję. Ale widzę, że 
są tam również dobre owoce, dlatego mówię wam: Usuńcie złe owoce, a zostawcie tylko dobre. 
Wybierzcie je i ofiarujcie mi tylko czyste ziarno i złotą pszenicę. 
Nie jesteście już dziećmi ciemności, jak byliście przedtem. Pojawiłem się bowiem wśród was jak jasny 
promień błyskawicy, aby oświetlić waszą drogę, abyście zrozumieli, czym jest Droga Prawdy. Teraz 
możesz ją rozpoznać i iść po niej, bo dałem ci siłę i wziąłem cię za rękę, abyś mógł postawić pierwsze 
kroki, a potem iść sam, ale bezpiecznie, bez bolesnych doświadczeń i bez popadania w grzech, nie 
dając się uwieść złu, które panuje na świecie. 
41 Dziś już nie jesteście nieświadomymi dziećmi, dziś wiecie, jak iść naprzód, jakie dzieła wykonacie i 
jakie są dobre i złe drogi. Dałem wam bowiem serce i sumienie, abyście mogli się nimi kierować. 
Dlatego od dawna proszę was, abyście nie jedli zakazanego owocu, abyście nie dobyli obosiecznego 
miecza, aby odciąć cześć waszego brata, abyście poznali szczerość i doskonałość Mojego Prawa, które 
było jedno przez wszystkie czasy, abyście powstali ze zrozumieniem i dobrą wolą, przestrzegając 
Moich niebiańskich przykazań, aby na całej ziemi zapanował pokój i aby już nie niszczono życia. Nie 
chcę widzieć was płaczących i z goryczą w ustach. Również w tym dniu obdarzę was Moim Bożym 
Miłosierdziem. 
42 Błogosławiony ten, kto jest przygotowany, bo ujrzy pokój na swej drodze i odczuje miłosierdzie 
Moje przepełniające duszę i ciało jego. Z wiecznej chwały leję wody kryształowe, abyście w tym czasie 
powstali wzmocnieni. Daję wam Moją miłość w potokach, abyście szli naprzód i zrozumieli, że jestem 
niestrudzony, abyście jutro mogli wziąć Mnie za przykład, wyzbywając się wszelkiego materializmu, 
wszelkiej próżności i przynosząc tylko dobre uczynki, być czystym lustrem, w którym ta ludzkość 
może się przejrzeć. 
43 Zawsze przychodzę w poszukiwaniu tych, którzy zbłądzili, aby ich uwolnić od grzechu i wprowadzić 
na drogę zbawienia. Jutro przyjdą wielkie próby, a Moją wolą jest pozostawić was jako dzielnych 
żołnierzy Jezusa, którzy potrafią walczyć i wyjść z nich zwycięsko. 
44 W Obecności, Władzy i Esencji, byłem pośród was tego ranka. Ja daję wam chleb powszedni i 
balsam uzdrawiający. Błogosławię wam, waszym dzieciom, strapionym matkom, starcom. Wszystkim 
daję Mój Pokój, Moją Miłość i Moje Światło. 
45 Kochajcie, wy ludzie, kochajcie najczystszą miłością, która może was doprowadzić do prawdy. 
Wtedy będziecie wiedzieli, co chcę wam powiedzieć tymi słowami. Siła, która poruszała wargami 
Jezusa, kiedy był z wami, była siłą miłości ─ tym głosem, przez który mówię wam: "Ja jestem drogą, 
prawdą i życiem". 
46 Nie ma większej mocy niż ta, którą posiada ciało. Jest to także ogień, który oczyszcza, i woda łaski, 
która oczyszcza. 
47 Jakkolwiek mówię do ciebie, są jeszcze uczniowie, którzy wierzą dziś i jutro już nie, bo mają 
godziny wiary i godziny wątpliwości. 
48 Widzę w was lud zmęczony swoim ludzkim życiem i nadmiernie zajęty, a z tego wynika lud, który 
choć nazywa siebie spirytualistami, żyje bardzo skłonny do rzeczy ziemskich. 
49 Lecz Ja wam powiedziałem: przebudźcie się w prawdzie, a nie postępujcie jak uczeni w Piśmie i 
faryzeusze, którzy myją tylko zewnętrzną stronę naczynia, albo którzy, gdy starają się spełniać dobre 
uczynki, myślą, że nie wolno im dać wszystkiego, bo wtedy byliby ubodzy i nie mieliby chleba dla 
swoich ust. 
50 O, jak długo będzie, którzy myślą w ten sposób, trzeba wędrować jak cienie! Będziecie się rodzić i 
rodzić na nowo tak długo, jak długo nie nauczycie się dawać miłości, której was uczę. 
51 Nie chcę, abyście na zawsze byli małymi dziećmi. Czy jest to słuszne, aby ten lud mówił do Mnie w 
swoich modlitwach: "Panie, kocham Cię", a potem nie czynił dzieł miłosierdzia na swojej drodze? 
Dlaczego wciąż przyłapuję cię na zdradzie? dlaczego nie praktykujecie prawdziwego miłosierdzia, a 
jeśli już to robicie, to tylko po to, aby was widziano i słyszano, że to robicie? 
52 Oszukujecie samych siebie i czasami chlubicie się swoją wiarą, chociaż wasza wiara oziębła. Widzę 
więc, że i wy jesteście oziębli w miłości, w wierności i w szczerości. 
53 Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie przejdzie przez drzwi krzyża, jeśli nie nauczy się być wiernym. 
54 Umiłowani uczniowie, powiadam wam: Jeśli czasem mówię do was ostrymi słowami, to nie są one 
tak wymagające sprawiedliwości, na jaką zasługujecie według waszych uczynków. 



55 Chcę tylko Moim Słowem oczyścić cię z niedoskonałości. Gdzie są "białe szaty", które powinniście 
przygotować dla siebie, aby być ze Mną na tej uczcie? 
56 Chcę przeniknąć do waszego wnętrza, abyście mogli oglądać Moje sanktuarium. O dusze ludzkie, 
wy, którzy myślicie, że narodziliście się niedawno, a przecież już dawno wyszliście od Tego, który nosi 
w sobie miłość Ojca i miłość Matki! Z Niego bowiem wypływa wszelka doskonała miłość. 
57 Tak jak widzicie, że ciało człowieka ewoluuje, tak i duch ewoluuje w nim. Ale ciało napotyka 
granicę w swoim rozwoju, podczas gdy duch wymaga wielu spraw i wieczności, aby osiągnąć swoją 
doskonałość. 
58 To jest powód waszej reinkarnacji. Zostaliście zrodzeni jak nasienie z ojcowskiego i matczynego 
twórczego ducha Boga, czystego, prostego i czystego. Nie mylcie się jednak, bo nie to samo jest być 
czystym i prostym, co być wielkim i doskonałym. 
59 Można to porównać do dziecka, które dopiero się urodziło i doświadczonej osoby, która uczy 
dzieci. 
60 To będzie waszym przeznaczeniem na wszystkich etapach życia, gdy tylko rozwinie się wasz duch. 
Ale jakże wolno postępuje twój duch! 
61 Minęło prawie 2000 lat od czasu, kiedy w kilku słowach nauczyłem was, jak wejść do Królestwa 
Bożego: "Miłujcie się wzajemnie", powiedziałem wam. Żyliście wiele razy, z lub bez ziemskiego ciała, 
w tej "dolinie" lub innych. Ale nie wiedzieliście, jak się nauczyć tej lekcji. 
62 Czeka cię jeszcze długa droga, zanim ta wzniosła lekcja stanie się rzeczywistością w twojej duszy. 
63 Ten świat jest powołany do uduchowienia się wraz ze swymi mieszkańcami, aby w ten sposób 
położyć kres cierpieniom i ciosom losu. 
64 Ogień Mojej miłości stopi śnieg waszych serc, a nawet jeśli miną wieki, będę nadal nauczał, a wy w 
końcu poznacie i pokochacie. 
65 Czy pamiętasz Marię Magdalenę? Czy nie zrozumiałeś symbolu, który ona reprezentuje? 
66 Umysł człowieka nie rozumie moich symboli, zatrzymuje się przed tajemnicą i zadowala się 
symbolem. 
67 Symbole są przestarzałymi obrazami, które mają być nieobecne w czci Boga przez ludzkość w jej 
wieku światła. 
68 Maria Magdalena ─ grzesznica, jak nazywał ją świat ─ zasłużyła na moją czułość i moje 
przebaczenie. 
69 Wkrótce otrzymała swoje odkupienie, co nie zdarza się innym, którzy tylko połowicznie proszą o 
przebaczenie za swoje grzechy. Podczas gdy ona szybko znalazła to, czego szukała, inni tego nie 
osiągają. 
70 Magdalenie zostało przebaczone bez chlubienia się swoją pokutą. Ona zgrzeszyła, tak jak i wy 
grzeszycie, ale bardzo kochała. Ten, kto kocha, może wykazywać odchylenia w swoim ludzkim 
postępowaniu, ale miłość jest czułością płynącą z serca. Jeśli chcesz, aby ci przebaczono, tak jak ona, 
spójrz na mnie z miłością i zaufaniem, a będziesz uwolniona od wszelkich przewinień. 
71 Ta niewiasta więcej nie zgrzeszyła. Miłość, którą przepełnione było jej serce, poświęciła nauce 
Mistrza. 
72 Zostało jej przebaczone, chociaż źle uczyniła. Ale w jej sercu płonął ogień, który oczyszcza, a z 
powodu przebaczenia, które otrzymał grzesznik, nie oddzieliła się już od Jezusa ani na chwilę. Moi 
uczniowie natomiast zostawili mnie samego w najkrwawszych godzinach. Ale ta Maryja o małym 
szacunku nie oddzieliła się ode mnie, nie zaprzeczyła mi, nie bała się, ani nie wstydziła. 
73 Dlatego dane jej było wylewać łzy u stóp mojego krzyża i nad moim grobem. Jej duch szybko 
znalazł zbawienie, ponieważ bardzo kochała. W swoim sercu miała również ducha apostolskiego. Jej 
nawrócenie lśni jak światło prawdy. Uklękła u moich stóp, aby mi powiedzieć: "Panie, jeśli zechcesz, 
będę wolna od grzechu". 
74 Wy natomiast często próbujecie mnie przekonać o swojej niewinności, zasłaniając swoje 
przewinienia długimi modlitwami. 
75 Nie, uczniowie, uczcie się od niej, prawdziwie miłujcie waszego Pana w każdym z waszych braci. 
Kochajcie dużo, a wasze grzechy będą wam odpuszczone. Będziecie wielcy, jeśli sprawicie, że ta 
prawda zakwitnie w waszych sercach. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 



Instrukcja 213  
 
1 Światło Mojego Ducha jest z wami, Chrystus jest ponad waszym duchem, a przez ludzkie usta 
objawia Słowo Życia i Prawdy jako drogę, która prowadzi do Mnie. 
2 Otwórz bramy swego sanktuarium, abym mógł wejść do najczystszej istoty twojej. 
3 "Niedziela Zmartwychwstania" nazywacie ten dzień, ponieważ w nim wspominacie wydarzenia, 
przez które przeszedł Jezus podczas swojej ziemskiej wędrówki. 
4 Wreszcie, oderwać zasłonę tajemnicy tak, że można wejść do sanktuarium prawdy. w tym 
nauczaniu objawiam wam znaczące doktryny, aby zniknęły z was ciemne zasłony tajemnicy, którymi 
zwykliście zasłaniać moje światło Słuchaj: Tylko ten, kto umiera, może zmartwychwstać. Czy uważasz, 
że Jezus wtedy "umarł"? Czy wyobrażałeś sobie swojego Mistrza "martwego"? 
5 "Śmierć" jest tylko symbolem. "Śmierć" istnieje tylko dla tych, którzy nie osiągnęli jeszcze wiedzy o 
prawdzie. Dla nich śmierć nadal jest grozą, za którą kryje się tajemnica lub nicość. Ale wam mówię: 
Otwórzcie oczy i zrozumcie, że wy też nie umrzecie. Oddzielicie się od ciała, ale to nie znaczy, że 
umrzecie. Ty, podobnie jak twój Mistrz, masz życie wieczne. 
6 Gdy opuściłem swoje ciało, Duch Mój wszedł do świata duchów, aby przemówić do nich Słowem 
Prawdy. Jak do was, mówiłem im o Boskiej Miłości. Bo to jest prawdziwa wiedza o życiu. 
7 Zaprawdę powiadam wam, Duch Jezusa nie był ani przez chwilę w jaskini grobu, On miał wiele dzieł 
miłości do zrobienia w innych światach życia. Mój nieskończony Duch miał dla nich, jak i dla was, 
wiele objawień do przekazania. 
8 Istnieją również światy życia, w których istoty duchowe nie wiedzą, jak kochać. Żyją w ciemności i 
tęsknią za światłem. Dziś ludzie wiedzą, że tam, gdzie panuje nieżyczliwość i egoizm, tam jest 
ciemność, że wojna i namiętności są kluczem, który zamyka bramę drogi prowadzącej do Królestwa 
Bożego. 
9 Miłość natomiast jest kluczem, którym otwiera się Królestwo Światła, czyli Prawdę. 
10 Tu dałem się poznać przez ciała ludzkie; tam porozumiewałem się bezpośrednio z wyższymi 
istotami duchowymi, aby one nauczały tych, którzy nie są w stanie przyjąć bezpośrednio moich 
natchnień. 
11 Te wysokie, świetliste istoty są tym, czym są dla was tutaj nosiciele głosu. 
12 Teraz myślę, że rozumiecie powód mojego przyjścia na ten świat i powód mojego odwiedzenia 
tych światów. 
13 I powiedział do duchów: "Będziesz się ponownie narodzić. Lecz zanim dokonacie ekspiacji w 
ziemskim ciele, powinniście oczyścić swoją duszę z każdego szkodliwego wrażenia, tak abyście w 
swoim odrodzeniu mogli być jak płonące pochodnie. 
14 Ci, którzy mają w sobie światło mojego Ducha Świętego, są jak płonące pochodnie. Ci, którzy nie 
chcą poznać prawdy, są jak zgaszone pochodnie, które nie płoną, bo nie zostały rozpalone ogniem 
mojej mądrości. 
15 Nie chcę, abyście byli zgaszonymi pochodniami, bo wtedy nie będziecie mogli wypełnić swojego 
przeznaczenia, czyli misji waszego ducha. 
16 Zaprawdę, powiadam wam, w chwilach, gdy moje słowo prześwieca przez umysł człowieka, oto 
tysiące na tysiące bezcielesnych bytów, które uczestniczą w moim przejawie i słyszą mój głos. Ich 
liczba jest zawsze większa niż tych, którzy są fizycznie obecni. Podobnie jak ty, powoli podnoszą się z 
ciemności, aby wejść do królestwa światła. 
17 Jesteście nieśmiertelni, powiedziałem wam. Kiedy umierają komórki ciała, nie oznacza to, że 
umiera również dusza. 
18 Ten dzień pamięci i upamiętnienia jest godłem chwały duszy, zmartwychwstania, światła waszego 
świecznika. 
19 Spodobało mi się dać się poznać wśród was w tych dniach pamięci, aby wzbudzić w waszych 
sercach uczucia wiary, współczucia, uduchowienia. Wykorzystałem te godziny, aby obmyć i oczyścić 
wasze serca. 
20 Dlaczego splugawiliście się? Ponieważ nie pozwoliliście się prowadzić mocy Ducha Świętego, 
którego moc pomyliliście z mocą waszej ludzkiej woli, waszych próżności i waszych zachcianek. 



21 Trzeba, abyście wniknęli w wasze serce, w wasze wnętrze, abyście wiedzieli, w jakim stopniu 
słuchacie głosu sumienia, w jakim stanie miłości jesteście wobec bliźniego. Wtedy będziecie wiedzieli, 
w jakim stopniu jesteście płonącymi pochodniami, a w jakim zgaszonymi. 
22 Mówię wam, według waszej miłości będzie również moc, dobroć i światło, które posiadasz. 
23 Ty też będziesz miał swój dzień wyzwolenia i swój dzień uwielbienia. Jaki to będzie dzień? Ten, w 
którym zwyciężacie na polu bitwy waszego życia. 
24 Ziemia jest polem bitwy, jest wiele do nauczenia się. Gdyby tak nie było, wystarczyłoby wam kilka 
lat życia na tej planecie i nie bylibyście wysyłani wciąż na nowo, by narodzić się na nowo. Nie ma 
ciemniejszego i bardziej ponurego grobu dla ducha niż jego własne ciało, gdy jest do niego 
przywiązany brud i materializm. 
25 Moje Słowo podnosi was z tego grobu, a potem daje wam skrzydła, abyście wznieśli się w rejony 
pokoju i duchowego światła. 
26 Do tego stopnia, że twoja dusza triumfuje nad ciemnością i pokonuje przeszkody, światło pojawia 
się w niej. Dlatego niektórzy z nich pokonają tę drogę w dłuższym czasie niż inni. 
27 Wielki będzie ten, kto podąża drogą duchowego postępu, a przechodząc przez ziemskie żywoty i 
wieki, osiąga światło, doświadczenie i rozwój w górę. 
28 Po tej walce, wysiłku i łzach doświadczycie wyzwolenia i waszego nieba, w którym wzniesiecie się 
w pełni opromienieni światłem ducha. 
29 Niebo nie jest określonym miejscem; niebo jest ostatecznym celem ewolucji duszy. Ponieważ to 
niebo nie jest określonym miejscem, musisz zrozumieć, dlaczego ci, którzy wątpią w istnienie lekkiej 
duszy, mówią: "Umrę" i myślą o śmierci jako o końcu. Ale ci, którzy wierzą w życie wieczne, mówią: 
"Będę żył na wieki". 
30 Ci, którzy materializują swoją wiarę i praktykę religijną, pojmują i szukają Boga w ograniczonej 
formie. 
31 Duchowny wie, że Wszechmocny jest we wszystkim, że świat, wszechświat i nieskończoność są 
przeniknięte moją istotą i moją obecnością. 
32 Ten, kto mnie w ten sposób poznaje i poczyna, jest żywą świątynią Boga i nie będzie już 
materializował objawień Ducha przez symbole czy obrazy. 
33 Nie mów więcej, że jest tylko jedno niebo i jedna ziemia, i że są to określone miejsca. Istnieją 
miliardy światów. Nie zapominajcie, co powiedziałem w Jezusie: "W domu Ojca mego jest wiele 
dworów". 
34 Dobrze jest, że w życiu materialnym przestrzegacie praw swojej natury. Jednak zrozumcie 
również, że prawa te nie są wieczne. 
35 Ponownie, przyszedłem do pokornych, bo to oni najlepiej rozumieją te słowa. Pamiętajcie, że 
powiedziałem: "Ten, kto się uniżył, będzie wywyższony". 
W tym dniu, który nazywacie Świętem Zmartwychwstania, uduchowiajcie się, abyście mogli 
powiedzieć: "Ja jestem świątynią i latarnią, Ja jestem ofiarą". 
Miłujcie się wzajemnie, tak ludzie, bo kto miłuje, ten nosi w sobie niebo.  
Błogosławieni ludzie, dusze dwunastu pokoleń Izraela, wcielone w tym czasie, aby utworzyć tarczę 
ludzkości, przygotowuję was duchowo i fizycznie, aby uczynić z was chętne narzędzie i wprowadzić 
was na tę drogę, którą wam wyznaczam, abyście mogli pozostawić swój przykład nowym 
pokoleniom. 
36 Wśród was są potomkowie Reubena, Dana, Judy i Lewiego, Issachara i Zebulona, i wszystkich 
przodków plemion, i jako dusze silne, którymi jesteście, będziecie nadal przejawiać tę siłę i wiarę w 
waszego Boga. 
37 Nazwa "Izrael" nie może być wymazane, a choć ten naród był zazdrosny, testowane i 
prześladowany, to nie zginie, bo jest to nasienie waszych przodków, którzy byli plemienia i życie wielu 
pokoleń. Dziś widzimy, że ta rasa jest w dużym stopniu zdegenerowana, ponieważ umiłowała swoje 
"ciało" bardziej niż swoją duszę i stała się dumna ze swoich darów. Dlatego sprawiłem, że wcieliliście 
się w innej ziemi, w innej rasie, żebyście nie popadli w te błędy. 
38 Duchowość była wam inspirowana od zarania dziejów. Jest to ziarno dane wam do troskliwej 
uprawy, a ja powierzyłem wam zadanie przekazania go wszystkim ludom bez różnicy ras. dziś, w 
szczytowym momencie, przychodzę do was, aby prosić was o zdanie relacji z tego nasienia; 



przychodzę do was, aby prosić was o zdanie relacji z tego nasienia; przychodzę do was, aby prosić 
was o zdanie relacji z tego nasienia 
39 Wy, ludzie, wszyscy nosicie w sobie to nasienie, ponieważ zanim przyjęliście ziemskie ciało, 
byliście istotami duchowymi i uduchowienie jest drogą, która jest wam przeznaczona, na której macie 
się doskonalić. 
40 Jesteście najbardziej utalentowanymi ludźmi. Jednak nie umieliście wykorzystać waszych darów, 
nie chcieliście odczytywać Mojej Woli. Ten świat, który przygotowałem dla odświeżenia, rozwoju i 
błogosławieństwa waszej duszy, umiłowaliście tak, jakby był waszym wiecznym domem, i głęboko się 
w nim zakorzeniliście. Zapominacie o życiu duchowym i nie przygotowujecie się do wejścia w tę 
"dolinę", która was czeka. 
41 Oto ten świat jest zaludniony duszami, które z powodu braku uduchowienia, przygotowania, mają 
niewiele zasług. Ale ileż bólu, ileż żalu ich porywa. Nie wolno wam zamieszkać na tym świecie bez 
wcześniejszego umożliwienia awansu tym duszom, które ─ czy to z powodu niewiedzy, czy z powodu 
oporu ─ nie wiedziały, jak się wznieść. 
42 To, co ludzkość nazywa postępem, nie jest nim dla dusz. Bo gdyby byli wywyższeni, kochaliby mnie 
bardziej niż wszystko, co zostało stworzone, a wśród ludzi zapanowałby pokój i harmonia. Ale te 
oferują mi tylko ich duchową potrzebę i ignorancję. 
43 Jak trudno jest ludziom nawrócić się do dobra. Nie zachowujecie Moich praw i nie chcecie zmienić 
swojego życia. Moje Słowo obraża was, gdy mówię do was o odnowieniu. Dlaczego chcesz, abym 
milczał, mimo że jesteś zbawiony? 
44 Bądź silny, Izraelu, zwalczaj zło. idźcie też przeciwko sobie, jeśli macie na sobie ślady zła. 
Oczyszczajcie atmosferę, którą oddychacie, przezwyciężajcie każdy obcy wpływ, wykorzystujcie swoje 
zdolności i możliwości, czuwajcie i módlcie się. 
45 Umocnij wiarę ludzi i budować z nim wieżę tak wysoko, że sięga nieba, a jego fundament jest 
niewzruszony. 
46 Swoją modlitwą i duchowymi uczynkami możecie powstrzymać wzrost niszczycielskich sił 
przyrody. Po 1950 roku zostaną one bowiem wyzwolone z większą mocą niż dziś. Ludzkość oczyści 
się, aby mogła przyjąć Dobrą Nowinę, a po swoim wielkim bólu zobaczy jaśniejącą tęczę pokoju i 
poczuje moje wezwanie zapraszające ją do wejścia w nowe życie. 
47 Dziś, odkąd wróciliście na ziemię, dajecie świadectwo mojej Obecności. Jest to jedno z zadań, 
które zawsze miałeś. Jednak dziwicie się, gdy mówię do was w ten sposób, ponieważ uważacie, że nie 
macie wiedzy o przeszłości waszej duszy. Ale ten ślad jest tak głęboki, że ani ty, ani czas nie są w 
stanie wymazać historii twojego życia. 
48 Pouczam was, abyście później mogli głosić moje pouczenie. Ci, którzy będą was słuchać, będą 
zaskoczeni waszymi słowami i będą myśleć, że jesteście nowymi prorokami i apostołami. Wtedy będą 
cię kochać. 
Dbajcie o to, aby wasza praca przynosiła owoce. Nie siejcie na jałowej ziemi, nie wystawiajcie mojej 
pracy na pośmiewisko. Bądź mądry i być miłe dla tych, którzy proszą cię, i przebaczyć tym, którzy nie 
wiedzą, jak cię przyjąć. 
49 Moje słowo rozbrzmiewa w waszych umysłach, a mój Duch jako Mistrz rozkoszuje się pouczaniem 
moich nowych uczniów. 
50 Jeśli się dobrze zastanowicie, odkryjecie, że Ja zawsze byłem z wami i że od pierwszego objawienia 
Moje przesłanie skierowało ludzi na drogę uduchowienia. Jest rzeczą naturalną, że po kilku tysiącach 
lat życia dusz ludzkich na tej ziemi, powinienem przynieść wam Naukę o większej zawartości 
objawienia niż ta, którą macie obecnie. 
51 Moja nauka, która jest zawsze wyjaśnieniem Prawa, przyszła do was jako droga do Światła, jako 
pewne wyrwanie dla duszy. Mimo to ludzie, korzystając z wolności woli, którą zostali obdarzeni, i 
pragnąc drogi dla swojego życia, zawsze wybierali łatwą drogę materializacji, niektórzy nie zwracając 
absolutnie żadnej uwagi na wezwania sumienia, które zawsze kierują ku temu, co duchowe, a inni 
tworząc kulty i obrzędy, by wmówić sobie, że kroczą mocno po duchowej ścieżce, podczas gdy w 
rzeczywistości są tak samo samolubni jak ci, którzy wygnali moje imię i moje słowo ze swojego życia. 
52 Gdybyście widzieli stąd "duchową dolinę", w której mieszkają zmaterializowane istoty, które nie 
wypracowały nic dla duchowej podróży po tym życiu, bylibyście przerażeni. Ale ani przez chwilę nie 



powiedzielibyście: "Jak straszna jest sprawiedliwość Boża!". Nie, zamiast tego będziesz krzyczeć: "Jak 
twardego serca, jak niesprawiedliwe i okrutne jesteśmy z siebie! Jakże obojętni dla naszych dusz i 
jakże zimni byliśmy jako uczniowie Jezusa!". 
53 Dlatego Ojciec pozwolił tym istotom czasami przejawiać się w waszych życiach i przynosić wam 
bolesne, uciążliwe wieści o ich ciemnych i pozbawionych spokoju życiach. Są oni mieszkańcami 
świata, który nie ma ani promiennego światła duchowych domów, ani piękna ziemi, którą 
zamieszkiwali. 
54 Tę rozległą "dolinę", pełną zamętu, wyrzutów sumienia, bólu, przygnębienia i rozpaczy, oświetla 
jedynie światło sumienia, które budzi jedną po drugiej te istoty. Kiedy to światło przeniknie wreszcie 
całą duszę, rozpoznaje ona swoją drogę, pozbywa się szaty materializacji, którą jeszcze miała na 
sobie, czuje znowu, że żyje, że zmartwychwstała, że woła ją głos z nieskończoności i że ten głos jest 
głosem Ojca, który od początku czasów wyznaczył jej drogę do światła i do szczęścia. 
55 Niech nikt z was nie mieszka w ciemnościach zamieszania, ani nie pije kielicha łez skruchy. 
56 Abyście oszczędzili sobie tej nieskończonej goryczy, zmiłuj się nad waszą duszą, czyńcie prawdziwe 
uczynki miłości, a nie uczynki pozorne, którymi próbujecie samych siebie oszukać. 
57 Moja nauka przekazuje duchowość, a duchowość oznacza prawdziwość, szczerość, światło, 
szczerość i miłość. 
58 To jest moja droga, jedyna w swoim rodzaju, która od początku była wam wyznaczona i która jest 
zapisana w każdym sumieniu. 
59 Mój głos, który znów rozbrzmiewa w najbardziej ukrytej części waszej istoty, wzywa was na drogę 
zagubioną, na drogę zapomnianą, abyście mogli zdobyć zasługi, które będą światłem, zadowoleniem i 
podniesieniem dla waszej duszy, gdy będzie musiała przejść przez zasłonę mgły, która istnieje między 
tym, co materialne, a tym, co duchowe. 
60 Mówię wam o tej zasłonie, ponieważ wasz niski poziom rozwoju duchowego nie pozwala wam 
jeszcze na zjednoczenie wszystkich istniejących światów życia w jeden. Tak jak wasz brak braterstwa 
podzielił was na ziemi na ludy i narody, tak we wszechświecie niedojrzałe istoty widziały siebie 
oddzielone światami, planetami macierzystymi i przestrzeniami światowymi. 
61 Nadejdzie czas, kiedy granice tego świata zostaną zniesione przez miłość i kiedy światy zbliżą się 
do siebie poprzez uduchowienie. 
62 Do tego czasu będzie trwała walka między sumieniem a wolnością woli, którą człowiek będzie 
używał i wykorzystywał, aby uczynić ze swego życia to, co mu się podoba. 
63 Walka między tymi dwiema siłami osiągnie swój punkt kulminacyjny, a zwycięstwo przechyli się na 
stronę Ducha, który w absolutnym ofiarowaniu miłości swemu Ojcu powie Mu: "Panie, wyrzekam się 
mojej wolności woli, spełnij we mnie samym Twoją wolę". 
64 Będę błogosławił tego, który w ten sposób staje przede Mną, i otoczę go Moim światłem. Ale dam 
mu do zrozumienia, że nigdy nie pozbawię go tej błogosławionej wolności, którą został obdarzony. 
Kto bowiem pełni wolę Ojca swego, kto jest wierny i posłuszny, ten godzien jest zaufania swego Pana. 
65 Zrozumieliście, czyż nie, co wam mówiłem o życiu duchowym? Zobaczcie, jak proste i jasne jest to, 
co duchowe, w przeciwieństwie do waszych nauk i instrukcji, które wszystko komplikują. 
66 Zastanówcie się nad tym, uczniowie. 
67 Otwiera się mój tajemny skarbiec i coś z niego ujawniam ludziom przez głosiciela. 
68 W 1866 r. zabłysła gwiazda podobna do tej, która zapowiadała narodziny Mesjasza. Niewielu to 
widziało, bo świat spał. 
69 Tą gwiazdą był Eliasz, a wraz z jego manifestacją przez umysł Roque Rojasa został zainaugurowany 
nowy wiek duchowy. Swoim światłem oświetlił drogę, aby prowadzić ludzi i ogłosić im czas wielkich 
objawień. Ponieważ jednak Eliasz jest Moim prorokiem i Moim poprzednikiem, przez jego ducha 
przepowiedziałem czas Mojego objawienia się w ten sam sposób. 
70 Pierwsi słuchacze, pierwsi świadkowie tego objawienia, byli zaskoczeni słysząc, że słowa, które 
wypowiadał Roque Rojas, nie pochodziły od niego, ale z zewnątrz, że były to słowa pełne pociechy, 
obietnic i nadziei. 
71 Mała liczba uczniów wzrosła i stała się wielką rzeszą, która, gdy później otrzymała obecność 
Mistrza przez nowych nosicieli głosu, rozpoznała w słowie owoc o boskim smaku i duchowej istocie, 
który jako jedyny mógł ugasić ich pragnienie i zaspokoić głód. 



72 W tej wspólnocie zrodziło się nowe apostolstwo, złożone z serc prostych i pokornych, ale 
przepełnionych miłością i wiarą, by iść za Mną. Oczywiście nie zabrakło wśród nich nowego Tomasza, 
który musiał zobaczyć, aby uwierzyć w moją obecność, nowego Piotra, który choć wierzył we Mnie, 
zaparł się Mnie ze strachu przed ludźmi, i nowego Judasza Iskarioty, który zdradził Mnie, 
przeinaczając moje słowo i moją prawdę dla pieniędzy i pochlebstw. 
73 Tłumy tworzące ten lud mnożyły się i rozchodziły po miastach, okręgach wiejskich i wioskach, a z 
tego ludu powstawali apostołowie prawdy i sprawiedliwości, ofiarni pracownicy pełni gorliwości w 
nauczaniu swego Pana oraz prorocy o czystych sercach, którzy mówili prawdę. 
74 Umieszczam ich przy ogromnym, niewidzialnym duchowym stole, aby mogli spożywać mój Chleb 
Niebieski i pić moje Wino Wieczności, aby nigdy nie zabrakło im sił w ich misji. Podczas gdy niektórzy 
pozostają duchowo apatyczni podczas słuchania, są też tacy, którzy pytają mnie nieustannie, 
ponieważ są dociekliwi. Pytają mnie, dlaczego objawiam się ludzkości w tej formie, dlaczego Eliasz 
przyszedł wcześniej, kim jest Eliasz, kim jest Roque Rojas i kto złamał Siedem Pieczęci. 
75 Odpowiadam i pouczam wszystkich z miłością doskonałego Mistrza. Jeśli niektórzy są 
zdezorientowani, ponieważ nie przychodzę pośród wspaniałych ołtarzy i ostentacyjnych ceremonii, 
ich uduchowienie mówi innym, że Jezus nigdy nie szukał przepychu ani próżności, ale serc. 
76 Zawsze przychodziłem, pragnąc waszej duszy, a nie waszego ciała. Materia cielesna należy bowiem 
do ziemi, której łono jej pragnie, podczas gdy dusza, poprzez swoje sumienie, zawsze będzie słyszała 
głos Boży, który ją wzywa. 
77 Czas mojego kazania podczas mojego obecnego ostatniego przyjścia jest długi. Obejmuje ona 
okres od 1866 do 1950 roku. 
78 Pierwszymi owocami mojej nauki będą owoce waszej odnowy duchowej i fizycznej, eliminujące 
bałwochwalstwo, fanatyzm, przesądy, fałszywe interpretacje, a także samolubstwo, złą wolę, wady i 
każdą plamę. Kiedy to się stanie, będziecie mogli mówić o moim Prawie bez wprowadzania nikogo w 
błąd. Nie będziecie więc narzucać swoich błędów mojej nauce, ani nie będziecie próbować ich ukryć, 
rezerwując je tylko dla siebie. 
79 Podnieście waszą duszę przez doskonalsze praktykowanie religii, podnieście wasze serce przez 
cnotliwe życie, a wtedy będziecie jak początek nowego świata, nowej ludzkości, która będzie umiała 
wznieść się na fundamentach uduchowienia, które przynoszę wam w Moim Objawieniu Trzeciej Ery. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 214  
 
1 Daję wam Moje Słowo przez ludzkie usta, ponieważ wy nawet nie dostrzegacie przesłań, które 
nieustannie kieruję do ludzi. To jest powód, dla którego musiałem przejawić się poprzez intelekt 
człowieka. To nie jest tak, że potrzebuję ludzkich instrumentów, aby się objawić. To wy go 
potrzebujecie. 
2 Moje miłosierne Prawo przyszło tylko po to, by usuwać z drogi oset po osyście, abyście mogli 
przyjść do Mnie; Moje Prawo jest Moim Prawem, Moje Prawo jest Moim Prawem; Moje Prawo jest 
Moim Prawem 
3 Nic nie jest niemożliwe lub trudne dla Ojca. Dlatego z samego człowieka uczyniłem narzędzie 
Mojego objawienia się i nim dowiodłem Mojej miłości do was, przebaczając wam wasze 
niedoskonałości i nie obrażając się na wasze wady. Dałem wam też dowody Mojej mocy, gdy dałem 
wam Moje mądre, miłujące, Boskie słowo przez słaby intelekt i przez nieczyste, niezgrabne usta. 
4 Ten cud wszyscy widzieliście, kiedy poczuliście, że cielesna materia nosiciela głosu znika, a wy 
dostrzegliście obecność Mistrza. Tam radowaliście się słowem Bożym, czuliście się przeniesieni w 
świat światła i cieszyliście się duchowym spokojem uniesienia. 
5 Ile czasu upłynęło, gdy Mistrz mówił do ciebie? Jak długo byłeś w tym stanie podwyższonego 
ciśnienia? Nie możesz powiedzieć, bo w tamtej godzinie byłeś poza czasem. 
6 Potem, gdy nauczanie się skończyło, mieliście bezgraniczne pragnienie powrotu do waszego domu, 
aby powtórzyć Moje słowa. Miałaś szlachetne pragnienie spotkać na drodze kogoś, kto cię obraził, 
aby mu przebaczyć, albo kogoś w potrzebie, aby dać mu Dobrą Nowinę o Mojej Obecności. 
7 Wreszcie, kiedy spotykacie kogoś, komu chcecie przekazać to, co usłyszeliście, uświadamiacie sobie, 
że wasze usta są zbyt nieporadne, by odtworzyć tę boską naukę, i wtedy uświadamiacie sobie, że to 
słowo jest naprawdę głębokie, a sposób, w jaki ci nosiciele głosu podejmują działania, jest również 
godny waszej uwagi. 
8 Mistrz mówi do tych, którzy cierpią, ponieważ uważają się za zbyt niezdarnych, by wyrazić Boskie 
słowo: Nie martwcie się, ponieważ stopniowo wasze dary będą się rozwijać, aż nadejdzie dzień, kiedy 
nie będziecie nawet potrzebowali manifestacji poprzez nosicieli głosu. Bowiem przesłanie, które wam 
wysyłam, otrzymacie bezpośrednio poprzez doskonały dialog ducha z duchem. 
9 Kiedy będziecie gotowi zrobić ten krok, zwróćcie baczną uwagę na to, co wam teraz powiem: życie 
będzie wtedy dla waszej duszy, dla waszych zmysłów i dla waszego umysłu jak strumień mądrości, jak 
pieśń miłości, jak drabina prowadząca was do Stwórcy. 
10 Wkrótce osiągnijcie tę wysokość, ludzie, abyście mogli żyć w sposób wysoki, duchowy i w 
prawdziwej harmonii ze wszystkimi stworzonymi rzeczami. 
11 Obecnie jesteście tylko małymi dziećmi - uczniami nauki nieskończonej w mocy i mądrości. Ale 
Ten, który was tego uczy, jest Mistrzem wszystkich Mistrzów. Pozwól Mu prowadzić cię dobrowolnie, 
a zobaczysz, jak Jego miłość usunie każdy ciernisty żywopłot i blokadę potknięć z drogi. 
12 Moje Słowo w tej Trzeciej Erze chce wypełnić ogromną pustkę, która istnieje w duszach ludzi ─ 
pustkę, której ludzie nigdy nie mogliby wypełnić poprzez ludzką miłość, poprzez bogactwa tego 
świata, poprzez zewnętrzne obrzędy i kulty. 
13 Długo oczekiwany komunikat teraz przyszedł do Ciebie, błogosławiąc tych, którzy czekali na to i 
budząc tych, którzy śpią. Moje poselstwo jest dla wszystkich i wszyscy poznają je w godzinie, w której 
stopniowo dotrze ono do każdego serca, każdego ludu i każdego narodu. 
14 Moje słowo jest światłem prawdy i sprawiedliwości, które świeci w ciemnościach tej ludzkości. To 
mówi do twojej duszy i inspiruje ją do refleksji, aby mogła poznać powód mojego przyjścia i 
wyjaśnienia każdej tajemnicy. 
15 Aby człowiek mógł śpiewać hymn pokoju, musi kochać i przebaczać. Pielęgnuj już nie egoizm, ani 
urazę, ani nienawiść, ani złudzenie. Bo wtedy zatrzymacie mojego Ducha, który chce przyjść do was, 
aby ustanowić swoje królestwo pokoju wśród ludzi. 
16 Tak, ludzie, chociaż jesteście tylko niewielką częścią ludzkości, znacie istniejące zakłócenia 
moralne i materialne. Widzicie ich nędzę i potrzebę, ich utrapienie i rozpacz. Tę nędzę i ból cierpi nie 
tylko ciało, ale i dusza, która stała się słaba z powodu braku zasług. 



17 Bądźcie przywódcami waszych bliźnich, bądźcie moimi pionierami. Poczuj moją miłość i kochaj 
bezwarunkowo i bezinteresownie. Stańcie się oświeceni i nieście to światło na cały świat. Inspirujcie 
się prawdą i zagłębiajcie się w wielkie objawienia, których udzieliłem wam w ciągu wieków, i 
zanieście tę wiedzę tym, którzy wiedzą mniej niż wy. 
18 Tym światłem wniknijcie w siebie i odkryjcie zdolność, którą obdarzyłem waszą duszę. Jeśli wtedy 
wykorzystacie wartość tych darów, będziecie wiedzieli, jak kochać życie, i już w tej ziemskiej dolinie, 
w której mieszkacie, będziecie kochać i uznawać życie wieczne. 
19 Miłujcie i przebaczajcie wiele, jeśli chcecie nazywać się Moimi apostołami. Myślcie o mnie, a 
wasze utrapienia znikną. Nie odczuwaj bólu, gdy jesteś obrażany. Błogosławcie i oddajcie Mi wasze 
sprawy. Wtedy poczujecie się szczęśliwsi od tych, którzy myślą, że są bogaci z powodu swoich 
bogactw. Wtedy bowiem otrzymacie przebaczenie. Nie wiecie, czy to przebaczenie nie jest ceną 
waszego zbawienia. Tym aktem będziecie mogli oświecić duszę tego, który spowodował wasze 
cierpienie i w ten sposób uratujecie również jego. 
20 Kochajcie wszystko, nawet powietrze, którym oddychacie, bo w nim jest moja miłość, jak jest w 
całym stworzeniu. Kochajcie czas i godzinę, w której żyjecie, bo we wszystkim objawia się mój Duch. 
Czy nie czujecie, że natura, która was otacza, prosi o pokój i miłość? Przywrócę wszystkie siły natury, 
przywrócę wszystkie stworzenia. Człowiek jednak będzie musiał ponieść wszystkie konsekwencje 
swoich błędów, które były przyczyną zniszczenia. 
21 Ten chleb, który daję wam w tej chwili, jest pokarmem, którego ludzkość potrzebuje, jedynym, 
który może ją wzmocnić. Przyjmijcie to z miłością i stańcie się przez to silni, abyście mogli wypełnić 
swoją misję. 
22 Żyjcie waszym życiem w pełni, żyjąc pewnie i cierpliwie, abyście mogli udowodnić swoją wiarę. Nie 
bój się, jestem z tobą. Jeśli jesteś silny, będziesz w stanie zobaczyć, jak twoje miasto zapada się 
kamień po kamieniu, i nie rozpaczać. W was bowiem jest boska moc, ta część Mojego Ducha, dzięki 
której możecie dokonać wielkich rzeczy w sercach waszych bliźnich. Możesz dać radość strapionym, 
możesz osuszyć łzy, możesz przywrócić przygnębiony umysł. Dzieło, które stworzycie z wiarą i 
miłością, będzie wielkie i niezniszczalne. 
23 Niech miłość Moja prowadzi was do życia wiecznego. Otwórzcie oczy i dzielcie się chwałą i 
pięknem, które stworzyłem dla szczęścia wszystkich Moich dzieci. Moje błogosławieństwa docierają 
do wszystkich, wierzących i niewierzących. Oczyszczam ścieżkę z cierni, abyście już nie ranili swoich 
stóp i abyście zawsze szli bezpiecznie w posłuszeństwie waszemu Ojcu Niebieskiemu. 
24 W moim słowie przynoszę wam uzdrowienie dla waszych cierpień, w waszym słowie kładę balsam 
dla chorych. Ale zrozumcie, ludzie, że ten balsam jest nie tylko dla ciała, ale i dla duszy. Nie tylko dla 
tego, który żyje w świecie, ale także dla tego, który jest w duchu. 
25 Czasami, gdy mówię do was poprzez tych nosicieli głosu, widzę, że niektórzy są otoczeni przez 
zdezorientowane istoty duszy, inni są przez nie opętani, a jeszcze inni są przez nie prześladowani. 
Dominują one nad twoją wolą, dezorientują twój umysł lub sprawiają, że twoje ciało jest chore. 
Wtedy przemawiam do nich w języku ducha i usuwam ich z waszej drogi. Ale nie wszystko musi być 
zrobione przez Mistrza. Chcę żebyście wiedzieli, co jest powodem tego, że te istoty, wasi duchowi 
bracia i siostry, wdzierają się do waszego ziemskiego życia i co powinniście zrobić, żeby uwolnić się od 
ich złych wpływów i jednocześnie zapalić światło w tych duszach, które zasługują na wasze 
współczucie. 
26 Te dusze, które nie należą już do życia ludzkiego, przychodzą do ludzi i żyją z nimi. Dałem wam 
wiele lekcji na ten temat w Drugiej Erze, gdy wykorzystałem przypadki, w których niektórzy opętani 
zostali przyprowadzeni do mnie. Lecz ten lud i jego kapłani nie zrozumieli znaczenia tych objawień i 
osądzili Mnie według swojej złej opinii. 
27 Teraz rozszerzam moje nauczanie, abyście mieli tę wiedzę i aby dać wam broń do walki i 
pokonania zamętu. 
28 Uczniowie: Przyczyną, która powoduje obecność wśród was duchów zdezorientowanych, bez 
pokoju i bez światła, są złe myśli, złe słowa, niecne namiętności, złe obyczaje, wady. Wszystko to jest 
jak siła, która przyciąga wszystkich tych, którzy nie oczyścili się i muszą szukać nieczystych 
"mieszkań", aby w nich zamieszkać. Są to istoty, które już nie mają ziemskich ciał, które w swoim 
zagubieniu szukają obcych ciał, aby się przez nie wyrazić. Jednak w wyniku ich zamieszania i wpływu, 



jedyną rzeczą, jaką osiągają jest zakłócanie spokoju, zaciemnianie umysłu lub chorowanie tych, do 
których się zbliżają. 
29 Te duchy są uosobieniem choroby, są mieszkańcami krainy cieni, którzy nie wiedzą, co to jest 
życie, ani co to jest śmierć. 
30 Ja, który jestem światłem Ducha, szukam zagubionych jeden po drugim, jeden po drugim, tych, 
którzy umarli dla życia duchowego, aby wybawić ich od męki i dać im odczuć pokój, który pochodzi ze 
zrozumienia. Ale mówię wam jeszcze raz, że nie tylko Mistrz, ale i uczniowie muszą przynieść światło 
tym istotom, które choć niewidzialne dla waszych ziemskich oczu, są odczuwalne dla wrażliwości 
tego, kto wie, jak się przygotować. 
31 Właściwym sposobem walki ze złymi wpływami tego świata, który jest liczniejszy i silniejszy od 
waszego, jest modlitwa, wierność wskazaniom mojej nauki i wytrwałość w dobrym. Ten, kto walczy z 
tą bronią, nie tylko wyzwala siebie, ale także ratuje i wyzwala swoich braci i siostry. 
32 Jak moglibyście być spirytystami, gdybyście nie znali tej nauki? Jak uzdrowienie, które praktykował 
Jezus, mogłoby być kompletne, gdyby nie ujawnił uzdrowienia opętanych? 
33 Badajcie dokładnie Moje słowa i nie próbujcie z Mojej nauki robić nauki, ani nie wykorzystujcie 
tego, czego was nauczyłem, aby was uwolnić, nie miłując tych, którzy mogliby wam sprawić kłopot, 
bo wtedy popadniecie z nimi w ciemność 
34 Kiedy przez swoje dobre uczynki uczynisz z tej ziemi świat, z którego każdy, kto przez nią żyje, 
przeszkadza, a potem idzie dalej pełen światła? Kiedy w końcu przestaniesz być odpowiednim 
miejscem dla obecności tego świata złych wpływów? 
35 Jeśli nie zwrócicie uwagi na tę rzeczywistość, nigdy nie będziecie w stanie uwolnić się z tych sideł i 
nie będziecie w stanie uczynić niczego dla dobra wielkiej liczby biednych dusz. Będziecie ─ zarówno 
jedni, jak i drudzy ─ chorymi ludźmi, którzy nieustannie przenoszą swoje choroby na siebie nawzajem. 
36 Pomyślcie więc o celu moich nauk, o znaczeniu mojego ponownego przyjścia, o tym wszystkim, co 
moje słowo niesie ze swoim światłem, abyście już nie uważali się za jedynych mieszkańców tego 
świata. Zobaczcie wszystko, co was otacza i naprawdę stańcie się dziećmi Światła. 
37 Słuchajcie Mnie, zgłębiajcie Moje Słowo, a zapewniam was, że wtedy szybko staniecie się uczniami 
Mistrza wszystkich wieków i wszystkich epok 
38 Ludu Izraela: W ciągu wieków byłeś zaprawiony w wielu bitwach, doświadczyłeś przeciwności 
niewoli, prześladowań, długiej wędrówki. Odpocznijcie, a teraz bądźcie wolni na tej ziemi, którą daję 
wam jako tymczasowy dom. W tym czasie nie pójdziecie szukać ziemi mlekiem i miodem płynącej, ani 
nie wyruszycie do Samarii, ale będziecie szukać mojego duchowego Królestwa. Dojdziecie do tej 
niezmiernie wielkiej "doliny", która zaprasza was, abyście rozkoszowali się pokojem, dali się ogarnąć 
światłu mojej mądrości i odzyskali utracone siły. 
39 Rozwiń swoją duszę, bo żyjesz w nowym czasie i jako pierworodny syn Ojca zapoczątkowałeś 
wśród ludzkości ten etap uduchowienia, który jest według Ciebie. 
40 Zanim rozpoczniecie swoją misję, słuchajcie Mnie i uczcie się ode Mnie. Moje słowo jest 
podręcznikiem, a kiedy zrozumiecie jego lekcje, idźcie do waszych bliźnich, głoście i dodajcie wasze 
uczynki do waszych słów. Módlcie się i obcujcie ze mną i z waszymi aniołami stróżami, aby wasze 
natchnienia były owocne. Zapraszam was do rozpoczęcia życia w wewnętrznej kontemplacji, abyście 
mogli skoncentrować wszystkie swoje energie na wypełnianiu waszej misji. Wtedy w krótkim czasie 
doświadczycie przemiany waszej istoty. Zobaczycie jasno swoje przeznaczenie i będziecie jak latarnia 
morska, która oświetla drogę waszym bliźnim. 
41 Nie będziecie się lękać przyszłości, wiedząc, że Ja jestem waszym przewodnikiem i że zapewniłem 
wszystko ze sprawiedliwością. Nadejdzie chwila, kiedy poczujecie się natchnieni przeze mnie i 
kierowani duchem, będziecie szukać chorych i dawać im pocieszenie. Zwrócisz się do tych, którzy 
łakną i pragną prawdziwej wiedzy, i im dasz Słowo, które jest światłem. Pójdziesz też do 
wydziedziczonych, upokorzonych i im też podasz rękę. Wtedy wkrótce przekonacie się, że jesteście 
przemienieni w doradców, w przewodników i obrońców ludzi. 
42 Im większa ruina, w którą popadli wasi bliźni, tym większa powinna być wasza cierpliwość i 
współczucie dla nich. 
43 Wiecie, że wszyscy byliście pierwotnie czyści i że w końcu znów tacy będziecie. Nie zapominajcie o 
waszym pochodzeniu i spieszcie się na ścieżce, abyście mogli szybko powrócić do mnie. 



44 Ludzkość rozmnożyła się w liczbie, a ziemia jest pełna tego nasienia. Człowiek wypełnił Moje 
przykazanie, które mu dałem na początku czasów. Jednak jest wiele praw, których nie umie 
przestrzegać. To nie miłość skłania go do podejmowania wielkich dzieł. To nie jest rozum, przez który 
on pracował. Jego dusza upadła bardzo nisko, a w swoim upadku straciła równowagę. Cnoty, które 
umieściłem w duszy, są tak wielkie, że gdyby chciała z nich korzystać, byłaby na bardzo wysokim 
poziomie, a ból nie ogarnąłby jej i nie sprawił, że cierpiałaby. 
45 Nie możesz też odzyskać tego, co straciłeś. Dlatego przyszedłem do was i daję wam wszystkie 
środki do osiągnięcia waszego wzniesienia. 
46 Przyjdźcie do Mnie, ludzkości, proście Mnie, a Ja wam dam. Moje dary łaski nie ustały, fontanna 
przelewa się łaską dla każdego, kto o nią prosi. Przebaczam wam i czynię was czystymi, abyście mogli 
rozpocząć wypełnianie waszej misji. 
47 Bądź mile widziany u źródła inspiracji, gdzie gasisz pragnienie, a zmęczenie znika. We Mnie jest ta 
krystalicznie czysta woda, która gasi pragnienie dusz do miłości. 
48 W tym czasie twoja droga życia stała się niebezpieczna, a twoja praca ciężka. Dlatego przyszedłem, 
aby oświetlić waszą pielgrzymkę światłem Mojego Słowa, którym jest nadzieja. W Moim nauczaniu 
ciągle zachęcam was do kontynuacji, przypominając wam, byście nie zapominali o przemijalności 
waszego istnienia, po którym czeka na was Jaźń, która ogarnie was swoim pokojem. 
49 Jesteście prawdziwie wędrowcami pustyni, którzy karmią się istotą mojego słowa i zachęceni 
wiarą waszej duszy dążycie do celu, który musicie osiągnąć. 
50 Wiara jest siłą, która podnosi na duchu, która przemienia i oświeca. Dzięki niej człowiek może 
wznieść się do swego Stwórcy. Jego światło oświetla bowiem drogę Prawa, przez którą można dojść 
do Ojca. 
51 W ten sposób, z tą wiarą, idziesz swoją drogą, przyjmując z pełną zgodą duszy i ciała pułapki i 
uderzenia losu, które przynosi ten czas. Lecz przyjdzie dzień, kiedy będziecie mówić i świadczyć o 
Mnie, o tym, jak byłem z wami, jak Mnie słyszeliście i widzieliście, a także jak otrzymaliście Moje 
natchnione przesłanie. Ogłaszam wam, że znajdziecie ludzi przygotowanych do zrozumienia nauki o 
spirytualizacji. Dziś nie możecie głosić, że Mistrz jest wśród was, bo nie uwierzą wam i pomyślą, że 
oszaleliście. 
52 Spójrzcie na historię, jak natchnieni przez Boga zawsze byli źle oceniani, ponieważ ludzie, przykryci 
materializmem, nie widzą prawdy. 
53 To samo stanie się z wami, gdy będziecie mówić o moim Dziele, gdy spotkacie się z tymi, którzy 
popadli w fanatyzm, ignorancję i materializm. Z nimi będziecie wyjaśniać moją naukę i każdy będzie ją 
rozumiał zgodnie ze swoim rozwojem duchowym. Ale w końcu ta prawda będzie błyszczeć, ponieważ 
ja jestem prawdą. 
54 Kiedy ludzie osiągną pokój, nadejdzie czas, kiedy Mistrz objawi wam wielkie nauki dla duszy, które 
będą zrozumiałe dla przyszłych pokoleń, które będą miały większy rozwój. 
55 Jesteście ze Mną, ucząc się siać, wiedząc, że owocami będą się cieszyć ci, którzy przyjdą po was, 
choć nie napotkają przeszkód, jakie wy napotkaliście. Ale nadal będą oceniać twoje prace. Dlatego 
zostawcie po drodze ślad miłości i miłosierdzia, abyście w życiu duchowym mieli satysfakcję, że 
wypełniliście Prawo, którego was nauczyłem. Zgłębiajcie Moje Słowo i pozwólcie Mi was osądzić. W 
międzyczasie zmieńcie swoje życie i swoje dzieła. 
56 Jeśli chcecie, aby wasi bliźni odkryli, że jesteście moimi uczniami, dajcie im to poznać przez 
łagodność waszego serca. Niech pokora będzie odzwierciedlona w twoich działaniach, bo kto jest 
łagodny w sercu, ten jest łagodny w duszy. Dumny i próżny wydaje się silny, ale w rzeczywistości są 
one ubogie w duchu. 
57 Spirytualizm niszczy zwyczaje i tradycje ustanowione przez ludzi, które zatrzymały ducha. 
Spirytualizm to nieprzerwany rozwój i wznoszenie się ducha, który oczyszcza się i doskonali za 
pomocą swoich zdolności i atrybutów, aż osiągnie swojego Stwórcę. Spirytualizm pokazuje, w jaki 
sposób duch wyraża, odczuwa i odbiera swojego Pana. Spirytualizm wyzwala ducha i doprowadza go 
do rozwoju. 
58 Duchowy jest uniwersalną mocą i uniwersalnym światłem, które jest we wszystkich i należy do 
wszystkich. Nikomu moje nauki nie wydadzą się dziwne. 



59 Przymioty ducha są niezmienne, ponieważ są to cnoty mojej Boskości, wieczne moce. Zrozum 
jednak, że w zależności od tego, jak żyłeś, czystość, którą możesz okazać, będzie większa lub 
mniejsza. 
60 Kiedy przyniosłeś plamy na czystości twojej duszy, a ona słyszy wyrzut sumienia, boi się Boga, 
który jest źródłem oczyszczenia, odkupienia i przebaczenia. 
61 Moja nauka, jak księga, otwiera się ponownie przed tą ludzkością, aby mogła ona wykąpać się w 
czystych wodach tej nauki i przemienić swoje życie, odwracając się od materialistycznych skłonności i 
dążąc do rozwoju w górę w pragnieniu życia wiecznego. 
62 Kiedy poznacie wyższe życie, będziecie umieli postawić je ponad wszelką próżnością, a ludzie 
oddzielą się od wszystkiego, co zbędne i bezużyteczne. Będzie to znak, że ludzkość zaczyna odczuwać 
tęsknotę za dotarciem do rejonów duchowych. 
63 Moje nauczanie spowoduje, że na tym świecie będzie bardziej doskonała koncepcja życia. 
64 Dopóki nie dojdziecie do tego świata, ciąży na was ciężar, który jest krzyżem waszego 
przeznaczenia, przez który dojdziecie do szczytu góry. 
65 Zrozumcie mnie i nie rozpaczajcie, bo nauka, którą będziecie wkrótce głosić, nie jest fantazją, 
ponieważ duchowe wibracje są we wszystkich ludziach, ponieważ wszyscy mają ducha. 
66 Zaprawdę powiadam wam, kiedy spirytualizm zapanuje na ziemi, ludzie położą fundamenty 
prawdziwego pokoju. 
67 Nie ujrzycie tego wieku z ziemi, ale przygotowujecie go teraz, a gdy będzie on u szczytu, będzie 
pokój i radość w waszych duszach również. 
68 Będzie to przynoszenie owoców nasienia, które Chrystus zasiał w Drugiej Erze na polach, które 
były już przygotowane w Pierwszej Erze. 
69 Dziś pszenica jest jeszcze zmieszana z kąkolem. Ale gdy to zostanie zniszczone i pszenica zakiełkuje 
złotymi kłosami, nadejdzie wiek oczekiwany przez ludzkość. 
70 Ja jestem Drogą, idź nią, a będziesz ze Mną na zawsze 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 215  
 
1 Moje słowa są jak krople rosy, które zstępują na twoje serce, aby je ożywić, bo widzę, że uschło. 
Powodem tego jest to, że zapomnieliście o Mojej obietnicy ponownego przyjścia i poczuliście się 
martwi pod względem życia duchowego. 
2 Gdy zgasł nikły płomień twojej nadziei, usłyszałeś pukanie do drzwi twego serca. Gdy otworzyliście i 
ujrzeliście Mnie, nie rozpoznaliście Mnie, bo o Mnie zapomnieliście. Trzeba było pokazać ci ranę na 
Moim boku i powiedzieć ci: "Włóż tam swoje palce", abyś wiedziała, kim jest Ten, który zapukał do 
twoich drzwi. 
3 Jesteście jak wędrowcy z Emaus, którzy nie mogli mnie rozpoznać, kiedy byłem przy nich. Jesteście 
jak Tomasz, który uwierzył dopiero wtedy, gdy zobaczył i dotknął Moich ran. 
4 Skoro prosiliście Mnie o dowody Mojej Obecności, a Ja wam je dałem, wiedzcie, że przyszedłem 
was wyzwolić od bałwochwalstwa, przywrócić wam proste praktykowanie religii, wiarę wolną od 
sofistyki, praktykowanie miłosierdzia wśród was; przyszedłem was wyzwolić od bałwochwalstwa, 
wyzwolić was od bałwochwalstwa, przywrócić wam proste praktykowanie religii, wiarę wolną od 
sofistyki, praktykowanie miłosierdzia wśród was 
5 Znalazłem was czczących bożki głuche, ślepe i nieruchome, odprawiających obrzędy przedwczesne i 
nieodpowiednie dla waszego dzisiejszego rozwoju duchowego, praktykujących to, czego nigdy nie 
usprawiedliwiałem; Znalazłem was czczących bożki ślepe i nieruchome, odprawiających obrzędy 
przedwczesne i nieodpowiednie dla waszego dzisiejszego rozwoju duchowego, praktykujących to, 
czego nigdy nie usprawiedliwiałem 
6 Nikt inny, tylko ja mogłem powiedzieć ci prawdę o twoich błędach, nie raniąc cię, a jednocześnie 
ofiarować ci światło, pożywienie i bodziec, który natychmiast wypełnił pustkę twojego serca; jestem 
jedynym, który mógł powiedzieć ci prawdę o twoich błędach, nie raniąc cię, a jednocześnie ofiarować 
ci światło, pożywienie i bodziec, który natychmiast wypełnił pustkę twojego serca 
7 Nigdy więcej nie będziecie zaślepieni fałszywymi i nieistotnymi chwałami, ani nie dacie się uwieść 
słowom, które przemawiają tylko do umysłu, ale nigdy nie mogą przeniknąć do duszy. Odtąd ten, kto 
prawdziwie przyswoił sobie istotę tego Słowa, nie będzie już mógł karmić się innym chlebem niż 
Boski. 
8 Kto kiedykolwiek przemówił do was tak, jak Ja to uczyniłem przez tych prostych ludzi, którzy są 
Moimi nosicielami głosu? Kto kiedykolwiek mówił o uduchowieniu, jak to słyszysz w tym słowie? Kto 
w twoim życiu dał ci kiedykolwiek dowody, które były potwierdzeniem Boskiego objawienia? Nikt, 
moi ludzie. 
9 Moje słowo wzywa mężczyzn razem jak dzwonek, a oni przychodzą w długich pociągach, w tłumie. 
10 Krótki jest czas, w którym daję się wam poznać w tej postaci, i chcę, aby było wielu, którzy przyjmą 
światło mego słowa, aby gdy skończy się rok 1950, wszyscy ludzie, świadomi mego przykazania, 
chętnie oddali pokłon woli mego Ojca. 
11 Jest jeszcze czas, aby lud był przygotowany na ten dzień, a gdy się potem zgromadzą, to już nie po 
to, aby słuchać mojego słowa przez głosiciela, ale aby studiować pouczenie, które otrzymali, aby 
odczuć w swoich umysłach moje natchnienie, a wtedy powiedzą z przekonaniem: "Pan jest z nami". 
12 Tak chcę was widzieć: jako dobrych uczniów. 
13 Na początku Mojego nauczania powiedziałem wam, że wprowadziłem kult prosty, który nie ma 
obrzędów ani ceremonii, a jednak wznosi się ponad dym kadzidła, ponad dźwięk pieśni: kult miłości, 
miłosierdzia, braterstwa. 
14 Konieczne jest, abyś dokładnie zbadał swoje akty kultu, abyś mógł pozbyć się każdego śladu 
bałwochwalstwa, fanatyzmu religijnego, przesądów i wierzeń nieodpowiednich dla tej pracy. 
15 Jeśli wierzycie w Chrystusa i kochacie wszystkie Jego dzieła, uświadomcie sobie, że ta prostota i 
duchowość, którą was dzisiaj inspiruję, jest taka sama jak ta, którą głosiłem w Drugiej Erze słowami i 
czynami. Dlaczego więc odwróciliście się od tej prostoty, bez której nie może być mowy o 
uduchowieniu? 
16 Oto, w jak wiele błędów popadła ta ludzkość. Ale światło nowego dnia zaświtało, a wraz z nim nic 
nie będzie mogło się ukryć ani okryć ciemnością. 



17 Oto powód, dla którego obecnie czynię wszystkie drogi na ziemi przejezdnymi, aby uczniowie i 
apostołowie spirytyzmu mogli rozprzestrzeniać się po świecie i głosić moją Dobrą Nowinę. 
18 Zanim wyślę was do innych krajów, chcę, aby każdy, kto nazywa siebie uczniem tej nauki, był 
uduchowiony w swoim życiu i w swoich dziełach, aby jego świadectwo było prawdziwe, a przez to 
wiarygodne; chcę, aby był uduchowiony w swoim życiu i w swoich dziełach, aby jego świadectwo 
było prawdziwe, a przez to wiarygodne 
Kiedy osiągniesz uduchowienie, droga jest łatwa. Wejście na górę nie będzie trudne, jeśli zainspiruje 
Cię ideał pójścia wyżej. Pokusy nie sprawią już, że wpadniesz w otchłań ruiny, powodując, że 
upadniesz z powrotem. Zabierzesz wtedy z tego świata tylko to, co absolutnie konieczne, co 
dozwolone i niezbędne, uwalniając w ten sposób swoją duszę do marzeń o lepszym świecie i 
pozwalając jej walczyć, by go osiągnąć. 
20 Moje światło kąpie twoją duszę i jest przewodnikiem na wszystkich twoich drogach. Światło to 
zstąpiło na wszystkich ludzi, bez względu na rasę czy wyznanie. 
21 Izrael powrócił w tym czasie i jest rozproszony po całym świecie, aby wypełnić swoją duchową 
misję. Jest to lud starszy, pierworodny, a więc pierwszy, który się ze mną skontaktuje. Jej dusza 
ewoluowała zgodnie z Prawem, które zostało nadane każdej duszy, gdy została wysłana na Ziemię. 
22 W pierwszej erze, przy moim pierwszym przyjściu, zaskoczyłem ludzi w ich prostocie i niewiedzy. 
Żyli na niskim poziomie moralnym, a Ja przemówiłem do nich ze szczytu góry, aby dać im Moje 
pierwsze pouczenie. 
W Drugiej Erze, po długiej Erze, w której dawałem wam dowody, aby wasza dusza umocniła swoją 
wiarę i żyła w przestrzeganiu Mojego Prawa, przyszedłem do was bardziej przebudzonych, bardziej 
rozwiniętych, lecz dalekich od prawdziwego wypełnienia Prawa, o które was prosiłem. Nie 
potrafiliście bowiem oddać swoich darów na służbę duszy. 
23 Przyszedłem w tym czasie, aby powiedzieć wam, jak stosować Prawo, aby go wypełnić, jak czcić 
Ojca, i jak dać świadectwo prawdzie. Byłam z tobą w Jezusie, aby cała twoja dusza odczuła Mnie i 
czuła, i zostawiłam cię przygotowaną przez Moje Słowo. 
Po tym dałem wam wystarczająco dużo czasu, żeby wasza dusza skorzystała z moich nauk i żyła 
podążając za mną. Wciąż ewoluujecie i stajecie się bardziej przebudzeni. Jednak, aby osiągnąć swoje 
wzniesienie, nie przygotowaliście swojej drogi na tyle, by zbliżyć się do Mnie. Światło wasze jest 
słabe, wiara wasza jest wątła, i nie domyśliliście się, że moje trzecie przyjście było już bliskie. W 1866 
roku, w tym samym czasie, na który zapowiadało Mnie Moje słowo i proroctwa, przyszedłem do 
ciebie, aby zostawić w twojej duszy skarb mądrości, w nowych naukach, które obiecałem ci na ten 
czas. 
24 Jak niewielu zostało przebudzonych i czeka na moje przyjście. Ludzkość spała, gdy ten nowy wiek 
został zainaugurowany. 
25 Wolą moją było, abyście czuwali w każdym czasie w oczekiwaniu na tę godzinę, abyście nie byli 
zaskoczeni żadnym moim przyjściem, a wtedy widziałbym wasz postęp i waszą wiedzę. 
26 Chodziliście po wielu ścieżkach, aby mnie dosięgnąć, i zgubiliście na nich drogę. Konieczne było, 
aby Pasterz pojawił się i szukał swoich owiec, aby zjednoczyć je w jednej przeszkodzie. Nie ma 
bowiem na ziemi człowieka, któremu mógłbym powierzyć to zadanie, bo nie znajduję ani jednego, 
który byłby do tego przygotowany. 
27 Obecnie oświecam i przygotowuję ludzi dobrej woli we wszystkich narodach, aby mogli mówić o 
Moim przyjściu w duchu i o czasie łaski, który się teraz zbliża. Każdy z nich ma trudną misję, a przez 
jego pośrednictwo budzę w innych zdrowe ideały. Daję życie ich duszom i zaszczepiam w nich miłość i 
ufność do mojego prawa, aby dawało im siłę w walce o odkupienie i postęp duchowy ludzkości. 
28 Unikajcie dzielenia narodów ze względu na Moją naukę. Nie wprowadzajcie niezgody i nie czujcie 
wyższości między sobą. Inspiruję wszystkich do uduchowienia, które jest pokojem, miłością i 
szacunkiem dla bliźniego. Porzućcie fanatyzm religijny, udoskonalcie akty kultu, podnieście praktyki 
religijne waszych bliźnich na wyższy poziom. Taka jest Moja Wola, a kiedy jesteście razem, 
rozpoznajcie się, kochajcie się i dajcie Mi świadectwo. 
29 Ty, który słyszysz to słowo, uczyń swoją duszę uległą i studiuj moją naukę. Nie zwracaj uwagi na 
nosicieli głosu i nie przypisuj im tego światła. Są oni tylko narzędziami, przez które Ja czynię Moją 
Wolę znaną. Wznieś się ponad swój umysł, abyś mógł odczuwać mnie swoją duszą. 



30 Jak mały jest człowiek, aby zrealizować manifestację tej wielkości, której obecny etap rozpoczął się 
w 1866 r., a zakończy się w 1950 r. Uczcie się od tego Mistrza, który was zawsze pouczał, a także 
czujcie, że jesteście sądzeni, bo choć jest On Ojcem i Mistrzem, jest także Sędzią. Zlecenie, które wam 
poleciłem do wypełnienia, jest na teraz, gdy mieszkacie na ziemi. Później, gdy będziesz w stanie 
duchowym, otrzymasz nowe zadania. Wasza walka jest wielka, nieśmiertelna, bo jesteście moimi 
dziećmi. Jak chcecie doskonalić się w tym krótkim życiu, jakie ma wasza powłoka cielesna, i wraz z nią 
rościć sobie prawo do dotarcia do mnie, aby spocząć w pokoju, skoro pole pracy jest tak szerokie, że 
każda dusza musi je uprawiać? Najpierw uwolnijcie się od waszego ciężaru pokuty, miejcie litość nad 
sobą i uczyńcie wystarczająco dużo zasług, aby spłacić wasz stary dług wobec Mojego Prawa. 
31 Chcę, abyście przestali być małymi dziećmi, a stali się uczniami. Bądźcie zawsze pokorni, abym nie 
żądał od was prób ponad wasze siły. W waszym życiu przejawiajcie miłosierdzie i cierpliwość. Kiedy 
już zdobędziesz zaufanie swoich bliźnich, ujawniając Moje dzieło, mów o Moim przyjściu jako Ducha 
Pocieszenia i obudź dusze ludzi, aby żyli na wyższym poziomie i dążyli do oświecenia i wywyższenia 
przez duchowe posłuszeństwo. Ich serca są żyzną ziemią, na której możecie zasiać Boskie nasienie. 
32 Gdy będziecie przygotowani, rozproszycie się po świecie, i pójdziecie w każdą stronę. Gdzie 
będziesz musiał się udać? Nie wiesz. Pójdziecie z powodów pozornie materialnych, ale w istocie to 
moja Wola doprowadzi was do miejsca przeznaczonego. 
33 Przynieście światło i błogosławieństwo, uzdrawiający balsam i pokój dla prowincji, abyście zostali 
rozpoznani jako moi posłańcy, prawdziwi uczniowie miłości i miłosierdzia. Uważaj na swoje kroki, bo 
będziesz sądzony w swoim życiu. 
34 Słuchajcie Mnie, bo Ja wasze przyszłe losy zawczasu poznaję i objawiam. Nie profanuj moich dzieł 
swoimi uczynkami i nie przyćmiewaj światła swojej duszy. 
35 Wspinaj się na górę i osiągnij szczyt uduchowienia. Nie zakorzeniajcie się w tym świecie. Ponieważ 
powiedziałem wam, że to nie jest Moje Królestwo, wy, jako Moi uczniowie, nie znajdziecie go tutaj. 
Zdematerializujcie się i zanurzcie się w swoim wnętrzu, abyście mogli poznać wszystko, co jest cenne 
w waszej duszy. 
36 Czas mojego przejawiania się poprzez ludzki intelekt dobiega końca i nie wiecie, co się stanie z 
ludzkością po tym czasie. Nie przewidujecie prób, które na nich przyjdą, ponieważ nie rozwinęliście 
swoich darów. Intuicja nie jest jasna w waszej duszy i nie przygotowaliście się, aby wytrzymać siły 
natury, które zostaną wyzwolone z wielką przemocą, aby poniżyć ludzi. Dałem wam moc w 
modlitwie, abyście mogli powstrzymać zło, grzech, choroby i nieszczęścia, nie wykorzystując tych 
zdolności aż do teraz. 
37 O wy, Tomasze trzeciej ery, którzyście Mnie nie zrozumieli! Gdzie są twoje duchowe dary? Gdzie je 
pochowałeś? dlaczego o nich zapomniałeś? Wy nie wiecie, ale ja wam powiem: te dary są ukryte. 
Wibrują one w was, lecz nie czujecie ich, ponieważ jesteście zmaterializowani. Nie wolno wam żyć 
bezczynnie, musicie je ujawniać we wszystkich formach i czynić z nimi wielkie cuda, abyście mogli dać 
świadectwo waszemu Ojcu i sobie samym. 
38 Pracuj, Izraelu, abyś mógł wejść w posiadanie ziemi pokoju, duchowej ziemi obiecanej, która czeka 
na ciebie. 
39 Przyjmuję wasze wyznanie, waszą wdzięczność w tym dniu, kiedy otrzymujecie potwierdzenie 
waszych darów duchowych. Przygotuj się i słuchaj: Po 1950 roku będziecie obcować ze mną tylko 
duchowo. Podobnie twoje dzieci i ci, którzy po nich przyjdą, otrzymają Moje słowo. Nie będzie już 
pośredników, lecz wasza wiara powie wam, że zstąpiłem całkowicie, aby przyjąć i uszczęśliwić 
wszystkie Moje dzieci. 
40 Wszyscy będziecie przeze Mnie przygotowani i prowadzeni w nadchodzących czasach, a Moje 
dzisiejsze nauki będą szczegółowe i jasne, jeśli je zapamiętacie lub pozwolicie waszym oczom 
prześlizgnąć się po pismach, które są spisane 
41 Miłość moja jest z wami, o moi uczniowie! Światło Ducha Świętego przepełnia cię na zawsze, to 
światło zapala twoją lampę wiary. 
42 Wy, którzy odczuwacie potrzebę darów duchowych, którzy pragniecie oczyścić swoje życie, swój 
umysł i swoje serce w wodach pokuty i odnowy, wy, którzy pragniecie poznać prawdę i tęsknicie za 
nią, usłyszcie mój głos, który przychodzi do was jak pieszczota, abyście zostali napełnieni moim 



światłem. W tym czasie prawda ukrywa się, a króluje wyobraźnia. Dlatego daję wam moją Boską 
Esencję, która jest prawdą i pokarmem dla duszy. 
43 Im lepiej zrozumiecie moją prawdę, tym łatwiejszy będzie wasz postęp poprzez rozwój waszych 
duchowych zdolności, które są podobne do waszych fizycznych zmysłów. Czy nie czujecie, że wasza 
dusza pragnie dotrzeć do źródła krystalicznie czystej wody, to znaczy do prostej nauki bez 
subtelności, bez obrzędów i form kultu? Gdyż ta nauka, którą wam przynoszę, jest wielka i pełna 
światła, jest tą, której szukacie. Czas nie może zaszkodzić jego mocnym fundamentom, gdyż są one 
oparte na Mojej Woli. Dla tych, którzy miłują prawdę, Moja nauka będzie nauką wszystkich czasów, 
nauką miłości, mądrości i sprawiedliwości. 
44 To, co jest z Boga, przychodzi do człowieka z miłości Ojca do dziecka. Ja tylko oczekuję, że ten jest 
gotowy na przyjęcie mnie. Ojciec chce, aby Jego mądrość, która jest także w tobie jako atomie, 
rozwinęła się i ujawniła. Jestem tu, aby was zachęcić. Oczekuję od was tylko, że będziecie uważnie 
słuchać Moich słów, abyście mogli przyjąć tajemnice, które wam zamierzam wyjawić. 
45 W minionych czasach pozostawiłem na waszym świecie, poprzez Mój przykład, Naukę Miłości. 
Teraz kontynuuję, dając wam Naukę Ducha, która ma moc oświecenia świata, wyeliminowania 
ignorancji umysłu, ułatwienia drogi, uniknięcia niepotrzebnego cierpienia, zamieszania i łez. Dla 
wytworzonej goryczy tak wielka jest słodycz Mojej nauki, a dla ciemności wojny i nędzy tak wielkie 
jest światło Moich objawień. 
46 Świątynia wszechświata ma za filar i podporę moje nauczanie, bo w niej jest boska i twórcza moc, 
która uczy, która odkupuje, która przekonuje i która daje życie. 
47 Mówię przez usta ludzkie, ale miłość Moja przemienia myśli Moje w słowa słyszalne, abyście Mnie 
słyszeli, abyście się zbawili i żyli w Bogu. Ja jestem Nauczycielem tej szkoły miłości, który nigdy nie 
oszukuje szlachetnego serca, które chce się rozwijać. Z każdego człowieka czynię najpierw dziecko-
ucznia, potem ucznia, a następnie mistrza, który naucza prawdy. Z każdej osoby zrobię mocne 
światło, które oświetli drogę wielu zagubionym duszom. Każdy człowiek będzie narzędziem Mojej 
Woli, nie tracąc swojej własnej. Ponieważ im większe jest wasze uduchowienie, tym bardziej 
będziecie w harmonii z Wolą Ojca. 
48 Doznałeś wielu goryczy z powodu swojej wolnej woli. Ale chcę, żebyś wiedziała, że nigdy cię nie 
opuściłem. Nie rób tak wielu objazdów, aby dotrzeć do prawdy. Kochajcie to, bo przyjdzie do was, 
gdy otworzycie bramy waszej miłości. Pokochajcie prostą prawdę i uwolnijcie się od teorii i sporów. 
To światło będzie oświetlać ścieżkę na pustyni swojego życia, a ty nie przyjdziesz zmęczony, ani za 
późno. Materialiści nie odkrywają prawdy, bo jej fundamentem jest miłość, bo to ona jest światłem, 
mądrością, objawieniem, dlatego miłość jest prawdziwym mistrzem. 
49 Przyjdą do was materialiści, niepoprawni światowcy i powiedzą: "Nasze mózgi są przemęczone 
ideologiami, książkami, naukami. Pomóż nam odnaleźć prawdę". Wtedy z mądrością rozpuścisz 
chmury, które zaciemniają ich umysły. 
50 Usłysz w nieskończoności pytania i odpowiedzi jak szum mórz, jak szum wiatru. Usłysz mądrość, 
która przekształca niewiedzę w wiedzę, spokój umysłu i serdeczność. Usłysz tę miłosną obietnicę 
miłości, która czyni egzystencję wartą przeżycia w poznaniu życia i śmierci, wielkich tajemnic, praw 
Boga w człowieku, wieczności i światła. Usłysz to! 
51 Nie nauczyłeś się jeszcze kochać, ani przebaczać, bo jesteś jeszcze niedojrzały. Ale czy to wy 
jesteście tymi, którzy zgłębiają wiedzę, aby móc uwierzyć? Jak dotąd nikt nie ma wystarczającego 
światła duchowego, aby móc w pełni osądzić moje słowo lub moją pracę. Wystawiłem na próbę 
filozofów, uczonych, mistrzów szkolnych i myślicieli, a także wiecznych wątpiących, którzy wciąż 
pytają: "Czy to naprawdę Ojciec?". Ale wszystkim powiedziałem: "Drzewo poznaje się po jego 
owocach". Moje słowo mówi, kim jestem. Moje Słowo będzie nadal zaskakiwać filozofów i 
niewykształconych." Do was mówię: tylko przez miłość poznacie, kim jestem i kim wy jesteście, bo 
przez nią będziecie mogli oglądać Moje Oblicze. Nie pozwólcie się opóźnić, nie zaprzątajcie sobie 
głowy pytaniami o wieczność. W miłości znajdziesz odpowiedzi, a na rozległym horyzoncie prawdy 
odkryjesz prawdziwe życie. 
52 Tak postępujcie, a rozradują się niebiosa, a w waszej egzystencji zabłyśnie światło, bo wtedy 
smutek serca zastąpicie słodką i zdrową radością życia. 



53 Czy sądzisz, że choć widzę świat i jego mieszkańców na szczycie zepsucia, w jakim się znajdują, i 
choć potrzebują Mnie tak bardzo, jak to czynią, opuściłbym ich? Zastanówcie się nad tym, bo 
zaskoczyłem was sposobem, w jaki mówiliście i myśleliście. 
54 Ja jestem Zbawicielem, Mistrzem, który przychodzi do upadłego grzesznika, aby go podnieść, 
uduchowić i nauczyć kochać. 
55 Świat zostanie przemieniony, gdy usłyszy swego Odkupiciela, pozna i będzie przestrzegał Jego 
praw. 
56 Przyjmijcie to słowo, które jest nauką dla duszy i przygotujcie się na przyjęcie tego, co obiecany 
Pocieszyciel daje wam dla waszego duchowego postępu. Musicie bowiem dojść do porozumienia z 
waszym Panem z ducha na ducha. 
57 Nie zapominajcie o moim słowie, gdy uniesienie, że mnie usłyszeliście, znowu was opuściło. 
58 Miłosierdzie i miłość Ojca przyjmują was. 
59 Ramiona Ojca otwierają się, aby cię objąć i abyś mógł w nich odpocząć. Pociesz się w swoich 
smutkach i posłuchaj tego słowa, które chce uczynić twoje istnienie szczęśliwszym. 
60 Z jaką rozkoszą Duch Mój zstępuje do was, nie zatrzymując Mnie, aby osądzić wasze grzechy. 
Mówię do ciebie o miłości, a w tym słowie, kto ma jakąś plamę na sobie jest oczyszczony, grzesznik 
jest odkupiony, a kto śpi, jest przebudzony. 
61 Zegar wieczności, którego melodyjny dźwięk rozbrzmiewa na całym świecie, aby ludzkość 
zrozumiała czas, w którym żyje. 
62 Szukam cię, bo należysz do mnie, a ponieważ cię kocham, nie chcę, abyś dłużej błądził. Jesteście 
iskrami Mojego Boskiego Światła i połączycie się ze Mną. To jest wieczność, którą wam ofiaruję, 
abyście mogli podziwiać całą jej chwałę. 
63 Mówię do was słowami jasnymi i prostymi, abyście mogli zrozumieć ich znaczenie i nie skarżyć się 
później, że mówię do was słowami niezrozumiałymi. 
64 Gdy w Drugiej Erze udzielałem wam Mojej nauki w przypowieściach, wielu z nich nie rozumieliście. 
Teraz daję wam wyjaśnienie wszystkich nauk poprzez promieniujące światło Ducha Świętego. 
65 Zrozum, że wszystkie cierpienia tego życia, które przeżywasz, są konsekwencją ludzkich błędów. Ja 
bowiem, który cię kocham, nie mógłbym ci ofiarować tak gorzkiego kielicha. Objawiłem wam, od 
pierwszych czasów, Prawo jako drogę, która ma was uchronić od upadku, od ruiny i "śmierci". 
66 Dla was wszystkich nadejdzie chwila, kiedy będę was prosił, abyście zdali sprawę z Mojego Prawa i 
z darów, którymi was obdarzyłem. 
67 Idziecie swoją drogą życia, jedni niosąc krzyż obowiązku i bólu, inni krzyż swojego grzechu na 
swoich barkach. Ale jeśli mnie wezwiesz, będę twoim krzyżem-nosicielem, aby pomóc ci przyjść do 
mnie. 
68 Postępujcie zgodnie z moimi instrukcjami, a natychmiast poczujecie, że wasze brzemię jest lżejsze, 
poczujecie się uspokojeni, a piękna świeżość złagodzi wasze zmęczenie. 
69 Otwórz oczy, wejdź duchowym wzrokiem i kontempluj Moją chwałę. Zobaczcie, jak otwiera się 
brama, która musi przepuścić siedem duchów, które powierzyłem ludzkości. Jest to siedem cnót, 
które zgodnie z Moją Wolą zawsze będą w tobie działać. Są to: Miłość, Pokora, Cierpliwość, 
Uporządkowanie, Pogodność, Wytrwałość i Miłosierdzie. Niech te cnoty będą mocno ugruntowane w 
waszych sercach, a doświadczycie szczęścia. 
70 W ten sposób mój duch zbliża się do twojego, aby napełnić go światłem i powiedzieć mu: ciało, 
które masz dzisiaj jako tymczasowe okrycie, jest środkiem, dzięki któremu masz uzyskać wielkie 
oczyszczenie i duchowe podniesienie. 
71 Czy gdyby na twojej drodze pojawił się trędowaty, odwróciłbyś się z przerażeniem? Czy nie byłbyś 
w stanie dotknąć go ręką? Czy bałabyś się, że ją złapiesz? Nie, moi uczniowie. Bo zamiast patrzeć na 
nędzę tego ciała, powinieneś patrzeć na jego duszę, która jest twoim bratem, która jest moim 
dzieckiem oczekującym twego miłosierdzia. Jak wiele musisz się jeszcze nauczyć? 
72 Błogosławione serce człowieka, który żałuje za swoje słabości i postanawia się poprawić. 
Albowiem nie tylko jest mu przebaczone, lecz także otrzymuje moje światło. Moim zadaniem jest 
przemieniać grzeszników w moich umiłowanych uczniów. 
73 Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem. Przyjdź do Mnie, a będziesz żył na wieki, bo we Mnie 
znajdziesz pokój. 



74 Światło mojego Ducha Świętego zostało wylane na cały wszechświat. Poprzez dary intuicji, 
objawienia i jasnowidzenia, ludzie budzą się do nowych czasów. 
75 Mój Duch wibruje sprawiedliwością i przenika do najgłębszych głębin ducha, aby pomóc mu 
uwolnić duszę od grzechu, związać kąkol w snopki i wrzucić go w ogień. 
76 Abyście mogli powiedzieć światu: "Oto Ojciec, który jest pośród nas", macie jeszcze wiele do 
zrobienia nad sobą. 
77 Wiele narodów cierpi głód, łaknąc chleba ziemi i chleba niebieskiego. 
Za pomocą religii, filozofii i sekt, ludzie szukają mnie. Są to sposoby, dzięki którym pewnego dnia 
mnie odnajdą. 
78 Tak długo, jak będziecie szli prostą drogą, która prowadzi prosto do Mojego serca, będziecie czuli, 
że choć musicie pokonywać duże odległości, wspinać się na góry i pokonywać przepaście, to z każdym 
waszym krokiem wznosicie się coraz wyżej na duchowej ścieżce, z której możecie zobaczyć sylwetkę 
Ziemi Obiecanej. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 216  
 
1 Uczniowie, wypełniajcie moje polecenia, abyście nie płakali nad straconym czasem. Zanurzcie się w 
studium mojego słowa, abyście wiedzieli, co jest waszym zadaniem, a co dotyczy tych, którzy przyjdą 
po was. 
2 Wam, pokornym, objawiłem to Dzieło Duchowe wcześniej niż uczonym, ponieważ znalazłem wśród 
was czystość i niewinność, wiarę i wolę podążania za Moją nauką ─ chęć niesienia tego ziarna do 
serca waszych bliźnich. Dlatego wybrałem was, bo wy jesteście ubodzy, którzy doznali ucisku, którzy 
nie szukali pociechy na ziemi ani jej rozkoszy. Wiecie bowiem, że poza tym światem istnieje 
prawdziwy duchowy pokój, dobro i radość. Nie daliście się zwieść fałszywej wielkości, nie szukaliście 
doczesnej władzy, przyjemności, które trwają tylko chwilę. Tęsknisz za czymś więcej niż wszystko, co 
ten świat może ci zaoferować. Kochajcie Mnie i ufajcie, że pozwolę wam wrócić do domu, który na 
was czeka, do łona, z którego wyszliście i gdzie posiądziecie Moje Królestwo. 
3 Ta nadzieja czyni cię silnym w utrapieniach i niezwyciężonym w walce. Jeśli nadal będziesz wierny w 
wypełnianiu swojej misji, wkrótce osiągniesz zwycięstwo ducha nad ciałem, ponieważ pozwolisz 
swojemu Bogu działać w twoim życiu. W prostocie waszego życia będziecie mogli lepiej odbierać 
moje nauki, będziecie pozwalać się nimi oświecać i będziecie doświadczać nieoczekiwanych rozkoszy 
od innych. 
4 Dlatego idziesz za mną, i nic nie może oddzielić cię ode mnie teraz. Czujesz się kochany przez 
doskonałą miłość i jesteś szczęśliwy. Kochacie mnie i na tym opiera się wasza radość. Zaprawdę 
powiadam wam, uczniowie Moi drugiej ery i wszyscy ci, którzy poszli za Mną, tak samo Mnie 
umiłowali. Dlatego wątpliwość lub drwina z twoich kolegów nie boli cię. Ból, który jest punktem 
odniesienia dla duszy, nie zmusza do wycofania się. Wiecie, że żyjecie przemijającym życiem i staracie 
się zdobyć zasługi, aby osiągnąć cel, który czeka na was, jak wiecie. 
5 Przygotujcie się, bo zostawię was jako strażników ludzkości. Wasze dary są ukryte, abyście mogli je 
dobrze wykorzystać. Wszyscy będziecie obecni w ostatnim dniu roku 1950 z waszymi dziełami i z 
waszymi darami, aby być osądzeni przeze mnie. Niektórzy w duchu, inni w ziemskim ciele, będziecie 
ze mną, aby otrzymać moje ostatnie rozkazy. Potem drogi będą otwarte dla was, abyście się 
rozproszyli, by nieść Dobrą Nowinę, pozostawiając w sercach ludzi świadectwo o moim przyjściu w 
tym czasie. 
6 Nie wymagam od was ofiar ani prac ponad wasze siły. Proszę tylko o waszą miłość, którą was 
obdarzyłem, o pokorę i cierpliwość, abyście mogli wypełnić waszą misję. 
7 Moje objawienie zakończy się w ostatnim dniu roku 1950, aby wybrać uczniów, których obdarzyłem 
Moimi darami łaski. Mistrz będzie nadzorował wasze prace, a Ja nie ustanę w Mojej gorliwości, 
abyście wypełniali wszystkie Moje polecenia. 
8 Uczniowie, ostrzegam was. Jak często będziesz widział, jak naukowcy odrzucają tę pracę! Ale 
wybaczysz im i pójdziesz dalej swoją drogą. Jeśli to zrobicie, zaskoczę ludzkość, dając wam możliwość 
odkrycia poprzez waszego ducha tego, czego ludzie, z całą swoją nauką, nie byli w stanie odkryć. 
9 Nieustannie nazywam was "uczniami", aby zachęcić was do walki, aby wyrzucić z waszych serc 
poczucie niższości, które pozostawiło w was ubóstwo i upokorzenia. Chcę uczynić was wielkimi w 
wiedzy duchowej, abyście mogli obudzić ludzi do wyższego życia, do doskonałego życia, w którym 
prawo ducha harmonijnie łączy się z prawami rządzącymi życiem materialnym. 
10 Nie jesteście jedynymi powiernikami moich tajemnic, ani jedynymi, którzy są godni duchowego 
dziedzictwa. Mówię wam to, abyście się nigdy nie chełpili tym, że jesteście najgodniejsi i najbardziej 
umiłowani, i aby próżność nigdy nie powstała w waszym sercu. Gdybyście pozwolili, by takie uczucia 
wzbierały w waszej istocie, bylibyście w niebezpieczeństwie utraty łaski, którą osiągnęliście. 
11 Ludzie, wasza gorliwość i wasza miłość uczynią was wiecznymi posiadaczami darów ducha. Chcę, 
abyście zawsze byli pokorni, gorliwi w dobrym, w prawie, w prawdzie, uprzejmi z dobrocią ducha, 
która przewyższa dobroć serca. 
12 Moja nauka jest światłem, z którego emanuje wszelka mądrość, wszelka wiedza, objawienia i 
nauki. Ukazuje wszystko w prosty sposób. Kiedy już Duch Święty kieruje krokami ludzi, będziecie 
mogli zobaczyć, że to, co naukowcy mogli odkryć tylko po długich okresach studiów i wielkim 



poświęceniu i wysiłku, można łatwo uzyskać przez wzniesienie duszy, przez modlitwę, przez 
medytację w Bogu i przez natchnienie w dobru. Tajemnice zostaną wam objawione, a ukryte skarbce 
zostaną otwarte, których człowiek nigdy nie mógł przeniknąć innymi środkami. 
13 Wiele z tego, co mówiłem do was w tym czasie, jest proroctwem, czasami odnoszącym się do 
czasów przyszłych, czasami do czasów przyszłych. Dlatego wielu ludzi nie chce przywiązywać wagi do 
tego boskiego przesłania. Słowo to jednak powstanie pełne światła wśród ludzi czasów przyszłych, 
którzy rozpoznają i odkryją w nim wielkie objawienia, których dokładność i doskonałość zadziwi 
uczonych. 
14 To jest powód, dla którego poleciłem wam spisywać Moje Słowo, aby gdy przejdziecie z tego życia 
do innego lub gdy ten lud stopniowo zapomni Moją naukę, mogła ona być wiernie i niezatarcie 
zapisana w księdze. 
15 Dla was, ludzie, teraz jest właściwy czas, abyście wyruszyli i dali świadectwo tej Prawdzie, czyniąc 
cuda z darami, które wam objawiłem. 
16 Nie śpij w oczekiwaniu na te czasy, o których mówiłem do ciebie, tylko wtedy, aby wstać i 
powiedzieć do ludzi: to, co masz teraz przed oczami, zostało już przepowiedziane. Nie, ludzie, 
konieczne jest, abyście to ogłosili z wyprzedzeniem, abyście to przepowiedzieli, abyście utorowali 
drogę dla nadejścia tego wszystkiego, co wam przepowiedziałem i obiecałem. Wtedy wypełnicie 
swoją misję pionierów uduchowienia na Ziemi. Kiedy wtedy na świecie zaczną się pojawiać cudowne 
rzeczy i duch Pański przemówi do was poprzez wydarzenia, których nigdy nie widziano, i kiedy duch 
człowieka zacznie ujawniać dary i zdolności, których nigdy sobie nie wyobrażano, doświadczycie, jak 
wszystkie wyznania, teorie, normy, instytucje i nauki zostaną wstrząśnięte. I wtedy ludzkość przyzna, 
że ci, którzy pokornie głosili pozornie dziwną naukę, mieli rację, bo ich słowa zostały potwierdzone, 
gdy się spełniły. 
17 Zobaczycie wtedy, że narody ziemi są zainteresowane duchową nauką, że teologowie porównują 
nauki Chrystusa z nowymi objawieniami. Zobaczycie, że wielu z tych, którzy zawsze byli obojętni na 
sprawy duchowe, żywo zainteresuje się badaniem objawień tego i minionych czasów. 
18 Dziś, choć byście tego chcieli, nie możecie zobaczyć spełnienia tego wszystkiego, co wam 
oznajmiam. Lecz jeśli prawdziwie wierzycie w Moje słowo, to spojrzeniem swojej wiary będziecie 
mogli zobaczyć wiele wydarzeń z przyszłości i jeśli jesteście przygotowani, wasze sny, wasze wizje i 
wasze natchnienia nie zwiodą was. 
19 Słuchajcie Mnie z głęboką uwagą: gdy przestanę mówić do was w tej formie, zbierzcie Moje Słowo, 
które zapisaliście w stenogramach, z miłością, aby pozostawić je jako świadectwo tego, co mówiłem 
do was w tym czasie, przyszłym pokoleniom 
20 Uważaj słowo moje jako nasienie, abyś nie cierpiał najmniejszej nieczystości, która by się z nim 
zmieszała. 
21 Pola, które są serca tej ludzkości będą wkrótce oczyszczone i gotowe do siewu, i byłoby to 
sprawiedliwe, że te powinny być czyste, ale nasienie nie powinno być? 
22 Zastanówcie się nad moim słowem, umiłowani uczniowie. Przez to stopniowo przekształcacie i 
oczyszczacie siebie dla dobrego wykonania waszej misji. 
23 Teraz wróciłem do ludzi, aby pomóc im w ich obecnych próbach. Mistrz mówi do ciebie: Nie 
martwcie się po 1950 roku, gdy zobaczycie znaki Mojego przyjścia ukazujące się w chwale. Raczej 
radujcie się, ponieważ umożliwiłem wam być bezpośrednimi świadkami tych objawień. 
24 Jak w Drugim Czasie, po śmierci ofiarnej, ukazałem się w duchu Magdalenie, a ona ze zdziwieniem, 
a zarazem z radością zawołała: "Panie, bądź pochwalony i uwielbiony na wieki", tak i dziś ukazałem 
się wam, gdy myśleliście, że Mistrz jest nieobecny lub obojętny na wasze cierpienia; ale po waszym 
zdziwieniu błogosławiliście Mnie. Otrzymałaś w swojej duszy Moje światło, a otrzymawszy tak wielką 
łaskę, pamiętałaś o swoich bliźnich i modliłaś się za nich, mówiąc: "Mam szczęście usłyszeć Twoje 
słowo, podczas gdy inni nie znają tych nauk." Ale Mistrz mówi do ciebie: Objawiłem Mojego Ducha na 
różne sposoby we wszystkich narodach. Ci, którzy się przygotowali, zrozumieli, że żyją w czasie łaski i 
sprawiedliwości, i odczuli moją obecność. 
25 Jak odpuściłem Magdalenie, tak i wam odpuszczam. Ale chcę, abyście się uczynili godnymi Mnie, 
tak jak ona to uczyniła. 



26 Jak wiele przykładów godnych naśladowania możecie otrzymać od waszych braci i sióstr z innych 
czasów! Ich praca jest jak otwarta księga. Ale czy nie chciałbyś, aby twój przykład został zachowany 
na piśmie? Z twoich dzieł wyciągnę tylko te, które uznam za godne, aby je przedstawić przed oczami 
twoich potomków. Wy jednak, żyjąc jeszcze w ciele, nie będziecie zbierać ani chwały, ani czci. Bądźcie 
pokorni i pozwólcie innym oceniać wasze prace. 
27 W wielkim dniu pracy, który was czeka, będę waszym Cyrenejczykiem*. Moja Nauka spowoduje 
wielkie wstrząsy na świecie. Nastąpią wielkie zmiany w obyczajach i ideach, a przemiany będą miały 
miejsce nawet w przyrodzie. Wszystko to będzie oznaczało początek nowej ery dla ludzkości, a duchy, 
które wkrótce poślę na ziemię, będą mówić o wszystkich tych proroctwach, aby przyczynić się do 
odbudowy i rozwoju tego świata. Oni będą tłumaczyć moje słowo i interpretować wydarzenia. 
* Szymon z Cyreny niósł krzyż Jezusa (Mk 15, 21) 
28 Przyjdź i posłuchaj Mnie, skoncentruj się na głębi swego serca, a zapewniam cię: choćby twoja 
wiara w Moją Obecność była najmniejsza, poczujesz Mnie. 
29 Nie potępiam waszego braku wiary, wręcz przeciwnie, przebaczam go, bo nie byliście 
przygotowani na przyjęcie Mnie. Ludzkość bowiem przez wieki spała głębokim snem, zaślepiona 
fanatyzmem i bałwochwalstwem, materializmem. 
30 Kto wam przypomniał, że zapowiedziałem, iż powracam i że dlatego macie czuwać, aby mnie 
oczekiwać? Twoich rodziców? swoich księży? kto nie pozwolił ci zasnąć? 
31 Niewielu żyło w oczekiwaniu na wydarzenia, pragnąc, aby symboliczny "obłok" mojej obietnicy 
pojawił się na horyzoncie, oświecił waszą duszę, wzmocnił wasze ciało i objawił wam, że mój powrót 
jest w Duchu. 
32 Dlatego wasze zmagania, by zrozumieć Moją obecność w tym czasie były wielkie i musieliście 
pokonać wiele przeszkód, by do Mnie dotrzeć. Ale wszystko to jest zasłużone, daję ci za to uznanie i 
mówię ci prawdziwie, że żadna z goryczy, którą mogłeś ponieść, aby pójść za mną w ten sposób, nie 
pozostanie bez nagrody. 
33 Jak myślisz, jaka jest zapłata za twoją cierpliwość w znoszeniu kpin i pogardy nawet w twojej 
rodzinie: nawrócenie twoich bliskich! Skoro jednak masz dość cierpliwości, by znosić ich brak 
zrozumienia, masz ją również, by czekać na moment, w którym ich wiara zostanie rozpalona. Aby to 
osiągnąć, będziecie musieli podjąć wielki wysiłek z pracami, ze słowami, modlitwami i dobrymi 
myślami. Ale w końcu zobaczysz, że cud stanie się rzeczywistością. 
34 Tobie powierzam misję głoszenia Mojego powrotu twoim bliźnim. Powierzam wam przesłanie lub 
dobrą nowinę mojego duchowego obcowania z ludzkością. Radujcie się myślą, że jesteście 
nosicielami tak cennego przesłania i niech ta radość będzie balsamem na rany, które otrzymacie na 
drodze walki. 
35 Niektórzy przychodzą na objawienie Mojego Słowa z niewinnością pasterzy betlejemskich, ich 
prosta wiara była pokorną ofiarą ich serc. Inni przyszli w pragnieniu dowodu ode mnie, aby móc 
uwierzyć. Byli to chorzy, którzy długo szukali zdrowia i od drzwi do drzwi, nie znajdując go. Jeszcze 
inni, jak uczeni w Piśmie i faryzeusze, przychodzą, aby Mnie szukać, kwestionować Mnie i wystawiać 
na próbę, zawsze obawiając się, że prawda obnaży ich obłudę i fałsz. Wszystko, co otrzymałem, za 
wszystko miałem pieszczotę, demonstrację Mojej mocy, dowód Mojej prawdy. 
36 Muszę ci również powiedzieć, że spośród tych wszystkich, których wymieniłem, wielu pozostało, 
aby pójść za Mną, ponieważ ich serce było pełne wdzięczności, a ich dusza została oświecona 
światłem Mojego Słowa w pragnieniu nauczenia się, jak siać i uprawiać Prawdę. 
37 Z małego tłumu zebranego, aby wysłuchać moich pierwszych nauk, staliście się już tłumami, które 
tworzą wspólnotę. Jednak na razie nie wszyscy będą w stanie stać się prawdziwymi apostołami tego 
poselstwa uduchowienia. 
38 Wśród tych rzesz są ludzie wszelkiego usposobienia i stanu, tak jak są wśród nich dusze o różnym 
stopniu rozwoju. Jednak, aby to Boskie objawienie, to przesłanie, które przyniosłem w Moim słowie, 
zostało ostatecznie wyjaśnione i jasno uchwycone wśród ludzi, którzy uczestniczyli w Moich 
manifestacjach, będą oni musieli przejść wiele prób, przejść przez wiele wewnętrznych zmagań i 
doznać wielu "tygli", aż wyjdą z nich jako prawdziwi uczniowie spirytyzmu. 
39 Nie będzie to pierwszy raz, kiedy ludzie zmagają się z interpretacją boskiego objawienia lub z 
uzyskaniem jasności w sprawie, która przedstawia się ich oczom jako tajemnica. Nawet w "Drugiej 



Erze", po tym, jak głosiłem światu, ludzie zastanawiali się nad osobowością Jezusa, chcąc wiedzieć, 
czy jest on boski, czy nie, czy jest jednym z Ojcem, czy też osobą odrębną od Niego. Na wszystkie 
sposoby oceniali i badali moje nauczanie. 
40 Teraz znów będę przedmiotem interpretacji, dyskusji, sporów i dociekań. 
41 Będzie badane, czy Duch Chrystusa, kiedy uczynił się znany, był niezależny od Ducha Ojca. I będą 
inni, którzy mówią, że to Duch Święty mówił, a nie Ojciec, ani Syn. 
42 To, co nazywasz "Duchem Świętym", jest światłem Boga, a to, co nazywasz "Synem", jest Jego 
"Słowem". Kiedy więc słyszycie to słowo, kiedy wykorzystujecie moją naukę o "Drugiej Erze" lub 
myślicie o Prawie i objawieniach "Pierwszej Ery", bądźcie świadomi, że znajdujecie się w obecności 
Jedynego Boga, słysząc Jego słowo i otrzymując światło Jego Ducha. 
43 Nadszedł czas, abyście przestudiowali to objawienie, abyście, gdy będziecie pytani i wystawiani na 
próbę, mogli odpowiedzieć słowami prawdziwego światła, pozostawiając pokój i rozkosz w każdym 
sercu, w którym umieścicie istotę mojego słowa i światło waszej interpretacji. 
44 Jestem głodny i spragniony waszej miłości, ludzie. Pozwól mi być z tobą przez kilka chwil, bo mam 
ci coś do powiedzenia. 
45 Dlaczego szukacie Mnie tylko wtedy, gdy wasze cierpienia was przygniatają? Czy nie byłoby ci 
przyjemnie ofiarować mi również swoje radości, swoje zwycięstwa i swoje zadowolenia? 
46 W Drugiej Erze natchnąłem was miłością i ufnością, abyście bez lęku zbliżali się do Mnie. Dlaczego 
więc czasem wątpisz w Moją miłość lub w Moje przebaczenie? O wy, "synowie marnotrawni", którzy 
boicie się powrócić do domu Ojca! Wiedziałem: pomimo dowodów nieskończonej miłości, które ci 
wtedy dałem, trzeba było powrócić, aby cię szukać, nie po to, abyś zobaczyła mnie znowu jako 
człowieka, ale po to, abyś poczuła mnie wewnątrz, w głębi swojej duszy. 
47 Zbierzcie się znowu wokół Mnie jak dawni Moi uczniowie, idźcie za Mną jak wielkie tłumy, bo 
sprawię, że usłyszycie Niebiański Koncert Mojego Słowa i jednocześnie będziecie czynić te dzieła 
miłości, które nazywacie cudami. 
48 Przychodzę jako Ojciec, aby wszyscy, którym zabrakło na świecie miłości, czułości, czułości, znaleźli 
u Mnie boskie ciepło. 
49 Ja przychodzę jako lekarz, abyście mi przekazali wasze choroby, wasze smutki i wszystkie tajemne 
cierpienia, które sprawiły, że wasza dusza i zarazem wasze ciało stały się chore. 
50 Przychodzę jako przyjaciel, abyście mogli powierzyć mi swoje najgłębsze tajemnice, zmagania i 
tęsknoty i pozwolić mi kroczyć u waszego boku. 
51 Przychodzę jako Mistrz, bo chcę otworzyć przed wami księgę mądrości i życia. 
52 Przychodzę jako sędzia, aby sądzić, jak wy mówicie, żywych i umarłych, jak ja mówię: wcielonych i 
odłączonych, a najmniejsze wasze dzieło nie ujdzie mojej sprawiedliwości. 
53 Wśród tłumów ludzi, którzy gromadzą się w prostych salach konferencyjnych, aby mnie słuchać, 
jest wielu, którzy rozumieją i czują to słowo. Są to dusze rozwinięte na długich drogach walki, prób, 
doświadczeń i oczyszczone w trudnych chwilach bólu. Oni mnie rozumieją i nie proszą mnie o dobra 
doczesne. Wiedzą oni, że w ich duszy znajduje się księga wiedzy i oczekują od Mistrza jedynie tych 
boskich instrukcji, dzięki którym będą mogli poznać procedurę przekazywania światła, które dusza 
niesie, tym, którzy potrzebują doświadczenia i instrukcji. 
54 Oto i ci, którzy nie przebywając dużych odległości, będą używać mojego słowa jako sposobu, by 
nie zbłądzić, a ich miłość oszczędzi im niekończących się cierpień dla duszy. 
55 Ogromna większość ludzi tutaj ma w sercu jedną modlitwę: modlitwę o swój ból. Wszyscy oni 
przychodzą do mnie, aby mi powiedzieć, że ich brzemię jest bardzo ciężkie, a ich kielich zbyt gorzki. 
Uświadamiają mi swoją samotność, rozczarowania, trudy, słabości, nieszczęścia, choroby, smutki i 
wiele innych trudności. Ale nie tylko oni cierpią, ten ból jest obecny w całej ludzkości. Nie wiedzą, że 
teraz jest czas oczyszczenia, kiedy dusze i ludzie zmywają swoje plamy, a następnie robią krok 
naprzód w kierunku szczytu góry. Gdy te plamy zostaną wymazane, nie doświadczycie już ani chwili 
bólu, gdyż uzdrawiający balsam odnowy przywróci wam to zdrowie, które Pan włożył w swoje 
stworzenia, gdy wyszły z Jego łona. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 



Instrukcja 217  
 
1 Przyjdźcie do Mnie, umiłowani uczniowie, odpocznijcie w Moim domu i zasiądźcie do Mojego stołu, 
teraz, gdy jestem z wami. Bo te czasy już się nie powtórzą. Nadejdzie dla was nowy czas, w którym 
zrobicie krok naprzód na waszej drodze rozwoju. 
2 Jesteście jeszcze dziećmi żyjącymi pod opieką Ojca, który nie pozwoli wam oddalić się od domu 
Ojca, abyście się nie potknęli, ani nie wpadli w przepaść. Ale wkrótce będziesz silny i wystarczająco 
przygotowany, aby pokonać wszystkie ścieżki. 
3 Uczyńcie z waszych serc skrzynię skarbów, w której będziecie zachowywać moje słowa jak klejnoty. 
4 Wróciłem do ciebie, choć wiem, niedowierzanie ludzi. Przypominam wam o Mojej Męce i ożywiam 
ją. Dziś przypominam wam o chwili, gdy Mistrz, który do was mówi, wstąpił na Boski Tron, by być 
wiecznie z Ojcem. Dopiero po zakończeniu swojej misji na ziemi Jezus wszedł do obecności 
Wiekuistego jako łagodny Baranek. 
5 Bóg objawił się ludzkości w najwcześniejszych czasach, a jego nauki były słuchane. Głos Pana stał się 
ludzki i zrozumiały dla prymitywnych stworzeń. Sumienie w nich, które jest boską mądrością, 
nauczyło ich rozróżniać dobro i zło. W swoich dobrych uczynkach odczuwali pokój, a gdy czynili zło, 
doświadczali bólu. To były pierwsze lekcje, pierwsze przejawy sumienia. 
6 Z czasem, gdy ludzie przestali słuchać tego głosu, posłałem do nich ludzi pełnych cnoty i mądrości, 
którzy swoimi słowami i przykładem sprawili, że poszli dobrą drogą. 
7 Pamiętaj, że w najdawniejszych czasach posłałem człowieka sprawiedliwego, Abla, którego ofiara 
całopalna z miłości do Mojej Boskości była zapowiedzią modlitwy i doskonałej adoracji 
8 Posłałem ci Noego, pobożnego, który nie zważał na szyderstwa i uważał tylko na to, by zachować 
boski nakaz zbudowania arki zbawienia dla ufających ludzi. 
9 Wśród was byli Abraham, Izaak i Jakub, którzy tworzyli pień drzewa, z którego wychodziły gałęzie, 
liście i owoce. Przykład tych patriarchów został zachowany na piśmie ─ niezachwiana wiara 
Abrahama, posłuszeństwo Izaaka, wierność i duchowa siła Jakuba. Owocem tego drzewa był Mojżesz, 
przedstawiciel mojego prawa, wcielenie mojej sprawiedliwości. W nim mogliście ujrzeć obraz mojego 
majestatu. 
10 Z biegiem czasu coraz bardziej wkraczałem w życie uczuciowe ludzi i dlatego musiałem stać się 
człowiekiem, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do twojego serca. Ale żeby przyjść na świat, trzeba było 
mnie zapowiedzieć przez proroków. 
11 Żyłem wśród ludzi i uczyniłem z mojego życia przykład, podręcznik. Poznałam wszystkie cierpienia, 
pokusy i zmagania, ubóstwo, pracę i prześladowania. Doświadczyłem odrzucenia przez krewnych, 
niewdzięczności i zdrady; długiego dnia pracy, głodu i pragnienia, wyśmiania, samotności i śmierci. 
Pozwoliłem, aby cały ciężar grzechu człowieka spadł na mnie. Pozwoliłem człowiekowi sondować mój 
umysł w moim słowie i w moim przebitym ciele, gdzie widać było nawet ostatnie żebra. Choć Bóg, 
uczynił mnie królem szydercą, obnażył, a także musiał nieść krzyż hańby i iść z nim na górę, gdzie 
umarli zbójcy. Tam zakończyło się moje ludzkie życie jako dowód, że jestem nie tylko Bogiem słów, 
ale i Bogiem czynów. 
12 W 1866 roku moje miłosierdzie otworzyło drzwi do nowej ery: ery Ducha Świętego. Czy cała 
ludzkość zna czas, w którym żyje? Wiedzą o tym tylko ci spirytualiści, których gromadzę "pod cieniem 
tych drzew". Moje Dzieło zostanie rozpoznane na świecie dopiero po wielkich bitwach i 
wydarzeniach, po "wojnach" doktryn i światopoglądów, tak że ludzie powstaną i stwierdzą, że nastała 
nowa era. 
13 Minęło już trochę czasu od odejścia z tej ziemi tego, przez którego po raz pierwszy w tym czasie 
dałem się poznać: Roque Rojas, Wysłannik, którego krokami kierował duch Eliasza, Poprzednika. W 
ten sposób uwolniłem Szóstą Pieczęć, a wraz z nią dokonałem ogromnego wyłomu w spirytualizmie. 
14 Od czasów Roque Rojasa aż do dziś walczyliście, o trynitarni mariańscy spirytualiści, i w tej walce 
używaliście waszych sił, waszej młodości, waszego życia i wszystkiego, co posiadaliście, aby pójść za 
Mną i uczcić to Dzieło. Cicho i pokornie staraliście się, aby ludzie poznali Drugie Przyjście Pana. 
15 Moje "słowo" nie stało się znowu człowiekiem. Jestem w tym czasie "na chmurze", symbolu 
zaświatów, z którego wychodzi mój promień, który oświeca umysł nosiciela głosu. 



16 Spodobało mi się komunikować się przez człowieka, a moja decyzja jest doskonała. Ja znam 
człowieka, bo go stworzyłem. Uważam go za godnego, bo jest moim dzieckiem, bo wyszedł ode mnie. 
Mogę się nim posługiwać, bo po to go stworzyłem, i mogę przez jego pośrednictwo objawić moją 
chwałę, bo stworzyłem go, aby się w nim uwielbić. 
17 Człowiek! On jest moim obrazem, ponieważ jest inteligencją, życiem, świadomością, wolą, 
ponieważ posiada coś ze wszystkich moich atrybutów, a jego duch należy do wieczności. 
18 Często jesteś bardziej nieistotny, niż myślałeś, a innym razem jesteś większy, niż możesz sobie 
wyobrazić. 
19 Dumny człowiek myśli, że jest wielki, nie będąc takim. I ubogi jest ten, kto zadowala się 
niepotrzebnymi bogactwami tego życia, nie odkrywając prawdziwych wartości serca i ducha. Jakże 
żałosne są jego pragnienia, jego chciwość, jego ideały! Jak mało jest zadowolony! 
20 Lecz ten, kto wie, jak żyć, jest ten, kto nauczył się dawać Bogu to, co jest Boże, a światu to, co jest 
światowe. Kto wie, jak odświeżyć się na łonie natury, nie stając się niewolnikiem materii, ten wie, jak 
żyć. I nawet jeśli nie posiada nic na pozór, jest panem dóbr tego życia i jest na drodze do posiadania 
skarbów Królestwa Bożego. 
21 Tego, co wam mówię w tym czasie, nie uczyłem was w czasach minionych. To jest Mój Nowy 
Testament. Jestem natrętnym pielgrzymem, który nieustannie dobija się do twoich drzwi i nie daje ci 
spać. Jestem cieniem, który podąża za tobą wszędzie. Czego chcieć więcej? Moja miłość jest 
nieskończona. 
22 Już zbliża się godzina mego pożegnania. Mój pobyt w tym czasie był długi: od 1866 do 1950 roku. 
23 Zaprawdę, powiadam wam: Jeśliby ktoś powiedział, że słowo moje nie uczyniło wam nic dobrego, 
nie uczyniło wam nic złego. Pamiętajcie jednak, że nie chcę, abyście byli jak te pasożytnicze rośliny; że 
nie chcę, abyście zadowalali się nieczynieniem niczego złego, ale abyście mieli satysfakcję z czynienia 
tego, co dobre. Ten bowiem, kto tego nie czyni, choć mógłby to czynić, uczynił więcej zła niż ten, kto 
nie mogąc czynić dobra, czyni tylko zło, gdyż jest to jedyna rzecz, jaką jest w stanie czynić zgodnie ze 
swoim stopniem rozwoju duchowego. 
24 Wezwałem cię na tę drogę, bo widziałem, że jesteś smutny w swojej duszy. Szukaliście Mojego 
światła w różnych formach kultu, pragnęliście cudów, aby zaświadczyć o wierze we Mnie. Ale kiedy 
przeszedłem przez Twoją drogę, by zapytać Cię, czy jesteś zadowolony, odpowiedziałeś: 
"Skosztowałem, ale nie wzmocniło to mojego serca ani duszy". 
25 Tymczasem drzewo życia czekało na wędrowca, aby dać mu swoje owoce, a źródło wód 
krystalicznych przelewa się w oczekiwaniu na spragnionego pielgrzyma jako obietnica pokoju. Jestem 
boskim ogrodnikiem, który czekał z żalem i kontemplował przemijanie pór roku na polach. 
26 Teraz przybyły wielkie rzesze tych, którzy pragną miłości, pokoju, prawdy i pracy. Skosztowaliście 
owoców, a po zaspokojeniu głodu i pragnienia wzięliście narzędzia pracy, aby stać się również 
ogrodnikami. 
27 Nie ma więcej skorumpowanych bogactw wśród was. Gdzie się podziały twoje towary? Już o nich 
nie myślicie, ani nie narzekacie, że je straciliście, bo dziś odzyskaliście duchowy skarb mojej prawdy, 
która jest w moim słowie ─ w tym słowie, które daję wam przez pokorne dziecko. Gdybym bowiem 
mówił do was przez uczonego lub filozofa, nie uwierzylibyście mi. 
28 Przychodzą do mnie ludzie wszystkich klas. Ale te różnice klasowe są bez znaczenia przed 
Mistrzem. Nie wszyscy, którzy przyszli mnie słuchać, pozostali ze mną. "Wielu jest powołanych, lecz 
niewielu wybranych". Wielu jeszcze ma przyjść, ale nie wszyscy pójdą za mną. Ale zaprawdę 
powiadam wam: We wszystkich zasiałam Moje Słowo, a ziarno Chrystusa nigdy nie umiera. Moje 
nasienie nie jest daremne, a serce człowieka, jałowe przez krótki czas, stanie się płodne i wyda owoc. 
29 Wy, kobiety, które zwilżacie łzami ścieżki tego świata i naznaczacie krwią swoją drogę przez to 
życie: Odpocznij ze Mną, abyś nabrał nowych sił i nadal był schronieniem miłości, ogniem paleniska, 
mocnym fundamentem domu, który ci powierzyłem na ziemi, abyś nadal był skowronkiem, którego 
skrzydła osłaniają małżonkę i dzieci. Błogosławię cię. 
30 Wywyższam mężczyznę i miejsce kobiety po prawicy mężczyzny. Ja uświęcam małżeństwo i 
błogosławię rodzinę. 
31 W tym czasie przychodzę z mieczem miłości, aby ustawić wszystkie rzeczy w porządku, ponieważ 
zostały one wcześniej przemieszczone przez człowieka. 



32 Uczniowie mojej Boskości: Jestem tu wśród was, pokazując wam kolejną stronę księgi moich nauk. 
33 To jest chleb bez zakwasu, który w tej chwili spożywacie. A woda, którą pijesz, jest z tych, które już 
nigdy nie sprawią, że ten, kto ją pije, będzie pragnął. 
34 Jesteście jak cudzoziemcy na tej ziemi, bo wasza prawdziwa ojczyzna jest inna. Pokazuję wam 
drogę, która prowadzi do "Ziemi Obiecanej". Moje słowo wprowadza cię na drogę postępu. Ja jestem 
niestrudzonym Mistrzem, który przygotowuje was, abyście po moim odejściu mogli osiągnąć 
doskonałe zjednoczenie z moją Boskością. 
35 Dziś dłuto mojego słowa miłości kształtuje i wygładza wasze serca. 
36 Tak jak w Pierwszej Erze, w tym czasie przemierzacie pustynię nawiedzenia. A jednak nie zginiecie 
z głodu i pragnienia w waszej wędrówce. Z własnego serca, utwardzone jak skała, spowoduję, aby 
wylać krystaliczne wody pokuty i miłości, które gaszą pragnienie duszy. A gdy głód sprawiedliwości i 
prawdy ogarnie lud, słowo Moje zstąpi na was jak manna na pustyni, abyście się nim karmili. 
37 Nadejdzie chwila, kiedy wszyscy powrócicie do Mnie. Ale teraz pozostań wśród ludzi, abyś mógł 
ich nauczyć chodzić drogą prawdy. Rozproszycie się po różnych drogach, nie biorąc ze sobą drugiej 
torby, ufając we Mnie. Ale będziecie pracować w ciszy, pokornie, bez chwalenia się, a ja będę wam 
pomagał w walce i umacniał was w modlitwie, czy wzywacie mnie w kącie waszego nocnego obozu, 
czy w cieniu drzewa. Nadejdzie dzień, w którym znajdziecie u mnie uznanie. 
38 Musicie zrozumieć, że Moje odejście jest bliskie, abyście mogli otworzyć wasze serca i podnieść 
wasze dusze, abyście mogli Mnie ujrzeć. 
39 Przez wielu głosicieli dałem się poznać, abyście nie zwątpili we Mnie. Wybrałem ich bez względu 
na ich klasę społeczną, warunki życia czy rasę. Przez usta ich wszystkich dałem wam wasze 
dziedzictwo, abyście w braku Mojego słowa nie czuli się osieroceni lub opuszczeni. 
40 Jeśli naprawdę się przygotujecie, będziecie drzewem, źródłem i stołem na ucztę, na którą zostaną 
zaproszeni wszyscy "synowie marnotrawni", którzy odeszli z domu Ojca. Wtedy, choć narody nie 
będą się przed tobą kłaniać, uznają cię i uklękną przede mną. 
41 W każdym czasie moje prawo wydawało się wam zbyt nieugięte, aby je wypełnić, i dlatego 
tworzyliście sekty i obrzędy, które były dla was zrozumiałe, na miarę waszych możliwości duchowych. 
42 Gdybyście przestrzegali moich przykazań z Pierwszej Ery, znalibyście Jezusa i nie złożylibyście go w 
ofierze. Gdyby ludzkość żyła zgodnie z moją Nauką Drugiej Ery, nie wątpiłaby w moje świadectwo 
poprzez intelekt człowieka. 
43 Nie ty będziesz sądził narody. Lecz Ja będę sądził, jak jest napisane, narody i wspólnoty religijne w 
was. Ten lud będzie wzorem żarliwości, czystości i duchowości. 
44 Lamenty ludzkości wznosiły się do Mnie. To jest płacz dzieci, to jest wołanie młodzieży o 
sprawiedliwość, to jest starość prosząca o pokój. 
45 Powodem jest to, że ludzie utracili ziarno miłości, które, nie wiedząc o tym, noszą w najczystszej 
części swego serca ─ tak głęboko, że sami nie są w stanie go odkryć. 
46 Nasienie miłości zostało zdławione przez nienawiść, próżność i niecne namiętności. I tak kielich 
cierpienia zostaje napełniony po raz kolejny, aby wypić go do pełna. 
47 Podczas gdy świat jest rozbitkiem w środku burzy, Ty spokojnie obserwujesz katastrofę z łodzi 
ratunkowej. 
48 Spisz na łonie Ojca, nie myśląc o tych, którzy płaczą. A jednak odprawiają oni kult poświęcony 
Mnie pośród ciosów przeznaczenia, które Ja akceptuję, choć są owinięte w fanatyzm i 
bałwochwalstwo, bo Ja jestem Ojcem. Ale daję im do zrozumienia, że Moje Serce czeka na doskonałą 
adorację. 
49 Od ołtarza do ołtarza, od obrządku do obrządku i od sekty do sekty, ludzie idą pragnąc chleba 
żywota, ale go nie znajdują. I z rozczarowania stają się bluźniercami, obierając drogi bez celu, żyjąc 
bez Boga i bez prawa. Lecz zważcie, ludzie, że wśród nich są wielkie duchy, że wśród nich odkrywam 
proroków i uczniów Ducha Świętego! 
50 Duchy światłości, które działają w tym, co duchowe, przygotowują teraz drogi przez równiny, 
morza, góry i pustynie, aby te rasy, te ludy, mogły wyruszyć w karawanach i wielkich rzeszach do tego 
narodu, gdzie zabrzmiało moje słowo i widziano moje cuda. 



51 Kiedy więc ci ludzie zapukają do waszych drzwi, co im zaoferujecie? Nie oferuj im wtedy 
niedoskonałości, bo są znużeni nimi. Przyjdą pragnąc prawdy, miłosierdzia i miłości. Przyjdą, aby 
nauczyć się, jak celebrować nabożeństwo tak czyste jak zapach kwiatów. 
52 Dziś mówię wam, abyście uczyli tych ostatnich wypełniania Mojego Prawa. W nim zawarte są 
nauki o Trzech Czasach. 
53 Niech wasze serca będą natchnione do modlitwy. W modlitwie w Ogrodzie Getsemani pokazałem 
wam, jak powinna wyglądać doskonała modlitwa. 
54 Tak długo, jak nie jesteście przygotowani, drogi moje pozostaną zablokowane i nie dam wezwania 
wielkim rzeszom ludzi 
55 Nie odejdę od ciebie w czasie twojej niezgody, nieposłuszeństwa i braku zrozumienia. 
56 Widzę, że już przygotowujesz mój krzyż na czas mojego odejścia ─ krzyż niewdzięczności. 
57 Jest jeszcze czas, aby podwoić wysiłki, aby ta Godzina nie była dla was zaskoczeniem i abyście nie 
mówili: "Ojciec odszedł", bo nie słyszycie mnie już przez głos niosącego. Ale ja będę obecny i o tym 
świadczyć będą widzący. Usłyszycie Mój głos przez natchnienie, a gdy będziecie nauczać w domach i 
na prowincji, nie wasze usta będą mówić, lecz Ja. 
58 W tych czasach dialog ducha z duchem osiągnie swój punkt kulminacyjny, a moja obecność będzie 
odczuwana z coraz większą wyrazistością z biegiem czasu i z pokolenia na pokolenie. 
59 Wobec tych objawień nikt nie będzie mógł ubolewać nad brakiem mojego słowa, a kto by jednak 
uronił łzę, uczyni to, ponieważ sumienie wyrzuca mu, że nie wykorzystał czasu mojej obecności wśród 
was i dlatego czuje się zbyt słaby i nieporadny, by kontynuować drogę. 
60 Chcę, abyście pozostali świadkami tego, że byliście ze Mną, abyście pokazywali ludziom "złote 
księgi", które dałem wam do sporządzenia. 
61 Między tym ludem nie będzie ani kapłanów, ani ministrów. Będą tylko służący. Te miejsca 
zgromadzeń będą miejscami spotkań i nauki, gdzie przywódcy kościoła będą czuwać nad 
wypełnianiem przez ludzi tej misji. 
62 Panowanie wielu nauk będzie bardzo krótkie. Bo każdy z nich, który nie zawiera w sobie ziarna 
prawdy, sprawiedliwości i miłości, zostanie zniszczony. 
63 Moje dzieło miłości, jednakże, będzie uznane. Cudzoziemiec przyjdzie i zapuka do waszych drzwi. 
Wpuśćcie go, przygotujcie mu obóz, aby mógł odpocząć. Ale jeśli chce najpierw coś zjeść, daj mu to. 
Kiedy już się nasyci i zaśnie, pilnuj jego snu. Kiedy się obudzi i ujrzy światło dzienne, uczynki, których 
dokonał, przejdą mu przed oczami, a łzami zmyje nawet ostatnią plamę. Wtedy dam mu białą szatę i 
umieszczę go wśród tych, którzy byli ze Mną. 
64 Jestem w Trzeciej Erze, daję Moje pouczenia ludzkości. Bo nie ufaliście tym posłańcom, których 
wam wysłałem. 
65 Podczas gdy ludzkie stworzenia dyskutują o mojej boskości, moim istnieniu i moim nauczaniu, 
istnieją światy, w których jestem kochany w doskonałości. 
66 W tym samym czasie, gdy niektórzy osiągnęli największą czystość duchową, wasza planeta 
przeżywa czas wielkiego zepsucia moralnego i duchowego. 
67 Ale wy, którzy Mnie słuchacie, wiecie, że Ja was posłałem między ludzi, abyście dali przykład 
pokory i posłuszeństwa Mojemu Prawu. Posłałem twoją duszę obleczoną w łaskę Moją, owiniętą 
światłem Moim, a noszącą w sumieniu Prawo. 
68 Gdy na krótki czas popadliście w ruinę, weszliście w ciemność i poddaliście się słabościom, Ja was 
podniosę głosem Moim, udowadniając ludzkości, że mogę wybierać uczniów Moich nawet z 
plugastwa; Ja was podniosę głosem Moim, udowadniając ludzkości, że mogę wybierać uczniów Moich 
z samego plugastwa 
69 Jestem Boską Dobrocią, która objawia się na każdym kroku. Jeśli nie chcecie iść wyżej, szukając 
mnie duchowo, a wolicie pozostać w kontemplacji przyrody, znajdziecie mnie również w niej: 
Królewska gwiazda, której promienie światła dają życie i ciepło, mówi o mnie. Powietrze, które daje ci 
życie, jest Moim własnym oddechem. 
70 Ale kiedy wznosicie się duchowo do mnie w waszych dziełach lub w modlitwie, dostrzegacie łaskę, 
która istnieje w zaświatach i drogę do światła, które obiecuje cuda i objawienia w niebiańskim 
skarbcu Ojca. 



71 Macie wiedzę o tych pięknościach, które życie w zaświatach ma w zanadrzu, i dlatego pilnie 
pracujecie w winnicy Pana. 
72 Chcę, aby wśród robotników była miłość, chcę, aby było miłosierdzie. 
73 Drewno, które włożyłem na twoje ramiona, nie jest ciężkie, nie jest niemożliwe, abyś wykonał 
zadanie powierzone twojej duszy. Jeśli zaufacie Mojej mocy, zobaczycie, jak niemożliwe staje się 
możliwe dla waszych kroków, i przekonacie się, że kto żyje w posłuszeństwie Moim naukom, jest 
blisko Mnie. 
74 Każdego "robotnika", który jest dostatecznie przygotowany, poślę do krajów ziemi, aby niósł 
Dobrą Nowinę. 
75 Twoja dusza jest dziś zaangażowana w wielką bitwę z ciałem. Wyciągnął swój miecz, aby stawić 
czoła pokusie, która pokona go w moim imieniu. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 218  
 
1 Błogosławiony lud: przychodzicie na spotkanie z Mistrzem, który was nieustannie wzywa, aby was 
gromadzić, karmić swoją miłością i umacniać w chwilach próby. Przychodzisz, zostawiając wszystko, 
aby mnie usłyszeć. Ojcowie zostawiają swoje dzieci, matka niemowlę w kołysce w pragnieniu 
pociechy dla niej i dla ciebie. Młodzi wyrzekają się ziemskich przyjemności, starsi zapominają o 
ciężarze swoich prób, a wszyscy zostawiają za sobą to, co jest ludzką niedolą, chorobami, lękami, aby 
dostosować się do Mnie i powiedzieć Mi: "Mistrzu, modliliśmy się o wczesnej godzinie i podnieśliśmy 
nasze dusze, a Eliasz, nasz Pasterz, przygotował nas do słuchania Słowa Bożego". Przyjmij nas". 
2 Jednoczycie się w cieniu tego drzewa, które rozpostarło swe gałęzie aż do granic narodu wybranego 
przeze mnie, i słyszycie pod jego licznymi gałęziami to samo słowo, to samo znaczenie i otrzymujecie 
ten sam owoc, który wam dawałem przez tak długi czas 
3 Z was wszystkich utworzyłem lud, pierworodny wśród wszystkich ludów ziemi, wybrany w każdym 
czasie, lecz nie jedyny, umiłowany przeze Mnie. Ja bowiem kocham i zawsze kochałem wszystkie 
narody świata. Ale ten jeden, Mój wybraniec, umiłował Mnie w sposób wyjątkowy i okazał się godny 
Mojej łaski. Ale łaski, którymi go obdarzyłem, uczyniły z niego bogatego skąpca i dlatego powiedział: 
"Jestem najbardziej umiłowany, wybrany, który jest ponad innymi, najbliższy duchowi Pana". Reszta 
niech się przede mną ukorzy, bo na mnie Ojciec wylał swoje prawo, swoje dobrodziejstwa." Ale ja 
wam mówię: Nie stań się zarozumiały. Spodobało mi się obdarzyć was w Trzech Wiekach. W ciągu 
trzech długich wieków działałem na twoją duszę w różnych ciałach, które posiadałaś, abyś wzięła ze 
Mnie przykład i uczestniczyła w Moich darach, i była pełna miłości do swoich bliźnich, jak drzewo, 
którego cień i owoce byłyby dla wszystkich wędrowców. 
4 Lecz teraz, w tej epoce, oświeceni moim Duchem, zaczynacie rozumieć to, co Ojciec dał wam w 
dawnych czasach, czego nauczał was Jezus w Drugiej Erze, i mówię wam: nie bądźcie znowu jak 
bogaty skąpiec, bądźcie jak ten Mistrz, który z miłości oddaje się swoim uczniom. Kiedy pokazujecie 
się innym wspólnotom braterskim, nie czujcie się wyżsi, nie mówcie, że tylko wy posiadacie trzy 
Testamenty i że jesteście ich właścicielami, że posiadacie Arkę Przymierza, Przybytek i Symbole. Nie, 
ludzie! Chcę, abyście powiedzieli swoim braciom i siostrom różnych ras, że wszyscy możecie należeć 
do wybranego ludu Pana, do tej błogosławionej rodziny, ponieważ wszyscy wyszliście od jednego 
Ducha, jednego Ojca. 
5 Wtedy zrozumiecie swoją misję i będziecie mogli być zbawieniem świata. Nie pozwolicie już dłużej 
Ojcu, żeby się materialnie odzywał, żeby zrozumiał dzieci, które nie umieją wznosić się duchowo, i 
będziecie Mi mówić w waszej modlitwie z ducha do ducha: "Ojcze, pozostań na swoim tronie". 
Zeszliście na dół na długi czas, cierpiąc z powodu naszej materializacji i grzechu. Już w Trzeciej Erze 
musiałeś przemawiać do nas na wiele sposobów, aby nas pouczyć i wylałeś swoją moc i swoje cnoty 
na ten Twój lud, który jest Twoimi uczniami. Pozostaw nas jako odpowiedzialnych za ludzkość." 
6 W każdym czasie wydawało się wam zbyt trudne wypełnianie mojego Prawa, ponieważ jesteście 
ludźmi i dlatego od najdawniejszych czasów tworzyliście różne religie i praktykowaliście je w sposób 
niedoskonały. Gdybyście w Pierwszej Erze przestrzegali moich praw przekazanych przez Mojżesza, nie 
byłoby konieczne, aby Jezus, Słowo Ojca, przyszedł do was. Dlaczego ten Mistrz cierpi? Ponieważ 
ludzie z Judei źle go ocenił, jechał go z ich wnętrza, i ukrzyżowali go, nie wiedząc, ani nie czuł, kim był. 
7 Lud ten nie przygotował się, nie przestrzegał praw Boskich, uczynił z nich i z przykazań swoje własne 
prawa, którymi myślał wypełniać. Ale Boski Mistrz stał się człowiekiem i Swoim narodzeniem, Swoim 
życiem i Swoją męką napisał kolejną stronę Księgi Boskiej Mądrości, w której każde słowo zostało 
potwierdzone potężnymi dziełami, słowami i czynami zapieczętowanymi krwią. W ten sposób 
otrzymaliście Drugi Testament, a gdybyście podążali za tymi dwoma Testamentami, czy musiałbym w 
tym czasie dać się poznać poprzez ludzki przekaz, poprzez niedoskonałe i nietrwałe organy 
rozumienia? Gdybyście praktykowali Moje przykazania i Moją naukę, którą wam dałem z tak wielką 
miłością, nie krytykowalibyście Mnie dzisiaj, ani nie wątpilibyście we Mnie, ponieważ Ja objawiam się 
poprzez ludzką zdolność pojmowania. 
8 Zjednoczcie trzy Testamenty i nie fałszujcie Mojego Słowa, ani go nie mistyfikujcie. To jest 
dziedzictwo, które zostawiam ludzkości. Światło Mojego Ducha oświeca ciebie i twoją duszę, która 



wie, kim jest, pamięta swoją przeszłość, a także wie, dlaczego przyszedłem w tym czasie i może 
zrozumieć Moją naukę. 
9 Tylko w ten sposób poznacie prawdziwość i doskonałość mojego dzieła, danego w trzech czasach, 
które jest ponad ludzkimi religiami i ideami. To jest droga, życie, początek i koniec każdej duszy ─ to, 
co zawiera księga mojej mądrości. 
10 Dlaczego sekty i kościoły głównego nurtu nie uznają mnie i wykazują tak wielkie niezrozumienie? 
Wy, którzy Mnie słuchacie, nie będziecie nikogo sądzić. Będę sądził, jak jest napisane, wszystkie 
narody i wszystkie wspólnoty religijne. 
11 Jeśli wypełnicie swoją misję w pokorze, świat wam uwierzy. Ten świat, zmęczony słowami i 
obrzędami, potrzebuje przykładów. Ty, Izraelu, otrzymałeś czyste nasienie w każdym czasie ─ kogo 
mógłbyś wziąć za przykład? Która z powstałych wspólnot religijnych zwróciła uwagę na 
przestrzeganie wszystkich Moich przykazań: Żadna. Ale mogę wam powiedzieć: Jeśli spotkacie w nich 
pobożnych ludzi, bierzcie z nich przykład. Jeśli spotkasz miłość, weź jej przykład. Jeśli widzicie w nich 
cześć dla Mnie, to naśladujcie ich, abyście nauczyli się cenić cnoty i każdemu oddawać to, co mu się 
słusznie należy. Nigdy jednak nie bierz za wzór tego, co jest niedoskonałe, co jest godne potępienia. 
Jeśli nie wiesz, co jest dobre, a co złe, módl się, słuchaj mojego słowa, i niech twoje sumienie 
doradzić. 
12 Dociera do mnie lament ludzkości; wzbiera udręka dzieci, młodzieży, mężczyzn i kobiet w 
dojrzałym wieku i starszych. Jest to wołanie, które domaga się sprawiedliwości, jest to błaganie o 
pokój, o miłosierdzie, które pochodzi od Ducha Świętego. Bo nasienie miłości na tym świecie jest 
uszkodzony, a wiesz, gdzie miłość jest teraz? W najgłębszym wnętrzu ludzkiego serca, tak głęboko, że 
człowiek nie jest w stanie go odkryć, ponieważ nienawiść, żądza władzy, nauka i próżność zmiażdżyły 
ziarno i nie ma w nim ani duchowości, ani miłosierdzia. Kielich cierpienia staje się coraz pełniejszy, a 
świat wypija go do pełna. 
13 Ale wy, ludzie, kontemplujcie burzę, która się rozpętała, w pokoju z łodzi ratunkowej, pełni ufności 
w Ojcu. Podczas gdy niektóre z tych walczących narodów bluźnią przeciwko Mojemu Duchowi, a inne 
praktykują niedoskonałe kulty religijne, wy oddajecie Mi chwałę. Jednak wszyscy obudzicie się w tym 
czasie prób i w końcu zjednoczycie się poprzez miłość i duchową wiedzę. 
14 Uczniowie, przyjmuję was i szybko wam przebaczam. Chcę czuć się przez was kochana i chcę, 
abyście żyli w harmonii między sobą. Chcę, aby nieobecne dziecko powróciło na Moje łono, a jeśli 
odwróciło się ode Mnie z niezrozumienia lub niewiedzy, nie powinno obawiać się, że będę mu czynił 
wyrzuty z powodu jego postępowania. Chcę pieścić waszą duszę i zwrócić jej to, co utraciła ─ pokój, 
radość i nadzieję. Pragnieniem Moim jest, abyście zakosztowali słodyczy tego życia, abyście umieli 
również przyjąć jego przeciwności, abyście żyli cicho i cierpliwie, abyście dążyli do rozwoju w górę. 
Kto może usunąć mnie od ciebie, lub co moc jest tam, że może uniemożliwić mi kochać cię i chronić 
cię? 
15 Wy natomiast jesteście w stanie odejść ode Mnie i zachowywać się jak syn marnotrawny, i tylko 
wtedy, gdy ból rani wasze serce, przypominacie sobie, że jest Ojciec, który was kocha i jest gotów 
stanąć przy was, by uratować was z każdego niebezpieczeństwa, które może wam się przydarzyć; Ja 
jestem Ojcem, który was kocha i jest gotów uratować was z każdego niebezpieczeństwa, które może 
wam się przydarzyć 
16 Zawsze zaszczepiałem w was ufność, abyście we mnie mogli 
kochającym ojcem, lojalnym przyjacielem, powiernikiem. 
17 Pamiętajcie o przypowieści o synu marnotrawnym, wy, którzy nosicie brzemię wielkiego 
występku, i pamiętajcie, że Ja jestem ponad wszelką miłość i przebaczenie. Musicie pamiętać, że 
jesteście przeznaczeni, by przyjść do Mnie doskonali, wolni od wad, czyści. Ponieważ dzisiaj macie 
możliwość formowania swojego serca i dokonywania wielkich dzieł duchowych, powinniście 
wykorzystać ten czas i skrócić dni waszego "wygnania". 
18 Skoro macie już doświadczenie minionych wieków i wiecie, że istnieje prawo restytucji, to 
dlaczego chcecie popaść w dawne błędy, zamiast zrobić wielki krok naprzód na swojej drodze? 
19 Oto ludzkość, jak teraz pokutuje za swe przewinienia i zmywa swe plamy. Przechodzi wielkie 
wstrząsy, aby oczyścić i odnowić wszystko, co splamił. 



20 Moje słowo się spełniło. Widzieliście, jak duża część moich przepowiedni spełniła się na waszych 
niedowierzających oczach. Wielu innych wkrótce zobaczycie, a o nich będziecie świadkami. Mój sąd 
jest otwarty, jak zapowiedziałem na te czasy. 
21 Chaos ogarnia narody. Podczas gdy niektórzy są przebudzeni i znają przyczynę swoich cierpień, 
wielu śpi i jest zadowolonych z życia, nie zawracając sobie głowy poznaniem przyczyny tych 
wszystkich prób. Choć znacie powód, czytaliście w Księdze Mądrości, a moje Słowo was 
przygotowało. Nic nie może cię zaskoczyć. Ale jesteś jeszcze zbyt niedojrzały, by podnieść alarm dla 
ludzkości. Nie urosłeś jeszcze w siłę, a twoje kroki są jeszcze niepewne. Słyszeliście moje słowo, ale 
nie możecie go zrozumieć, a jeśli je zrozumieliście, to nie stosujecie go. Rozdzielacie się, choć wiecie, 
że jesteście jednym ludem, a misje, które wam wyznaczyłem, czujecie, jakby ciążyły wam jak ciężar 
nie do udźwignięcia. Pytam cię: Dlaczego nie przeniknęliście do sedna tej nauki, choć oświeciłem was 
światłem prawdy? Dlaczego nie jesteście mocni, choć karmiłem was tym chlebem życia wiecznego, 
którego okruch wystarczy, by dać życie głodnemu? Powodem jest to, że przyzwyczailiście się do 
Mojego słowa i przyjmowaliście je bez używania. Rozważ: Podczas gdy ty jesteś nim przepełniony, 
jest wielu głodnych, którzy pragną go otrzymać, aby się nim karmić. 
22 Zbliża się czas, kiedy to słowo się skończy. Potem musi pozostać w sercu moich uczniów i zostanie 
zapisana w księgach, aby była znana ludzkości. Chcę, abyście po 1950 roku zachowali największą 
czystość w waszych aktach kultu i posłuszeństwo Moim wskazówkom i przykazaniom. W ten sposób 
zaświadczycie, że byłem z wami. 
23 Wszystkie wasze zadania zostały wam dane według waszych możliwości i sił, bo znam wasz punkt 
krytyczny. Pracuj z miłości, a nie z lęku. Spójrzcie na sedno Moich nauk. Moja miłość do Ojca i Moje 
przebaczenie objawiają się we wszystkich Moich dzieciach. 
24 Jakież szczęście odkrywam w waszych sercach, gdy słuchacie Mojego Słowa! Jestem nieskończoną 
cierpliwością, która czeka na czas, kiedy powstaniesz w pełni do walki. Objawiłem wam waszą 
przyszłość. 
25 Jakże wielka będzie twoja praca po moim odejściu! Nawet jeszcze nie zgadłeś. Na ten czas mam 
pewne tajemnice do ujawnienia wam, abyście mogli przekonać mężczyzn. 
26 Zaskoczyłem was jak tych rybaków z Drugiej Ery, których zastałem wykonujących swoją pracę i 
obowiązki, i do których powiedziałem: "Pójdźcie za Mną, odtąd będziecie rybakami ludzi". Udzieliłem 
im zdolności uzdrawiania chorych, dałem im dar słowa, oświeciłem ich Moimi objawieniami i 
nauczyłem ich uwalniać opętanych. Kiedy byli już przygotowani i wzmocnieni, wskazywałem im drogę 
i kierowałem ich do różnych obszarów, aby tam mogli zastosować Moją Naukę o Zbawieniu. 
27 W tym czasie nie byliście dwunastoma wybranymi. Jesteście liczną rzeszą, którą zgromadziłem i 
nauczałem w cieniu różnych drzew. Będziecie tymi, którzy zaszczepią w ludziach odwagę w czasie 
wielkich prób, które grożą światu. 
28 Wkrótce świat duchowy nie będzie się ujawniał i chcę, żebyście rozwinęli swoje dary, żebyście 
wtedy nie zawiedli. 
29 Chcę, abyś żył przebudzony, abyś intuicyjnie lub we śnie mógł usłyszeć głos Poza, gdy mówi do 
ciebie: "Powstań!". Następnie skierujesz swoje kroki do domów i krain, w których choroba lub 
rozpętana przemoc sił natury pozostawiła spustoszenie. Jeśli musicie udać się do odległych krain, 
słuchajcie wskazówek Ojca, który wskaże wam czas i drogę. 
30 Ludzie z kościołów i sekt będą przychodzić, aby cię obserwować. Wystawią Twój autorytet na 
próbę. Niektórzy, przekonani o swoich darach, będą kusić cię z pieniędzmi, aby użyć cię do celów 
materialnych. Nie zapominaj, że wszyscy ci, którzy zamienią moje Dzieło w biznes, stracą moją łaskę. 
31 Już wkrótce nie będę do was przemawiał za pośrednictwem ludzkiego przekazu, gdyż tak zostało 
postanowione na piśmie. Ale ja cię nie opuszczę. Dam Ci inspirację i sprawię, że poczujesz moją 
obecność. Wasze dobre sumienie nie pozwoli, aby czas pozostawił głębokie ślady w waszych ciałach. 
32 Każdy dom modlitwy i spotkanie, w którym moja nauka nie jest praktykowana w szczerości, 
zniknie, a przetrwają tylko ci, którzy są schronieniem i łodzią ratunkową dla potrzebującego. 
33 Po moim odejściu przyjdzie oczyszczenie tego ludu. Czas światowych bitew i konfliktów będzie 
wtedy w pełnej furii, po czym nastanie pokój i odejdzie nędza. 
34 Bądźcie silni, bo w czasie walki będziecie prześladowani i wrogo nastawieni. Odmówi się wam 
pracy i chleba. Ale wtedy objawię wam Moje miłosierdzie i Moją moc. Bo nie będziesz cierpiał głodu, 



twarz twoja nigdy nie będzie oszpecona, ani nie będziesz w potrzebie. Wtedy twoja dusza przypomni 
sobie podróż przez pustynię do Ziemi Obiecanej w Pierwszej Erze, i pamiętaj, że kiedy byłeś 
spragniony, Skała otworzyła się, aby zaoferować ci swoją słodką wodę. Kiedy płonące słońce pustyni 
paliło was, chmury okrywały was jak płaszcz ochronny, a kiedy głód i niedostatek groziły, manna 
spadła jako wiadomość o miłości waszego Ojca. 
35 Przede wszystkim ostrzegam was, abyście jutro nie mogli powiedzieć, że nie przygotowałem was 
do tego. 
36 W sposób jasny wyjaśniam wam moją naukę, abyście nie wpadli w pokusę i nie dali się zaskoczyć. 
37 Zawsze pragnę widzieć cię przygotowaną, abyś mogła zrozumieć i uszanować Moją Wolę. 
Ponieważ jesteście pierwszymi, którzy otrzymali Moją naukę i doświadczyliście w sobie dowodów, dla 
których zstąpiłem, aby przekazać Siebie ludziom, powinniście dołożyć starań, aby zostawić dobry 
przykład tym, którzy przyjdą po was. Musicie znać swoje duchowe pochodzenie, swoje obowiązki i 
misje, które wam powierzyłem, abyście czuwali nad swoją duszą i mogli zachować się w cnocie. 
38 W miarę jak ewoluowaliście, przychodząc na ziemię jeden po drugim w różnych wcieleniach, 
widzicie, że przez wszystkie czasy, które minęły, Moje Dzieło pozostało niezmienne, niezmienne. 
Zawsze objawiam wam te same atrybuty, daję wam odczuć moją miłość do Ojca, moją nieskończoną 
cierpliwość, moje odkupieńcze dzieła. A jednak, mimo tych wszystkich dowodów, nie poznajecie 
Mnie. Konieczne jest, abyście się przebudzili i zdali sprawę z czasu, który wam dałem, abyście w nim 
dostąpili zbawienia. Zbliża się chwila, gdy odejdziecie na tamten świat, lecz nie pospieszyliście się, by 
przyjść do Mnie dokładnie w tym czasie, gdy wzywam was, byście ofiarowali swoje plony. Żniwo to 
będzie się składało z nasion, które były uprawiane przez modlitwę. Ponadto, twoja dusza będzie w 
najlepszym stanie pokuty i podniesienia. 
39 Pamiętaj: Ponieważ jesteś częścią Mojego Ducha, posiadasz życie i łaskę tak jak Ja. Jesteście czyści 
pod względem waszego pochodzenia i tak samo, gdy powracacie, musicie dotrzeć do Mnie. Dlatego 
w tym czasie powinniście nieustannie walczyć, abyście mogli powrócić do swojej pierwotnej czystości 
i doskonałości. 
40 Miejcie współczucie dla waszych braci i sióstr oraz dla siebie samych, bo wszyscy stanowicie jedną 
rodzinę, jedną duszę. Ponad wami są istoty, które pracują dla waszego zbawienia, dla waszego 
wywyższenia, przekraczając przestrzeń jako wasi obrońcy i pracując z dobrodziejstwem. Bez ich 
pomocy, co by się z tobą stało? Ponieważ nie zrozumieliście, jak interpretować moją wolę i co chwila 
popadacie w błąd. 
41 Pamiętaj o walce swoich duchowych opiekunów i wspieraj ich, czyniąc ich pracę mniej bolesną. 
Nie posypuj ich ścieżki ostami, nie lekceważ ich głosu, który zawsze ostrzega cię przed 
niebezpieczeństwem, ich rady, która kieruje twoimi krokami, i ich światła, które prowadzi. Żyjcie w 
harmonii z nimi, a będziecie w doskonałej komunii ze mną. 
42 Nie odróżniajcie się od swoich bliźnich odznaką ani żadną cechą materialną. Wyróżniajcie się przez 
wasze uczynki, w których świadectwo będą dawać wasi bliźni. W ten sposób uda ci się zdobyć 
zaufanie tych, którzy cię otaczają, a wrogów zamienisz w przyjaciół. 
43 Nie wszyscy jesteście przebudzeni. Ale użyję jednego przygotowanego serca w każdym miejscu 
zgromadzenia, aby obudzić resztę. Abyście w godzinie wezwania, w godzinie sprawiedliwości Pana, 
wszyscy mogli ofiarować Mi jeden owoc, równy w rękach wszystkich Moich robotników. Aby Ojciec 
dał wezwanie ludzkości i aby wszystkie ludy ziemi miały dostęp do waszego narodu, aby mogły 
przyjąć nie tylko słowo, które pozostawiam na piśmie, ale także wasz przykład. 
44 Tak więc moja nauka znajdzie się wśród wszystkich nauk. Bo to ona będzie przeważać i zwyciężać 
w końcu wśród wszystkich innych. 
45 Każda nauka, która nie jest potwierdzona czynami i przykładami, wydała na siebie wyrok śmierci. 
Jednak każda doktryna, która jest potwierdzona przez czyny, zwycięży. Przykłady Moje, Moja ofiarna 
śmierć w Drugiej Erze mówią wam wiele, a dzisiaj Ja wam mówię: On, który pieczętuje swoje słowo z 
jego krwi i życia daje przykład prawdomówności i siły duszy. 
46 W tym obecnym czasie nie będziesz pieczętować swoje słowa krwią lub życiem. Świat nie ma 
głodu dla twojego życia, ani pragnienia dla twojej krwi. Człowiek spragniony jest prawdy, miłości i 
miłosierdzia. Gdy przygotujecie się i uduchowicie bez popadania w fanatyzm, gdy będziecie szczerze 



przestrzegać moich Boskich praw i praw człowieka, tak jak nauczył was Ojciec, wtedy przekażecie 
światu tajemnicę jego zbawienia, tajemnicę pokoju i zbawienia na wszystkie sposoby. 
47 Moja praca nie jest bowiem skierowana przeciwko nauce, ani przeciwko instytucjom ludzkim. Nie 
jest on skierowany przeciwko małżeństwu i rodzinie. Nie jest on skierowany przeciwko niczemu, co 
wiąże się ze sprawiedliwością i miłością. 
48 Zaprawdę powiadam wam: Jeżeli w innych czasach człowiek powstawał przeciwko nauce jako 
sługa Mojej Boskości, to ten sługa nie uczcił Mnie, nie zrozumiał Mnie, ani nie poszedł za Mną. Bo 
skoro jestem źródłem wszelkiej duchowości, to jestem też źródłem wszelkiej nauki. Jeśli jednak 
często słyszeliście, że Ojciec brzydzi się naukami ludzkimi, to nie odnosi się to do samych nauk, ale do 
celu, jaki nadał im człowiek. Brzydzę się złymi naukami, które doprowadziły ludzkość do zguby ─ 
naukami, które człowiek oddał w służbę zła, aby zniszczyć życie i jego podstawy. To, w moich oczach, 
jest tym, co jest odrażające w naukach ścisłych. Ale dla każdego naukowca, który stał się dobroczyńcą 
ludzkości, mam wybrane miejsce na planie duchowym, nawet jeśli nie uznaliście go za święte. 
49 To jest to, co Mistrz mówi wam dzisiaj, abyście nie popadli w fanatyzm. W rzeczywistości bowiem i 
wy korzystacie z owoców nauki, ponieważ natchnąłem ludzi Moim światłem, aby na swej drodze 
znaleźli elementy życia. Gdyby nie było Moją wolą, aby człowiek używał nauki dla swego dobra, nie 
stworzyłbym sił przyrody, ani nie umieściłbym we wnętrzu ziemi i w sferach życia tego wszystkiego, 
co człowiek wykorzystuje dla swego postępu i rozwoju. Ale robiłem wszystko dla odświeżenia, dobra i 
rozwoju duszy i ciała. 
50 Już w najdawniejszych czasach dałem ziemię jej pierwszym mieszkańcom, mówiąc do nich: 
"Oddaję ją pod waszą opiekę; jest ona waszym skarbem, waszym ogrodem, waszym mieszkaniem i 
waszym domem. Rośnijcie i rozmnażajcie się!" Ale to zdanie dałem wam nie tylko jako istotom 
ludzkim dla powiększenia rodzaju ludzkiego, ale także jako duszom i jako inteligencjom. Albowiem Ja 
was pomnożę na wszystkie sposoby i na wszystkich polach, w tym, co duchowe i w prawdzie. 
51 W tym czasie zwróciłem się przeciwko wszystkiemu, co zbędne i niepotrzebne, przeciwko 
wszystkiemu, co złe, naganne, przeciwko każdemu złemu nasieniu. Moją duchową nauką zwalczałem 
tych wszystkich, którzy oddawali naukę na usługi zła. Będę zwalczał wszystkie złe nauki, aż człowiek 
przebudzi się do Mojej prawdy. Wtedy, jak światło dzienne, ta Nauka przeniknie wszędzie i obudzi 
wszystkich. Przygotujcie się do tego i rozpoznajcie wasze zadanie, waszą misję i waszą 
odpowiedzialność wśród ludzi. 
52 Wiedzcie, czego uczy was moje Dzieło. Zobaczcie horyzonty, które otwiera przed wami moja 
nauka i moje Słowo, i rozważcie, jak wielka jest dusza i jak krótkie są odległości. Ten, który modlił się z 
miłością, czując ból swego brata, uwolnił się i odszedł stąd do odległych miejsc, pozostawiając 
cierpiącym swoją miłość, swój balsam uzdrawiający i swoją pieszczotę. 
53 Przez wzgląd na tę modlitwę Mojego ludu Izraela, która wznosi się do Mnie we wszystkich 
miejscach zgromadzeń, błogosławię świat ziemski i daję mu Moje światło i Moją ojcowską pieszczotę, 
ponieważ nie ma on udziału w Moim słowie. Sprawiam, że moja moc miłości dociera do wszystkich 
serc, aby wszyscy mnie czuli, aby wyruszyli w drogę do mojej prawdy, w poszukiwanie drogi. Bo ja 
teraz przygotowuję wszystko tak, żeby dotarło do mnie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 219  
 
1 Daję wam w tej chwili mój balsam uzdrawiający, moją siłę i moją pieszczotę. 
2 Ja jestem waszym nosicielem krzyża. Bo gdy na ziemi ciężar Mojego krzyża stał się uciążliwy, znalazł 
się człowiek, który miał w sercu współczucie i dzielił ze Mną Moje brzemię. 
3 Oto jestem gotów pospieszyć ci z pomocą, gdy się załamiesz w drodze, dodać sił twej duszy i 
podnieść ją na duchu, aby mogła kontynuować swą wędrówkę. 
4 Krok po kroku zbliżacie się do "Golgoty" waszego życia na ziemi, gdzie wasza dusza powie do Mnie: 
"Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego, bo wszystko się dokonało". 
5 Błogosławieni, którzy, gdy nadejdzie ta godzina i wypowiedzą te słowa, wykonali swoje zadanie, 
albowiem pokój ich i błogosławieństwo ich będzie wielkie. 
6 Chcę, abyście wszyscy dotarli na ten szczyt, bez względu na to, czy jesteście obdarci i pozbawieni 
dóbr materialnych. Tam odczujecie moją Obecność i moje miłosierdzie tak, jak nigdy wcześniej tego 
nie odczuwaliście. 
7 Tam czekam na mężczyznę, tam czekam na kobietę, na rodziców, na matki, na wszystkich, którzy 
przyszli na świat z obowiązkami do wykonania. 
8 Czy chcesz zdobyć szczyt? Zaufaj Mi, który jestem twoim przeznaczeniem. Przyjmujcie próby z 
miłością, bądźcie posłuszni Mojej Woli, jakakolwiek by ona nie była, z uśmiechem na ustach, z wiarą i 
poddaniem w waszych sercach. 
9 Nie zapominajcie, że jestem wszechmocny i wszechobecny, aby zwątpienie lub słabość nie wodziły 
was na pokuszenie; Ja jestem tym, który was doprowadzi aż do końca ziemi 
10 Czasami, kiedy płaczecie na świecie, myśląc, że mieszkam w Niebie, gdzie wszystko jest błogością 
ducha, wątpicie w Moją miłość, bo nie rozumiecie, że Ojciec ma radość, podczas gdy miliony Jego 
stworzeń na ziemi cierpią aż do śmierci. Powodem tego jest to, że nie chcecie zrozumieć, że Moje 
szczęście nie jest pełne, dopóki ostatnie z Moich dzieci nie osiągnie ziemi zbawienia. 
11 Ponieważ jestem waszym Ojcem, muszę koniecznie współczuć z tym, co czują dzieci. Tylko w ten 
sposób zrozumiecie, że podczas gdy każdy z was cierpi i odczuwa swój własny ból, Boski Duch cierpi 
ból wszystkich swoich dzieci. 
12 Na dowód tej prawdy przyszedłem na świat, aby stać się człowiekiem i nieść krzyż, który 
reprezentuje cały ból i grzech świata. Ale jeśli jako człowiek dźwigałem na swoich barkach ciężar 
waszych niedoskonałości i odczuwałem cały wasz ból, to czy jako Bóg mogłem okazać się niewrażliwy 
na cierpienia moich dzieci? 
13 W moim duchu jest pieśń pochwalna, której dźwięków nikt jeszcze nie słyszał, nikt jej nie zna, ani 
w niebie, ani na ziemi. Ta pieśń będzie słyszana w całym wszechświecie, kiedy ból, nędza, ciemność i 
grzech zostaną ugaszone. Te boskie dźwięki będą odbijać się echem we wszystkich duszach, a Ojciec i 
dzieci zjednoczą się w tym chórze harmonii i błogości. Zaprawdę powiadam wam, nawet kamienie 
przemówią, gdy ta harmonia rozświetli życie moich ukochanych dzieci. 
14 Nie przestawajcie oczyszczać waszej duszy, nie przestawajcie jej rozwijać i doskonalić, nosząc 
zawsze w sobie waszą wiarę jak niegasnący płomień. 
15 Muszę wam powiedzieć, że dopóki mieszkacie na ziemi, możecie starać się, aby wasza egzystencja 
na niej była jak najprzyjemniejsza. Nie jest konieczne, aby płakać, cierpieć i "krwawić" nieustannie, 
aby zasłużyć na pokój w zaświatach. 
16 Gdybyście mogli przemienić tę ziemię z doliny łez w świat szczęśliwości, gdzie kochalibyście się 
wzajemnie, gdzie staralibyście się czynić dobro i żyć zgodnie z Moim Prawem, zaprawdę powiadam 
wam, życie to byłoby w Moich oczach jeszcze bardziej zasłużone i wzniosłe niż egzystencja pełna 
cierpień, nieszczęść i łez, choćbyście nie wiem jak bardzo chcieli je znosić. Kiedy będziecie w stanie 
tak zjednoczyć życie duchowe z życiem ludzkim, że nie będziecie już widzieć granicy między jednym a 
drugim? Kiedy uczynisz ze swego istnienia jedno życie, odrzucając ideę śmierci, aby wejść w 
wieczność? To światło wiedzy będzie w ludziach tylko wtedy, gdy na świecie zakwitnie spirytualizacja. 
17 Światło mojego słowa wybawia was w tym czasie z ciemności materializmu, w których dusze 
zostały pogrzebane ─ ciemności, która nie pozwala im poznać prawdy, chociaż jest ona blisko nich i 
noszą ją w sobie. 



18 Trzeci czas jest z wami, a dowody i znaki tego są podane do "ludzi, a większe jeszcze nastąpi, jak 
wtedy, gdy wielki dzwon jest zadzwonić do podniesienia żywych i umarłych. 
19 Módlcie się, obserwujcie, rozmyślajcie, niech moje natchnienie będzie dla was. 
ołów. Zawsze będziesz je rozpoznawał, ponieważ zmierzasz w kierunku dobra i 
do uniesienia, kiedy twoja dusza czuje swego stwórcę 
mile widziane. 
20 "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli". 
21 Błogosławiony lud, wybrany przez moje miłosierdzie: wybrałem was w tych czasach zepsucia, 
zamętu i bólu, aby was zjednoczyć w jedną rodzinę i stworzyć lud pokoju wśród narodów ziemi. 
22 Zyjesz w czasach chaosu. Tylko ci, którzy są w stanie uduchowić się w tych czasach próby, mogą 
przetrwać ból, zamieszanie i zbliżającą się burzę. Tylko ci, którzy wzniosą się ponad wszystkie 
ziemskie nędze, ludzkie trudy, będą w stanie przetrwać ogólnoświatowy chaos z pogodą ducha i 
spokojem, będą jak rozbitkowie pośród oceanu, którzy zdołają utrzymać się na kawałku drewna, 
który będzie wiarą w moją miłość. 
23 Przygotowuję was na ten czas. Dlatego uczę was, abyście brali ze mnie przykład. Ale nie jest Moją 
Wolą, abyście byli jedynymi, którzy podążają za Moją Nauką. Chcę, aby cnoty twego serca, twoje 
słowa i uczynki przyciągały wszystkie serca, które muszą przyjść do Mnie, aby przyjąć Moją naukę w 
tym czasie, aby lud pomnażał się w liczbie, w sile i w wyniesieniu wśród ludzkości. 
24 Ale z czego składa się ten chaos, ta burza, ta próba, która się zbliża? To są drożdże z kielicha 
boleści, którego ludzkość jeszcze nie piła. Trzeba, aby człowiek, który przez wieki swoimi czynami 
tworzył ten kielich, opróżnił go do ostatniej kropli, aby mógł rozpoznać swoje dzieło i jego owoce. 
Błogosławieni ludzie: Ci, którzy wznoszą się pełni wiary w siebie i władzy wśród narodów, wśród 
ludów ziemi, są wielkimi duszami, obdarzonymi mocą i posiadaczami wielkich misji. Nie są one jednak 
w służbie mojej Boskości. Nie oddali swoich wielkich dyspozycji i zdolności na służbę miłości i 
miłosierdzia. Stworzyli oni dla siebie swój świat, swoje prawo, swój tron, swoich wasali, swoje 
domeny panowania i wszystko to, co mogą obrać za swój cel. 
25 Lecz gdy czują, że ich tron chwieje się pod nawiedzeniami, gdy czują, że najazd potężnego wroga 
jest bliski, gdy widzą, że ich skarby i ich imię są w niebezpieczeństwie, wyruszają ze wszystkich sił, 
przepełnieni złudzeniami wielkości, ziemską próżnością, nienawiścią i złą wolą i rzucają się na wroga, 
nie zważając na to, czy ich dzieło, ich pomysł pozostawia za sobą tylko ślad bólu, zniszczenia i zła. Oni 
mają na uwadze jedynie zniszczenie wroga, ustanowienie jeszcze większego tronu, aby mieć jak 
największe panowanie nad narodami, nad bogactwami, nad chlebem powszednim, a nawet nad 
życiem ludzi. 
26 Przygotowuję was, abyście byli Moimi żołnierzami, ale nie tymi, którzy powodują zniszczenie lub 
zło, nie żołnierzami nienawiści i deprawacji, ciemności i chciwości, lecz żołnierzami duchowości, 
braterstwa, miłości, łagodności i miłosierdzia. Wyruszycie pełni siły i ufności we Mnie, waszym 
przykładzie, pełni ufności w waszą broń, którą jest prawda i sprawiedliwość. Przygotowuję was, 
abyście nawet teraz mogli walczyć z tym wrogiem, który jest równie potężny, ale nie bardziej niż wy. 
27 W dniu, w którym obudzisz się do duchowości, zrozumiesz, że ciemność jest słaba w porównaniu 
ze światłem, że nienawiść jest tylko atomem wobec nieodpartej siły miłości i że atom ten przemija w 
zetknięciu z prawdziwym miłosierdziem, że materializm maleje wobec darów ducha. Materialne jest 
przemijające, ale duchowe ma życie wieczne. 
28 Jesteście w trakcie formowania uduchowionych ludzi, zdolnych do rozpraszania zamętu świata, 
aby uwolnić go od materializmu i fanatyzmu poprzez wasz przykład, poprzez dobre myśli, słowa i 
dzieła, które już są wasze. 
29 Gdy ludzie będą was pytać o nauki, których ode Mnie nie słyszeliście lub których nie byliście w 
stanie zrozumieć, Ja będę mówił przez was i zaskoczę ludzi: uczonych, teologów, możnych, 
pełnomocników i sędziów, komisarzy nauczania ziemi. 
30 Dopilnuję, aby moja trynitarna, duchowa nauka maryjna przenikała wszędzie, jak powietrze 
wszędzie płynie, jak światło usuwa wszelkie ciemności, aby oświecić świat. W ten sam sposób będzie 
się rozprzestrzeniać moje Dzieło, w ten sam sposób będzie się rozprzestrzeniać moja Nauka. 
Przeniknie do każdej wspólnoty religijnej, każdej instytucji, każdej wspólnoty ludzkiej, każdego serca i 



każdego domu. Będzie podróżować na duże odległości, przemierzać pustynie i morza, i wypełni ten 
świat, ponieważ Trzecia Era, Era Światła, nadeszła dla całej ludzkości. 
31 W każdym czasie uczłowieczałem Moje przejawy. Pamiętajcie, że w Pierwszej Erze wybrałem 
Mojżesza, aby wam się objawić. On był Moim rzecznikiem i Moim posłańcem. Wezwałem go na górę i 
rzekłem do niego: "Mojżeszu, opuść twarz, bo nie wolno ci patrzeć na Mnie. Idź i powiedz swojemu 
ludowi, że Ja jestem ich Panem i ich Bogiem, że Ja jestem Bogiem ich ojców, a Moją wolą jest, aby 
oczyścili się od wewnątrz i od zewnątrz, aby byli godni przyjąć Moje przykazania, Moje prawo, Moje 
nakazy." Przez Mojżesza objawiłem siebie jako Ojca, jako Prawo i jako Sprawiedliwość. Przez niego 
dałem się poznać mojemu narodowi wybranemu. Przez tego człowieka pozwoliłem, aby Moje 
przykazania weszły do każdego serca. 
32 W Drugiej Erze chciałem być bliżej ciebie. Nie było Moją Boską Wolą, aby ludzie postrzegali Mnie 
tylko jako nieubłaganego sędziego. Chciałam poczuć pieszczotę Moich dzieci, istot stworzonych na 
Mój obraz i podobieństwo. W akcie miłości i łagodności Ojciec stał się człowiekiem, aby nauczyć 
pokory, która jest wielkością duszy, prawdziwym wypełnianiem Praw, życiem w miłości, aby nauczyć 
człowieka walczyć o sprawiedliwy, wieczny i prawdziwy ideał. 
33 Nauka Jezusa, dana jako przewodnik, jako otwarta księga dla ludzkości do studiowania, nie może 
być porównywana z niczym innym w żadnym innym narodzie ziemi, w żadnym pokoleniu, w żadnej 
rasie. Ci bowiem, którzy wyruszyli, by głosić nakazy sprawiedliwości lub nauki miłosierdzia, zostali 
przeze mnie wysłani na ziemię jako przewodnicy, jako posłańcy, lecz nie jako Bóstwo. Sam Chrystus 
przyszedł do was jako Bóstwo. On przyniósł wam najjaśniejsze i największe pouczenie, jakie 
otrzymało serce człowieka. 
34 Ale teraz, w tym czasie, umiłowany ludu, nie stałem się człowiekiem, jak w tamtej Drugiej Erze, ale 
spodobało mi się przekazać Siebie wszystkim Moim stworzeniom przez intelekt człowieka. Nawet w 
"Duchowej Dolinie" i w nieskończonych przestrzeniach odczuwalna była Moja Boska Obecność. Na 
drabinie do doskonałości jest bowiem wiele stopni, w "Duchowej Dolinie" i w nieskończonych 
przestrzeniach jest wiele światów. Ale zaprawdę powiadam wam: Ja zawsze dawałem się poznać 
wszystkim, i stosownie do poziomu duchowego świata, w którym się znajdują, objawienie Moje było 
wśród nich. 
35 Ktoś mnie pyta: "Dlaczego Ojciec daje się poznać przez umysł człowieka, chociaż człowiek jest 
grzeszny, nieczysty i ma w sobie niecne namiętności?" Ale Mistrz mówi ci: "Mój błogosławiony 
Promień jest całą czystością i doskonałością, i chociaż Ojciec nie jest oburzony grzechem człowieka, 
to jednak nie może nawiązać kontaktu z nieczystym". Dlatego przychodzę do ducha "podnóżka" i to 
on przekazuje moje światło, moje słowo i moje instrukcje do umysłu głosiciela. Już zawczasu 
podnóżek podniósł się do Mnie w akcie miłości, czci, przygotowania, aby nie mieszać niższych 
namiętności i skłonności ciała z doskonałością Mojej nauki. 
36 Ale wkrótce już nie będę się dawał poznać przez ludzki intelekt. Nadejdzie bowiem czas, kiedy 
będziecie mogli powodować to z ducha na ducha. Wtedy Mój Boski promień dotrze również do 
waszego ducha i tam będziecie słyszeć Mój głos, otrzymywać Moje natchnienia, Moje proroctwa i 
Moje wskazówki. Tam właśnie prowadzę was w tym czasie. 
37 Będę cię nadal pouczał i przebaczał ci, abyś w ostatnich chwilach Mojego objawienia się poprzez 
ludzki umysł, mogła Mi powiedzieć: "Panie, jak wielki był nasz grzech i niegodziwość. Poznaliśmy to w 
odpowiednim czasie, oczyściliśmy się wewnętrznie i zewnętrznie ─ w naszym życiu duchowym i w 
naszym życiu ludzkim. A teraz powierzamy się Twemu nieskończonemu miłosierdziu, ponieważ 
miłujemy się wzajemnie, miłujemy wszystkie rzeczy stworzone, tworzymy jedno ciało i jedną wolę." 
38 Gdy dojdziecie tam w 1950 r., oczy grzesznika i pobożnego ujrzą Mnie w całej Mojej chwale, bo 
wtedy rozpoczniecie wypełnianie prawa, które Ojciec wam powierzył. 
39 Bądźcie mocni w drodze, ludzie, ponieważ wasz duch wypełnia trudną misję na tej planecie. Tylko 
ten, kto oczyszcza się przez miłość, kto przestrzega moich praw, nie musi już więcej wcielać się na tej 
planecie. Ale ten, który w swojej "ostatniej" reinkarnacji zostawia ślad krwi lub zła, musi powrócić na 
ziemię, aby naprawić błędy, aby odbudować to, co zostało zniszczone, aby dać życie temu, kogo 
pozostawił bez życia, aby przebaczyć tym, którym nie przebaczył. Jednym słowem, aby odpokutować. 



40 Dlatego moja nieskończona miłość mówi do ciebie: "O niestrudzony pielgrzymie ziemi, który od 
dawna chodzisz po swoich ścieżkach z goryczą w sercu! Patrzcie na Tego, który chce was pocieszyć, 
umocnić, abyście mogli iść drogą życia aż do końca." 
Dawno temu rozpoczęliście tę podróż i nie po raz pierwszy przejawiłem się na waszej drodze. Moje 
Miłosierdzie podniosło upadłych, uzdrowiło chorych i przywróciło życie "umarłym". Głos mojego Ojca 
obudził śpiącego. 
41 Od światła, które mój Duch świeci na ciebie, twoja dusza jest oświecona, i widzi swoją przeszłość 
jako długą drogę duchowej pokuty i duchowego rozwoju. Rozumiecie również odpowiedzialność, jaką 
przyjęliście wobec waszego Mistrza, aby być wiernymi świadkami moich nauk. Powiedziałem wam, że 
nadejdzie dzień, w którym przedstawiciele kościołów i sekt przyjdą was przesłuchać i przeszukać, a ja 
nie chcę, aby widzieli was niewygodnych. Znajdą cię pokorną, ale w twojej pokorze objawi się Moja 
mądrość. 
42 Ludzkość będzie was potrzebować, a wy, którzy duchowo reprezentujecie najbardziej starożytnych 
ludzi na ziemi, nie ukrywajcie darów, którymi was obdarzyłem. Odnieście się do książki, którą przed 
wami otworzyłem. 
43 W każdym czasie, od początku stworzenia, zawarłem z wami przymierze. To, co ofiarowałem, 
wiernie wypełniłem. Zaprawdę, powiadam wam: Mój lud zawsze łamał swoje śluby! 
44 Sześć razy odnowiłem to przymierze z tobą, bo cię kocham i chcę twojego zbawienia. 
45 W Dwunastu, których wybrałem w Drugiej Erze, ucieleśnione są ludzkie cnoty i słabości. Użyłem 
ich cnót jako przykładu i zachęty dla ludzkości, a ich niedoskonałości wykorzystałem, aby udzielić 
wam wspaniałych lekcji. Niedowierzanie Tomasza reprezentuje człowieka faktów, który wierzy tylko 
w to, co dotyka i widzi. 
46 Piotr typizuje tego, który obawia się wyroków mężczyzn, a Judasz tych, którzy sprzedają towary 
duszy. 
47 W tym czasie nie dam wam ziemskich bogactw, dałem je wam już w innym czasie. Teraz czynię 
was bogatymi w mądrość. 
48 Przez cały czas naukowcy zaprzeczali i walczyli przeciwko Moim objawieniom i manifestacjom 
duchowym. Ja jednak nie walczę z nauką, bo jestem nauką. To ja inspiruję go dla człowieka dla jego 
dobra i orzeźwienia. Zaprawdę, powiadam wam: kto używa nauki do czynienia zła, ten nie został 
natchniony przeze mnie. 
49 Poznaj moje słowo po jego znaczeniu. Ja jestem krzewem winnym, z niego pijecie wino. 
50 Czego potrzebujesz, aby pójść za Mną? Dam ci wszystko. Buduję teraz w twoim sercu 
sanktuarium, w którym zamieszkasz na zawsze. Bo Moje słowo przez ludzkiego nosiciela głosu 
wkrótce nie będzie już słyszane, a tylko twoja dusza odczuje je wtedy jako rozbrzmiewające w 
nieskończoności. 
51 Błogosławieni ci, którzy są uduchowieni, bo oni odczują moją obecność i będą tymi, którzy choć 
idą drogą w nieszczęściu i łzach, przyniosą tej ludzkości pociechę i zbawienie. 
52 Mój uniwersalny promień oświetla waszą percepcję i w tym świetle, które przez was przepływa, 
czujecie się wypełnieni moją Obecnością. Widzący kontemplują i doświadczają z zachwytem tego 
światła, które otacza każdą duszę. Oni widzieli wielką księgę, która pokazuje Izrael, w której zawarta 
jest Instrukcja, a która jest otwarta w szóstym rozdziale. 
53 Słysząc moje słowo, poczuliście, że królestwo, które zostało wam obiecane, jest bardzo blisko was i 
już odczuwacie błogość, która was czeka. Wszystkie twoje lęki znikają, ponieważ zaczynasz 
rozpoznawać mnie jako ojca. A kiedy widzicie spełnienie Moich obietnic danych narodowi 
izraelskiemu, narodowi wybranemu, w innym czasie, napełniacie się nadzieją i zaczynacie czynić 
wielkie postanowienia poprawy i posłuszeństwa Mojemu Prawu. 
54 Przy moim powtórnym przyjściu towarzyszą mi dusze wielkiego światła ─ byty, które teraz 
zwiastują wam bliskość mojego królestwa i przygotowują ludzkie serca ─. 
55 Twój świat został rozświetlony przez moją obecność. Wkrótce wkroczycie w erę duchowego 
odrodzenia, które powinno doprowadzić was do odrodzenia wszystkich cnót i umieścić was na 
wyższych płaszczyznach życia. Ale tak jak przyszedłem do ciebie, tak samo przyszedłem do innych 
światów życia, gdzie dusza walczy, doskonali się i pokutuje w bólu. Pomiędzy tymi światami życia a 
waszym chcę zawrzeć przymierze i przyjaźń. Chcę, abyście zjednoczyli swoje myśli z istotami, które je 



zamieszkują, abyście dedykowali im modlitwy, które pocieszą i oświecą strapione dusze waszych 
braci i sióstr. 
56 W ten sposób uświadomicie sobie, że wasza misja nie ogranicza się tylko do pomocy waszym 
widzialnym braciom i siostrom, lecz że istnieją istoty, których nie znacie, których nie możecie 
postrzegać bezpośrednio z waszego obecnego świata życia, a które jednak was potrzebują. 
57 Ten świat, który jest dzisiaj waszym domem, gdzie zostało wam dane moje jasne objawienie, jest 
odpowiedni dla was, byście wstawiali się u mnie i prosili za te istoty, o których wam mówię. 
58 W każdym wieku objawiałem się pełen mądrości, istoty, miłości. Byliście świadkami Moich 
objawień.któż nie wie, że Ja, Jehowa, przemawiałem do świata od jego pierwszych dni? Któż nie wie, 
że w Jezusie przyszedłem, aby dać wam moją naukę? Chcę, aby ludzkość wiedziała, że dziś 
przyszedłem, aby wyjaśnić i zinterpretować każde słowo i każdą tajemnicę, która może być zawarta w 
Księdze Mądrości Przedwiecznej. 
59 Przez całą waszą nieprzerwaną podróż życia byliście chronieni przeze mnie. Jesteście wiecznymi 
wędrowcami i nie znacie przyszłości, która was czeka. Nie zgadniecie, kiedy zbliża się burza, ani kiedy 
pojawi się tęcza pokoju. Tylko ja, który nad wami czuwam, oznajmiam wam, gdy jesteście gotowi, co 
ma nadejść. Ta dolina ziemi, która niekiedy była dla was przyjemna i słodka, była wam również wroga 
i sprawiała, że wylewaliście potoki łez, którymi oczyszczaliście i oczyszczaliście swoje dusze. 
60 Przyjdź do mnie, jesteś zmęczony drogą. Wejdźcie w cień tego drzewa, które ukazuje się wam 
pełne miłosierdzia i miłości do wszystkich swoich dzieci. Potem, kiedy już odpoczniesz i wszystkie 
twoje cierpienia zostaną uśmierzone, pomyśl o tych, którzy cierpią i wstawiaj się za nimi. Mogę dać 
im wszystko bez waszego pośrednictwa, ale jest mi miło, gdy miłość, współczucie i miłosierdzie 
przejawiają się w dziecku i dzieli ono ból lub szczęście swoich braci i sióstr. 
61 Twoje istnienie nie ma granic, koniec ciała nie jest końcem duszy. Kiedy bowiem zapada się w 
ziemię, ta ostatnia przeżywa to i znajduje w swoim nowym życiu nieskończone bodźce do dążenia i 
dalszego wznoszenia się. Wtedy dusza uwalnia się od ciała, które ją uciskało, i znajduje szerokie pole 
działania, aby wykorzystać zdolności i cnoty, które posiada. 
62 Kiedy Jezus umarł na krzyżu, wymazaliście z waszej wyobraźni obraz człowieka i wyobraziliście 
sobie mnie jako nieograniczonego, zdolnego przeniknąć wszystkie światy, aby objąć wszechświat 
moją miłością. 
63 Uważajcie się wszyscy za równych, miłujcie się wzajemnie jak bracia. Po 1950 roku znikną bowiem 
wśród was "urzędy". Nie będzie więcej przywódców, ani nosicieli głosu, "filarów" lub widzących, 
"nosicieli darów" lub "złotych piór", ani "kamienia węgielnego", nie będzie więcej rozróżnień. 
Wystarczy, że widzę was przygotowanych, nawet jeśli nie pełniliście żadnych urzędów, abym przez 
wasze pośrednictwo mógł realizować moje wstawiennictwo i abyście byli nim kierowani. 
64 Nie tylko ci, którzy sprawowali te urzędy, należą do tych, którzy są zdolni do wypełniania wielkich 
misji. Chcę, żebyście wszyscy służyli tej Sprawie i żeby każdy z was miał w sobie wszystkie urzędy, 
żebyście wszyscy czuli się odpowiedzialni za moje Dzieło. 
65 Moje Słowo nie będzie już słyszalne fizycznie i w ten sposób osiągniecie większe uduchowienie. 
Wtedy bowiem będziecie mnie szukać w Nieskończoności, wznosząc swoje myśli. Będziecie dążyć do 
zadowolenia Mnie przez wykonywanie zasłużonych uczynków, a to da wam większy postęp duchowy. 
66 Chcę, abyście uważali się za prawdziwych braci i siostry, abyście żyli w jedności, abyście czuli się 
bliżej siebie nawzajem, abyście byli bliżej Mnie. Wy, którzy poznaliście lepiej Moje Dzieło, pouczajcie 
waszych braci i siostry, tych wszystkich, którzy stawiają pierwsze kroki. Połączcie ręce, chrońcie się 
nawzajem. To jest Moja wola. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 220  
 
1 Przyjmijcie Mnie, uczniowie. 
2 Oto Mistrz, wypełniając swoją obietnicę o drugiej erze, przychodzi jako Duch Święty, aby oświecić 
świat swoim światłem. 
3 Ze Mną są ci, którzy zwątpili, którzy bluźnili przeciwko Mnie, ale którzy dziś przychodzą skruszeni 
prosić o przebaczenie i stają się Moimi sługami 
4 Zanim przyjdę, Eliasz był z wami, aby rozproszyć noc i przynieść wam światło, aby przybliżyć was do 
Źródła Łaski i Mądrości, którym jestem 
5 Znalazłem cię przygotowany, i uczyniłem cię usiąść przy moim stole, aby spróbować moich potraw. 
6 Duchowo przelewam Moją Krew kropla po kropli, aby utorować wam drogę do zadośćuczynienia, 
abyście już nigdy nie zbłądzili. 
7 Moja miłość wylewa się na was, ale nie wszyscy są na nią otwarci. Podczas gdy jedni czują to w 
sercu, inni pozostają niewzruszeni. Mimo to nikogo nie odsuwam od Mojego stołu, bo duchowe 
zmartwychwstanie nastąpi we wszystkich Moich dzieciach. 
8 Ci, którzy naprawdę odczuli Moją Obecność w tej proklamacji, dziękują Mi za pocieszenie, jakie 
Moje Słowo dało ich sercu, które czuło się samotne i opuszczone. 
9 To miejsce spotkań nie jest domem Ojca, Mój ołtarz jest w twoim sercu. Wasza wiara jest świecą 
zapaloną dla Mnie, a wasze sumienie jest tym wyższym światłem, które świeci na waszej drodze, 
które odwraca was od złych dróg, które ostrzega was przed przepaściami, które zachęca was do 
czynienia dobra. 
10 Wiecie, że stworzyłem światło, tak jak stworzyłem wszystkie rzeczy stworzone, aby to światło, 
które nazwaliście dniem, objawiło wam chwałę stworzenia i abyście poznali miłość moją i moc moją 
11 Stworzyłem was "na obraz i podobieństwo moje", a ponieważ jestem Trójjedyny, więc i w was jest 
ta Trójca. 
12 Wasze materialne ciało, poprzez swoją formę i doskonałą harmonię, reprezentuje Stworzenie. 
Wasza wcielona dusza jest obrazem "Słowa", które stało się człowiekiem, aby pozostawić ślad miłości 
na ludzkim świecie, a wasz duch jest promienną iskrą Boskiego Światła Ducha Świętego. 
13 Ilekroć człowiek odwrócił się od Mojego Prawa i nie słuchał głosu swego sumienia, wszedł w noc 
pokusy, ciemności i grzechu. Wtedy musiałem osądzić jego działania, a w moim osądzie doświadczył 
bólu. Ale zawsze dawałem mu możliwość odpokutowania i dawałem mu czas na zadośćuczynienie: 
Na Mój sąd grzesznik się kłania. Ale później, kiedy otrzymał moje przebaczenie i moje dary łaski, 
znowu popadł w swój grzech. Aby wskazać wam drogę do waszego zadośćuczynienia, wasz Bóg stał 
się wśród was człowiekiem, a Matka Uniwersalna musiała stać się kobietą, aby odkupić was swoją 
macierzyńską miłością. 
14 Duchowo przeszliście już długą drogę, a teraz jesteście zdumieni intuicją i rozwinięciem, które 
nowe pokolenia ujawniają od najczulszego dzieciństwa. Są to dusze, które wiele doświadczyły i które 
teraz powracają, aby rozwijać ludzkość ─ jedne na drogach ducha, a inne na drogach świata, zgodnie 
ze swoimi zdolnościami i misją. Ale z nimi wszystkimi, mężczyźni znajdą wewnętrzny spokój. Te istoty, 
o których mówię do was, będą waszymi dziećmi. 
15 Nie czas już na przemierzanie pustyń, ani na zajmowanie się bezużytecznymi zajęciami. Myślcie o 
przyszłości i przygotujcie ludzkość jutra. Gdy bowiem będziecie mówić o mojej nauce i wylewać mój 
balsam uzdrawiający, ludzie będą was pytać ze zdziwieniem: "Od kogo otrzymaliście tak wielkie 
pouczenie i kto dał wam tak niezwykłą moc uzdrawiania chorób?". Wtedy, w dziełach miłości moich 
"robotników", ludzie rozpoznają moją moc. 
16 Dusza otrzymuje siedem etapów w różnych reinkarnacjach dla swojego rozwoju i doskonałości, dla 
swojego postępu i zadośćuczynienia. Ale nie jest mu dane pamiętać o dawnych życiach ziemskich. 
Materia ciała jest jak gęsta zasłona, która je okrywa. Tylko sumienie daje ci intuicję, że musisz iść 
naprzód drogą światła, która jest drogą do doskonałości. 
17 Ta droga jest drabiną o siedmiu stopniach, która zaprowadzi duszę na moje łono, gdzie pozostanie 
i wiecznie będzie promieniować swoim światłem na tych, którzy są na niższych stopniach. 



18 To jest Mój Boski i wieczny plan. Jesteście Moimi współpracownikami i ostatecznie będziecie 
panować ze Mną, gdy zerwiecie łańcuchy materializmu. 
19 Pospiesz się! Zrób wszystko, co możesz zrobić dzisiaj! Podążajcie za moją nauką, a doświadczycie 
mojego pokoju nawet w największym chaosie tego świata. 
20 Wiara, nadzieja i miłość będą wtedy unosić się nad twoją duszą jak aniołowie. 
21 Oświecam serce, duszę i umysł, abyście w tym czasie mojego objawienia zrozumieli mądrość 
mojego słowa. Ten czas odciśnie swoje piętno na przyszłych pokoleniach, aby mogły zrozumieć czasy, 
w których żyją. 
22 Przyszedłem jako latarnia morska, aby oświecić twoją duszę, aby ją umocnić, i zmartwychwstałem 
dla wszystkich tych, którzy, gdy Mnie usłyszeli, uwierzyli. Gdy bowiem poznali pokój wyższego życia, 
podnieśli się, postanowili się poprawić i wyrzekli się zbytecznych dóbr. Jeśli będą w stanie wytrzymać 
próby, stworzą moją armię żołnierzy dobrej woli. Przeciwstawią się światu zła, zamieszkanemu przez 
ludzi zaburzonych duchowo, którzy, choć korzystają z tego, co stworzyłem, nadal się mnie wypierają. 
Świat ten stał się pustynią, której gorący piasek pali podeszwy stóp wędrowca. Na tej bezlitosnej 
pustyni, ludzie będą bezlitośnie biczowani przez ideologiczne burze. 
23 Słuchajcie mnie: Przygotujcie się i nie bójcie się. Jeśli bowiem macie w sobie wiarę, a jako ideał 
moje dzieło, będziecie mieli moją siłę jako laskę, która was podtrzyma na drodze życia. 
24 Niech miłość i wiara będą ustalone w waszych sercach, bo z nich będzie wiosna przebaczenie dla 
tego, który cię obraził. Zaprawdę powiadam wam, niegodziwość zawsze zatrzymywała się na tym 
murze. Będziecie jednak musieli pić bardzo gorzkie kielichy, o umiłowani uczniowie. 
25 Walka rozpocznie się po moim odejściu, kiedy nie będę już waszym doradcą poprzez ludzki 
intelekt i znajdziecie moje słowo tylko w pismach, które wam zostawię. 
26 Słowo moje wyjaśniło wam wszystko, co przedtem było dla was tajemnicą, tak że nic nie jest wam 
nieznane i możecie spokojnie i mężnie stawiać czoło próbom. 
27 Mieliście, dzięki moim naukom, czas niewygasłych radości. Twoja dusza, która pragnęła 
wzniosłych rozkoszy, pozostanie usatysfakcjonowana, ponieważ mogła kontemplować, w rozumieniu 
moich nauk, światło prawdy, życie duszy, które cię czeka, to życie, w którym nic nie jest ograniczone, 
w którym wszystko jest piękne i doskonałe, a którego odbiciem mogłaś już oczyścić swoją duszę. 
28 W oczekiwaniu na to istnienie dusza odczuwa błogość wieczności, ciało ożywia się i prostuje, bo 
człowiek wtedy wie, że wszystkie jego bóle, zmagania i wyrzeczenia znajdą sprawiedliwą nagrodę dla 
duszy: pokój. 
29 To, co nabywacie w tym czasie, jest uduchowieniem, ponieważ uduchowienie jest również wiedzą 
o życiu wiecznym. Ale kiedy dojdziecie do harmonii ze Stworzeniem, znajdziecie inną formę 
uduchowienia, ponieważ będziecie żyć w ramach moich Praw. Jeśli kiedyś rozkład ciała oznaczał dla 
was koniec drogi, dziś wiecie, że dopiero wtedy droga się zaczyna. Ciało jest tylko przemijającym 
okryciem. Już rozpoznajecie, że jesteście nie tylko substancją, ale i istotą, bo wiecie, że to, gdzie 
kończy się człowiek, nie jest końcem na drodze duszy. 
30 Ale ty pytasz: "Mistrzu, czy jest zatem możliwe, że to, co jest istotą, miesza się z tym, co 
materialne?". A Ja wam mówię: "Tak, moje dzieci. Albowiem Ojciec, który jest wszechmocny i 
wszechobecny, jest we wszystkim, co zostało stworzone, aby miało życie." 
31 Zawsze słuchaj prawdy. Jest jak krystalicznie czysta woda, która pozwala zobaczyć wszystko, co 
znajduje się na jej dnie. Zrozumieć, jak odkryć Mnie w swoim własnym natchnieniu. 
32 Proste jest Moje słowo, nawet gdy mówię o wielkich objawieniach. Bo tak jak jasno i zrozumiale 
wyjaśniłem wam drogę, która prowadzi do prawdziwego nieba, tak samo mówię wam, że w tym 
czasie zniosę Moim słowem piekło, które ludzie stworzyli przez swoje religie i błędne interpretacje, 
by wzbudzić strach i założyć na człowieka opaskę niewiedzy. 
33 Moje Słowo, jak książka, otworzyło przed tobą swoje strony, aby dać ci prosty obraz zaświatów. 
Czasy, kiedy ludzie praktykowali swoją religię w formach kościelnych, zapominając o prawie, minie, 
bo to oznaczało działanie wbrew obowiązkowi. 
34 Nie przyszedłem, aby cię przestraszyć. Przyszedłem, aby zaszczepić w was miłość. 
35 Nauczyłem was, że was nie karzę, że tylko pozwalam wam zbierać owoce waszego zasiewu, które, 
jeśli są słodkie, będą waszą błogością i zbawieniem, a jeśli gorzkie, pobudzą was do pokuty i do 
pragnienia doskonalenia się; nauczyłem was, że was nie karzę, że tylko pozwalam wam zbierać owoce 



waszego zasiewu, które, jeśli są słodkie, będą waszą błogością i zbawieniem, a jeśli gorzkie, pobudzą 
was do pokuty i do pragnienia doskonalenia się. 
36 Aby wam pomóc w waszej walce, przygotowałem nowy dzień pełen światła i łaski, abyście się 
orzeźwili Moim słowem, ludu Izraela. 
37 Od dzieciństwa, w młodości, w wieku dojrzałym i w starości szukaliście mnie. Przyszliście do mnie 
w różnym wieku. We wspólnotach, które tworzą naród izraelski, widzę osoby w różnym wieku ─ od 
noworodka po starca. 
38 Starzec mówi do Mnie: "Późno przyszedłem do Ciebie, Ojcze mój! I bardzo krótko będę się cieszył 
Twoim słowem, Twoimi dobrodziejstwami i Twoim miłosierdziem." Lecz Ojciec mówi do niego: 
"Starcze, bądź ze Mną; nigdy więcej nie rozstawaj się ze Mną". Pójdź za mną dzisiaj, a wtedy, gdy 
twoja dusza osiągnie progi "duchowej doliny", czyli nowego życia, nie będziesz już stary. Zawsze 
będziesz młody i silny. 
Nie narzekajcie, że dopiero teraz, gdy wasze ciało jest zmęczone i chore, przyszliście poznać światło 
Mojej Nauki. Rozważ, że wezwałem dzieci, które wzrastały w łonie Mojego Dzieła, a które dziś, 
stawszy się mężczyznami i kobietami, odeszły, znużyły się Moim słowem i poszły w poszukiwaniu 
nowych dróg, zapominając o Moich radach i Moich pieszczotach. Lecz Ja pociągnę ich na nowo i w 
ostatniej godzinie wszyscy będą ze Mną, bo Ja jestem we wszystkich płaszczyznach życia, gdzie 
przebywa dusza." 
39 Gdy człowiek, przez zaniechanie modlitwy i dobrych uczynków, oddala się od drogi dobra, traci siłę 
moralną, duchowość, wystawia się na pokusy, a w swej słabości dopuszcza się grzechów, a te 
powodują chorobę serca. Ale ja przyszedłem jako lekarz do obozu chorego człowieka i obdarzyłem go 
całą moją miłością i troską. Moje światło było jak świeża woda na jego rozgrzanych gorączką ustach, a 
kiedy poczuł mój balsam na swoim czole, powiedział do mnie: "Panie, tylko Twoje miłosierdzie może 
mnie uratować. Jestem bardzo chory na duszy i śmierć przyjdzie do mnie bardzo szybko". Lecz Ja mu 
powiedziałem: "Nie umrzesz, bo Ja, który jestem Życiem, przyszedłem i wszystko, co utraciłeś, 
zostanie ci przywrócone." 
40 Wypełnijcie swoje obowiązki i przemieńcie całe zło, które uczyniliście, w dobro. Daję wam siłę 
duszy, abyście dokonali tego wielkiego dzieła odnowy. Mam bowiem dla ciebie wielkie zadanie. 
41 W ten sposób spotykam cię w Trzeciej Erze. Znam twoje cierpienie i twój strach. Ale wy wszyscy 
będziecie uzdrowieni, bo w was jest Zasada Życia Wiecznego. 
42 Przygotujcie się, abyście czyniąc się godnymi Mnie, przedstawili Mi swoje serce jako naczynie 
czyste wewnątrz i na zewnątrz, w którym mogę umieścić Moje Słowo. Ze światłem, które ci daję, 
możesz je zgłębić. Z każdego z moich "słów" ułóż zdania, a z nich stwórz wspaniałe książki. Kształcę 
wasze zrozumienie, abyście mogli przemawiać do waszych bliźnich i zaspokoić głód prawdy i 
sprawiedliwości, który odczuwa ludzkość. 
43 Pielęgnuj moje słowo, abyś przy moim rozstaniu nie powiedział: "Jak wielki przywilej miałem, a nie 
zrozumiałem go". 
44 Nie chcę, abyście byli podobni do dzieci, które, choć mają miłego i kochającego ojca, gardzą nim i 
dopiero wtedy, gdy ten ostatni zamknie oczy na ten świat, a ja pozwolę mu zająć miejsce w 
"duchowej dolinie" wśród dzieci uprzywilejowanych ze względu na cnotę, płaczą z powodu braku 
miłości i wdzięczności wobec tego ojca, zbyt późno uświadamiając sobie dobro, które miały, a 
którego nie doceniły. 
45 Pracujcie teraz, gdy jestem z wami, abyście mogli powiedzieć światu: "Pan przemawia w tej chwili i 
daje dowody swojej obecności". Przyprowadźcie do mnie tych, którzy mnie szukają, bo oni uwierzą. 
Jutro będziecie musieli się bardzo dobrze przygotować, aby przekonać waszych kolegów. 
46 W każdej chwili dotykają cię cierpienia, które sprawiają, że płaczesz, i mówisz do Mnie: "Mistrzu, 
dlaczego wystawiasz mnie na próbę, skoro obiecałeś mi pokój?". Ale powiem wam wtedy: dzieje się 
tak, ponieważ dzięki tym próbom dusza pozostaje przebudzona. Pośród dobrobytu gaśnie światło 
waszej wiary i pozostajecie na drodze walki i doskonałości. Jeśli ciało was boli, lub utrapienia 
zasmucają wasze serce, bądźcie dobrej myśli. Dziś bowiem, w moim Dziele, odzyskałaś pokój i 
zdrowie duszy. 



47 Nadejdzie dzień, w którym, dobrze przygotowani, pójdziecie do ludzi z otwartymi oczami i 
rozwiniętą intuicją, aby z szacunkiem wniknąć do wnętrza ich serc i odkryć ich ból, ich duchowe 
ubóstwo. Dzięki mojej nauce będziecie mogli ulżyć ich cierpieniu i dodać otuchy ich duszom. 
48 Kiedykolwiek użyjecie mojego słowa, doświadczycie cudów. Nigdy Cię nie zawiedzie. Jeśli 
odpowiednio się przygotujecie, spełnicie swoją misję i moją wolę. 
49 Każdemu kościołowi wyznaczyłem konkretne zadanie: Jednych przygotowałem jako zbawczą arkę 
dla tych wszystkich, którzy nie znaleźli zrozumienia u swoich bliźnich dla rozwinięcia swoich darów 
duchowych, innych jako źródło światła, w które wlałem Moją mądrość. W jeszcze innych objawiłem 
się jako miłość, przepełniając ich serdecznością i miłosierdziem. Pojawią się też nowe kościoły i nowi 
"robotnicy", bo Ja teraz gromadzę "ostatnich". Będą one jak sztab dla "pierwszego". Dziś są jeszcze 
małymi dziećmi, ale staną się Moimi uczniami, a później będą nauczycielami nowych pokoleń. 
50 Abyście byli uznani, musicie żyć w cnocie, w wypełnianiu wszystkich moich przykazań. W moim 
Dziele wszyscy jesteście równi, "pierwsi" i "ostatni". Ci ostatni musieli w krótszym czasie przygotować 
się do prowadzenia zajęć w mojej Instrukcji. 
51 Do "robotników" mówię: Ćwiczcie się, aby świat duchowy przejawiał się doskonale poprzez wasz 
intelekt, a słowo, które wychodzi z waszych ust, było donośne i miało duchową treść. Nie pozwólcie, 
aby moje natchnienie zostało przesłonięte, gdy przechodzi przez wasz umysł. Ponieważ wasza 
odpowiedzialność jest wielka, wasza nagroda będzie również wielka. Nie macie pojęcia o radości i 
pokoju, które otrzymacie, gdy wypełnicie swoją misję. Wasze dary mają wielką wartość i doprowadzą 
was do prawdziwej błogości. 
52 Dusze bezcielesne różnej natury podchodzą do "robotników", pragnąc miłosierdzia, a gdy zastają 
drzwi waszych serc zamknięte, a wy nie dajecie im pociechy, wasz mózg staje się znużony i biedne 
dusze pozostawiają wśród was swój wpływ bólu i niepokoju. 
53 Czeka cię wypełnienie misji. Bądź miłosierny. "Izrael" został przygotowany do niesienia światła i 
pokoju potrzebującym duszom. Dopóki tego nie spełnicie, będziecie czuli na sobie wielki krzyż 
zobowiązań, który nie opuści was, dopóki nie wykonacie swojej pracy. 
54 Obiecuję ci mój pokój jako cenną nagrodę. 
55 Jesteście oczyszczeni w swoim myśleniu i gotowi, by mnie słuchać. Niestrudzenie przedstawiam 
się wam, by powtarzać Moje Boskie przejawy, byście mogli pozbyć się wątpliwości, które jeszcze 
istnieją w waszych sercach. 
56 Ujawniłem Moją obecność i Moją istotę, aby nikt nie mógł zaprzeczyć, że byłem wśród tego ludu.  
57 Mądrość, którą przekazuję za pośrednictwem nosiciela głosu, nie pochodzi z książek, nie jest 
nagromadzeniem wiedzy, którą człowiek mógłby zdobyć z biegiem czasu. Nie przekazuję wam też 
wiedzy o historii, jak to czyni ludzkość. 
58 Objawiam Moje światło przez osobę, która jest taka jak ty, z tą samą wiedzą, którą ty posiadasz. 
Jedyne czego wymagam, to czystość intelektu i szczerość duszy tego, kto na krótki czas staje się 
narzędziem i rzecznikiem Boskości, jak również duchowe przygotowanie i zgromadzenie tych, którzy 
będą mnie słuchać. Kiedy następuje to zjednoczenie myśli i woli, przychodzi do was światło mojego 
ducha. W tych chwilach bowiem wasza dusza uwalnia się od materializmu, a wasze serce chwyta to, 
co dobre. Cała wasza istota odczuwa wtedy potrzebę zbliżenia się do Ojca, przekonana, że nie 
jesteście w stanie dokonać wielkich czynów bez mojej pomocy, czy to w sferze duchowej, czy 
materialnej. 
59 Przyszłaś do Mnie z sercem rozdartym wątpliwościami, bo długo szukałaś prawdy i nie znalazłaś 
jej, a gdy usłyszałaś Moje słowo, z początku zwątpiłaś. Ale po tym przyszła wiara i chciałeś poznać to, 
co istnieje poza twoim ciałem i życiem materialnym. Chcieliście zrozumieć te duchowe dary i 
przekonaliście siebie, że podczas gdy ciało, które teraz posiadacie, pozostaje martwe w ziemi, wasza 
dusza nadal żyje, ponieważ głos mówi wam, że nie jesteście tylko materią. 
60 I pytacie samych siebie: Czym jest dusza? W jaki sposób żyje? Jak mamy go przygotować, aby mógł 
wejść do świata, w którym ma żyć wiecznie? Jaki rozwój będzie musiała osiągnąć? I jakie relacje 
będzie miał z innymi duchami, a nawet z samą Boskością? 
61 Wszystkie te pytania, które sobie zadawaliście, wzbudzały w was zainteresowanie, które później 
stawało się coraz bardziej koniecznością duszy, zdając sobie sprawę, że to, co słyszeliście z ust 
głosiciela, głęboko poruszyło wasze serce. 



62 Przyszliście nie zmuszeni przez nikogo, ani nie przyszliście jako oszukani. Nie był to pokaz lub 
przepych, który was olśnił, ponieważ znaleźliście te miejsca jako ubogie i skromne. To było 
promienne światło mojego słowa. 
63 Nie smućcie się, gdy przypomnicie sobie, że już w Drugiej Erze powiedziałem wam: "Wielu jest 
powołanych, lecz niewielu wybranych". Bo tak naprawdę to nie ja wybieram. Ja wzywam wszystkich, 
a ze Mną trwają ci, którzy Mnie kochają i chcą iść za Mną. Jeśli wy, którzy zostaliście powołani, 
chcecie być wśród tych, którzy idą za Mną, wytrwajcie. 
64 Moje słowo i moje objawienia są dla wszystkich. Niektórzy osiągną zrozumienie wcześniej, inni 
później, ale wszyscy je osiągną. 
65 To człowiek, na mocy wolności woli, którą się cieszy, dobrowolnie wybiera drogę, którą rozumie 
lub którą najłatwiej mu podążać. Do wszystkich kieruję wezwanie, ale ten, kto jest najlepiej 
przygotowany, wybiera najlepszą drogę. 
Tak samo jest z tym, który przychodzi, aby słuchać mojego słowa, który był otwarty na wezwanie i 
drżał słysząc moją naukę. On znajdzie w nim prawdę, której szuka i nie będzie już odchodzić. Będą to 
ci, którzy nie potrzebują ekspozycji i chwały kościołów zbudowanych przez ludzi, ponieważ nie 
inspirują ich one już do pobożności i wiary. Wiedzą, że kościoły te będą zbyteczne, gdy tylko człowiek 
osiągnie uduchowienie. Jego przygotowanie będzie wezwaniem do doskonałości, którą jest Moja 
Boskość, która zbliży się do niego, aby go oczyścić. W ten sposób zamieszkam w jego sercu i stworzę 
między nim a moim Duchem prawdziwą duchową komunię. 
66 Gdybyś na chwilę mógł całkowicie pozbyć się swojej materialnej części, twoja dusza byłaby 
przepełniona błogością, gdy czuje, że jest otoczona światłem Poza. Jest to światło, które przychodzi 
do was w ograniczonej formie poprzez mój Boski Promień. Ograniczam Siebie, aby Moja obecność 
była dla was odczuwalna. Bo skoro jestem uniwersalną siłą, stworzeniem, mocą, światłem i życiem, 
nie mógłbym przyjść do was w całej Mojej mocy. 
67 Tak jak potrzebujecie do życia tylko niezbędnych promieni słońca, które wam świeci, tak i Ja wam 
mówię: gdybyście nadużywali tej władzy, zaszkodzilibyście sobie, bo jest ona zbyt wielka i silna dla 
takich jak wy. 
68 To samo dzieje się w sferze duchowej. Musicie użyć tej części Boskości, która jest niezbędna dla 
waszej duszy, wiedząc, że w tej iskrze, którą otrzymujecie, macie całą siłę, aby poczuć inspirację, 
która porusza struny waszego serca, światło, które daje wam intelekt i percepcję, aby wykonać wasze 
zadanie. W niej odkryjesz tę harmonię, która musi istnieć między Bogiem a człowiekiem. 
69 Mówię wam to, by pomóc wam zrozumieć to objawienie, byście mogli podnieść swoją duchową 
część bytu i by wasz umysł otrzymał natchnienie Poza, wysoką radę, która uczy was, jak powinniście 
żyć. Wtedy zrozumiecie, że najmniejszą częścią was jest ciało, które macie jako skorupę. 
70 Ja jestem jak słońce, ty jesteś jak jego iskra. Zostaliście stworzeni mali, abyście mogli wzrastać 
poprzez swoje zasługi, poprzez rozwijanie swoich zdolności. Na początku byliście czyści, ale później 
splamiliście się w próbach i w grzechu. Zostaliście bowiem postawieni na drodze, na której będziecie 
się rozwijać w górę przez wysiłek waszej woli, abyście w niej zdobyli zasługi i zebrali plon. 
Jaki wysiłek włożyłbyś w ewolucję w górę, gdybyś zawsze mieszkał na wyżynach nieba? Jakie 
pragnienie rozwijania siebie moglibyście mieć w sobie, gdybyście od początku byli wspaniali. Za jakie 
zasługi mógłbym cię nagrodzić, gdybyś zawsze był doskonały? Ale przyszliście na ziemię i na niej 
odkryliście uczucie przeciwne doskonałości, dobroci. Doświadczyliście pokusy, która prowadzi do zła, 
słabości ciała, uwodzenia świata. Wtedy rozpoczęła się walka duszy w cielesnej powłoce, której 
natura była inna niż jej własna. Dusza ─ początkowo zdezorientowana światem i naturą, którą 
widziała, że jest otoczona ─ popadła w letarg i pozwoliła ciału wzrastać i pracować zgodnie z jego 
ziemskimi warunkami, jego cielesnymi namiętnościami. 
71 Wówczas było konieczne, aby dusza przychodziła na ziemię, jedna po drugiej, w różnych ciałach, z 
których jedne byłyby doskonalsze od drugich, miałyby dłuższe życie od innych, wszystkie miałyby 
różne skłonności, tak aby dusza mogła wyrobić sobie pojęcie o sobie, aby mogła zdobyć wiedzę i 
wzniesienie. W ten sposób stopniowo mógł nadejść obecny czas, kiedy nie tylko zrozumie, ale nawet 
pozna swoją przyszłość wśród ludzkości, a także czekające ją życie duchowe. Ten, kto zdobędzie 
głęboką wiedzę podczas swojej walki o byt, nie będzie już potrzebował nowych ziemskich ciał dla 



swojego rozwoju, ponieważ będzie mógł zamieszkać w duchowych światach życia. W ten sposób 
będzie on stopniowo, krok po kroku, wspinał się po drabinie do doskonałości, aż dotrze do Mnie. 
72 Skoro wasze przeznaczenie jest tak wielkie, a wasza dusza duchowa jest podobna do Mnie, to jak 
możecie popaść w bałwochwalstwo i stworzyć własnymi rękami obraz, aby Mnie w nim czcić? 
Dlaczego nie podziwiacie mnie raczej w naturze, skoro nie umiecie wniknąć w to, co duchowe, i nie 
inspirujecie się w kontemplacji jej chwały, w życiu, które kiełkuje i wzrasta na każdym waszym kroku? 
w niezliczonych pięknościach i cudach, którymi przyozdobiłem twój świat, na firmamencie, na którym 
błyszczą tysiące nieznanych ci światów, które mówią ci o życiu, o prawie i posłuszeństwie, abyś mógł 
z nich uformować swoją modlitwę miłości, swoje dziękczynienie i swoje wyznanie wiary? 
73 To jest wasz czas, o dusze! Obudź się, powstań, przyjdź do mnie! 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 221  
 
1 Ludu, dotykam teraz najczulszych strun waszych serc, aby przygotować was i uczynić godnymi 
przyjęcia Mojej nauki; nie puszczę was, nie puszczę was, nie puszczę was, nie puszczę was, nie 
puszczę was. 
2 Mówię do was teraz poprzez Boską Matkę, tego Ducha, który stał się człowiekiem w Drugiej Erze, 
by wypełnić wysokie przeznaczenie. 
3 Maryja została posłana, aby objawić swoją cnotę, swój przykład i swoją doskonałą boskość. Ona nie 
była kobietą jak wszystkie inne wśród mężczyzn. Była kobietą o innej naturze, a świat kontemplował 
jej życie, poznał jej sposób myślenia i odczuwania, poznał czystość i wdzięk jej duszy i ciała. Jest 
przykładem prostoty, pokory, bezinteresowności i miłości. A jednak, choć jej życie było znane 
ówczesnemu światu i następnym pokoleniom, jest wielu, którzy nie uznają jej cnoty, jej dziewictwa. 
Nie potrafią wyjaśnić faktu, że była jednocześnie dziewicą i matką. Przyczyną tego jest to, że człowiek 
z natury jest niewierny i nie wie, jak oceniać Boskie dzieła z rozbudzonym duchem. Gdyby studiował 
pisma święte i zgłębiał wcielenie Maryi i życie jej przodków, w końcu dowiedziałby się, kim Ona jest. 
4 Maryja jest boska w swojej istocie, Jej duch jest jednym z Ojcem i Synem. Dlaczego sądzić Ją jako 
człowieka, skoro była wybraną córką, zapowiedzianą ludzkości od początku czasów jako czyste 
stworzenie, w które miało się wcielić Boskie Słowo? 
5 Dlaczego więc człowiek bluźni i wątpi w moją moc i bada moje dzieła bez szacunku? Powodem tego 
jest to, że nie zanurzył się on w moje Boskie nauki, nie zastanowił się nad tym, co mówią pisma 
święte, ani nie poddał się mojej woli. 
6 Dziś, w "Trzeciej Erze", również wątpi, że Maryja daje się poznać ludziom. Ale mówię wam, że 
uczestniczy ona we wszystkich Moich dziełach, ponieważ jest ucieleśnieniem najczulszej miłości, 
która mieszka w Moim Boskim Duchu. 
7 Dałem wam dowód tej prawdy i pozwoliłem, aby prorocy wszystkich czasów świadczyli o Maryi jako 
o Matce uniwersalnej. Dzisiaj ci, którzy posiadają ten dar, również widzieli, jak objawia się ona w 
alegoriach lub przypowieściach. Pośrednio odczuwaliście jej matczyny wpływ, który was pieścił, jej 
zachętę i pociechę, które łagodziły wasze cierpienia, a także czuliście, że jej wstawiennictwo 
uratowało was od wielu niebezpieczeństw w czasie, gdy świat, w zapierającym dech w piersiach 
biegu, kierowany przez naukę, podąża różnymi drogami, gdy materializacja, próżność i przyjemności 
sprowadziły ludzi na manowce z prawdziwej drogi. 
8 Dlatego wzywam serce mojego ludu, aby ich uczyć, a potem wysłać ich jako posłańców tej Dobrej 
Nowiny. 
9 Moi wysłannicy zawsze byli odrzucani. Ale nie bójcie się, bo Wszechmogący jest ze swoimi sługami. 
Ja sam został źle oceniony, bo nie wszyscy byli w stanie rozpoznać w Chrystusie obecność Boga, i byli 
gotowi tylko zobaczyć w nim proroka lub oświeconego. 
10 Musiałem dać świadectwo o sobie samym przez moje życie, moje nadludzkie dzieła i moją 
nadludzką śmierć. I w obliczu tej prawdy wielu wyruszyło z płonącą wiarą w sercu, dając świadectwo 
Mojej nauce. 
11 Choćbym umarł, nie opuściłem cię. Bo po śmierci ofiarnej objawiłem się duchowo pełen życia. 
Przyszedłem do Mojego ludu w "duchowej dolinie" i tam przygotowałem go, owinąłem w Moje 
światło, przyodziałem białą szatą czystości i posłałem do świata, aby stał się ponownie człowiekiem. 
Nadszedł jednak czas, aby zjednoczyć plemiona Mojego ludu, dlatego wezwałem ich do tego zakątka 
ziemi. Bo wy jesteście prawdziwie ludem izraelskim, ale nie przez krew, lecz duchowo. Królestwo 
moje nie jest z tego świata, ani wasze wieczne mieszkanie na ziemi. 
12 Oto wasz Król i Pan, jak On zstępuje pełen pokory i miłości do ludzkiego zepsucia, aby przynieść 
Jego naukę tym, którzy nie żyją do światła Trzeciej Ery. 
13 Nie szukajcie mnie więcej w bałwochwalczych kultach. Nie jest to już czas, by kochać mnie w 
sposób fanatyczny. Od najdawniejszych czasów walczę z tymi złymi skłonnościami wśród was, 
objawiając wam bezpośredni dialog z Moim Duchem poprzez modlitwę. 



14 Pisma minionych czasów mogłyby wam objawić to, co Ja wam dzisiaj powtarzam; lecz człowiek 
odważył się sfałszować Moje prawdy, aby je rozpowszechnić zafałszowane. I tak oto macie teraz 
ludzkość, która jest chora na duszy, zmęczona i samotna. 
15 Dlatego moje wezwanie do przebudzenia jest słyszane przez głosiciela, bo nie chcę, żebyście byli w 
zamieszaniu. 
16 Na drodze, którą wam teraz przedstawiam, będziecie mogli odkryć tę, której was nauczałem w 
dawnych czasach, gdyż wszystkie one są jednym i tym samym 
17 Ludzie idą swoją drogą z utęsknieniem, w pragnieniu sprawiedliwości, prawdy, miłosierdzia i 
miłości. Potykają się i upadają z powodu ludzkiej obojętności. Jednak ci, którzy usłyszeli ten głos w 
Trzeciej Erze, poczuli moją obecność i w mojej duchowej istocie zaspokoili głód, pragnienie i ból. 
Jednak wśród tych, którzy byli świadkami Mojego objawienia, są tacy, którzy zaprzeczają temu, 
ponieważ uważają za niemożliwe, aby Bóg zechciał objawić się przez grzesznego człowieka. 
Niewierzącemu mówię, że najczystsze światło Boskości nie jest przyćmione przez ludzką grzeszność, 
ponieważ Moje światło nieskończenie przewyższa dobre lub złe uczynki ludzi, a ponadto przyszedłem, 
aby dać światło temu, który mieszka w ciemności. 
18 Jest to boska radość przyjść do grzesznika, aby pocieszyć jego serce, aby poczuł ciepło Ojca, i aby 
poznał smak chleba życia wiecznego. 
19 Wy, którzy Mnie słuchacie i wiecie, że stanowicie lud Pana, rozumiecie, że do tej pory nie 
wypełniliście misji, jaką Ojciec powierzył wam od początku czasów, że ukryliście Prawo i zasialiście 
drogi cierpieniem. Ale gorycz i ciosy losu sprawiły, że poznaliście ból, abyście mogli zrozumieć i 
pokochać swoją siostrę, ludzkość. 
20 Słowo moje jest uniwersalne. Jeśli jednak nie jest on słyszany przez cały świat, to dzieje się tak z 
powodu ich materializmu, który zakrywa oczy ludzi jak ciemna opaska, a także dlatego, że ich 
duchowy słuch stracił wrażliwość, by usłyszeć Boskie słowo. 
21 Niebezpieczne czasy nadchodzą na was. Wojna, z jej ogromnym bólem, nieszczęściem i smutkiem, 
wstrząśnie ludźmi jeszcze raz. Myśli i uczucia będą w konsternacji, a wszystko to wskaże ludzkości na 
jej brak posłuszeństwa wobec Moich praw miłości i sprawiedliwości. Ale Ja, jako miłujący Ojciec, 
przeciwstawię się temu chaosowi i zabłysnę Moim światłem na firmamencie jak jutrzenka pokoju i 
zbawienia. 
22 Przygotowuję was, abyście jutro byli światłem świata, abyście byli życiem i chlebem, 
miłosierdziem i miłością wśród waszych bliźnich. 
23 Penetrujcie moje słowo, a znajdziecie mnie w jego znaczeniu. 
24 Moje słowo, które jest światłem i pokojem dla duszy, zstępuje w tych chwilach do waszych serc. 
Moje światło pragnie tego ludu, który otrzymał moje Boskie objawienia w "Trzech Czasach". 
25 Izrael spał, gdy nagle znaki Mojego przyjścia zaczęły go budzić i niepokoić. Umieściłem siebie 
pośród ludzi i otworzyłem dla nich nową erę. 
26 W Moich nowych naukach przyniosłem bardziej wszechstronne nauki niż te z minionych czasów, 
ponieważ znalazłem większą receptywność w umysłach i większy rozwój w duszach. 
27 Nie bierzcie tego, że wybrałem jeden lud ziemi spośród innych, jako uprzywilejowanie: Kocham 
jednakowo wszystkie Moje dzieci i narody, które ukształtowali. 
28 Każdy naród przynosi ze sobą na ziemię misję, a przeznaczeniem, które przyniósł ze sobą "Izrael", 
jest bycie prorokiem Boga wśród ludzi, latarnią wiary i drogą do doskonałości. 
29 Moje proroctwa i objawienia, które dałem wam od pierwszych czasów, nie były interpretowane 
poprawnie, ponieważ nie nadeszła jeszcze godzina, aby ludzkość je zrozumiała. 
30 W przeszłości "Izrael" był ludem ziemskim; dzisiaj są to ludzie rozproszeni po całym świecie; jutro 
lud Boży będzie się składał z wszystkich dusz, które razem ze swoim Ojcem będą tworzyć Boską 
Rodzinę w doskonałej harmonii. 
31 Moje Słowo jest księgą mądrości, która sprawi, że człowiek wejdzie w życie nieznane, wyższe i 
piękniejsze. On pozna jej istotę, a przez swego ducha zrozumie objawienia, które wcześniej wydawały 
mu się niezgłębionymi tajemnicami, ale które Ojciec chciał im objawić, gdy nadeszła godzina. 
32 Będziecie szukać i kochać nauki duchowe, a dążąc do tego ideału, poczujecie, że wasza droga życia 
na ziemi stanie się łatwiejsza. Każda mijająca godzina, każdy mijający dzień i rok przybliżają was do 
kulminacji tego czasu. 



33 Rozdzielam moje słowo obficie, abyście, gdy przestanie być słyszane, nie byli w zamieszaniu. Nie 
chcę, by ten dzień zaskoczył "pierwszych" i "ostatnich" nieprzygotowanych. Z jaką pewnością 
będziecie mogli poświęcić się później wypełnianiu waszej misji, jeśli będziecie umieli zrozumieć i 
przestrzegać moich wskazówek! 
34 Musicie jeszcze odrzucić wiele zwyczajów, które nadal zaciemniają wasze życie i waszą cześć. 
Powinniście dążyć do wywyższenia waszego istnienia, żebyście mogli nauczyć się czytać w Boskiej 
Księdze, która istnieje we mnie. 
35 Mówię bardziej do ducha niż do serca, bo to ono może pojąć, co znaczy wzniesienie i wieczność. 
Lecz tym, którzy uczynili z tej ziemi swój "wieczny" dom i szukają w niej chwały, zaszczytów, rozkoszy 
i władzy, mówię: Spójrzcie na wasz świat, jak jest wstrząsany bólem, pełen nędzy i nieszczęścia, a 
oświetlają go zwodnicze światła samolubnej i próżnej nauki! 
36 W tych chwilach ocenia się całe życie i dzieła człowieka. Nawet natura nawiedza dusze poprzez 
swoje żywioły i przemawia do serc. 
37 Zapytam każdą istotę, jaki jest owoc jej pracy. Jaka będzie jego odpowiedź wobec Wiecznego? A 
wy, rzesze ludzi, którzyście słyszeli mój głos w tym czasie i wiecie, że za każde moje słowo 
otrzymaliście zlecenie, co odpowiecie, gdy nadejdzie godzina? 
38 Zaprawdę, powiadam wam, daję niektórym, jak również innym, niezbędny czas, aby nie stawiali 
się przede mną nadzy, splamieni lub nieszczęśliwi. Chcę, abyście byli silni, abyście mogli stawić czoła 
nieszczęściom, wielkim lekcjom życia, pokusom. 
39 Zaprawdę powiadam wam, jesteście silniejsi niż myślicie, ale musicie bardziej wniknąć w Moją 
naukę, abyście mogli odkryć w sobie duchowy skarb, którym obdarzone jest każde ludzkie 
stworzenie. 
40 Możesz rozwiązywać konflikty, rozpraszać ciemność i czynić światło, usuwać zło i przyciągać 
dobro. 
41 Yołnierzami Boga będą nazywani ci, którzy wiedzą, jak podjąć swoją broń i z nimi pokonać każdą 
opozycję. Bardziej rozwinięte dusze będą mimowolnie chroniły swoich słabszych braci i siostry, a ci z 
kolei wyczują, z którym sercem będą się czuli bezpieczniej. 
42 Wielkość człowieka nie będzie już mierzona jego ziemskimi dobrami, ani tytułami, ani ubiorem. W 
biednym człowieku będzie mogła być dusza wyniesiona przez swój rozwój i uduchowienie, a wśród 
nich jest wielu, którzy objawią ludzkości wieczną prawdę. 
43 Ta godzina, w której jednoczycie się ze Mną, jest dla was chwilą duchowej błogości, ponieważ 
przygotowujecie się do przyjęcia natchnienia Mojego słowa i Moich rozkazów. Wasza dusza oczyściła 
się do przyjęcia i zrozumienia istoty tego pouczenia. 
44 Jedni wśród was byli chętni i gotowi Mnie słuchać, inni uparcie odmawiali uznania Mnie. Czekam 
jednak cierpliwie na przebudzenie tych uczniów. Przyszedłem jako wojownik i rzuciłem się w wir 
walki, aby podbić dusze, ponieważ są one Moimi dziećmi. Nie surowość zwycięży ich oporność, lecz 
Moja miłość i Moja cierpliwość. Chcę, żebyście mnie widzieli, żebyście mnie rozpoznali, żebyście mnie 
kochali i wiedzieli, że żyjecie we wszechświecie, którym ja czujnie rządzę, i że musicie podążać ścieżką 
sprawiedliwości, którą dla was przygotowałem. 
45 Dałem wam Prawo i oczekiwałem na jego przestrzeganie, na podstawie tego, co mówi wam 
sumienie. Nie narzucam wam mojej woli, bo dałem wam wolę własną, wolność woli, zdolności, 
abyście byli do mnie podobni. Jeśli jednak chcecie poznać Moje pragnienie, to powiem wam, że teraz 
pragnę, abyście chodzili rozważnie w ramach praw sprawiedliwości, wolni od transgresji, abyście 
mogli zostawić swoim potomkom dobre nasienie, jasny przykład, świetlistą drogę. 
46 Pouczenie, które wam dziś zostawiam dla waszej doskonałości, stanowi część księgi Mojego słowa, 
w której zawarta jest Moja mądrość, abyście mogli ją studiować i odczuwać bardziej duchem niż 
umysłem czy sercem. 
47 W duszach ludzi jest wiele ubóstwa, które wynika z ich niskiej duchowości. Stąd smutek, poczucie 
opuszczenia, głód. Ta ludzkość, którą tak bardzo kocham, musi odżywiać się mądrością, czystą istotą, 
a tylko Słowo Boże ją wzmocni. Aby ludzkość mogła otrzymać świadectwo ludzi, którzy mnie słyszeli, 
muszą oni czekać na wasze przygotowanie i oddanie do wypełnienia waszej misji. 
48 Nauczyłem was pracować z duchem, aby wasza praca obfitowała w korzyści. Powiedziałem wam, 
że tam, gdzie wasze nogi nie mogą iść, bo odległość jest zbyt wielka, wasz duch może nieść wasze 



przesłanie i poprawić sytuację ludów i narodów w niebezpieczeństwie, domów, do których wtargnęło 
cierpienie, lub chorych, którzy proszą o miłosierdzie. Wszystko to, co możecie czynić w imię Moje, 
pozwalam wam czynić, abyście mogli okazać Mi większe zasługi. 
49 Dla ducha nie ma takiej odległości, której nie mógłby pokonać. Możecie wysłać waszą modlitwę 
lub dobre życzenie do waszych bliźnich i nie napotkacie żadnej przeszkody, która zatrzyma was w 
waszym pragnieniu wysłania waszego przesłania dobrej woli do innych. 
50 Duch wasz wyczuwa, że nadszedł czas, kiedy wejdzie w okres większego podniesienia, kiedy musi 
osiągnąć zrozumienie swoich darów w ich pełnym znaczeniu. 
51 Nie chcę was opuścić bez otrzymania ostatniej z lekcji, których mam wam udzielić. W tym czasie 
zwrócę waszą uwagę na moje Dzieło, od pierwszej do ostatniej części, abyście czuli się zdolni do 
przedstawienia ludzkości świadectwa mojego Słowa wraz z waszymi dziełami miłości. 
52 Nauczyłem was modlić się, abyście nauczyli się być w łączności ze Mną i abyście mogli otrzymać 
Moje natchnienia, które oświecą was w chwilach próby. Ludzie bowiem znajdą się w chaosie 
większym niż ten, który obecnie przeżywają, dlatego konieczne jest, abyście modlili się za wszystkich 
waszych bliźnich. 
53 Spisuję historię ludzkości. W tej księdze będzie zapisane wszystko, co uczyniliście na świecie. Czy 
chcesz pokazać przykłady uległości i cierpliwości, czy wolisz zostawić dziedzictwo nieposłuszeństwa i 
buntu? 
54 Wielu z was nie będzie miało innej możliwości powrotu na ziemię, aby zadośćuczynić za swoje 
przewinienia. Nie będziecie już mieli tego narzędzia, które macie dzisiaj, czyli waszego ciała, na 
którym się opieracie. Musicie zrozumieć, że przyjście na świat jest przywilejem dla duszy, nigdy nie 
jest karą. Dlatego trzeba korzystać z tej łaski. 
55 Po tym życiu udacie się do innych światów, by otrzymać nowe lekcje i tam znajdziecie nowe 
możliwości, by kontynuować wznoszenie się i doskonalenie siebie. Gdy wykonacie swoje obowiązki 
jako istoty ludzkie, odejdziecie z tego świata z satysfakcją, że wykonaliście swoje zadanie, a w waszej 
duszy zapanuje pokój. 
56 W tym czasie posłałem was nie tylko po to, żebyście się uratowali, lecz dlatego, że powierzyłem 
wam legion wcielonych i już nie wcielonych istot, dla których macie być przewodnikami i opiekunami. 
57 Wszystkim przynoście Moje słowo z taką samą czystością, z jaką Ja wam je dałem ─ proste w swej 
zewnętrznej formie, lecz głębokie w swej istocie, pełne treści, pełne objawień dla wszystkich, 
wykształconych i niewykształconych. Po wielkich sporach, jakie wybuchają w świecie w poszukiwaniu 
prawdy, moja nauka zatriumfuje, jeden światopogląd zwycięży. Formy kultu ludzi dla Boga będzie 
uprościć, aby stać się duchowe. Będziesz znał wszystkie drogi i wybierzesz najkrótszą, aby mnie 
dosięgnąć. 
58 Moje dzieło ukoronuje wysiłek tych wszystkich, którzy żyli ofiarnie w oczekiwaniu na mój powrót. 
Wyjaśni wiele tajemnic, których człowiek nie był jeszcze w stanie pojąć, będzie potężną bronią w 
rękach tych, którzy miłują dobro i sprawiedliwość, i napełni serca radością. 
59 Zobaczycie, jak wielcy "książęta" zwrócą się do moich nauk i porzucą swoje panowanie, swoją 
doczesną władzę, aby otrzymać władzę duchową, która nigdy nie przemija. Podobnie zobaczycie, jak 
upadają kościoły, które wcześniej pyszniły się swoją arogancją i próżnością, by potem podążać moim 
szlakiem pokory. Głodni, nawet w ostatnim z moich słów, będą chciwie szukać Ducha Prawdy, 
Pocieszyciela, Mistrza, który powraca zwycięsko, aby odbudować swoje Królestwo w duszach ludzi. 
60 Zanim to wszystko się stanie, wszystkie oszustwa i wszystkie fałsze zostaną potępione. Nie 
pozwolisz już na żadne fałszerstwa. Książki, które nie zawierają prawdy, znikną, a pozostanie tylko ta 
jedna księga, którą powierzyłem ludziom, a która została napisana w ich duszach od początku czasów. 
61 Ilekroć ludzkość była w niebezpieczeństwie, przychodziłem, aby ją ratować. Dzisiaj przygotowuję 
Mój lud, aby był ostoją tej ludzkości, która została uwikłana w tak wiele zmagań, która popadła w 
chaos, z którego nie potrafiła się podnieść. Kiedy ta próba się skończy, tęcza pokoju rozbłyśnie. 
62 Który z was będzie w tym czasie na ziemi? Które z nich będą świadkami tego wieku pokoju? 
Zaprawdę, powiadam wam: Dzień ten nie jest odległy, a wtedy ten świat będzie odbiciem Ziemi 
Obiecanej, która istnieje w zaświatach. 
63 Miłość, która jest źródłem i racją waszego istnienia, będzie we wszystkich sercach, z których 
wyrośnie proste i czyste uwielbienie Boga, które dotrze do Mnie. 



64 Nie myślałeś o jutrze i spokojnie czekasz na rozwój wydarzeń. Ufasz, że Mistrz będzie bronił 
swojego dzieła. Ale musicie pamiętać, że to człowiek jest tym, którego chcę zbawić Moim Dziełem. 
Zawsze zwracałem się przeciwko jego wrogom, ale są nimi jego próżność, jego egoizm, jego miłość do 
świata, jego materializm, i chcę, abyście byli niezwyciężonymi żołnierzami w tej bitwie, abyście mogli 
zatrzymać i zniszczyć zło, które mieszka w was dzisiaj. 
65 Pokuta, jako woda oczyszczająca, obmywa teraz dusze do czysta, a światło, uznanie moich 
przykazań, przenika je. Dobre intencje zaczęły już kiełkować. 
66 Błogosławię wszystkie uczynki i dobre myśli moich dzieci. 
67 Przychodzę, aby dać wam to, czego wam brakuje. Co mogą ci dać te istoty, przez które daję ci 
poznać Siebie, aby nakarmić twoją duszę? Chociaż, podobnie jak wy, są obrazem Mnie i mają w sobie 
Moje cnoty, nie są w stanie ofiarować wam Chleba Ducha. Uważajcie ich tylko za Moje narzędzia do 
tej formy manifestacji, którą zawarłem z człowiekiem. 
68 Dusza "Izraela" ewoluowała. Nie osiągnęło ono jednak pełnego uduchowienia i konieczne było, 
bym udzielił wam Mojej nauki w słowach słyszalnych, poprzez ludzki zmysł rozumienia, by uczynić 
siebie zrozumiałym dla was. 
69 Czasy, kiedy Jezus, moje wcielone "Słowo", objawił się ludziom, minęły. Jest on teraz przykładem 
dla dzisiejszych głosicieli i jeśli będą go naśladować, zyskają wielki sprzeciw, a za nimi pójdą wielkie 
tłumy. 
70 Nie wszyscy zrozumieli Moje Dzieło, które zostało napisane literami niezatartymi przez wieki. 
Dlatego zbliżam się do was, aby pomóc wam uchwycić Moje nauki o minionych czasach i 
przestudiować obecne objawienia. Uwolnijcie się ludzie, nie będzie już więcej niewoli ani niewoli. 
Bądźcie wolni, by kochać, wierzyć, myśleć i pracować dla dobra całego świata. 
72 Szukajcie i rozpoznajcie w sobie podobieństwo, jakie macie do Mnie, abyście mogli dokonywać 
potężnych dzieł i dać się rozpoznać mojemu podobieństwu w waszych dziełach miłości bliźniego. Jeśli 
natomiast oddalacie się od właściwej drogi, oddalacie się od waszego Stwórcy i nie pozwalacie, aby 
mój duch objawił się w waszych dziełach. Ograniczycie wtedy moce, którymi was obdarzyłem, 
stracicie kierunek i nie będziecie wiedzieli skąd przyszliście, dokąd zmierzacie i kiedy nastąpi wasz 
powrót do mnie. 
73 Duch człowieka jest głodny, szuka pożywienia, którego brakuje mu w religiach, światopoglądach 
czy doktrynach. Czuje wezwanie swojego Ojca i nie wie, gdzie Go znaleźć. Przemawiałem do jego 
ducha z góry, aby mógł nauczyć się ewoluować w górę i osiągnąć bezpośrednią łączność z moim 
duchem. 
Zapraszam wszystkich do Mojego domu, a ponieważ jest wielu, którzy nie wiedzą jak Mnie szukać, 
uczyniłem Moje manifestacje bezpośrednio odczuwalnymi. Jako dobry Pasterz czynię barierę, którą 
jest Moje łono, rozpoznawalną, aby dusze mogły w niej odpocząć. 
74 Wszystko, co wam zapewnię na drogę powrotną do Mnie. Uchwyćcie znaczenie mojego słowa, a 
wtedy będziecie mieli niezbędną wiedzę i zachętę w nim. 
75 Nie wykluczaj nikogo, na wszystkich drogach są ludzie dobrej woli, dusze, które Mnie kochają i 
umieją przyjmować moje dary. Miejcie zawsze przed oczami Moje przykazanie, które mówi wam: 
"Miłujcie się wzajemnie". 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 222  
 
1 Odejście Mistrza widzicie jako bardzo bliskie i dlatego płaczecie w milczeniu, bo przyzwyczailiście 
się do Mojego miłującego Słowa. Ale mówię ci: Nie odejdę bez uprzedniego udzielenia wam mojej 
ostatniej instrukcji, a więc nie będzie wam niezręcznie przekazywać moich instrukcji. 
2 Zbliżają się wielkie próby pełne bólu, a twoja modlitwa będzie w stanie osiągnąć wiele w tych 
godzinach goryczy. Zjednoczcie się w waszej pracy duchowej, wypełniajcie Moje polecenia, ponieważ 
nie chcę, żeby wasze przewinienia i nieposłuszeństwa były wydrukowane w Złotej Księdze. 
3 W tym czasie liczba wezwanych była ogromna. Za każdym razem, gdy stawiam się pośród was, 
przychodzą nowe serca, aby powiększyć wasze szeregi. Przypominają one grobowce, ponieważ 
trzymają w sobie nieboszczyka, którym jest ich własne serce. 
4 Ale ból oczyszcza dusze. Dlatego wielu z nich nie będzie się już wcielać. Udadzą się do innych 
światów życia, aby poświęcić się zadaniom, które Ojciec im zleci. 
5 Pomagam ci w odnowieniu, tak że kiedy wyjdziesz z tego świata, nie będziesz musiał odpokutować 
za swoje winy, ale może przyjść czysty od każdej plamy przed Najwyższego Sędziego. 
6 Zrozumcie, że wszystko, co czynicie swoim bliźnim, czynicie Mnie, ponieważ wszyscy jesteście 
częścią Mnie samego. Nie zapominajcie o tym, abyście mogli zobaczyć waszego Ojca w każdym z 
waszych sąsiadów. 
7 Ludzie w końcu czerpią przyjemność z zadawania bólu. Ale prędzej czy później, skrucha przychodzi 
również jako nieubłagany sędzia, aby ocenić cię i umyć cię czyste. 
8 Jeśli w tym czasie wykonasz swoją wysoką misję odnowienia siebie i ratowania swoich bliźnich, 
jutro twoje imię i imię mojego ludu będzie wymawiane z czcią i wdzięcznością, nawet w najbardziej 
odległych miejscach. 
9 Nie traćcie satysfakcjonującego poczucia, że po moim odejściu słusznie nazywacie siebie moimi 
uczniami. Ale musicie być gotowi, by pokazać się na prowincji, w miastach i wioskach, by nieść Dobrą 
Nowinę mojego Trzeciego Testamentu i świadczyć o niej swoimi dobrymi uczynkami. 
10 W tym czasie, na wszystkie pozory, niektóre ludzkie doktryny zatriumfował, i są różne ideologie. 
Ale zbliża się godzina, kiedy jeden światopogląd zwycięży, kiedy ludzkość zjednoczy się w jednej 
doktrynie, a będzie to spirytualizm. 
11 Siły natury sprawią, że ludzie się obudzą, a ilekroć będą próbowali wypaczyć moją prawdę, siły te 
będą mówić o mojej sprawiedliwości. 
12 Moje dzieło dotrze do duchowieństwa, królów i władców ziemi i zobaczysz ich klęczących przed 
moją Boskością. Wtedy wiele książek zniknie w ogniu, a książka stanie się wiedzą powszechną, którą 
moje "złote pióra" spisały pod moje dyktando dla wiedzy przyszłych pokoleń. 
13 Będą studiować tę książkę, a ludzie będą się jej domagać, pragnąc poznać przyszłość. Wielki chaos 
zostanie bowiem odkryty przez ludzkość. 
14 Trzymaj się niezachwianie nadziei, bo po tym chaosie pokój będzie wielki! Dobrobyt będzie bardzo 
duży. Nawet przyrodę, która czasami wydaje się wam wroga, zobaczycie piękną w jej różnych porach 
roku. Góry, doliny i wzgórza będą kwitły i piękniały. Strona 
Drzewa będą pełne dobrych owoców, a zdrowie, dobrobyt i pokój ogarną ludzkie życie. 
15 Dziś ziemia oczyszcza się od wszelkiej nieczystości, aż otrzyma nowe dziewictwo. 
16 Tuż przed wybuchem plag, dam wam ich przedsmak i przemówię do was w snach, abyście byli 
ostrzeżeni i modlili się za innych. 
17 Nie widzieliście jeszcze początku walki z moim dziełem, a musicie się obudzić, bo wykształceni 
ludzie będą z nim walczyć. 
18 Przestańcie myśleć zbyt wiele o potrzebach ciała, a zamiast tego pomyślcie o duchowej przyszłości 
całej ludzkości. 
19 Moja nauka rozprzestrzeni się po całym świecie, ale nie będą to niepomni, którzy będą ją głosić. 
Będą oni moimi nowymi apostołami pokory i duchowości, którzy swoimi dziełami będą świadczyć o 
miłosierdziu i miłości swego Stwórcy. 
20 Nie pozwólcie, aby ludzkość zobaczyła, że jesteście słabi i niczego się ode mnie nie nauczyliście. 
Uznaj, że mężczyźni mogą się od Ciebie wiele nauczyć. Nie bądźcie jak ci, którzy mówiąc: "Panie, 



spraw we mnie swoją wolę", buntują się w chwili próby i nawet ośmielają się przypisywać mi 
niedoskonałości. 
21 Mówię prosto, w waszym języku, bo nie chcę pozostawiać niczego w tajemnicy. w tych ostatnich 
latach Mojego pobytu wśród was, podam wam wiele nauk. O błogosławiony ludu Izraela, który 
przemierzasz pustynię jak niestrudzony wędrowiec: zatrzymaj się na chwilę, aby posłuchać Mojego 
słowa. Mój dom otwiera swoje bramy dla wszystkich wędrowców, którzy pokornie do nich pukają. 
Zaspokój swój głód i pragnienie, a nigdy więcej nie będziesz głodny i spragniony. 
22 Przechodzicie teraz przez dni próby, czasy oczyszczenia i zadośćuczynienia. Jednak jestem z wami, 
aby pomóc wam nie osłabnąć w próbie. Umacniajcie się w przekonaniu, że jesteście tymi samymi 
ludźmi, co w przeszłości: ludźmi silnymi i odważnymi, łodzią ratunkową dla rozbitków, dobrym 
towarzyszem podróży, przyjacielem, bratem i wzorem do naśladowania. Zadanie, które wam dzisiaj 
powierzyłem, to kochać. Miłość jest ziarnem, które w was zasiałem, ponieważ jest ona źródłem i 
przyczyną wszystkich stworzeń. 
23 Kiedy rozważasz, że Ja jestem mądrością, to mądrość wypływa z miłości. Kiedy uznajecie mnie za 
sędziego, to sądownictwo opiera się na miłości. Kiedy uważacie mnie za potężnego, moja moc opiera 
się na miłości. Jeśli wiesz, że jestem wieczny ─ Moja wieczność pochodzi z miłości, ponieważ jest ona 
życiem, a życie czyni dusze nieśmiertelnymi. Miłość jest światłem, jest życiem i wiedzą. A to nasienie, 
które wam dałem od początku czasów, jest jedynym, które zasiałem jako doskonały gospodarz na 
polach, którymi są wasze serca. 
24 Dziś, w Trzeciej Erze, wyruszacie ponownie na pola Pana, aby siać ziarno, które znaleźliście. Ale 
widzieliście, że nie wszystkie pola są łatwe do zasiania, widzieliście też, że niektóre przynoszą owoce 
szybko, a inne późno. Niektórzy znaleźliście tak twarde, jak gdyby były skały, inni byli pokryci ostami i 
chwastami, a bardzo niewielu było czystych i przygotowanych. Musieliście wiele pracować, aby 
oczyścić te pola, a następnie je zasiać. Ale jeśli byłeś cierpliwy i podlewałeś je wodą swojej wiary, 
byłeś w stanie zobaczyć na tych wcześniej jałowych polach, że ziarno zakiełkowało i urosło, i cieszyłeś 
się z tego. Te pola, które wydawały się ciągle cię odrzucać, są teraz twoimi przyjaciółmi, twoją 
nadzieją i przyniosły pokój twojej duszy. Tam jest wasza praca, wasz zapał i wasze poświęcenie, nie 
możecie się już od nich oddzielić. 
25 Czuwajcie i módlcie się za te pola, bo z owoców, które zbierzecie, będziecie mogli się wyżywić na 
wieki. Jednak, aby ten owoc był dla was smaczny i przyniósł wam prawdziwe życie, musicie go pilnie 
uprawiać, aby ziarno stało się rośliną, a ta stała się potężnym drzewem o szerokich gałęziach, które 
dają cień wędrowcom i obfite owoce, które dają życie wielkim rzeszom. A potem to nasienie musi 
powrócić do serca ziemi, aby nadal kiełkować, wzrastać i przynosić owoce aż do końca czasów. 
26 Jak wielka jest Moja radość, gdy jestem wśród Moich uczniów, w tych chwilach prawdziwej 
duchowej komunii. Jest to szczęśliwy moment, w którym Ojciec czuje miłość swoich dzieci, a one 
otrzymują ojcowski pocałunek, który je umacnia. Jest to moment, kiedy po waszym przybyciu 
mówicie do Mnie: "Ojcze, pracowaliśmy zgodnie z Twoimi wskazówkami. Ponieważ jednak nie 
jesteśmy doskonali, przychodzimy do Ciebie jak małe dzieci, pełni cichości i pokory, aby pokazać Ci 
nasze nasiona takie, jakie są obecnie, i abyś Ty, Boski Mistrzu, pouczył nas swoją miłością i mądrością, 
korygując nas i mówiąc nam, jak postępować. Pokaż nam, co zrobiliśmy źle, abyśmy z Twoją pomocą 
mogli to poprawić, a my, przygotowani przez Twoje miłosierdzie, mogli przedstawić dzieło ludzkości, 
nie dodając do niego ani nie odbierając mu żadnych zasług." 
27 A Ja wam odpowiadam: Bądźcie błogosławieni, bo we Mnie pokładacie ufność. Wiesz, że nie 
przychodzisz do kata lub niesprawiedliwego sędziego, ale że jesteś z Ojcem, który jest wszystko 
miłość i instrukcje. 
28 Daję wam dalsze instrukcje, abyście się przygotowali i wykorzystali moje słowa aż do ostatniej 
chwili, abyście po 1950 roku zostali jako nauczyciele i przywódcy ludzi. 
29 Świat jest poddany próbie, narody czują, że spada na nie cały ciężar mojej sprawiedliwości, a moje 
światło, mój głos, który was wzywa, daje się odczuć w całej ludzkości. Ludzie czują Moją Obecność, 
dostrzegają Mój Uniwersalny Promień, który zstępuje i spoczywa na nich; podejrzewają Mnie, nie 
znając tego Dzieła*, nie słysząc Mojego Słowa, i wznoszą do Mnie swoje dusze, aby zapytać: "Panie, w 
jakich czasach żyjemy? Te nieszczęścia i cierpienia, które dotknęły ludzi, co one oznaczają, ojcze? Czy 
nie słyszysz lamenty tego świata? Czy nie powiedziałeś, że przyjdziesz ponownie? Kiedy więc 



przyjdziesz, o Panie?". I w każdej grupie wyznaniowej i wspólnocie religijnej powstaje duch Moich 
dzieci, które Mnie szukają, pytają Mnie, pytają o Mnie i oczekują Mnie. A kiedy nie są w stanie 
odczuwać mnie z powodu braku przygotowania, ich wiara staje się słaba, są zdezorientowani i 
bluźnią. Lecz powiadam wam, że byłby już czas, aby wasi wysłannicy przekroczyli granice waszego 
narodu i przyszliby do nich jako pionierzy Mojej nauki, przynosząc im Dobrą Nowinę i pomagając im 
zrozumieć sens prób, powód chaosu, w którym żyje ludzkość. 
Objawienia Chrystusa podczas Jego powtórnego przyjścia w Słowie, w formie duchowej, które 
rozpoczęły się w Meksyku w 1866 roku przez pioniera Eliasza. 
30 Spaliście, ludzie, i pozwalaliście, aby czas mijał niewykorzystany, ograniczając się jedynie do 
rozkoszowania się serdecznością mojego słowa, do przyjmowania moich cudów, do słuchania mojego 
przebaczenia, które was nieustannie pieściło, nie myśląc o tym, że w tych właśnie chwilach, kiedy 
cieszyliście się pokojem, są miliony waszych bliźnich, którzy błądzą w życiu i tracą wiarę, którzy idą 
swoją drogą bez Boga i bez prawa, którzy są pozbawieni codziennego chleba i duchowej strawy. 
31 Podczas gdy wy gromadzicie się wokół stołu z waszymi braćmi i siostrami, z waszymi dziećmi, z 
waszymi małżonkami, aby cieszyć się waszymi posiłkami, są tysiące rozproszonych rodzin, które widzą 
swoje domy zniszczone przez wojny, które rozpaliły ludzkie namiętności i żądze władzy. Wielu 
rodziców straciło swoje dzieci, wiele matek nie ma co jeść dla swoich małych dzieci. Jest wiele sierot, 
które od dawna nie widziały ukochanej twarzy swoich rodziców ─ wdów, które z czystego bólu 
straciły zmysły, rzesze mężczyzn, którzy dostali się do niewoli, którzy opróżniają kielich cierpienia i 
jedzą tylko kawałek chleba, który nie wystarcza, aby odżywić ich ciała. 
32 Choć fizyczny ból, jaki cierpią narody, jest krwawy, to o ileż większy jest ból dusz, które obecnie 
cierpią. Zaprawdę, powiadam wam, oni teraz piją drożdże z najgorszego kielicha. 
33 Powstańcie, o ludzie, przygotujcie się w modlitwie, abyście mogli dotrzeć do tych narodów ze 
swoimi myślami jak gołębie pokoju, otwierając im bramy światła, rozumu i sprawiedliwości. 
Przygotowuję was teraz, ale najpierw chciałem was oczyścić. Pamiętaj, że aby dojść do Mnie, 
musiałeś przejść przez wiele prób i gorycz, która biczowała twoją duszę i ciało! Dla jednych była to 
choroba, dla innych trudności, odrzucenie przez bliskich, ich zaniedbanie lub odejście. Ból we 
wszystkich jego formach został wypity przez ciebie jak bardzo gorzki kielich, aby cię w końcu oczyścić. 
Twoje serce otworzyło się w najgłębszym bólu, który oczyścił cię, abyś mógł mnie rozpoznać i 
pokochać. 
34 Kiedy przyszliście do Mnie, prowadzeni przez Eliasza, Dobrego Pasterza, przyszliście bardzo 
pokornie, aby zapytać Mnie, co mam z wami zrobić. Prosiłaś mnie bowiem pokornie, abym spełnił w 
tobie moją wolę. A moją wolą było nauczyć was miłości, przebaczenia i miłosierdzia we wszystkich ich 
formach. W tym celu dałem wam dary duchowe, zdolności i dary łaski. 
35 Nadal pozostaję wśród was, ponieważ nie zdołaliście jeszcze pojąć mojej boskiej nauki w całej jej 
wielkości. Nie jesteście jeszcze wyposażeni do walki, dlatego będę do was mówił aż do końca 1950 
roku. 
36 Ta nauka nie tylko zbawi mój naród wybrany, ale i wszystkie narody ziemi. Wyzwolę moje dzieci z 
każdej niewoli, aby czuły się swoimi panami i nie popadły ponownie w niewolę ignorancji lub 
fanatyzmu. Następnie, gdy osiągną bezwarunkowe wyzwolenie, mogą przystąpić do wyzwalania 
swoich bliźnich. Dziś nadal oczyszczacie swoje zwyczaje i rytuały, zarówno duchowe, jak i ludzkie. 
Potem będziecie wykonywać tę samą pracę wśród ludzkości. Muszę wam jednak zwrócić uwagę, że 
musicie to czynić z pokorą, bez chełpienia się duchowym wyniesieniem, z łagodnością, która ujawnia 
szczerość waszych intencji poprzez prawdziwą miłość w waszych dziełach. 
37 Wypełniajcie swoją misję z niezłomnością i ufnością we Mnie i czyńcie wszystko to, czego nie 
robiliście w przeszłości, abyście pozostawili swoje dzieło ukończone i mogli wreszcie osiągnąć 
duchową doskonałość, która was czeka. 
38 Jeśli do tej pory świat ten był doliną łez, to dlatego, że człowiek odszedł od Mojego Prawa. 
Stworzyłem dla niego raj i spowodowałem, że wiele z pierwszych duchów wcieliło się w pierwsze 
ziemskie ciała, nie przestając być aniołami. Pragnęłam, aby po przyjściu na ziemię nie utraciły swojej 
łaski i żyły w pokoju i poddaniu. Ale człowiek nie chciał tego w ten sposób, a jego słabość i 
niewdzięczność, jego brak duchowości, położyły podwaliny pod świat bólu i walki. 



39 Mężczyzna cierpiał, aby pracować na swój chleb powszedni, a kobieta stała przy nim w jego 
drodze bólu i nieszczęść. Ale ten świat, który przez tyle wieków był doliną łez, stanie się doliną 
pokoju, gdy wy, Moi pierwsi uczniowie, staniecie się cali i pójdziecie wszędzie, aby świadczyć o Mnie 
swoimi dobrymi uczynkami. 
40 Ta planeta, która otrzymała dusze o różnym stopniu rozwoju, z których większość była opóźniona, 
otrzyma w swoim łonie istoty o wysokim stopniu rozwoju, które będą mogły porozumiewać się ze 
mną z ducha na ducha. Każde następne pokolenie będzie żyło z większą czystością, aż Królestwo 
Niebieskie wkroczy do serc ludzkich. 
41 Aby to wszystko osiągnąć, będziecie musieli walczyć w waszym domu, aby uczynić z niego 
świątynię miłości i nauczania Mojego Prawa, gdzie rodzice są dla swoich dzieci Moimi 
przedstawicielami na ziemi, a dzieci są dla swoich rodziców klejnotami wielkiej wartości, delikatnymi 
roślinami, które należy pielęgnować z miłością. Mężczyzna, w swojej orce na polu, w pracy, która 
została mu przydzielona, powinien odważnie posuwać się naprzód w wypełnianiu swojego obowiązku 
jako sztandar. Niech kobieta będzie dla mężczyzny kochającą towarzyszką i ofiarną matką, aby oboje, 
wraz ze swymi dziećmi, mogli błogosławić chleb, który daje im utrzymanie. 
42 Chcę, abyście nieśli chleb mojej nauki, dokądkolwiek pójdziecie, i głosili go z pokorą. Niektórzy 
bowiem, patrząc na wasze życie, zadają sobie pytanie: Kim są ci, którzy umieją żyć z taką miłością i 
prostotą? Kim są ci, którzy cieszą się z kawałka chleba, i którzy, mimo swego ubóstwa, okazują się 
zdrowi i silni, i nie mają potrzeby zwracać się do uczonych po radę i zdrowie? 
Lecz gdy w końcu zapytają was, kto was nauczał, powiecie im: Boski Mistrz "w duchu", który 
przyszedł do nas w Trzeciej Erze, wypełniając obietnicę, którą złożył w czasach minionych. Chcę, 
abyście świadczyli o mnie czynami, bo ludzkość jest znużona słowami. Jest wielu waszych współbraci, 
którzy z trudem głoszą Ewangelię i którzy, choć jest to słowo, które dałem wam w Drugiej Erze, nie 
byli w stanie zbawić ludzkości Trzeciej Ery, ponieważ brakowało im praktyki dobrych uczynków, 
przykładu. Za te właśnie słowa apostołowie Moi oddali życie. Oni dobrze zrozumieli, jak wziąć mnie za 
przykład, a wypełnienie swojej misji przypieczętowali krwią. 
43 Dziś nie żądam twojej krwi, abyś poświęcił swoje życie. To, o co was proszę, to miłość, szczerość, 
prawdomówność, bezinteresowność. 
44 Tak uczę was, tak pouczam was i tak wychowuję uczniów Mojej Boskości w tej Trzeciej Erze, 
ponieważ widzę jak obojętnie patrzycie na bieg świata, a to dlatego że nie wiecie jak wczuć się w 
serce człowieka, gdzie jest tyle nieszczęścia i tyle bólu. Istnieje wielka nierówność; widzę bowiem 
panów, którym brakuje tylko korony, by mogli nazywać się królami, i widzę poddanych, którzy są 
prawdziwymi niewolnikami. Z tego powodu wybuchła walka. Wśród tych panów, którzy wzbogacili 
się na świecie, jest wielu, którzy nazywają się chrześcijanami, ale powiadam wam, że ledwie znają 
moje imię. 
45 Ci, którzy nie widzą bliźniego w swoim bliźnim, którzy gromadzą bogactwa i zagarniają to, co 
należy do innych, nie są chrześcijanami, ponieważ nie znają współczucia. Nastąpi walka pomiędzy 
tym, co duchowe, a tym, co materialne, ludzkość wejdzie w ten konflikt. Ale ileż to cierpień będzie 
musiało znieść, aby przyszło zwycięstwo sprawiedliwości! 
46 Pośród tej kłótni doktryn i światopoglądów moje nauczanie stanie się ważne, jak światło latarni 
morskiej pojawiające się pośród burzy. Na podstawie mojego słowa, zrozumcie sytuację, która 
przygnębi ludzkość. Wtedy będziecie oceniać z lepszym rozeznaniem i będziecie wiedzieć, co musicie 
robić, aby nie pozostać bezczynnymi. 
47 Zrozumcie, że jedynym duchowym skarbem, o który musicie walczyć, jest skarb Mojego Prawa. 
Poświęciliście symbole, za pomocą których oddawaliście Mi cześć, aby dać wstęp do doskonalszego 
poczęcia. Jednak nawet w tym czasie zobaczcie, jak narody powstają i spierają się o posiadanie tych 
ziem i miejsc, w których objawiłem się w minionych czasach. Wiele symboli rzeczywiście 
spowodowałem zniknąć, ale ludzie nie zabraknie powodów do ich bałwochwalstwa i fanatyzmu. 
Mówię do was: Zanim przyszłe pokolenia oddadzą pokłon dzisiejszym bożkom, Moja sprawiedliwość 
zniszczy je, a jedynymi filarami, które wytrzymają moc Mojej sprawiedliwości, będą te, które 
wspierają sanktuaria zbudowane na fundamencie waszego serca ─ sanktuaria wiary, pokoju i 
braterstwa. To, co duchowe, jest niezniszczalne. 



48 Wtedy, gdy ziemia będzie przygotowana, moja duchowa Nauka łagodnie wkroczy do serc ludzi w 
Trzeciej Erze, jej zwycięstwo nie będzie osiągnięte przez krew, ani przez zniewagi. Spirytualizm 
wejdzie poprzez wzajemne zrozumienie. Nikt, kto próbuje narzucić moją Naukę siłą, nie będzie 
żołnierzem prawdy, ponieważ moja Nauka nie przychodzi drogą materialnego podboju. Jeśli bowiem 
powiedziałem wam w Drugiej Erze, kiedy przygotowywałem was do królowania w waszych sercach, 
że Królestwo Moje nie jest z tego świata, to jakże inaczej miałbym wam powiedzieć dzisiaj, kiedy 
podnoszę waszą duszę, aby w nim królowała? Moja doktryna opiera się na fundamencie miłości. Ale 
wy o tym zapomnieliście i dlatego powiedziałem wam, że będę musiał powrócić między ludzi, aby 
przypomnieć im zapomniane prawo, które kochali wasi poprzednicy i za które wielu męczenników i 
apostołów zginęło, myśląc o was. 
49 Moje poświęcenie w tamtym czasie nie było wystarczające, dlatego jestem tu z wami ponownie. 
Potrzebni są nowi apostołowie i wkrótce wyślę ich z Boskim nasieniem. Jak wiatry, które idą od 
jednego krańca ziemi do drugiego, tak Moja nauka będzie się rozprzestrzeniać. Moi wysłannicy nie 
pójdą sami, świat niewidzialnych istot będzie im towarzyszył jako gospodarze światła, aby uczynić ich 
podróż bardziej cudowną, a oni naprawdę zostaną wysłuchani przez wszystkich. 
50 Uczniowie, uczcie się ode Mnie, aż nadejdzie czas, kiedy będziecie musieli iść głosić Moją naukę 
waszym bliźnim. Wiedzcie już, że gdy skończy się rok 1950, nie będziecie już w tym uniesieniu, aby 
mówić, że wystarczy wznieść wasze myśli do Mnie z tym przygotowaniem, którego was nauczyłem, 
aby z waszych ust wyszły słowa światłości. Rozwijajcie wasze dary duchowe, abyście mogli 
przyjmować Moje natchnienia. 
51 Daję wam te wskazówki, abyście je dokładnie przestudiowali i uchwycili ich znaczenie, co przyda 
się wam jutro, gdy będziecie musieli pouczać swoich bliźnich o mojej nauce miłości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 223  
 
1 Zstąpiłem do ciebie, aby cię szukać, bo od dawna błądzisz, nie robiąc nic, aby znaleźć prawdziwą 
drogę. 
2 Brakowało w was mojej obecności jako Mistrza, dlatego postawiłem się przy was, aby dać wam 
odwagę, siłę i wiarę do walki o wasze zbawienie. 
3 Wielka duchowa ignorancja ogarnia ludzkość, nie jest ona świadoma swojego przeznaczenia i 
swojej odpowiedzialności na ziemi, i dlatego zbłądziła. 
4 Człowiek nie wie, kim jest, a więc nie wie, jak wiele ma w duszy. Zadowolony był z rozwijania 
swoich ludzkich zdolności. Ale na to, co dotyczy duszy, nie zwrócił uwagi z powodu braku 
zainteresowania tym, co jest wzniosłe i szlachetne. 
5 Jak człowiek może w ten sposób odkryć zdolności, które ma w sobie? 
6 Trzeba było przybliżyć Mnie do waszego serca, abym was obudził z głębokiego duchowego letargu, 
w którym się pogrążyliście, i przypomniał wam, że nie jesteście zwykłą materią, że nie jesteście 
nieistotni, a tym bardziej pariasami 
7 Gdy usłyszeliście Moje słowo, rzekliście do Mnie z radością: "Panie, czy to możliwe, że w naszym 
jestestwie jest tyle darów?". Wtedy zacząłeś rozumieć coś z tego, czym jesteś i co znaczysz we 
wszechświecie. 
8 Czasami wątpicie w dary, o których wam powiedziałem, że jesteście ich właścicielami. Lecz ja wam 
mówię, że wasze wątpliwości pochodzą z tego, że nie rozwinęliście ich i dlatego nie mogą się one 
przejawić w sposób, w jaki chcecie. 
9 Prawdą jest, że istnieją przypadki, w których możesz dokonać niesamowitych dzieł przez samą 
wiarę. Musicie jednak wiedzieć, że to moja miłość udzieliła wam tego cudu, aby wzmocnić waszą 
wiarę, chociaż wy sami nie bylibyście jeszcze w stanie dokonać tego dzieła. 
10 Rozwój zdolności duszy wymaga długiego czasu, nie wystarczy jej też jedno ziemskie ciało, nie 
wystarczy jej też jedno ziemskie istnienie. Ale Moja Opatrzność, która jest we wszystkim, zawsze daje 
każdej duszy nowe ciała, w których może ona kontynuować swój rozwój, i pomaga jej w jej 
doskonaleniu się, aby mogła osiągnąć miejsce, które jest jej przeznaczone. Mówię wam o tym, 
ponieważ przyłapałem was na tym, że myślicie, iż to, co osiągnęliście, to bardzo mało w porównaniu z 
tym, co wam powiedziano, że posiadacie, a wtedy w waszym sercu rodzi się zwątpienie i ogarnia was 
przygnębienie. 
11 Dzięki temu, co wam teraz powiedziałem, będziecie mogli zrozumieć, że nie będzie możliwe, 
abyście w pełni rozwinęli dary, którymi wasza dusza jest obdarzona. Ponieważ należą one do istoty, 
która należy do wieczności i jest częścią nieskończoności, jest rzeczą naturalną, że w tak krótkim 
życiu, jakim jest życie człowieka na ziemi, nie dojdziecie tak daleko, by doświadczyć pełnego rozwoju 
niektórych waszych zdolności. 
12 Mimo to muszę wam wyjaśnić, że ponieważ wiecie, że w obecnej egzystencji nie możecie osiągnąć 
największego rozwoju waszych darów, nie powinniście zmniejszać waszego zapału do osiągnięcia 
wyższego rozwoju. Wręcz przeciwnie, rozważ, że jeśli możesz doświadczyć pełnego rozwoju swoich 
darów duchowych w jednym istnieniu, to byłyby one bardzo małe. 
13 Wszystko o co was proszę, to żebyście w każdym wcieleniu zrobili krok do przodu, lecz żeby to był 
mocny krok w kierunku doskonałości. Wtedy to wasza dusza będzie postrzegać swój postęp, jak 
objawia się z coraz większą mądrością poprzez te ciała, które są jej powierzone. 
14 Teraz jesteście w fazie przygotowania: już przez moje słowo zostały wam objawione wszystkie 
dary, które posiadacie, i zostało wam przedstawione zadanie, które macie wypełnić na waszej drodze 
rozwoju duszy. 
15 Zostaliście już poddani próbom, którym dusza musi być poddana, aby otrzymać przesłanie lub 
Boskie objawienie. Pozostaje wam tylko zacząć się rozwijać, ufając, że wasza ścieżka będzie 
oświetlona światłem sumienia, które zawsze powie wam, co macie robić. 
16 Pragniesz, aby twój dialog z duchem był doskonały, aby dar jasnowidzenia w pełni się objawił, aby 
moc uzdrawiania pozwalała ci w każdym przypadku dokonać cudu i aby dar słowa (wewnętrznego) 
zakwitł na twoich ustach i obfitował w pociechę, w mądrość i w proroctwa. Ale kiedy przekonacie się, 



że wciąż jesteście daleko od osiągnięcia tych wyżyn, stajecie się smutni, otępiali i ponurzy. Dlaczego 
więc, uczniowie? Czy nie rozumiecie, że wiele z tego, co chcecie osiągnąć, zależy od waszego 
przygotowania? 
17 Wiecie, jakie przygotowanie musi mieć uczeń, aby mógł odświeżyć się owocami swej duchowości, 
i co to znaczy żyć życiem czystym: być gotowym do modlitwy, do służby bliźnim, do oporu wobec 
pokus, aby w chwili, gdy będziecie potrzebowali waszej siły duchowej i waszych darów do wykonania 
jakiegoś dzieła miłości, znaleźć się w gotowości, a więc mieć satysfakcję, że spełnił się cud, o który 
prosiliście Ojca w modlitwie. 
18 Wtedy będziecie mogli zobaczyć pierwsze promienie światła Wielkiego Dnia, który od dawna był 
zapowiadany przez proroków i posłańców. Będziecie mogli odczuć, jak zstępuję w Duchu, by mówić 
wam o Życiu Wiecznym, które czeka was wszystkich, ponieważ wszyscy jesteście przeznaczeni do 
tego samego. 
19 Wnikam do wnętrza twej istoty, aby ci udowodnić, że nie ma dla Mnie żadnych barier ani 
przeszkód, które uniemożliwiałyby Mojemu Światłu dotarcie do samej głębi twej duszy; jestem tym, 
który sprawi, że zobaczysz, że jestem tym, który sprawi, że zobaczysz, że jestem tym, który sprawi, że 
zobaczysz 
20 Mówię ludziom, że skoro przeszli przez życie ziemskie, nie troszcząc się o obowiązki i zadania 
duszy, wysyłam im to przesłanie mądrości, aby się przygotowali i mogli wejść do życia duchowego, 
kiedy wszyscy zostaną wezwani. 
21 Mówię do nich: Skoro zagrodzili drogę duszy tu na ziemi, niech przynajmniej pozwolą jej 
przygotować się na czas, kiedy nie będzie już potrzebowała ziemskiego ciała. 
22 Czy uważasz, że życie jest ograniczone do twojej egzystencji na ziemi? Czy sądzicie, że Moje Prawo 
i Moja Nauka oświetlają tylko wasze życie na ziemi? Nie, wy, rzesze ludzi, którzy słuchacie Mojego 
słowa: nie ustanowiłem Boskiego Prawa dla waszego ciała, Ja oświeciłem nim waszą duszę. 
23 Wiem, dlaczego mówię do ciebie w ten sposób. Moje spojrzenie bowiem odkrywa wśród tłumu 
tych ludzi, którzy potrzebują, abym do nich w ten sposób przemówił. 
24 To materialiści, którzy nie widzą dalej, niż ich oczy są w stanie zobaczyć, którzy nie wierzą, że poza 
ich umysłami i zmysłami zaczyna się wieczność, prawda, mądrość. 
25 Ci, którzy już zaczynają pozwalać, by dusza duchowa panowała w ich dziełach, w ich myślach i w 
całym ich życiu, ci, którzy już zaczynają uwalniać swoją duszę od wszystkiego, co ją wiąże ze światem, 
nie potrzebują, bym do nich mówił w ten sposób. Oni również przyszli na manifestację Mojego słowa 
zmaterializowanego, nie rozumiejąc tego, co usłyszeli, nie pojmując jego znaczenia, i również ich 
nawiedziłem w tym, co najbardziej kochali w życiu. 
26 Królestwo Ducha jest nieskończone, ale aby uzyskać wzniesienie, które pozwoli wam cieszyć się 
nim i żyć w nim, trzeba znać drogę i mieć światło, aby się do niego wznieść. Nie myślcie jednak, że 
lekceważę wasze ziemskie życie: nie, uczniowie. Dlaczego miałbym to lekceważyć, skoro 
przygotowałem to dla ciebie? Zrozum, że życie w świecie materialnym jest również częścią życia w 
duchowym, nieskończonym i wiecznym królestwie. 
27 Ściśle mówiąc, celem, który moje słowo ma spełnić wśród was, jest wskazanie wam pewnej drogi, 
po której powinniście kroczyć, aby osiągnąć uduchowienie. 
28 Kiedy mówię wam o Życiu Duchowym, nie odnoszę się tylko do istnienia bezcielesnych dusz, lecz 
uświadamiam wam, że Życie Duchowe jest wszędzie, ponieważ wszystko z niego pochodzi. 
29 Tylko światło tego życia będzie w stanie objawić wam prawdę; tylko w nim ludzie będą mogli 
zrozumieć wszystko, co widzą i co powinni wiedzieć. 
30 Ci, którzy upierają się, że nie chcą poznać życia duszy, będą tylko biednymi istotami, które będą 
żyły na ziemi bez celu, potykając się i upadając, nie zdając sobie sprawy, że na dnie swej istoty noszą 
klucz do drzwi wieczności, a także lampę, która może im oświetlić drogę prowadzącą do pokoju, 
mądrości i szczęścia. 
31 Ale moje miłosierdzie budzi ich z głębokiego snu, podnosi "ostatnich", aby pomagali "pierwszym" 
w ich walce z materializmem ─ we wszystkim, czego oni nie byli w stanie zrobić. 
32 Świat jest przygotowany i oczyszczony przez ból i czeka na uczniów Boskiego Mistrza. Ludzkość 
przechodzi przez godzinę próby. 
33 Zrozum wielkość swojej misji. 



34 Oświecę twoją drogę, gdy twoje światło zaciemni się na krótki czas, aby twoja dusza nie potknęła 
się i nie zbłądziła. Wy bowiem jesteście posłańcami pokoju, posiadaczami wiecznego objawienia. 
35 Twoja forma kultu nie będzie więcej być skażone przez obcych wpływów, ani nie będzie ponownie 
wpaść w duchową niewolę. 
36 Niech mężczyźni nie wieszają przed waszymi oczami obrazu swego Pana, ponieważ nie byli jeszcze 
w stanie odkryć mojego prawdziwego obrazu, choć mają go w sobie. 
37 W każdym człowieku jest coś więcej, tajemniczy skarbiec, coś nieskończonego, tajemnica. Tam jest 
sanktuarium, gdzie mieszka Ojciec, którego drzwi są zamknięte, bo nie potrafiliście przeniknąć do 
waszego wnętrza. Człowiek nie był w stanie odkryć prawdziwego sanktuarium, które nosi w sobie. On 
patrzy tylko na zewnątrz i czuje tylko to, co zewnętrzne. Jest to ciało i zmysły fizyczne. 
38 Jest to czas, kiedy cała ludzkość jest duchowo uśpiona. Nie ma ani jednej wspólnoty religijnej, 
która oddawałaby prawdziwą cześć swojemu Bogu. Powstaniecie, aby nieść Moje słowo i świadczyć o 
Mnie swoim przykładem. Bez uczynków miłości, Moja nauka na waszych ustach nie będzie miała 
mocy przekonywania. 
39 Poślę was do narodów, gdy zobaczę was przygotowanych, gdy prawda będzie w waszej duszy i w 
waszym "ciele". Wtedy będziecie mogli rozwiązywać wielkie konflikty, będziecie mogli pokonywać 
wielkie huragany nie dając się zmieść, będziecie mogli przetrwać burze i pokonywać gęstą mgłę, 
ponieważ już otwieracie swoje oczy na wyższe światło niż jakakolwiek ludzka nauka. 
40 Ponieważ jesteś pokorny, jesteś przeznaczony do usuwania wielu zasłon przed filozofami i 
uczonymi. Dla was wszystkich będzie pokój, pociecha i zbawienie. 
41 We wszystkich narodach ziemi, poprzez intuicję i sny, daję obecnie znaki Mojej nowej 
manifestacji. W pobliżu słychać już echo Moich kroków. 
42 Zrozum, jak bardzo cię kocham: dlaczego się Mnie boisz? Ten, kto jest w Moim Prawie, nie ma się 
czego ode Mnie obawiać. 
43 Słuchacie mnie z czcią i pobożnością, a jednak boicie się mnie. Powodem jest to, że twoje 
sumienie mówi ci, że nie wykonujesz jeszcze doskonałych uczynków. 
44 Wykonuj swój obowiązek wobec Boga swego i bliźnich, spłacaj swój dług wdzięczności, a wszyscy 
będziecie przyjęci przez Pana. 
45 Jeśli niektórzy, przez niezdarność, brak nauki, brak duchowości lub przez niewiedzę, zatrzymują się 
w drodze, niech nie zatrzymują się też inni. Lecz udzielcie pomocy temu, który upadł, i obudźcie tego, 
który śpi. 
46 Zaprawdę powiadam wam, "pierwsi" nie osiągną prawdziwej doskonałości na tej ziemi, ani wy, 
nawet jeśli posuniecie się dalej na ścieżce. Po nich przyjdą inni, którzy zrobią kolejny krok naprzód, a 
po nich inni, którzy pójdą jeszcze dalej, i tak dalej. Lecz podczas gdy one postępują w swoim rozwoju, 
wy, jako istoty duchowe, będziecie już wznosić się duchowo. Dlatego właśnie mówię wam, że 
"pierwsi" muszą zawsze torować drogę "ostatnim". 
47 Wkrótce opuścicie to ziemskie ciało i wtedy, gdy wejdziecie do świata duchów, przekonacie się, że 
wasza droga życia na tej ziemi nie była bezużyteczna i że wiedza spirytualistyczna pozwoliła wam, gdy 
opuściliście ciało, rozwinąć skrzydła duszy, by dotrzeć w pobliże waszego Ojca. 
48 Pielęgnujcie nadzieję tego nowego życia, a będziecie pocieszeni w nieszczęściach, które teraz 
cierpicie w tej dolinie łez, krwi i śmierci. 
49 Uczyńcie waszych bliźnich moimi uczniami. Zobacz, jak "ostatni" natychmiast rozumie moje słowo. 
Zrozumcie, że nie wolno wam oferować mu złych owoców. 
50 Ludzkość osiąga obecnie pewną dojrzałość duszy, aby zrozumieć moją pracę. 
51 Po 1950 r. doktryna ta nie zostanie zapomniana, raczej rozkwitnie. Praca stanie się bardziej 
intensywna, a złote księgi zostaną otwarte, aby mogła z nich płynąć mądrość i zrozumiecie to, czego 
wcześniej nie rozumieliście. Pisma, które zawierają moje zasady i moje przypowieści, będą 
przenoszone z prowincji do prowincji, z domu do domu i z serca do serca. 
52 Wtedy zobaczycie, jak wielu zgotuje wam dobre powitanie i przyjmie was z otwartymi ramionami, 
ponieważ ich dusza będzie tęsknić, aby zobaczyć Ojca na Jego prawdziwym ołtarzu. 
53 Będziecie przekazywać Moje nauki, posługując się naukami i przykazaniami Mojżesza, pamiętając 
o słowach Jezusa i o tym, co wam objawiłem w tej "Trzeciej Erze", łącząc wszystko w jedno dzieło 



54 Na świecie wybuchnie "wojna" światopoglądów i nauk. Ale dopilnuję, aby ten ruch doprowadził 
was do światła. 
55 Moja światłość jest na całej ziemi. Na całym świecie będę wychowywał mężczyzn i kobiety, przez 
których będę dawał znać o sobie. 
56 Ten naród, w którym żyjecie, wypełni wielką misję w tym czasie i w czasach przyszłych. W 
największym bólu i w wielkich próbach będzie ona bastionem, będzie dawać światło i pokój, będzie 
wsparciem dla innych narodów. Jej serce uwolni się od samolubstwa i przewagi i zmieni się na 
miłosierne i braterskie. 
57 Wszystkie wspólnoty religijne będą sądzone, a najpotężniejsi będą najbardziej dotknięci. Nie 
wiesz, który z nich weźmie na swoje ramiona swój tron chwały, aby przenieść go do innych krain, 
uciekając przed moją sprawiedliwością. 
58 Dziś chcę wam powiedzieć, że nie będą wśród was wznoszone żadne materialne kościoły ani 
ołtarze fanatyzmu. Obrzęd i tradycja znikają. Przed Tobą nie będą się wywyższać ani kapłani, ani 
duchowni. 
59 Nie będziecie mieli władzy ani żadnej mocy, aby nadawać tytuł świętego komukolwiek z ludzi. 
60 Ci, którzy osiągną silne duchowe przywiązanie do mojej Boskości, będą najbardziej pokorni. 
61 Nadszedł czas, kiedy ani jeden kamień nie zostanie pozostawiony na innym niedoskonałym kulcie, 
kiedy jedyny kościół będzie w człowieku, ołtarz w jego sercu, ofiara w jego pracach, świecznik w jego 
wierze, a dzwon w jego wezwaniu, budząc śpiące dusze. 
62 Mówię do was z miłością, abyście Mnie poznali przez tę miłość. 
63 Jesteście małymi stworzeniami, które prowadzę na drogę duchowego wzrastania i którym 
przebaczam ich winy, aby nauczyły się przebaczać bliźniemu. 
64 Fathom moje słowo sylaba po sylabie, że ye może być silny duchowo, i być jako laska wśród ludzi. 
65 Dałem wam moje światło, którym będziecie mogli oświecać waszych braci i siostry. Z tą władzą, 
jak Jezus, wyzwolicie dusze ciemności, które związane i zdezorientowane zamieszkują ziemię. 
66 Moje światło otacza i ogarnia wszystko, ponieważ wszyscy wyszliście z mojego Ducha. Należysz do 
mnie i do mnie musisz wrócić. 
67 Nie myślcie, że przychodzę tylko ze względu na naród izraelski. To prawda, że od najdawniejszych 
czasów dawałem wam prawa, nakazy i polecenia, aby uczynić was Moimi uczniami, którzy mają 
nauczać ludzkość, którzy mają być wzrokiem dla niewidomych, laską dla chromych, uzdrawiającym 
balsamem dla trędowatych. Dlatego zostawiłem was tylko jako starszych braci i siostry. 
Ale chcę też, abyście zrozumieli, że kiedy mówię o tych cierpieniach, mówię o zaślepieniu duszy, o 
braku umysłowej mobilności lub wolności, o trądzie, który jest wadą i grzechem. Wiedz, że to twoją 
duszę chcę zbawić, choć i twoje ciało jest godne Mojego miłosierdzia. Ale do tego daję to wszystko 
dodatkowo. 
68 W waszej duszy znajduje się wielka uzdrawiająca siła, która nie została w pełni ujawniona z 
powodu braku wiary i zaufania w ten dar. 
69 Dusza przyobleczona jest w moją łaskę, lecz potyka się z powodu słabości ciała. Dążcie do 
harmonii i jedności pomiędzy waszą duszą i waszym ciałem, abyście mogli pełnić moją wolę. 
70 Moje słowo jest krystalicznie czystą wodą, która was orzeźwia, tak że nie pragniecie już więcej na 
tym świecie. 
71 Ludzkość szuka Mnie i kocha Mnie w swoich wspólnotach religijnych i sektach, otrzymuje Moją 
pieszczotę i Moje światło. 
72 Dusze są na różnych szczeblach drabiny, ale kocham je wszystkie jednakowo i daję im środki, aby 
mogły dojść na szczyt. W ten sam sposób powinniście kochać swoich bliźnich, nie zważając na stopień 
ich duchowego zaawansowania. 
73 Chcę, abyś otworzyła całkowicie swoje serce, aby przygotować w nim moje mieszkanie i zapalić w 
nim pochodnię wiary. Chcę cię nauczyć odczuwać ból innych tak, jakby to był twój własny. 
74 "Plemiona" tego "ludu" zjednoczą się duchowo przed nadejściem zapowiadanych wielkich 
kłopotów. 
75 Musicie teraz zdobyć zasługi, aby świat mógł osiągnąć światło na swojej drodze i abyście mogli 
duchowo zwalczać egoizm i nienawiść, które ponownie zawładnęły sercami ludzi. 



76 Błogosławiony, który Mnie słucha i otwiera drzwi swego serca, albowiem on będzie moim dobrym 
uczniem. 
77 W waszych sercach umacniajcie wiarę, nadzieję i miłość, aby w nich była całkowita ufność w 
waszego Pana, abyście nie odczuwali znużenia w drodze ani nie ustawali, i abyście pełnili dzieła 
miłosierdzia wobec cierpiących. 
78 To jest ziarno, które zawsze wam powierzałem. Jeśli jednak nie osiągnąłeś doskonałych uczynków, 
tak jak twój Ojciec, to dlatego, że jesteś dopiero w połowie drogi i twoje ciało wciąż grzeszy. 
Wszystko to wiem i dlatego szukam cię z nieskończoną cierpliwością. 
79 Dlatego w tym czasie tworzę lekcję po lekcji Księgę Mądrości, którą pozostawię przed waszymi 
oczami, kiedy wycofam Moje Słowo. Znajdziecie w nim nauki, które zachęcą was do dalszego 
podążania wąską ścieżką wypełniania waszej misji, pełni nadziei, tęskniąc za ziemią, którą wam 
ofiarowałem, a która jest Moim własnym łonem. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 224  
 
1 Zapisuję każde z waszych dzieł w księdze wzlotu duszy. A żebyście mogli poznać swoje zadanie na 
ziemi, wzbudziłem dary duchowe, które wam powierzyłem od początku czasów. 
2 Wyszliście ode Mnie i od tego momentu byliście przygotowani, a kiedy posłałem was na ziemię, 
która jest miejscem walki i doskonałości, dałem wam Prawo, które uczy was kochać waszego Ojca, a 
także mówi wam: kochajcie się wzajemnie, abyście byli w harmonii ze wszystkimi istotami, które 
stworzyłem. W Moich oczach wszyscy jesteście wielcy, godni. Stworzyłem wszystkich z tą samą 
miłością, i dla mnie nie ma różnic między jednym a drugim. 
3 Długo czekałam na powrót dzieci. Jeśli wasze serce nie jest poruszone, gdy słyszycie Moje słowo, 
jeśli nie ronicie łez skruchy, to dlatego, że nie patrzyliście i nie czekaliście na spełnienie Mojej 
obietnicy danej wam w Drugiej Erze. Przyszedłem teraz, aby przynieść duchowe i materialne korzyści. 
Moje Słowo, które jest owocem Drzewa Życia, zaspokoi wasz głód. Wprowadzam pokój dla ludzi 
dobrej woli, który jest nagrodą, jaką daję wam za wypełnianie Moich przykazań na ziemi. 
4 Podnieście waszą duszę, oczyśćcie wasze serce i wejdźcie w duchową komunię ze Mną w akcie 
miłości do Mojej Boskości. Wyleję na ciebie Moje dobrodziejstwa. 
5 Módlcie się, a wasza modlitwa nawróci grzeszników i przekona o swoim występku tego, który 
zgrzeszył w niewiedzy i nie wie, jak bardzo wykroczył przeciwko mnie. Usuwam zarodek zła i daję 
wam poznać korzyści płynące z odnowy i wypełnienia misji. 
6 Dla każdego z waszych dobrych uczynków mam błogosławieństwo, dla waszych problemów 
rozwiązanie, a dla waszych bólów uzdrawiający balsam. Lecz potem, gdy będziecie zdrowi i silni, 
nauczajcie waszych bliźnich, pobudzajcie ich do dobrego i bądźcie dla nich przykładem, aby nie tylko 
słowa mówiły o Mnie, ale i wasze czyny świadczyły, że jesteście Moimi uczniami i że bierzecie Mnie za 
przykład. 
7 Mówię do świata chrześcijańskiego i do tego, który nie uwierzył w Chrystusa, do ludu Izraela, to 
znaczy do wierzących w Mojżesza. Wszystkim dam Moje światło i Moją pieszczotę. To światło 
wyeliminuje błąd i niewiedzę, a wiara we Mnie zjednoczy wszystkie dusze i uczyni je równymi między 
sobą. 
8 Po wielkiej walce, pokój powróci do ludzi. Dzisiaj napotykacie wrogów wobec waszej wiary, waszej 
duchowości i waszych dobrych uczynków, ponieważ panująca atmosfera jest nieczysta i nie byliście w 
stanie zatrzymać postępu zła. Ale tak naprawdę, to wy jesteście tymi, którzy mają za zadanie 
przekształcić ten świat, przywracając mu zdrowie, pokój i wiarę, które utracił. 
9 Nie będziesz sam w swojej walce. Wcześniej twój Bóg walczy, i robi to jak zawsze. Moce zła zostaną 
związane, człowiek zostanie uwolniony i przywrócone mu życie, a wiara powróci do jego serca. 
10 Jeśli odnosicie wielkie triumfy w korzystaniu z waszych darów, nie bądźcie z nich dumni, nie 
pozwalajcie się podziwiać tylko dlatego, że byliście narzędziem, którym posługiwałem się, aby 
"przemawiać" do ludzi 
11 Pamiętaj, że przebaczyłem ci twoje przewinienia i usunąłem twoje niedoskonałości. 
Wykorzystałem proste, niewykształcone i nieświadome umysły, które wyćwiczyłem do wykonywania 
Moich rad. 
12 Słowo moje będzie zachowane na piśmie. Ta książka będzie przewodnikiem i instrukcją dla ludzi. 
Jeśli nie jesteś wystarczająco przygotowany do zrozumienia moich nowych zastrzeżeń, kontynuuj 
studiowanie mojego Słowa. Przygotowuję serca uczniów, którzy mają opracować tę książkę. W nim 
znajdziecie moją istotę i moją obecność. To będzie dziedzictwo, które pozostawię ludzkości. Ci, którzy 
zostali zainspirowani przeze mnie, będą uchwalać prawa miłości, pozostawiając mądre nakazy, myśli i 
zasady, które świat pozna. Słowo Moje bowiem znajdzie gotowe do przyjęcia serca u wszystkich 
ludów ziemi. 
13 Te narody, które przeszły przez trudy wojny, czekają na wysłanników, którzy utwierdzą ich w 
wierze, że przyszedłem ponownie, aby ustanowić Moje Królestwo w duchu człowieka i zawrzeć z nim 
przymierze miłości i sprawiedliwości, jak jest napisane 
14 Umieściłem po twojej prawej ręce anioła stróża, który zna twoje życie. Jego zadaniem jest 
prowadzenie was, ochrona przed niebezpieczeństwem. Jest to "świat duchowy", który wam pomaga, 



wypełniając wielką misję miłości. Masz Eliasza, ofiarnego pasterza, który prowadzi twoją duszę, czy to 
wcieloną, czy już nie wcieloną. 
15 Jego imię nie jest znane całej ludzkości, ani jego misja. Ale wkrótce nauczy się, że On jest moim 
poprzednikiem w każdym czasie. Maryja jest macierzyńską miłością i waszą pociechą we wszystkich 
utrapieniach, którym poddawana jest dusza. Ona wstawia się za tobą, a w tych trudnych czasach stoi 
przy tobie, aby zachęcić cię w próbie. Ona jest orędowniczką między Synem a Ojcem. A Mistrz, który 
do was przemawia, przyszedł, aby was pouczyć i pozostawić was przygotowanych jako Moich 
naśladowców, gdy odejdę. 
16 Ludzkości, powracam do ciebie za pośrednictwem ludzkiego umysłu, aby umieścić Moją naukę w 
twoim duchu, a Moją istotę w twoim sercu. Powracam do was jako pochodnia niebiańskiego światła, 
by prowadzić ludzi na drogę uduchowienia, która jest drogą do życia wiecznego. 
17 Światło moich nauk oświeca was, abyście mogli świecić w cieniu tego świata. 
18 Przyjąć tę wiadomość, że Chrystus wysyła cię tak, że może mentalnie komunikować się z Ojcem 
Niebieskim, bo On z miłością odpowie ci w ten sam sposób. 
19 Przyjmijcie, wy, utrudzeni, którzy znużyliście się cierpieniem: przyjdźcie i odpocznijcie w Mojej 
miłości. Jestem pokojem i spokojem ducha, i chcę pozostawić to samo w twojej duszy. Jestem 
waszym nosicielem krzyża i waszą nadzieją. Radujcie się i wspierajcie, jestem z wami! 
20 W tych chwilach, kiedy słyszysz Moje słowo, czujesz się szczęśliwa. W Moim Boskim Duchu jest 
pokój, gdy czuję, że mnie słuchacie i chcę wam przekazać to uczucie. Długo czekaliście na Mój 
powrót. 
21 Zachowaj moje słowo, które jest złotą pszenicą, i nie trać go. Konieczne jest, abyś poznał ogromne 
znaczenie dobroczynności, bo wtedy doświadczysz cudów, które działa dobroczynność. Jakże smutne 
jest, gdy któreś z moich dzieci nie odczuwa w swoim sercu radości, której doświadcza jego duchowa 
dusza! Chcę widzieć Cię pocieszającego, kochającego, uzdrawiającego, czy to ciało, czy duszę tego, 
kto cierpi. Ten, kto kocha, nie zna nienawiści, która pogrążyła życie. Ten, kto kocha, nie zna urazy, 
która niszczy serce i smuci duszę. Ten, kto kocha, ma dobroć w swoim słowie, w swoim wyglądzie i w 
swoich dziełach, jego życie jest pełne miłości, a jego fizyczna śmierć będzie łagodna. 
22 Wiecznie Mój Duch pociesza was swoim ojcowskim słowem. A jednak, gdy głęboko cierpicie i 
wołacie do mnie w swoim bólu, wierzycie, że wasze wołanie nie zostało przeze mnie wysłuchane. 
Wątpicie, ponieważ nie jesteście w stanie mnie poczuć. Bo choć nosisz mnie w sobie, nie wiesz o tym, 
ani nie wierzysz. Kiedy nie powiedziałam ci, że cię kocham? Gdybyście mogli mnie usłyszeć, bylibyście 
szczęśliwi. Każdy człowiek byłby siewcą na Moich polach, szkółkarzem w Moich sadach, a jego ziarno 
miłości byłoby przeze Mnie podlewane. 
23 Jesteście zmaterializowani i dlatego zbłądziliście i czujecie się oddaleni ode mnie. Ale dam wam 
spirytualizację, która przybliży was do tego źródła mądrości i objawienia. Wielu jest takich, którzy 
codziennie czytają na kartach mojej Ewangelii, nie stosując i nie żyjąc moimi naukami. Jaki pożytek 
przyniesie im powtarzanie moich słów? Natomiast ci, którzy idą za Mną drogą serca, uczuć, zbliżają 
się do swego Mistrza. 
24 Zaprawdę powiadam wam: przyjdźcie do Mnie, ludzie, ale to musi być na drabinie miłości, 
wspaniałomyślnej myśli. Zacznijcie teraz, abyście mogli zakończyć wasze cierpienia, abyście mogli 
przestać płakać i obudzić się z tego snu, w którym się pogrążyliście. 
25 Jest tak wiele sposobów, aby mi służyć i być użytecznym dla swoich bliźnich. Rozrzućcie Moje 
nasienie jako pociechę dla tych, którzy cierpią. Wytrzymaj próby bólu, które cię spotykają w twojej 
podróży przez życie dzięki wierze. Wiara nie zna "niemożliwego", ponieważ jest darem Bożym. 
Zjednoczona z miłością, będzie waszą obroną przed burzami tego świata. Bez dobrych uczynków w 
życiu, czym będziesz? Korzystaj z tego istnienia, bo jeśli tak się nie stanie, nie zaznasz zdrowia duszy, 
gdyż czerpie ona swą siłę jedynie z dobra. Dbajcie o to, aby wasze myśli były czyste jak lilie, aby wasze 
dzieła miały woń kwiatów. 
26 Powstańcie, ludzie, i przyjdźcie do mnie, bo was oczekuję. Chodźcie drogą serca, a osiągniecie w 
niej swój cel, a nawet jeśli miną wieki, ja nadal będę na was czekał. 
27 Nie bądźcie jak młode ptaki, które giną w swoich gniazdach, zanim nauczą się latać. 
28 Mówię do was poprzez myśli, które pochodzą od Boga w czasie wewnętrznej gotowości (nosicieli 
głosu), nawet jeśli są one wyrażane przez ludzkie usta. Moja Obecność przychodzi do was, pieści was i 



budzi was. Nie czekajcie więc na jutro, by pieścić tych, którzy z kolei czekają na was. Nie chcę słyszeć, 
jak mówisz: "Jutro wyruszam, aby wypełnić swoją misję". Bo jeśli nie użyjesz swojego życia, nadal 
będziesz wylewał łzy, a ja nadal będę na ciebie czekał. Jesteście moim ukochanym ziarnem, które pod 
moją opieką obiecuje przynieść piękne kwiaty i dobre owoce. 
29 W wieczności są dusze tych, którzy byli wielcy na świecie przez swoją miłość, swoje miłosierdzie. 
Tam jednoczą się po wykonaniu swojego zadania na ziemi i stamtąd udzielają pomocy słabym 
istotom ludzkim i bojaźliwym duszom, które wciąż błąkają się po świecie, i wylewają swoją miłość na 
ludzkość. Tam nie ma podziałów ani wyobcowania, jak w waszym świecie, gdzie ludzie ani nie 
kochają, ani nie rozumieją się nawzajem, ponieważ ich wyznania i dogmaty religijne oddzielają ich od 
siebie. Wiedz, że religie są tylko tymczasowymi ścieżkami, które prowadzą dusze do Światła, gdzie 
wszyscy będą świecić jednakowo, zjednoczeni prawem miłości. 
30 Dlatego mówię wam, że miłość powinna być kamieniem węgielnym każdej religii, ponieważ to 
światło jest poza wszelką teorią, nauką czy filozofią, jest odczuwane i znane przez wszystkie istoty 
ludzkie. 
31 Wśród tłumów, którzy słuchają mojego słowa w tym czasie są te z silnymi i rozwiniętych dusz, 
którzy przychodzą pragnąc duchowe i unikając ceremonii, obrzędów i form kultu. Przychodzą pragnąc 
Boga jako miłości i jako mądrości, którego wielbią bardziej niż materię, a kiedy są już wolni, czują, że 
nie potrzebują ani kapłanów, ani mistrzów, ani nauczycieli. Są jak pochodnie, które oświetlają drogę 
innym. 
32 Wielu z tych, którzy żyją dzisiaj w "Duchowej Dolinie", wyznaczyło wam drogę ewolucji swoim 
niezatartym piętnem wiary, miłosierdzia, mądrości i miłości. Są to wysokie, promienne istoty, które 
spotkacie, gdy powrócicie na tamten świat. One bowiem zjednoczą wszystkich w nieskończonej 
miłości Ojca, w której powinny być zjednoczone wszystkie wspólnoty zakonne na ziemi. Przesłania, 
które te istoty tego świata wysyłają, przylatują jak białe ptaki, by osiąść w umysłach tych, którzy są 
przygotowani przez miłość i inspirację. Jak wiele z tych myśli, inspiracji czy przesłań, które 
przychodziły do ludzi w postaci aniołów, musiało powrócić do Poza, ponieważ nie byli oni w stanie ich 
przyjąć. Tam, w moim łonie, będą czekały na ludzkie serca, które przygotują się, by wysłać je jeszcze 
raz, jak tchnienie miłości. 
33 Przygotujcie się, o ludzie! Nie zamykajcie dłużej swoich serc, gdy wiadomość do was powraca, gdy 
powracają fale, gdy śpiew ptaków powraca wraz ze świtem, gdy nadzieja powraca do serc 
zmęczonych cierpieniem i oczekiwaniem. 
34 Miłość! Ci, którzy nie kochają, noszą w sobie głęboki smutek: że nie posiadają, że nie czują tego, co 
w życiu najpiękniejsze i najwyższe. 
35 Tego właśnie nauczył was Chrystus swoim życiem i swoją śmiercią, i to przekazał wam w swoim 
boskim słowie, streszczonym w zdaniu: "Miłujcie się wzajemnie miłością, jakiej Ja was nauczyłem". 
36 Nadejdzie dzień, kiedy ci, którzy nie kochali, uwolnią się od goryczy i uprzedzeń, przyjdą do Mnie i 
spoczną ze Mną, gdzie powrócą do życia i usłyszą Moje miłosierne Słowo pełne nieskończonej 
czułości. Zaprawdę powiadam wam: W miłości Mojej jest Moja siła, Moja mądrość i Moja prawda. 
Jest jak nieskończona drabina o różnych stopniach, która objawia się w różnych formach, od 
najniższych istot ludzkich do najwyższych dusz, które osiągnęły doskonałość. Kochaj, nawet na swój 
sposób, ale kochaj zawsze. Nienawidź, bo nienawiść ciągnie za sobą ślad śmierci, podczas gdy miłość 
sprawia, że przebaczasz i zapominasz o wszystkich urazach. 
37 Badajcie moje słowo. Chcę usłyszeć, jak mówicie o darach Ducha, o miłości, o miłosierdziu. 
38 Wiedz, że mądrość uzyskuje się również przez uczucia serca. Te uczucia stają się słowami, które 
zawierają głębokie nauki, wzniosłe idee, które zaszczepia miłość. 
39 Daję wam to światło, aby wasze życie było wzniosłe i przemienione, abyście z tego światła dawali 
chorym, dzieciom i potrzebującym, bo w ten sposób się nie znudzicie. 
40 Stańcie się apostołami dobroci, a wasze duchowe oblicze stanie się tak piękne, że odbije się w 
waszych dziełach. 
41 Jeśli uwierzyliście, że osiągnęliście niebo, ponieważ słuchacie moich nauk, jesteście w błędzie. 
Niebo zostanie osiągnięte tylko przez tych, którzy podążają za moimi naukami. Jeśli sądzicie, że 
uczestnicząc w obrzędach różnych wspólnot religijnych, dusza uzyska niezbędny spokój ducha, to 
mówię wam z całą pewnością: Nie! Dusza ma pokój tylko wtedy, gdy sumienie nie zarzuca jej. 



42 Moja miłość zawsze szuka tego, kto jej najbardziej potrzebuje. Więc stałem się człowiekiem w tym 
czasie, aby poświęcić się dla ludzi. Aby ludzie usłyszeli Moje słowo. Jednak, choć słyszeli prawdę, nie 
rozpoznali mnie, a ich ślepota kulminowała w przelaniu niewinnej krwi Baranka. 
43 Jerozolima! Jerozolima! Ziemia, na której skończyło się moje przepowiadanie i poświęcenie. Nie 
będziesz jedynym, który przeżywa ból i wojnę. A jednak zostaniecie dotknięci ciężkim cierpieniem. 
Ale będzie wojna w innych miejscach, ponieważ ludzie tworzą ją swoim myśleniem, i w niej będą 
musieli znaleźć swój koniec. 
44 Jeśli ludzie myślą o wojnie w swoich myślach, to dlatego, że nie mają miłości w swoich sercach. Ale 
pytam się ciebie: Dlaczego nie potrafisz kochać, ani przebaczać? Czy myślicie, że tych, którzy mnie 
poświęcili, kocham mniej niż tych, którzy za mną płakali? Wiedzcie, że przez wasz brak miłości i 
zrozumienia wciąż mnie krzyżujecie. 
45 Jerozolima jest teraz miejscem bólu, a ja wam mówię: Strzeżcie się przelewania niewinnej krwi lub 
oczerniania Moich wysłanników, bo wasze dzieci będą wtedy wylewać wiele łez z powodu każdego, 
kogo odrzucacie, i będą cierpieć wielki ból z powodu tego, któremu sprawiacie ból. Nie będzie to 
moją karą, lecz owocem waszego zasiewu. 
46 Płaczcie, wy ludzie, jeśli nie wiecie, jak kochać, płaczcie, jeśli nie wiecie, jak przebaczać, płaczcie z 
goryczą tego, kto płacze za własną śmiercią. Kto bowiem nie miłuje, nie może przyjść do Mnie. 
Dlatego mówię do was: Płaczcie, bądźcie poruszeni wewnątrz, bo jeśli czujecie, to dlatego, że wciąż 
macie życie i możecie obmyć się w waszych łzach skruchy. 
47 W każdym czasie zwracałem się do dzieci Mojego ludu, aby im przypomnieć Pakt Przymierza, który 
zawarli z Ojcem, i aby im powiedzieć, że są posłańcami Mojego Pokoju wśród tej ludzkości, która 
zbłądziła na drogi grzechu; Ja jestem posłańcem Mojego Pokoju wśród tej ludzkości, która zbłądziła 
na drogi grzechu 
48 Światło moje zawsze oświecało drogę "Izraela", aby w nim czynił dzieła przyjemne w oczach 
Pańskich. 
49 Światło mojej Boskości zawsze świeciło na ludzi. Ale kiedy myśleli, że zostali porzuceni, stracili 
swoją duchowość i wiarę i popadli w bałwochwalstwo. 
50 Dlatego jego postęp duchowy był powolny. Gdyby ten naród od najwcześniejszych czasów 
wyzwolił się z egoizmu i przekazał narodom ziemi wszystko, co mu dałem i objawiłem, Moje Prawo i 
Moja Nauka byłyby respektowane przez całą ludzkość. Ale spójrzcie na świat, jak przechodzi bez 
Mojego Prawa, pijąc bardzo gorzki kielich i cierpiąc głód i ból. 
51 Moi ludzie nie byli w stanie zapobiec przesiąknięciu ziemi ludzką krwią. Pokój nigdy nie nastał, 
ponieważ jego posłańcy zachowali go w swoich sercach dla siebie, ponieważ wątpili w możliwość 
dokonania tego cudu. Jesteście jak mój uczeń Tomasz, który dał wam bolesny przykład i ukazał się 
wam jako mój apostoł, który zwątpił w moją prawdę. Wśród was są też tacy, którzy wątpią. 
52 Są dzieci tego ludu, których serca stały się próżne, aż pomyśleli, że są nieskromnymi panami na 
ziemi. Są to dusze, które są zdominowane przez materializm świata i potrzebę serca, aby się 
popisywać. 
53 To ci, którzy zapomnieli o mojej sprawiedliwości i nieśmiertelności duszy, okryli się ciemnym 
bandażem, który nie pozwala im zobaczyć jasności mojego światła. Jednakże moja sprawiedliwość i 
moja miłość zstępują w tym czasie na członków tego ludu, którzy zgodnie z moją wolą ponownie 
wcielili się na ziemi, aby powiedzieć ludziom, jak rozprowadzać mój pokój i moje błogosławieństwa 
wśród ludzkości. 
Wśród tego ludu są ci, których wysłałem w tym czasie, aby uwierzytelnili moje nowe objawienie 
wśród was i aby później dali o nim świadectwo waszym współtowarzyszom. Odczuwacie teraz głęboki 
ból, gdy widzicie, że choć jesteście blisko waszego Pana, nie kochacie się nawzajem, nie uznajecie 
siebie nawzajem i macie chwile, gdy czujecie się pozbawieni pokoju. 
54 Nie ujrzycie Mnie w tym czasie jako człowieka, ale chociaż nie ujrzycie Mnie waszymi oczami, 
uwierzycie w Moje objawienie. Będziecie musieli rozpoznać czas, w którym znajdujecie się duchowo, 
oraz misję, którą wam powierzyłem. 
55 Ten czas odpowiedzialności ciąży na tobie. Aby posunąć się naprzód w walce, zgłębiaj moje słowo 
przedtem, z uczuciem, jakbyś słuchał Mistrza na brzegu rzeki. W tym czasie, dzięki odnowieniu, wasza 



dusza osiągnie wielką czystość i stanie się godna dzielić się swoimi darami z innymi, i godna 
przebywać w mojej Obecności. 
56 Gdy świat dowie się, że mieliście Mnie wśród siebie i słyszeliście Mnie, będzie szukał w tym ludzie 
cnót, przykładów i nauk zdolnych go przekonać. 
57 Nie tylko ty będziesz czynił dobro innym. To Ja przygotowuję serca, aby mogły wyświadczyć ci 
przysługę, gdy będziesz ich potrzebował. A wy, którzy jesteście jasnowidzami, będziecie wiedzieć, 
komu zawdzięczacie te korzyści. 
58 Bo nie będzie Moją wolą, abyś stawiała ciernie na swojej drodze, bo Ja cię naprawdę kocham. 
Napotykacie tylko to, co sami zasialiście na drodze, i jeśli jest to ból, jeśli jest to odraza, jeśli są to łzy, 
nie obwiniajcie waszego Boga i nie bluźnijcie, ponieważ jesteście dziećmi światłości. 
59 Zrozumcie, że wszyscy jesteście dziedzicami mojego królestwa. Ale aby go wziąć, trzeba wykonać 
wielkie usługi. 
60 Postępujcie w swoim życiu według mojego prawa, a ono doprowadzi was jak lśniącą gwiazdę do 
bram "Ziemi Obiecanej". 
61 Bądźcie na świecie Światłem, Drogą, Wiedzą. Zaproście waszych bliźnich do mojego stołu, który na 
was czeka. Przy nim będziesz się cieszył chlebem życia wiecznego. 
62 Jedzcie, bogaci i biedni, bo ta uczta nic was nie będzie kosztować. Ale musicie mieszać się między 
sobą, aby na tej uczcie zapanowała prawdziwa radość. 
63 Zbliżcie się, aby usłyszeć to słowo, bo wkrótce nie usłyszycie go więcej. 
64 Gdy mówię o zbliżającym się końcu tego przejawu, niektórzy z was nie mogą zrozumieć, dlaczego 
nie pozwalam, by trwał on w nieskończoność wśród ludzi. Na to odpowiadam wam, że żaden z 
przejawów, w których Bóg przemawiał do ludzi w czasie, nie był wieczny. Zawsze wasz Ojciec musiał 
się uczłowieczyć w tym procesie i jak bardzo było to konieczne, aby być przez was słyszanym, 
widzianym i odczuwanym. Dlatego fizyczna, odczuwalna manifestacja nigdy nie będzie najwyższym i 
najdoskonalszym sposobem waszej łączności z Panem. 
65 Kiedy już osiągniecie wzniesienie waszego życia poprzez uduchowienie, kiedy sprawiedliwość, 
miłość i światło obecne w Mojej nauce staną się normą waszych dzieł, a cześć, którą Mi oddajecie 
będzie absolutnie duchowa, wtedy będziecie w czasie rozmowy z ducha na ducha, doskonałej 
komunikacji, kiedy Ojciec nie będzie już przymuszany, ─ kiedy nie musi już rzeźbić swojego Prawa w 
kamieniu, aby uczynić siebie zrozumiałym i uzyskać posłuszeństwo ─ kiedy nie musi już czynić 
swojego Boskiego "Słowa" człowiekiem, aby przemawiać do ludzi ludzkimi ustami ─ kiedy nie musi już 
posługiwać się nieporadnym intelektem nosicieli głosu, którym udzieliłem Mojego wstawiennictwa w 
tej Trzeciej Erze. 
66 Moje prawo wyryte w kamieniu jest wieczne w swoim znaczeniu, ale jego zewnętrzna forma jest 
przemijająca. Sprawiłem, że zniknęły tablice, na których wyryte były przykazania. Ojciec wasz chciał, 
aby Prawo pozostało wypisane w sercach. Mówię wam też, że nawet Jezus, Obiecany, Pomazaniec, 
Syn Boży nie był wieczny na ziemi. Prawda, że Jego słowo, Jego nauczanie, Jego dzieła i Jego 
przykładne życie były nietrwałe, miały wieczną istotę. Ale Jego ludzkie życie na ziemi było krótkie. 
Ponieważ po tym, jak On przelał samego siebie w mądrości, miłości i miłosierdziu, nie było powodu, 
aby pozostawał ani chwili dłużej po zakończeniu swego przykładnego dzieła. Głos Chrystusa jest 
Słowem Ojca, rozbrzmiewał i będzie rozbrzmiewał wiecznie we wszystkich duszach. 
67 To samo stanie się w tym czasie, ludzie. Ten sposób, w jaki Mój Duch objawia się wam poprzez 
mózg nosicieli głosu, wkrótce się skończy, ponieważ nie jest on najdoskonalszy. Jednak znaczenie, 
które pochodzi ze słów, które wychodzą z ust nosicieli głosu, będzie wieczne, ponieważ jest to ta 
sama istota słów, którą przyniosłem wam wcześniej, i ta sama istota, która zawiera Prawo, które 
dałem wam w Pierwszej Erze. 
68 Zastanówcie się poważnie jako dobrzy uczniowie, a zrozumiecie, że zewnętrzne formy, 
uczłowieczona lub materialna część wszystkich przejawów waszego Ojca nie może być wśród was na 
zawsze. Bo gdyby tak się stało, nigdy nie znaleźlibyście drogi wyjścia z waszej stagnacji, nigdy byście 
się nie rozwinęli. Powinniście jednak zrozumieć, że waszym duchowym przeznaczeniem jest 
wznoszenie się, osiąganie, zdobywanie, poznawanie. 
69 Zewnętrzną częścią tego objawienia Ojca na górze Synaj był kamień, który posłużył do wyrycia w 
nim Boskiego prawa. 



70 Zewnętrzną częścią objawienia się Boga ludziom przez Jezusa było okrycie ciała, ludzka postać 
Chrystusa. A w obecnym czasie zewnętrzna część mojego głoszenia była głosem-nosicielem, dlatego 
ta forma objawienia, jak i ta z czasów minionych, będzie miała swój koniec. 
71 Zrozumcie, że jesteście dziećmi spirytualistów, którzy powinni odżywiać się nie formami, lecz 
esencją. Jeśli dobrze zrozumiecie moje słowo, nigdy już nie popadniecie w bałwochwalstwo, ani nie 
będziecie się czepiać zewnętrznych aktów kultu, form, tego, co ulotne, bo zawsze będziecie dążyć do 
tego, co istotne, wieczne. 
72 Uświadom sobie, że we wszystkim żyjesz związany z materią. Widziałem, jak kiedy jeden z waszych 
bliskich odchodzi z tego świata, trzymacie się kurczowo jego pozbawionego życia ciała, pragnąc dać 
mu nowe życie lub zatrzymać je, nie biorąc pod uwagę, że to nie to ciało, ta forma, do której 
powinniście pozostać przywiązani, ale dusza tego, który od tej chwili kontempluje was ze świata o 
większym świetle, nie opuszczając waszego boku, nie myląc się z wami ani nie zapominając o was, nie 
zrywając wiecznych więzów, do których wszyscy jesteście przywiązani. 
73 Kto płacze nad śmiercią ciała, bo sądzi, że w ten sposób widzi koniec ukochanej istoty, jest 
"umarłym", który płacze nad innym umarłym, jest ignorantem i pozbawionym światła, który zamknął 
swe serce na to, co go kontempluje ze światła. 
74 Gdyby człowiek ograniczył się do studiowania i życia według nauk mojej Nauki zamiast 
skomplikowanych religii, byłoby więcej światła w waszym świecie, byłby pokój w duszach. 
75 Wielki jest testament, który Bóg złożył w twoje ręce. Ale jeszcze nie wiesz, co posiadasz. Dlatego 
wasza planeta jest ciągle doliną łez. 
76 Gdyby ludzie, zamiast marzyć o odnalezieniu Arki Przymierza, w której znajdowały się Tablice 
Zakonu, i pragnąć uwiecznić postać Boskiego Mistrza w różnych obrazach, ograniczyli się do 
zgłębiania znaczenia Boskiego Prawa i Nauki, prawdziwie zjednoczyliby się i zapanowałby pokój. 
77 Mówię wam to wszystko, ponieważ wy, którzy otrzymaliście jedno z wielkich objawień w obecnym 
czasie, jesteście w niebezpieczeństwie, że będziecie się trzymać zewnętrznej części, to znaczy formy, 
aby spróbować zatrzymać ją na zawsze przy sobie. Ci, którzy powinni postępować w ten sposób, będą 
"umarłymi", którzy strzegą swoich umarłych, ponieważ wszystkie formy przemijają, a z nich pozostaje 
tylko to, co istotne, duchowe, wieczne. 
78 Używajcie waszego zrozumienia, abyście mogli zrozumieć, i używajcie waszej woli, abyście mogli 
działać zgodnie z nią. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 225  
 
1 Umiłowani uczniowie: Moja miłość i mój pokój są z wami. Uczę was moim Boskim pouczeniem, 
byście zapomnieli o dobrach ziemskich, by wasza dusza mogła odłączyć się i zjednoczyć z Mistrzem w 
zaświatach. 
2 W każdym sercu jest smutek, lament, który staracie się ukryć przed Moim wzrokiem. Przychodzicie, 
aby uczyć się ode mnie, a nie chcecie pokazać mi swojego smutku. Ale jesteście przed Moim 
przenikliwym spojrzeniem, które przenika do głębi waszego serca i wczuwa się w wasz ból. 
3 Zanim dam ci Moje pouczenie, położę Mój balsam na twoje rany, napełnię twoją duszę pokojem. 
Chcę widzieć cię silną, czuć, że jesteś blisko mnie. Więzi, które istnieją między tobą a Ojcem, będą 
codziennie zacieśniane, aby łańcuchy, które wiążą twoje serce z ziemią, mogły zostać zerwane, a 
twoja dusza uwolniona. Nauczyłem was przestrzegać duchowych i ludzkich praw, abyście nie popadli 
w materializm lub duchowy fanatyzm. 
4 Wiele wycierpieliście, aby dojść do punktu, w którym jesteście świadkami Mojego trzeciego 
objawienia i ponownie słyszycie Moje słowo. Są wśród was tacy, którzy, choć Mnie słyszeli, nie są 
wolni od cierpienia, bo ich dusza nie potrafiła uwolnić się od ludzkich potrzeb. Lecz Ja przychodzę 
jako cierpliwy i kochający Mistrz, aby wspomagać was Moją nauką, aby nowicjusze mogli czynić 
postępy w swoich wędrówkach. 
Próby życiowe są częścią Mojej nauki, kształtują i hartują wasze dusze, abyście mogli wytrzymać 
nowe próby, które nadejdą. Ból był środkiem, dzięki któremu przyszliście do mnie. To samo stało się 
w Drugiej Erze. To właśnie niewidomi, trędowaci, sparaliżowani, opętani, głusi ─ ci, którzy mieli 
ropiejące rany nie tylko na ciele, ale także w "sercu" ─ dawali mi świadectwo. 
5 Dzieła miłości i miłosierdzia, których dokonałem wśród was, a które wy nazywaliście cudami, 
rozpaliły wiarę tych serc i dzięki nim wielu innych przyszło do Mnie. Moją wolą było dokonanie tych 
dzieł, aby zadrżały najgłębsze struny serca i duszy, aby człowiek mógł bezpośrednio doświadczyć 
mocy Jezusa ─ tego nadprzyrodzonego Człowieka, który dokonał dzieł niemożliwych do wykonania 
przez innych ludzi ─ dzieł przewyższających naukę i wszystko, czego posłańcy Pana dokonali w 
przeszłości. Nie było to jeszcze dopełnienie czasów i dlatego Ojciec, ponieważ jest Duchem, zstąpił do 
ludzi ukryty w ciele Jezusa, aby wszystkie Jego dzieła były widoczne, a Jego słowa słyszalne. 
6 Dlatego przy wielu okazjach uzdrawiałem najpierw tych, którzy byli chorzy fizycznie, aby dowód 
mógł być dany oczom najbardziej niedowiarków i najbardziej zmaterializowanych. Gdybym bowiem 
dokonał tych cudów tylko na duszy, nie byłyby one widziane ani uwierzone przez ludzi. 
7 Czasy się zmieniły. Gdybyście nie byli tacy sami, powtórzyłbym wśród was te cuda, abyście 
świadczyli o Mnie. Ale wy byliście Moimi świadkami w tamtych czasach. Byłaś nie tylko świadkiem 
Mojego Miłosierdzia, ale także je otrzymałaś. Ilu z was poczuło pieszczotę Jezusa, delikatny nacisk 
Jego ręki na głowę. Ilu z was słyszało dźwięk tego słowa, które napełniło wasze ciało i duszę swoją 
uzdrawiającą mocą i swoją miłością. 
8 Dziś przychodzę bezpośrednio do waszej duszy, bo w niektórych znalazłem ją ślepą, w innych 
pozbawioną ruchu, w innych głuchą na Boski głos, a w niektórych trędowatą przez grzech i wady. 
Wtedy wezwałem was, abyście przyszli do mnie dobrowolnie i w pokoju. Ale ty byłeś zatwardziały w 
sercu. Dopiero gdy ból był bardzo silny, wyruszyliście do mnie. 
Wcześniej pukałeś do jednych drzwi za drugimi w poszukiwaniu spokoju umysłu, zdrowia lub 
pocieszenia. Lecz gdy nigdzie nie znajdowaliście tych korzyści, pokornie zginaliście karki, by przyjść do 
mojej Obecności. Wszyscy przeszliście tę drogę. Nie przyszło do Mnie ani jedno serce, ani jedna 
dusza, która nie potrzebowałaby Mojego miłosierdzia, dlatego jeszcze raz powtarzam ci, że znalazłaś 
tę drogę przez ból. 
9 Niektórzy, w swoim niedowiarstwie, żądali ode mnie cudu, aby uwierzyć. Następnie wystawiłem ich 
na próbę, nie dając im cudu, o który prosili. Kto bowiem wierzy we Mnie i Mnie miłuje, nigdy nie 
stawia warunków Ojcu. Inni, mimo braku wiary, nadal słuchali Mojej nauki, aż ugięło się ich serce, 
przez co dokonał się na nich cud. Kiedy otworzyli oczy pełne wiary w swego Pana, zdali sobie sprawę 
z nieskończonej radości, że odzyskali zdrowie i pokój. A jeszcze inni, którzy podobnie wytrwale 



słuchali słowa Mojego, zapominali o swoich bólach fizycznych i podnosili swoje dusze, aż sami 
błogosławili swoje cierpienia, bo byli wśród tych, którzy zbliżyli się do Mnie. 
10 Bądźcie błogosławieni, bo zrozumieliście, że w ten sposób wypróbowałem waszą wiarę i miłość, i 
że przez waszą tęsknotę za zbawieniem dostąpiliście Mojego miłosierdzia i Moich darów 
11 Ja byłem Mistrzem, byłem Ojcem, Lekarzem i Sędzią. Ja jestem najwyższą Miłością. Szukajcie mnie 
zawsze jako Ojca i jako Mistrza. Nie chorujcie, abyście nie szukali Mnie jako Lekarza, i nie 
kwestionujcie Mojej sprawiedliwości, abym nie był z wami jako Sędzia. 
12 Praktyka moralności, cnoty i uduchowienia uwolni was od chorób ciała i wyrzutów sumienia. 
13 Powtarzam wam, że nie przyszedłem dziś do ludzkości, aby powtórzyć Moje cuda z Drugiej Ery. 
Przyszedłem bowiem z pragnieniem dla waszej duszy, ale nie zapominając o waszym ciele, bo ono 
także jest Moim dziełem. Przyjechałem, aby napełnić twoje serce pokojem i sprawić, że na twojej 
twarzy pojawi się uśmiech pośród zmienności i bólów tego czasu. 
14 Zapaliłem twoje serce światłem ideału, który jest rzeczywistością, bo tym ideałem jestem Ja, 
celem drogi, na której zawsze będziesz miała Moją obecność, Moją pomoc. Na nim będę budzicielem, 
przyjacielem, lekarzem i opiekunem, który będzie chronił Twój sen. 
15 Twoja dusza odkrywa teraz swój świat, choć nadal mieszka na ziemi. Teraz poznaje swoje 
sanktuarium, odnalazło drogę i z niej widzi na horyzoncie swoją prawdziwą ojczyznę. 
Pytasz mnie w swoim sercu, które z nich dotrą do niego, a ja ci odpowiadam: Wszystkie. Ale w 
przyszłości, to nie ból będzie cię prowadził, ani próby, które cię zmuszają. To będzie wasza miłość, 
światło, które zaprowadzi was do Mnie. Próby na drodze służą jedynie temu, by obudzić was z 
waszego materializmu. 
16 Gdy burze i wichry przeminą, nastanie spokój i pokój w waszych sercach. Wtedy osiągniecie swoje 
zjednoczenie, a Ojciec powie do was: Teraz jesteście gotowi. Pomyśl teraz o innych, teraz masz prawo 
pouczać swoich bliźnich, teraz możesz dać dobry przykład. 
17 "Nowe Jeruzalem" otworzy swoje bramy. W nim strażnicy pozostaną, a z niego posłańcy wyruszą 
do narodów, aby przynieść błogość i świadectwo. 
18 Twoje słowo będzie umieścić w dół rzeźbione obrazy z ich baz, a światło, które wychodzi od Ciebie 
będzie zabrać ciemność. 
19 Chociaż wydaje ci się to zbyt wielką odpowiedzialnością, mówię ci, że możesz wykonać to zadanie. 
Ponieważ wasza dusza rozpoczęła swoją drogę ewolucji dawno temu. 
20 W pierwszej erze Izrael zachował Arkę Przymierza tylko dla siebie. Ale kiedy Jezus głosił na ziemi, 
wyszedł poza granice Judei i wysłał swoich apostołów do innych narodów, aby szerzyć ziarno miłości. 
21 Dziś przychodzę jako Duch Święty, a Moja Uniwersalna Nauka obejmuje wszystkich, bez 
rozróżniania ras, uczonych i nieuczonych, bogatych i biednych. W nim zjednoczą się wszyscy 
mieszkańcy wszechświata, którzy zamieszkują nieskończoną liczbę światów. 
22 Z tego "ludu" powstanie duchowa świątynia, w której będę mieszkał wiecznie ─ świątynia 
wewnętrzna, w której wzniesie się ołtarz miłości do Mojej Boskości ─ sanktuarium, które nie będzie 
zbudowane z kamieni, ale z modlitw, dzieł miłosierdzia i prawdziwych świadectw. W tej świątyni 
będzie Mój obraz ─ nie ten uczyniony ręką człowieka, ale ten, który stworzyłem "na Mój obraz i 
podobieństwo": człowiek obdarzony duszą i oświecony światłem Ducha. 
23 Masz w sobie odbicie Boskości, Ja jestem naprawdę w tobie. Inteligencja, wola, zdolności, zmysły i 
cnoty, które posiadasz, świadczą o wyższej naturze, do której należysz, i są żywym świadectwem 
Ojca, od którego pochodzisz. 
24 Niekiedy przez nieposłuszeństwo i grzech kalacie i bezczeszczycie obraz, który nosicie we Mnie w 
waszym jestestwie. Wtedy nie jesteście do Mnie podobni, bo nie wystarczy mieć ludzkie ciało i duszę, 
aby być obrazem Stwórcy. Prawdziwe podobieństwo do Mnie jest w waszym świetle i w waszej 
miłości do wszystkich waszych bliźnich. 
25 "Rośnijcie i rozmnażajcie się" mówię do waszej duszy w tej Trzeciej Erze, tak jak powiedziałem do 
ojców rodzaju ludzkiego, kiedy kazałem im zaludnić ziemię ludzkimi stworzeniami. Rośnijcie i 
rozmnażajcie się, umiłowani ludzie, ale wzrastajcie w duchowości i wzrastajcie w cnotach. 
26 Bądźcie światłem pośród tak wielu ciemności, które panują w tym czasie. Bądź modlitwą i manną, 
bądź balsamem i pieszczotą, a wtedy zharmonizujesz się z tymi, którzy Mnie kochają, z duszami, które 
Mnie uwielbiają. 



27 Na ziemi macie schronienie, które jest waszym domem ─ instytucję, która jest obrazem 
wszechświata, abyście w jej łonie nabrali sił do walki o życie. 
28 Zadbaj o to, by twój dom miał w sobie coś z sanktuarium, by był małym królestwem, oazą na 
jałowej i nieprzyjaznej pustyni twojego życia. Czuwajcie nad cnotą waszego domu, ale nie popadajcie 
w egoizm z powodu nadmiaru ambitnych dążeń, bo wtedy przestanie on przypominać wszechświat z 
powodu braku gościnności, miłości i miłosierdzia. Niech dach wasz będzie gościnny, a stół wasz 
braterski. 
29 Tylko drogą miłości dojdziecie do Mnie i poznacie Mnie. Dlatego pouczyłem was, jak żyć zgodnie z 
tą nauką. Bo inspiruje Cię prawdziwą miłością. 
30 Moje Słowo będzie waszym przewodnikiem w tej Trzeciej Erze i przeprowadzi was przez 
przeszkody, przepaście i ciemności, ponieważ w nim zawarte są Moje instrukcje. 
31 Pamiętaj, że tylko ja jestem twoim zbawieniem. W czasach przeszłych, w czasach obecnych i w 
czasach przyszłych, Prawo Moje było, jest i będzie drogą i przewodnikiem dusz waszych. 
32 Błogosławieni ci, którzy budują na moim prawie, bo nigdy nie zbłądzą na rozstajach dróg. Przyjdą 
do Ziemi Obiecanej i będą śpiewać pieśń triumfu. 
33 Umiłowany ludu: każdy krok naprzód, który stawiasz na drodze, błogosławię i w ten sposób 
napełniam twoją duszę pokojem i ufnością, jako zachętę, abyś nie zatrzymywał się i nie zasypiał, jak 
to czyniłeś w minionych czasach. 
34 Nie bądźcie zadowoleni i usatysfakcjonowani z waszych poprzednich prac. Bądźcie świadomi, że 
cel jest jeszcze odległy i aby go osiągnąć, musicie jeszcze dużo "wędrować", zdobywać nowe zasługi i 
wysilać się, aby osiągnąć swoje wzniesienie. 
35 Doskonałość duszy nie może być mierzona okresami czasu na ziemi, ani wiekami, ani epokami. 
Doskonalenie i rozwój duszy ma za pole działania wieczność. Ale ponieważ macie przed sobą 
wieczność, nie wolno wam lekceważyć dni lub minut waszego ziemskiego życia, myśląc, że jeśli 
pozostawicie je niewykorzystane, będziecie mieli jeszcze wiele okazji, by je zastąpić. 
36 Nie uświadomiliście sobie, co cierpi wasza dusza, gdy ominęła choćby jeden krok na swojej drodze 
ewolucji, lub gdy pozostała w tyle na "chwilę". Konieczne jest, abyście rozpoznali wartość, jaką ma 
każda chwila waszego istnienia, abyście żyli przebudzeni i wykorzystywali ją dla dobra waszego 
fizycznego i duchowego rozwoju. 
Wiem, że nie każdy z was może iść tą drogą tym samym krokiem. Dlatego mówię do tych, którzy już 
potrafili chodzić pewnym i mocnym krokiem: Nie zapominajcie o tych, którzy przyjdą po was. Uznaj, 
że niektórzy przychodzą znużeni, inni się zatrzymali, a jeszcze inni tracą wiarę na krótki czas. 
37 Daję ci zadanie, abyś troszczył się o tych, którzy się potykają i upadają na drodze, abyś znalazł 
sposobność do wykonywania twego braterstwa i do udowodnienia tego, czego się nauczyłeś z mojej 
nauki. 
38 Jeśliby ktoś chciał zachować dla siebie swoją wiedzę, swoją wiarę i swoje dary, bojąc się, że inni 
będą używać i cieszyć się tym, co wypracował, przyjdzie do Mnie sam i z pustymi rękami. On 
przedstawi mi swoje nasienie, ale nie swoje żniwo, bo nigdy nie siał, zadowalając się otrzymaniem 
nasienia i wykorzystaniem go dla siebie. 
39 Ten, kto zapomina o sobie, aby dać bliźnim to, co nosi w duszy, i którego największą radością jest 
pomaganie bliźniemu we wznoszeniu się na szczyt góry, gdzie znajduje się duchowy cel, dotrze tam z 
wielkimi rzeszami, błogosławiony przez swoich duchowych braci i siostry, z duszą pełną światła w 
wypełnianiu swojej misji. 
40 Przyjdźcie do Mnie, uczniowie, wychowankowie i maruderzy. Uczniami nazywam tych z was, 
którzy studiowali Moją naukę od chwili, gdy objawiłem wam, że teraz jest Trzeci Czas, kiedy dusza 
człowieka musi wznieść się i osiągnąć wielką wysokość, aby być w harmonii z Ojcem. 
A wam, którzy czujecie się uczniami, mówię prawdę, że to nie jest pierwsza lekcja, którą otrzymaliście 
ode mnie. Dawno temu, w innych wiekach, przemawiałem do was i od tego czasu znacie Prawo, i 
podobnie od tego czasu oczekuję na jego wypełnienie przez was. Wam, których nazwałem 
maruderami, mówię, że nie powinniście się dziwić, że daję o sobie znać wśród was, bo było 
przepowiedziane, że wrócę do ludzi. 
41 Słuchajcie Mnie wszyscy i przygotujcie wasze dusze, bo Ja wam daję pokarm duszy, chleb bez 
zakwasu, jak wam powiedziałem w Drugiej Erze. Tylko ode Mnie możecie otrzymać ten chleb, który 



jest istotą i miłością Mojego Ducha do każdego stworzenia. Od dzisiaj odżywiajcie się nim, aby 
nikomu z Moich dzieci nie zabrakło tego pokarmu. Nie umieraj z głodu, bo Ja, Ojciec, mówię ci teraz, 
że nigdy nie miałeś Mnie tak blisko siebie jak teraz. 
42 Obiecałem wam podtrzymywać was i dać wam ochronę, ponieważ jesteście moimi dziećmi. Nie 
wątpcie już więcej, nie czujcie się głodni ani opuszczeni przez tę miłość i odczuwajcie moją Obecność 
na każdym poziomie, na którym jesteście. 
43 Chcę, abyście poznali smak owocu, który wam ofiaruję, abyście nie dali się zwieść. Zbliża się 
bowiem koniec Mojego objawiania się, a po tym czasie będą niebezpieczeństwa i sidła dla wybranego 
ludu. Ci, którzy nie czynią dokładnego studium nauczania, które otrzymują, będą mogli wpaść w 
pokuszenie. Tylko uczniowie, którzy pozostają czujni i modlą się, zobaczą siebie wolnymi od błędu i 
przyniosą czyste nasienie i będą wiedzieli, jak przekazać je swoim bliźnim. 
44 Oznaczyłem czasy Moich objawień w trzech wiekach: Od pierwszego człowieka do narodzin Jezusa 
był czas, który składał się na pierwszy wiek ludzkości. Był to długi okres czasu, pełen prób, zmagań i 
doświadczeń dla waszej duszy, która była w pełnym rozwoju. Jezus zaznaczył początek drugiego 
wieku, a człowiek studiował lekcję, której udzielił mu swoim przykładem, i został wstrząśnięty, gdy 
poczuł zbliżające się "Słowo", wysłannika Ojca. 
45 Jego pobyt na tym świecie był krótki; po krótkim czasie powrócił do Ojca, od którego przyszedł, 
wyćwiczywszy i przygotowawszy wybranych, aby Jego słowo mogło być zaniesione aż po krańce 
ziemi. Od tego czasu aż do roku 1866, kiedy to pojawiły się znaki zapowiadające początek nowego 
wieku, miało miejsce to, co zawierał drugi okres. 
Po tym czasie dla ludzkości otworzył się nowy cykl, trzeci, i mój Duch w swojej pełnej skuteczności 
polecił wam przejść z jednego okresu czasu do drugiego i otrzymać nasienie, światło i łaskę, które 
odpowiadają temu czasowi, tak żebyście mogli rozpoznać stopień ewolucji, który osiągnęliście i krok 
po kroku zbliżać się do uduchowienia. 
Okres czasu, w którym udzielam wam Mojego pouczenia za pośrednictwem człowieka, jest określony 
i jak każde moje polecenie, musi się spełnić. Potem wasza wiara, intuicja i zaufanie do Mnie powiedzą 
wam, że jestem blisko was i będziecie czuli w głębi duszy, że kieruję waszymi krokami, zawsze 
wskazując na szczyt góry i pomagając Moim dzieciom osiągnąć doskonałość, która jest celem, który 
czeka dusze. 
46 Błogosławione kobiety: Wy również należycie do mojego apostolstwa. Nie ma różnicy między 
duchem tego człowieka i twoim, mimo że fizycznie jesteście różni i mimo że zadania po obu stronach 
są różne. 
47 Weźcie Jezusa za mistrza waszego ducha i idźcie za Nim drogą wyznaczoną przez Jego miłość. 
Uczyńcie Jego słowo swoim i przyjmijcie Jego krzyż. 
48 Mówię do waszego ducha z tym samym słowem, z którym mówię do ludzi, bo jesteście duchowo 
równi. Niemniej jednak, jeśli wasze kobiece serce szuka przykładu do naśladowania, jeśli 
potrzebujecie doskonałych przykładów, które wspierałyby was w doskonaleniu się w życiu, 
pamiętajcie o Maryi, obserwujcie Ją przez całe Jej ziemskie życie. 
49 Wolą Ojca było, aby pokorne życie Maryi zostało spisane przez moich uczniów, którzy znali Ją i 
konsultowali się z Nią w czasie Jej posługi. 
50 To życie, skromne dla tych, którzy je znają, było promienne od narodzin aż do końca świata. 
Maryja napisała wiele stron pełnych miłości pouczeń z pokorą swego ducha, ze swą nieskończoną 
czułością, z czystością swego serca, ze swą miłością do ludzkości, którą wyrażała bardziej milczeniem 
niż słowami, wiedząc, że Tym, który miał przemawiać do ludzi, był Chrystus. 
51 Duch Maryi był samą macierzyńską miłością, która emanowała od Ojca, aby dać ludzkości 
doskonały przykład pokory, posłuszeństwa i cichości. Jej wędrówka przez świat była szlakiem światła. 
Jej życie było proste, majestatyczne i czyste. W niej wypełniły się proroctwa, które zapowiadały, że 
Mesjasz narodzi się z dziewicy. 
52 Tylko Ona była w stanie nosić w swoim łonie nasienie Boże, tylko Ona była godna pozostać 
duchową Matką ludzkości po wypełnieniu swojej misji wobec Jezusa. 
53 Dlatego, kobiety, Maryja jest waszym doskonałym wzorem. Ale zwróćcie się do Niej i weźcie Ją za 
wzór w Jej milczeniu, w Jej dziełach pokory, nieskończonego zaparcia się siebie z miłości do 



potrzebujących, w Jej milczącym bólu, w Jej współczuciu, które przebacza wszystkim, i w Jej miłości, 
która jest wstawiennictwem, pocieszeniem i słodkim wsparciem. 
54 Panny, małżonki, matki, dziewczęta bez rodziców lub wdowy, samotne kobiety, wy, których serce 
przeszywa ból, wzywajcie Maryję, waszą kochającą i troskliwą Matkę, wzywajcie Ją w myślach, 
przyjmijcie Ją w duchu i poczujcie Ją w sercu. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 226  
 
1 Pan błogosławi wam, ludzie. Przygotowuję was, abyście odświeżyli się w mojej obecności i 
otrzymali siłę do przetrwania duchowych, moralnych i materialnych prób, które nadal istnieją wśród 
was. 
2 Wiele razy mówiłem wam o próbach, które będą dotykać świat w tym czasie. Jeśli otworzysz oczy, 
zobaczysz, że już przybyli. Jutro przyjdą jeszcze większe. Wy, którzy macie na nie antidotum, 
będziecie mieli okazję zdobyć szacunek. Jeśli będziecie posłuszni moim wskazówkom, będziecie mogli 
rozkazywać siłom natury, które wtedy zatrzymają się i nie wyrządzą krzywdy waszym bliskim, a oni 
będą wam posłuszni jak posłuszni słudzy. Twoja moc nie będzie rozciągać się tylko na małe grono 
ludzi, ale całe regiony i narody otrzymają ulgę w swoim utrapieniu dzięki modlitwie "ludu Izraela". Ale 
biada wam, jeśli nie pozostaniecie "czujni" i nie będziecie się modlić, bo wtedy brak wypełnienia tego 
zlecenia zaciąży na waszej duszy i poczujecie się zbyt słabi, by stawić czoła przeciwnościom. 
3 W tym czasie refleksji i wypełniania misji, musicie przygotować się do zakończenia misji, którą 
rozpoczęliście w przeszłości. Poprawiajcie błędy, z miłością przywracajcie waszą duszę do czystości. 
Wasze zwątpienie jest wielkie, ponieważ jako wysłannicy ode Mnie nie przekazaliście wszystkiego, co 
wam powierzyłem dla dobra ludzkości. 
4 Błogosławiony jest ten, kto ma wiarę, ale błogosławię również tego, kto przychodzi do Mnie, 
prosząc Mnie o ten cenny dar. "Wiara cię ocali" - zawsze ci powtarzałem. W ciężkich kryzysach, w 
wielkich próbach, każdy, kto się modli i ufa, będzie zbawiony. Dlaczego czasem wpadacie w otchłań 
rozpaczy i beznadziei, choć wiecie, że was kocham i cieszycie się moją pełną opieką? Jeśli nie macie 
energetycznej wiary, szukajcie jej w sobie, a gdy ją znajdziecie, noście ją ze sobą jak lampę, która 
oświetla waszą drogę. Wtedy będziecie silni, cierpliwi i zgodni ze swoim przeznaczeniem. 
5 Nauczyłem cię modlić się i w tej modlitwie byliśmy w komunii myśli. Wzywaliście mnie w waszych 
cierpieniach i w godzinach pokoju. Nawet gdy zgrzeszyliście, szukaliście Mojej Obecności, aby płakać 
ze Mną nad waszymi przewinieniami i w ten sposób ukoić swoją duszę. Moja miłość i cierpliwość są 
bezgraniczne i objawiają się bez przerwy przy tobie. 
6 Zbliża się wyznaczona data Mojego odejścia. Wtedy skończy się Moje słowo, ale Ja pozostanę w 
duchu w sercu Moich uczniów. Do tego czasu musieliście nauczyć się szukać mnie w wewnętrznej 
świątyni waszej istoty. Chwałą tego będzie w wierze, miłości i wzniesieniu twojej duszy. Nikt nie 
będzie w stanie zniszczyć tego sanktuarium, jeśli zbudowałeś je z niezachwianą wiarą. Wytrwaj w 
Mojej nauce, abyś w każdej chwili znała zadanie, które powierzyłem twojej duszy. 
7 Szukajcie mnie w Nieskończonym z wrażliwością waszej duszy, ale nie proście, aby mnie zobaczyć. 
Twoje oczy nie widzą Mojego Ducha. Jan, Mój uczeń z Drugiej Ery, w swojej wielkiej wizji nie widział 
Mojego Ducha w całej Jego chwale. Ukazałem jego duchowym oczom tylko alegorie, które zawierały 
wielką tajemnicę, której on nie był w stanie zinterpretować w całej swojej wyniosłości. Podziękował 
mi za to, co mu dałem, i zapisał dla przyszłych pokoleń to, co widział i słyszał w tej wielkiej wizji. 
8 Proroków tego czasu: wejdźcie z szacunkiem w Nieskończoność, a Ja wam udzielę, ze względu na 
wasze przygotowanie, pięknych wizji, które będą zachęcać lud i zapowiadać mu wydarzenia, które 
nadejdą. Nawet dzieci będą świadczyć o tym, co widziały; obdarzę je wielkimi wizjami. Światło Mojej 
mądrości będzie świecić nad tobą. 
9 Słowo, które Mistrz przekazuje w tym czasie, ma tę zaletę, że ujawnia nauki nieznane ludziom, 
poprzez przygotowaną osobę, która wypełnia swoje zadanie jako nosiciel głosu z prawdziwym 
zrozumieniem. Łaska ta uczy was jednocześnie pojmować, poprzez moje przejawy, ewolucję, którą 
dusza osiągnęła w Trzeciej Erze. 
10 Moje Światło sprawiło, że widzisz tę prawdę jasno, przenika ona całą twoją istotę. Dla zmęczonej 
duszy jest to krystalicznie czysta woda, która gasi jej pragnienie. Dla serca jest to zachęta w walce z 
nieszczęściami i pokusami, którym trzeba się opierać dzień po dniu. Ta wiedza jest siłą, która was 
zachęca, jest łaską, która odnawia moich uczniów. 
11 Aby dowiedzieć się czegoś więcej o duszy i o życiu, które was otacza, musieliście rozwinąć siebie 
podczas różnych żyć na ziemi. Weszliście w wiek światła, który pozwala wam rozpoznać nauki mojej 
nauki w ich prawdziwym znaczeniu, już nie w sposób, w jaki je sobie wyobrażaliście. A to pozwala 



wam rozpoznać drogę, która prowadzi do życia wiecznego. Ileż to objawień człowiek pozna dzięki 
temu światłu i ileż błędów przeszłości będzie musiał opłakiwać, gdy je odkryje! Albowiem teraz jest 
godzina przebudzenia, jest to wiek wolności ducha i myśli. 
12 Wszystkie zbyteczne zwyczaje, które człowiek wlókł ze sobą jak łańcuchy, odpadną od niego, gdy 
uwolni się od materializmu przez swoje nowe przygotowanie. 
13 Będziecie musieli podnieść swój głos, aby świat go usłyszał. Wy będziecie głosicielami tej Dobrej 
Nowiny, jako prawdziwi świadkowie, którzy umieją wyjaśnić to, co usłyszały ich uszy i otrzymały ich 
umysły, potwierdzając to waszymi dziełami miłości i miłosierdzia. 
14 Jeśli do tej pory nie było doskonałości w waszych działaniach, to dlatego, że nie chcieliście się 
przemienić przez moją naukę. Zabrakło Ci woli, samozaparcia i wysiłku. Ale wasza dusza chce wznieść 
się w górę w pragnieniu zbliżenia się do mnie i wypełnienia swojego zadania. 
15 Kiedy ludzie nauki trąbią o wielkości swojej nauki, to dlatego, że są o tym przekonani. Aby móc 
mówić o moim dziele, wy również musicie zanurzyć się w nim aż do przekonania o jego prawdziwości. 
16 Rozumieć: o tym, czego nie wiesz, nie możesz mówić ani potwierdzać z obawy przed 
popadnięciem w fałsz lub błąd. Jeśli, z drugiej strony, jesteś przygotowany i jest w tobie wiedza i 
głęboka wiara, posiądziesz światło prawdy. 
17 Rozważ, że Moje pouczenia nie ograniczają się do waszych wyobrażeń i waszego pojmowania. 
Moja Boska mądrość nie ma granic. Nikt nie może twierdzić, że znał lub rozumiał którekolwiek z 
Moich objawień, zanim mu je ujawniłem. 
18 Podczas gdy naukowcy próbują wyjaśnić wszystko za pomocą swojej materialnej wiedzy, ja 
ujawniam pokornym Życie Duchowe, Prawdziwe Życie, w którym jest przyczyna, powód i wyjaśnienie 
wszystkiego, co istnieje. 
19 Z wiedzy, którą przekazujesz, zrodzi się wyobrażenie, jakie ludzie wyrobią sobie o mojej pracy. 
Wielu, z braku zrozumienia, będzie osądzać Moją naukę według waszej niepozorności, tak jak w 
"Drugiej Erze" Jezus, Chrystus, był osądzany według swego skromnego wyglądu i prostego odzienia, i 
dlatego, że tych dwunastu, którzy szli za nim, też było prosto ubranych. Lecz zaprawdę powiadam 
wam, że nie byli oni okryci łachmanami, a ziemskie próżności odrzucili tylko dlatego, że dzięki 
Mojemu pouczeniu zrozumieli, na czym polega prawdziwa wartość duszy. 
20 Powiadam wam, uczniowie, gdy ludzie zaczną badać Moje dzieło i będą was szukać i pytać, nie 
ulegajcie pokusie, uważając się za lepszych od siebie z powodu wiedzy, którą otrzymaliście ode Mnie. 
Im bardziej będziecie pokorni, tym bardziej szlachetni i godni zaufania będą was uważać. 
21 W ten sposób światło, które rozpuszcza fanatyzm i wyzwala duszę, będzie stopniowo przechodzić 
z człowieka na człowieka. A ci, którzy nazywali siebie chrześcijanami, nie będąc nimi, poznają i 
zinterpretują prawdziwe nauki Chrystusa poprzez to światło. Ponieważ da im to wzniosłe pojęcie o 
życiu duchowym, o którym Jezus mówił w swoich naukach. 
22 Uczniowie, słuchajcie Mnie, bo Ten, który nauczył was pokory i nazwał was braćmi w swojej 
miłości, jest tym samym, który mówi do was dzisiaj, w tym czasie. 
23 Mój tajemny skarbiec otwiera się przed uczniami, aby ich przemienić w mistrzów. Słuchajcie Mnie 
i studiujcie Moje Słowo, abym mógł was posłać do prowincji i narodów, abyście szerzyli Moją naukę. 
24 W tym czasie mówię do was z mojego "tronu" i mój głos jest słyszany w waszym świecie przez 
tego, który jest przeze mnie obdarzony. 
25 Tak jak w Pierwszej Erze zapowiedziano przyjście Mesjasza, tak i Ja zapowiedziałem wam Mój 
powrót. I oto jestem teraz! 
26 W 1866 roku Duch Eliasza, proroka i pioniera, dał o sobie znać, aby przygotować drogi Pańskie, 
zapalić światło w sercach "pierwszych", oznajmić im moje bliskie przyjście i przygotować głosicieli, 
mężczyzn i kobiety bez wykształcenia, przez których objawi się mój Święty Duch. 
27 Przez tych ustników dałem się poznać, aby Moje słowo usłyszeli także ustanowieni słudzy Boży na 
ziemi, aby wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób naruszają Moje prawa, powstrzymali się od dalszego 
ich profanowania i aby uczyli ludzi prawdziwej drogi, która prowadzi do Mnie. 
28 Znowu powstaną uczeni w Piśmie i faryzeusze, aby Mnie osądzić i wypróbować, teraz w was. Lecz 
Ja wam powiadam: Bądźcie pokorni z tą pokorą, której Ja was uczę, aby was uznali za uczniów Moich. 
29 Lud izraelski nie jest jeszcze zjednoczony. Bo podczas gdy jedni są "w duchu", inni mają jeszcze 
ziemskie ciało. Podczas gdy jedni są uratowani, inni znajdują się na skraju przepaści. Wśród nich są ci, 



którzy myślą, że kochają Ojca, ale w rzeczywistości czczą Złotego Cielca. Jednak zbliża się czas, kiedy 
ten lud będzie zjednoczony i przygotowany. 
30 Wy, którzy Mnie słuchacie i należycie do tego ludu, należycie do tych, którzy poszli za głosem 
Mojego wołania, które jest jak bicie melodyjnego dzwonu. Otrzymacie nagrodę za wasze 
posłuszeństwo i dobrą wolę, kiedy usłyszycie "Boskie Słowo", to samo, które przemówiło w Jezusie, 
rabinie z Galilei. 
31 Uczę was, abyście nie cenzurowali wierzeń i aktów kultu waszych bliźnich w ich różnych 
wspólnotach religijnych. Moja doktryna, która jest wszechogarniająca, uczy was szacunku dla każdej 
wiary. Wiecie, że Ja jestem we wszystkich, zarówno w tym, który jest czysty, jak i w tym, który jest 
skażony grzechem. 
32 Kocham wszystkich i nikogo nie karzę. To moja sprawiedliwość koryguje i doskonali dusze. 
33 Duch Boży jest pełen miłości, w Nim nie ma gniewu. Uwierz w to: Gdyby Ojciec choć przez chwilę 
poczuł gniew w obliczu waszych przewinień i wykroczeń, ta chwila wystarczyłaby, aby was unicestwić. 
34 Dlatego przyszedłem "na białym obłoku", abyście usłyszeli Moje Słowo, aby usunąć waszą 
niegodziwość, aby otworzyć wasze duchowe oczy na Prawdę i aby objawić się na pustyni waszego 
życia jako palma, pod której cieniem odpoczywacie. 
35 Nie dałem wam bogactw materialnych, bo gdybyście otrzymali wszystko, odwrócilibyście się ode 
mnie. Co byś zrobił, gdybyś stał się bogaty? Zaprawdę, powiadam wam! To, co wam teraz daję, jest 
czymś więcej niż klejnotem ─ jest skarbem. 
36 Gdzie dusza udaje się po śmierci fizycznej? Twoje serce nie wie, nie zna tych światów. Lecz musicie 
wejść na wąską ścieżkę waszego rozwoju duchowego, żeby wasza dusza nie weszła w dolinę 
ciemności. 
37 Powstań, aby żyć nowym życiem, życiem w pokoju. Chcę, abyście "czuwali" i modlili się teraz, bo 
ludzkości grozi zagłada. 
38 Niektórzy nie wierzą w Moją Obecność, ponieważ sprzeciwiają się ubóstwu i skromności tych 
miejsc zgromadzeń oraz znikomości głosicieli, przez których Ja daję się poznać. Ale jeśli ci, którzy 
wątpią, będą studiować życie Chrystusa, zobaczyliby, że nigdy nie szukał show, adoracji lub bogactwa. 
39 Miejsca te mogą być tak ubogie i niskie, jak stajnia i słoma, na której się wtedy urodziłem. 
40 Uczniowie, byliście przy moim niebieskim stole, przy którym jedliście i piliście chleb i wino mojej 
miłości. 
41 Z Mojego "Tronu" posyłam Mój Promień, aby zachwycił cię Koncertem Mojego Słowa. 
42 Oczekiwałem twojego przyjścia, jak w czasach minionych. 
43 Usiądźcie przy Moim stole i otoczcie Mnie. Jeśli jesteś głodny i spragniony ─ oto dania: Częstujcie 
się i jedzcie. Kiedy czujesz się smutny lub chory, oto moja Obecność, która daje ci zdrowie i 
pocieszenie. 
44 Zawsze żywcie nadzieję, że będziecie mieszkać ze Mną wiecznie. Skoro spełniłem Moje obietnice 
dotyczące świata, spełnię też Moje obietnice dotyczące życia duchowego. 
45 Czyńcie zasługi na ziemi, a nigdy nie zboczycie z drogi, która prowadzi do Mnie. 
46 W tym czasie przechodzicie przez nową pustynię, na której nie zginęliście z głodu, bo na niej 
dokonał się cud mojego słowa, które karmiło waszą duszę, tak jak karmiliście się manną na 
pustynnym pustkowiu, a potem jedliście chleby i ryby z cudu Jezusa ─ również na pustyni. 
47 Dziś nie jest to gorąca piaszczysta pustynia, przez którą przechodzisz, ani chleb ziemi, który ci 
ofiaruję. Teraz wchodzicie na szczyt góry, a chleb życia wiecznego karmi was. Wasza dusza doskonale 
rozumie przenośnię, w której do was mówię, ponieważ wasz rozwój duchowy pozwala wam wniknąć 
w istotę mojej nauki. 
48 Wspinasz się teraz na górę, krok po kroku, pod ciężarem swojego krzyża. Kiedy się zmęczysz, 
wzywaj Mnie, a natychmiast Mistrz, jako współtowarzysz dźwigania krzyża, pomoże ci z twoim 
brzemieniem, abyś mógł kontynuować swoją drogę pokuty do końca. Wszyscy macie misje i 
obowiązki, dlatego jestem ze wszystkimi: z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jeśli jednak wyznaczyłem 
ci twoje przeznaczenie i powierzyłem ci krzyż, to dlatego, że wiem, iż potrafisz oddać sprawiedliwość 
swemu Ojcu. 
49 Nikt nie będzie w stanie określić swojego duchowego stopnia rozwoju, ani poziomu egzystencji, na 
którym znajduje się jego bliźni. Tylko ja mogę to ocenić. 



50 Przyszedłem zerwać łańcuchy, które wiążą was ze światem, aby dać wam duchową wolność, 
abyście mogli wznieść się w pragnieniu Światła, które jest Prawdą. 
51 Nikt nie chce być ostatni, wszyscy chcecie być pierwsi. Dlatego zdobywajcie zasługi, pracujcie. 
Nawadniajcie pola miłością, uczyńcie je żyznymi i zasiewajcie w nich ziarno Mistrza. I wtedy 
pokolenia, które przyjdą po was, poznają po waszym znaku, żeście byli nauczani przez Ojca. 
52 Brońcie waszych pól mieczem światłości, który wam dałem, aby pokusa nie zepsuła waszych 
nasion; dałem wam miecz światłości, abyście nie byli przez niego kuszeni 
53 Zaoferowałem wam Królestwo Niebieskie jako nagrodę za waszą pracę duchową. W nim będziecie 
z waszym Stwórcą, który w tej Erze przychodzi do was jako Ojciec i Mistrz, aby was pocieszyć i 
oświecić. Oto Moja nauka, w której zobaczysz Moją miłość, Moją szczerość, Moją sprawiedliwość, a 
także objawiona Moja rada, za pomocą której doprowadzę cię do mądrości. 
54 Zawsze objawiałem się człowiekowi w sposób prosty, aby mógł mnie zrozumieć, zawsze czyniłem 
to w zasięgu waszego intelektu i waszego serca. Zstąpiłem do was, aby dać wam przykład pokory, gdy 
zniżyłem się do waszego nędznego życia, aby was wywyższyć do życia lepszego. 
55 Zapytałem was, w jaki sposób wolicie, abym do was przemówił, a wy odpowiedzieliście mi, że 
rozpoznacie mnie w każdej formie, w jakiej bym to uczynił. Nie wystawiaj mnie na próbę. Powinniście 
starać się uduchowić siebie, żebyście mogli lepiej interpretować Moje przejawy i w ten sposób dawać 
pełne świadectwo Mojej nauce poprzez uczynki prawdziwej miłości. 
56 Zawsze przynosiłem wam światło i pokazywałem wam drogę w górę. Dzisiaj przygotowuję was, 
abyście dzięki waszej modlitwie mogli wpaść w większe uniesienie i kontemplować z bliska Życie 
Duchowe, widząc waszego Ojca w całej Jego chwale ponad Jego stworzeniami. 
57 Mój Duch wzywa obecnie każdą duszę, każdy umysł i serce, aby karmiły się Mną, bo jesteście 
głodne. Nie umieliście karmić się Moim słowem, nie korzystaliście z nauk, których wam udzieliłem w 
minionych czasach. Księga Życia, w której jest Prawo i Przykazania, jest przechowywana, zapomniana 
przez obecny świat. 
58 Przyszedłem w duchu i moja Obecność wzbudziła w was poruszenie. Moje światło przyszło do 
ciebie, a twoje sumienie przypomniało ci wszystkie twoje uczynki. 
59 Zapraszam was do wejścia w nowe życie i do osiągnięcia większego wzniesienia duszy. Pozwoliłem 
na waszą duchową ewolucję w ciągu wieków, abyście dzisiaj mogli zrozumieć Moje objawienia i 
usłyszawszy Mnie, przyjęli z waszą duszą każdą odpowiedzialność, jaka na was spoczywa, i przyjęli z 
miłością waszą misję. 
60 Jak będziesz w stanie poprowadzić ludzkość do osiągnięcia duchowości w erze tak wielkiej 
materializacji i pomieszania ducha? Bądźcie świadomi, że wasza praca jest trudna, że musicie być silni 
i cierpliwi w walce o jej wykonanie. Musicie podjąć wielkie wysiłki, by poprawić błędną interpretację 
Mojego Prawa, a także niedoskonały sposób, w jaki oddajecie Mi cześć. Musicie jednak pamiętać, że 
nie da się w jednej chwili zmienić idei i form kultu, ale że aby to osiągnąć, musicie uzbroić się w 
cierpliwość i dobrą wolę, a swoimi uczynkami dawać przykład miłości. 
61 W pierwszym czasie wasze ofiary były materialne. Waszymi ofiarami były niewinne istoty: Jagnięta 
lub ptaki, a także nasiona i plony, którymi myśleliście, że sprawiacie mi przyjemność. Byłeś jeszcze 
bardzo niedojrzały i nie mogłeś widzieć poza swoim światem. Dawałem wam jeden okres czasu za 
drugim, zawsze czekając na wasze przebudzenie. 
62 W Drugiej Erze otrzymaliście moje Słowo przez Jezusa, a On nauczył was najdoskonalszej miłości, 
jaką dziecko może okazać swojemu Ojcu. Otworzył nowy świat dla duszy człowieka, pozostawiając 
wam skarb mądrości, którego jeszcze nie zrozumieliście. Dziś, w Trzeciej Erze, otwieram dla was 
Księgę Życia i w niej pokazuję wam nowe lekcje, które mówią wam o bliskości Mojego Ducha, o 
Wieku Pokoju, który czeka człowieka po jego oczyszczeniu i duchowym wywyższeniu. 
63 Wszystkie te lekcje żyją w głębi twojej duszy. Dziś uczę was, abyście jutro byli przywódcami i 
nauczycielami nowych pokoleń i troszczyli się o ich dusze, aby nie zakorzeniły się w nich bezużyteczne 
tradycje i fałszywa wiedza. Noś w swojej duszy Prawo i Moje Słowo. Uczcie się z nim i skierujcie 
ludzkość, która zaczyna się odradzać, na bezpieczną drogę. 
64 Nie posłałem Mojżesza ani proroków, aby przynieśli wam tę wiadomość. Przyszedłem sam, żeby 
was przygotować, żebyście zrobili decydujący krok na duchowej drodze. 



65 Czuwajcie i módlcie się, bądźcie zawsze roztropni i postępujcie według moich wskazówek, abyście 
poznali wielkość tego objawienia Trzeciej Ery. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Instrukcja 227  
 
1 O ludu umiłowany, znowu słyszę waszą modlitwę, w której prosicie Mnie, abym was pocieszył, 
ponieważ przechodzicie przez ciężkie próby, które sprawiają, że ronicie łzy; Ja jestem tym, który was 
pociesza, Ja jestem tym, który was pociesza, Ja jestem tym, który was pociesza. 
2 Widzę ciała przedwcześnie zgięte, skronie przedwcześnie posiwiałe, postarzałe twarze dzieci i 
młodzieży. W sercach nie widzę radości, ani pokoju w duszach ludzi. 
3 Nawet wy, którzy jesteście narodem wybranym, nie cieszycie się doskonałym szczęściem, ponieważ 
wiecie bardziej niż inni, że żyjecie w świecie zmagań, pokuty i prób, że pokój panuje w innych 
światach, wyższych niż ten, i że aby się wznieść, musicie zasłużyć. 
4 Dałem tej ludzkości małe odpoczynki pośród jej zmagań, aby nabrała nowych sił i odpoczęła na 
chwilę w swej drodze. 
5 Na próżno człowiek szuka dobrobytu, pokoju, panowania i ziemskiej chwały. Przez cały czas 
doświadczał tylko potknięć, rozczarowań, bólu. 
6 O, gdyby tylko przyjął swoje przeznaczenie z pokorą i zrozumiał swoją naturę jako duszy duchowej 
obdarzonej siłą i mocą. Jego walka w życiu byłaby inna, a jego zysk prawdziwy, jego dążenia byłyby 
wielkoduszne, a jego zwycięstwa prawdziwe. 
7 Nie wierzcie jednak z powodu tego, co wam mówię, że ta ludzkość, której jesteście częścią, znajduje 
się w otchłani. Prowadzę ich krok po kroku do światła, do zbawienia, ponieważ wszyscy są 
przeznaczeni do zamieszkania po Mojej prawicy, a Ja jestem ich przewodnikiem. 
8 Ta ludzkość jest ziemią łaknącą i pragnącą wiedzy i uduchowienia. Zaprawdę powiadam wam: 
Grzech nie zwycięży, lecz dobro będzie panować, a na ziemi zapanuje pokój. 
9 Dusza człowieka oczyściła się w bólu, w próbach, a teraz jest gotowa usłyszeć mnie, zobaczyć mnie i 
zrozumieć mnie 
10 Dla wielu z was Moja Nauka wydaje się niemożliwa do naśladowania, a to dlatego, że 
zmaterializowaliście się i popadliście w błąd. Ale ci z was, którzy są pokorni, którzy pozwolili, by ból 
ich zmęczył, i którzy zgięli swe karki przede Mną, i którzy nie mają nic prócz pragnienia, by wznieść się 
do Mnie, uznali przestrzeganie Mojego słowa za możliwe i z radością ujrzeli pierwsze owoce swego 
zasiewu. 
11 Pochodzicie z różnych stron. Ale ja nie czynię wśród was rozróżnienia według klasy, tytułu czy rasy. 
Wszyscy jesteście zjednoczeni jako uczniowie i tworzycie jedną wspólnotę. Odkrywam wśród was 
wielkie dusze ukryte pod ubogim i niepozornym przykryciem, a jeśli nie są one rozpoznawane, to 
dlatego, że są pokorne i nie mają wykształcenia. Ale oni mnie kochają, świadczą i rozumieją mnie. 
Utworzę Moje nowe apostolstwo z tych wszystkich, którzy uwierzyli w Moje słowo w tym czasie i 
udowodnię tej ludzkości, że Moja nauka jest przeznaczona na wszystkie czasy, że Moja nauka jest 
wieczna. 
12 Nie zostałem rozpoznany przez wszystkich w Drugiej Erze. Kiedy pojawiłem się na łonie narodu 
żydowskiego, który już mnie oczekiwał, bo widział, że spełniły się zapowiedzi proroków, moja 
obecność wprowadziła zamieszanie u wielu, którzy nie rozumieli, jak prawidłowo interpretować 
proroków, i spodziewali się ujrzeć swego Mesjasza jako potężnego Księcia, który pogromi swoich 
wrogów, który upokorzy królów, ciemiężycieli, a tym, którzy na niego czekali, da majątki i dobra 
ziemskie. 
13 Gdy ci ludzie ujrzeli Jezusa ubogiego, bez okrycia na nogi, którego ciało okrywała jedynie prosta 
szata, urodzonego w stajni, a później pracującego jako rzemieślnik, nie mogli uwierzyć, że jest On 
Tym, którego posłał Ojciec, Tym, któremu obiecał. Mistrz musiałby dokonać widocznych cudów i 
dzieł, aby oni uwierzyli mu i zrozumieli jego boskie poselstwo. 
14 Zaprawdę, powiadam wam, nie zstąpiłem tylko po to, aby dać wzrok niewidomym, ani oczyścić 
trędowatych, ani przywrócić do życia tych, którzy pomarli. Moja praca była pracą Boga pełnego 
Mądrości i Wieczności, który przyszedł z pragnieniem do śpiącej duszy człowieka, aby podnieść ją do 
prawdziwego Życia Duchowego. 
15 Cuda te były tylko dowodem, że to, co ja czynię, inni czynić nie umieją, i w ten sposób budzić i 
wzywać dusze, które pogrążyły się w głębokim śnie. 



16 Kto mnie rozpoznał w tych dniach? Grzesznicy, którym przebaczyłem; ci, którzy łaknęli i pragnęli 
sprawiedliwości, ci, którzy pragnęli prawdy, duchowości i wieczności. 
17 Kto mnie nie poznał? Potężni, teologowie, faryzeusze, a dla wielu, którzy nie wierzyli, Moje słowo 
było powodem zamieszania. 
18 Wielu mówiło: "To, co ten człowiek głosi, nie może się spełnić". Ale wiecie, że dwunastu ludzi 
poszło bezpośrednio za Mną i uczyło się ode Mnie, a Ja im powiedziałem: zachowujcie Moją naukę, 
działajcie i nauczajcie. Wkrótce odejdę, ale nie będę daleko, będziecie mnie mieli w swoich sercach, a 
ja będę nadal świadczył o sobie. Co Ja uczyniłem dla ciebie, czyń bliźniemu twemu. 
19 Ci ludzie przygotowani przez proroków nie byli w stanie mnie zrozumieć. Jednak Moje nasienie 
zostało teraz zasiane i zaniesione do narodów i prowincji przez tych dwunastu uczniów. Podczas gdy 
Naród Wybrany odrzucił je, prześladował je i potępił je w swoich sądach, ludzie z narodów 
pogańskich przyjęli Moje nasienie, a ono wydało owoc. 
20 Pogański Rzym przyjął moich uczniów, a z nimi nasienie mojej nauki. Ten naród, uczyniony 
owocnym przez ból i znużony przyjemnościami, radośnie przyjął moją naukę i stał się duchowo silny. 
Z niego powstali nowi apostołowie, którzy zanieśli moją naukę do innych narodów. 
21 Ten lud, który nie był w stanie pójść za Mną, który uważał za niemożliwe pójść za Moją nauką, 
gdzie jest teraz? Mówię wam, że podzieleni na wiele części, są znowu na ziemi: jedni stali się potężni 
poprzez ziemską władzę, poruszając losy tego świata; inni są ze Mną jako świadkowie Mojego 
nowego objawienia się; a reszta, wcielona po raz kolejny, oczekuje Mnie. 
22 Wy reprezentujecie ten lud, który poszedł za mną, składający się z chorych, grzeszników, 
spragnionych sprawiedliwości. 
23 Dziś przyszedłem nie tylko powtórzyć Moją naukę z Drugiej Ery, lecz dać wam kolejną lekcję, 
byście zrobili krok naprzód. Ziarno, które w was zasiałem, pielęgnuję, aby potem zebrać owoce. 
24 Napełnijcie się duchowością i kontynuujcie otrzymywanie moich dobrodziejstw, abyście mogli 
przynieść ludzkości owoce moich nauk. Poczuj moją Obecność. Przychodzę do was jako promień 
światła, który staje się chlebem, pocieszeniem i pieszczotą, gdy wejdzie do waszego serca. 
25 Nie pojawiam się jako sędzia, aby ujawnić wasze przewinienia na oczach waszych braci i sióstr. 
Moje Słowo miłości jest tam, aby korygować i wygładzać serca. 
26 Nie ma na ziemi nikogo, kto by nauczał Mojej Nauki z taką prawdziwością, z jaką Ja ją objawiłem. 
Są jednak tacy, którzy to ukryli. Dlatego zstąpiłem na ten świat w tej formie przejawienia się, aby 
ludzkość mogła jeszcze raz ujrzeć jaśniejącą gwiazdę, aby rozbitkowie odkryli szalupę ratunkową. 
27 Dałem dziedzictwo pariasom, uzdrowiłem chorych i uczyniłem ich potem uzdrowicielami, aby 
pokazali światu moją moc. W obliczu takich czynów nawet naukowiec będzie musiał się przebudzić i 
uświadomić sobie czas, w którym żyje. 
28 Uczę was kontrolować wasze ciało i czynić je posłusznym współpracownikiem w waszej duchowej 
misji. Ale uczę też waszą duszę, by pozbyła się cielesnej powłoki, gdy zda sobie sprawę, że jest 
zmęczona, by rozwinąć skrzydła i uwolniona z łańcuchów pracować z miłością w "duchowej dolinie", 
a po powrocie nieść sercu przesłanie nadziei i otuchy. 
29 Dlatego mówię wam, że będziecie światłem świata, ponieważ jesteście apostołami spirytualizmu. 
Ale korzystajcie z tego, że mieszkam wśród was, bo zbliża się rok 1950. Przestanę mówić do ciebie w 
tej formie, a nie widzę, żebyś był jeszcze przygotowany. 
30 Moje Prawo i Moje Słowo tej Trzeciej Ery, z ich objawieniami, proroctwami i darami łaski, tworzą 
Arkę Nowego Przymierza, w której dusze ludzkie połączą się i zjednoczą. Ale zanim to nastąpi, trzeba 
będzie ją odrzucić i zwalczać. 
31 Wy będziecie tymi, którzy bronią Nowego Przybytku, nowymi żołnierzami mojej Sprawy, którzy nie 
zostaną pokonani w walce, ponieważ moja Obecność i moje Słowo uczyniły was silnymi. 
32 Nie ukrywajcie się w dniach próby, bo nie byłoby to sprawiedliwe, gdybyście ─ choć przyszedłem 
dać wam mądrość i władzę ─ ukryli wasze dary przed tymi, którym brak waszego miłosierdzia. 
33 Zobaczyć Mistrza otoczonego ponownie przez swoich uczniów. Ujawniam się w mądrości, a dusze 
wasze będą drżeć, bo przeżywszy próby, którym je poddałem, odczuwają pragnienie nasycenia się 
światłem i umocnienia się. Jest to promień Mojego światła, który dociera do mózgu tego, przez 
którego Ja się objawiam; jest to natchnienie, przez które wysyłam wam Moje przesłanie. W ten 



sposób objawiam wam Życie Duchowe, w ten sposób ponownie oświetlam drogę, którą Jezus 
wskazał w swojej nauce. 
34 W miarę jak stopniowo słuchacie Mojego słowa, wasza istota staje się lżejsza i zmniejsza się 
pragnienie sprawiedliwości. Wtedy sumienie wasze oświeci wam drogę i będziecie dostatecznie 
przygotowani do ofiarowania Mi czynów zgodnych z Moim Prawem. 
35 Gdy zbliżacie się do Mnie, szukacie nie tylko zbawienia duszy, ale i ciała, a gdy Ojciec widzi wasz 
wysiłek, udziela korzyści jednemu lub drugiemu, zgodnie ze swoją wolą. 
36 Dusza jest tą częścią twojej istoty, której życie nie ma granic. Istniało ono przed waszym ziemskim 
ciałem. Mówię do twojej duszy, ponieważ należy ona do innego świata. Ale mówię też do ciała i 
pieszczę je. Jeśli bowiem w jego sercu panuje pokój i spokój, człowiek będzie mógł lepiej Mnie 
przyjąć. 
37 Jeśli jesteś zbytnio zajęty potrzebami cielesnymi, rozpraszasz swoją duszę i usuwasz ją z jej 
obowiązków. 
38 Są jednak tacy, którzy słysząc Mnie, zadają sobie pytanie: "Czy to prawda, że Mistrz daje się 
poznać przez człowieka? Że Bóg, choć jest Wszechmocą, Stwórcą, komunikuje się przez mózg, który 
nie jest godzien przekazywać swojej chwały w skromnym miejscu spotkań?" Zaprawdę powiadam 
wam: Nie patrz na bogate wyposażenie lub ubóstwo tych miejsc zgromadzenia, aby dać ci pojęcie o 
swoim Bogu. Czy zatem konieczne jest, abyście zawsze pragnęli fałszywego przepychu obrzędów, 
abyście uwierzyli w moją obecność? Nie zapominajcie o przykładzie pokory i ubóstwa materialnego, 
który pokazał wam Jezus, począwszy od miejsca, gdzie Mesjasz się narodził, aż do miejsca, gdzie 
umarł. W niskości jest wielkość waszego Mistrza─. Królestwo Boże opiera się na tym, co naprawdę 
wieczne, a nie na blasku władzy. Zrozumcie Moją prawdziwą wielkość, pokorę i miłosierdzie, abyście 
już nie byli zdumieni, że Ja daję się poznać przez zdolność pojmowania, którą wy uważacie za 
niegodną, w miejscu zgromadzenia, które nie ma żadnego materialnego znaczenia. Nie oceniajcie też 
znaczenia tego dzieła na podstawie małej liczby tych, którzy mnie dziś otaczają, bo to, co wam 
objawiłem, będzie ważne w swoim czasie i zadziwi świat. 
39 Zaprawdę, powiadam wam: Wasze życie i wasze czyny będą świadkami tego, żeście uczniami 
moimi. 
40 Kochaj mnie we wszystkim, co przeze mnie stworzone, i odrzuć myśl, że Bóg mógłby być w 
jakikolwiek sposób ograniczony. Ludzkość na różne sposoby wytworzyła sobie obraz Mnie, aby czuć, 
że jestem z nimi. Dlaczego nie szukacie Mnie w Moich dziełach? Pozwoliłem wam kontemplować 
wszystkie cuda, które was otaczają, abyście mogli w nich rozpoznać Moją twórczą moc ─ od ledwie 
dostrzegalnych stworzeń do majestatycznej gwiazdy królewskiej. Nie mówię wam jednak, że jestem 
naturą, ani że jest ona Bogiem. Nie mówię wam też, że słońce jest Moim Boskim Duchem, bo oni 
wszyscy są ledwie atomami w dziele Stwórcy. 
41 Gdybyście ograniczyli się do tych wierzeń, naśladowalibyście swoich przodków, którzy czcili mnie 
w słońcu. Ale nie wolno wam źle oceniać waszych przodków, ponieważ człowiek tamtych czasów z 
trudem był w stanie rozpoznać w tej sile natury twórczą moc Boga. W nim bowiem znalazł ciepło, 
światło i życie. Pamiętajmy, że nie byli oni bardzo dalecy od prawdy. 
42 Kiedy objawiam się poprzez ludzki przekaz, nie mówię wam, że ten człowiek jest waszym Bogiem. 
Muszę jednak ograniczyć się tylko do tego, żebyście mogli Mnie przyjąć i usłyszeć istotę Mojego 
słowa, które jest takie samo dla wszystkich nosicieli głosu, nawet jeśli zmienia się forma jego 
wyrażania. Jeden intelekt nie wystarczy, aby wszystkim ujawnić to, co mam wam do ujawnienia. 
43 W ten prosty sposób dałem ci Moją Naukę, abyś mogła znaleźć drogę, która doprowadzi twoją 
duszę do pokoju i doskonałości, których pragnie. W tym celu radzę wam porzucić próżność i złe 
skłonności. Uczę was kochać waszych bliźnich z prawdziwym braterstwem i świadomością waszych 
obowiązków wobec nich, i wyświadczać im przysługi. 
44 Nauczyłem cię, że twoje ciało rozkłada się i tylko twoja dusza przeżywa. Po tym życiu powstanie 
tam, dokąd zaprowadzą go jego zasługi. Stamtąd będzie dalej walczył, aby coraz bardziej się wznosić i 
zbliżać się do doskonałości, czyli do Boga. 
45 Aby to osiągnąć, uczę was obecnie, jak się modlić i jak mnie szukać. I chcę, abyście z prawdziwą 
miłością pouczali swoich bliźnich, tak jak ja was pouczam. 
46 Tak jak ja nie potępiam waszych niedoskonałości, 



Nie chcę też, abyście potępiali tych, którzy są waszymi bliźnimi. 
47 Pokazuj im tylko to, czego cię nauczyłem. Ten, kto jest przygotowany, zrozumie cię. 
48 Siejcie, nawet jeśli nie zbieracie tu plonów. 
49 Zgłębiajcie Moje słowo, Moje dzieci. Bo w ciągu tych ostatnich trzech lat, w których jeszcze 
będziecie Mnie słuchać, będziecie przechodzić od bycia uczniami do stawania się uczniami. 
50 Wchodzisz na doskonałą drogę, która prowadzi cię do twojego Odkupiciela. I znów Izrael staje 
przed ludzkością, jak w czasach minionych. Posiadacie wiedzę o Życiu Duchowym i jesteście 
odpowiedzialni za Prawo. 
51 Koniec z odpoczynkiem i bezwładem: Powstaliście, aby wypełnić swoją misję i zamknęliście swoje 
serce na pokusy świata. 
52 Znajdujesz się w nowej reinkarnacji, to znaczy w nowej powłoce ciała, żeby twoja dusza mogła 
wypełnić swoje przeznaczenie na ziemi i przyjść do Mnie oczyszczona, by otrzymać to, co mam dla 
niej w zanadrzu w zaświatach. 
53 Wy jesteście nowymi uczniami i jesteście podobni do tych dwunastu uczniów Drugiej Ery, którzy 
niekiedy odchodzili od Mistrza, aby dowieść otrzymanych darów i nauk, a potem wracali smutni, bo z 
braku wiary lub miłości nie czynili cudów. 
54 W tym czasie nauczyłem ich przypowieści o ziarnku gorczycy i powiedziałem im, że wiara może 
przenosić góry. Widzieli, jak wskrzeszam umarłych, uwalniam opętanych od zdezorientowanych 
duchów, uzdrawiam nieuleczalnie chorych i zbawiam grzeszników. Lecz po odejściu Mistrza, oni 
obudzili się do prawdziwej wiary w swoje dary, aby kontynuować z doskonałością naukę, której się 
nauczyli i aby nauczać jej z miłością do swoich bliźnich. 
55 Wy też oczekujecie teraz mojego odejścia, abyście mogli wyruszyć i dzielić się dobrą nowiną. 
56 Zgłębiajcie Moje Słowo, uczcie się ode Mnie, abyście wkrótce byli dobrymi apostołami, 
świadczącymi o Duchu Świętym swoimi dziełami miłości. 
57 Jestem na szczycie góry. Stamtąd mówię do was i wyciskam moje słowa w waszych sercach, 
oczekując, że będziecie wiedzieli, jak właściwie korzystać z wolności waszej woli, tak abyście odrzucili 
próżności świata i świadomie pełnili moją wolę, która jest doskonała. 
58 Nie staraj się zrozumieć moje słowo tylko z inteligencją, ignorując głos swojego ducha, w którym 
mądrość tajemnicy skarbca jest ujawniona. 
59 Powołałem grzeszników, aby ich uczynić ludźmi cnoty. Moją misją jako Mistrza jest nieustanne 
pouczanie, aż dusze zostaną udoskonalone. Wielu z waszych bliźnich przygotowuje się do 
naśladowania was, do brania z was przykładu, bo wiedzą, że jesteście Moimi uczniami. Czy jesteś już 
przygotowany na przyjęcie mnie? Czy już się ode mnie nauczyłeś? Mówię wam, że tylko spełnienie 
waszych duchowych i ziemskich obowiązków da wam prawo nazywać się uczniami Mnie. 
60 Jeśli pracujecie dla odnowy ludzkości, to w końcu zobaczycie początek "nowego dnia" i odczujecie 
mój pokój. 
61 Moje Słowo uczy was, ale was nie zmusza. Dałem wam wolność woli, abyście mogli czuć się 
panami swoich czynów i wypełniać Prawo z przekonaniem, aby wasze zasługi były prawdziwe. 
62 Po raz kolejny ziemia zabarwiła się na krwistoczerwono, wojna zaciemniła dusze ludzi. Atmosfera 
jest przepełniona smutkiem, cierpieniem i strachem. A jednak pośród tego chaosu pojawiłem się i 
uczyniłem się widzialnym dla jednych, a słyszalnym dla innych. Z bólu, którego doświadcza świat, Mój 
kielich jest pełen. To jest to, co oferujesz mi w tym czasie, a ja to przyjmuję. 
63 Moja nauka przynosi światło każdej duszy. Pokój, zgodę, umieszczam w twoim sercu. Nie 
słuchajcie mojego głosu, który jest głosem Ojca, który was kocha. 
64 Zachowaj moje słowo, bo już zbliża się rok 1950, a moją wolą jest, aby w tym czasie wydrukowano 
moje nauki, aby były pokarmem dla twojej duszy. Wtedy przygotujecie się do tego, by dać te pisma 
ludziom do przeczytania i przypomnicie sobie te chwile szczęścia, których doświadczyliście słuchając 
Mistrza. 
65 Bojownicy Trzeciej Ery, wy, którzy głosicie moje słowo: Bądź niestrudzony. Spieszcie się 
przygotować, tym bardziej, że nadejdzie czas, kiedy opuszczę was bez słowa. Stopniowo nasycaliście 
się siłą, którą zawiera moja nauka. 
66 Nie wszyscy, którzy mnie słyszeli w Drugiej Erze, uwierzyli we mnie. Konieczny był powrót do 
świata, aby dać wam nowe dowody. W obecnym czasie również nie wszyscy, którzy mnie słuchali, 



uwierzyli mi. Ciało, jak gruba zasłona, uniemożliwia duszy otrzymanie Boskiego Światła. Ale ta zasłona 
znika, gdy zgłębia się Moje nauki, aby uczynić miejsce dla impulsów duszy, aby uwolnić się od 
materializmu i zbliżyć się do swego Stwórcy. 
Jeśli niektórzy, którzy mnie słuchają, nie odczuwają tego wzniesienia w swojej istocie, to mówię wam, 
że nadejdzie czas, gdy zobaczą to światło. Inni, którzy wiernie mnie słuchają, nie osiągnęli wiedzy o 
duchowych objawieniach, ponieważ zabrakło im odpowiedniego przygotowania do zrozumienia tych 
nauk. 
67 Jeśli wielu ludzi na świecie zatrzymało się w rozwoju, to dlatego, że są w błędzie w 
bałwochwalstwie swoich przekonań. Nie mogą pojąć wysokich idei, ponieważ pozwolili, by ich 
duchowe postrzeganie zanikło. 
W mojej pracy czuliście, jak wyższe zbliżają się do was, by otoczyć was atmosferą spokoju. Nawet 
twoje ciało ma udział w tym pokoju, ponieważ ono także jest stworzeniem Pana, stworzonym w 
doskonałości. Doskonałe jest zarówno to, co duchowe, jak i to, co materialne. Tak więc nawet w 
atomie i w komórce można rozpoznać boską wszechmoc. A jeśli studiujecie ducha, odkryjecie w nim 
jego prostą naturę, jako atom wyższego życia. Wtedy zrozumiecie, że nie ma nic oddzielnego od 
Boskości. 
68 Wszystko w Moim Stworzeniu jest ruchem, harmonią i porządkiem, które prowadzą do 
doskonałości. Aby człowiek mógł się przebudzić i aby głos jego ducha prowadził go do rzeczywistości, 
nie może patrzeć na Stworzenie tylko w jego zewnętrznym wyglądzie, nie zwracając uwagi na jego 
istotę. Człowiek bez wiary w życie duchowe popadnie w materializm, ponieważ za jedyne życie uzna 
to, które jest na tym świecie. Ale co się z nim stanie, gdy w końcu znudzi się przyjemnościami lub 
będzie rozpaczał w cierpieniach? Niektórzy stracą swoją duchową równowagę, a inni będą obrażać 
się na ich życie. 
69 Nie wszyscy mężczyźni są na tym samym poziomie zrozumienia. Podczas gdy jedni odkrywają cuda 
na każdym kroku, inni uważają wszystko za niedoskonałe. Podczas gdy jedni marzą o pokoju jako 
szczycie uduchowienia i moralności świata, inni głoszą, że to właśnie wojny są motorem rozwoju 
ludzkości. 
70 Do tego mówię wam: Wojny nie są konieczne dla rozwoju świata. Jeśli ludzie używają ich do 
swoich ambitnych i egoistycznych celów, to z powodu materializacji, w której znajdują się ci, którzy 
im sprzyjają. Wśród nich niektórzy wierzą tylko w istnienie na tym świecie, nie znając lub zaprzeczając 
życiu duchowemu; ale wśród ludzi są brani za uczonych. Dlatego konieczne jest, aby wszyscy poznali 
to objawienie. 
71 Tak długo, jak ci, którzy w swoim fanatyzmie religijnym oczekują w zaświatach tylko kary 
piekielnej, będą trzymać się tego poglądu, tak długo będą tworzyć swoje własne piekło, ponieważ 
zamęt duszy jest podobny do zamętu ludzkiego umysłu, chociaż o wiele silniejszy. Pytasz teraz: 
"Mistrzu, czy dla tych jest zbawienie?". Mówię wam, zbawienie jest dla wszystkich, lecz pokój i 
światło nie przyjdą do tych dusz, dopóki ciemności złudzenia nie zostaną rozwiane. Czy kiedykolwiek 
współczułeś człowiekowi, którego zdezorientowany umysł sprawia, że widzi rzeczy, które nie istnieją? 
O ileż większy byłby twój ból, gdybyś zobaczył w zaświatach te istoty zwodzone, które oglądają swoje 
wyimaginowane piekło! 
72 Jaki człowiek, mając wiedzę o tym, czym jest śmierć cielesna i prawdziwe zadośćuczynienie, 
mógłby popaść w zakłopotanie w godzinie śmierci? 
73 Moja nauka o doskonałej miłości i mądrości nie jest tylko rzeczą tego czasu lub Drugiej Ery. Przez 
cały czas mówiłem do was o tych naukach. Jednak fałszywa interpretacja objawień spowodowała, że 
człowiek popadł w fanatyzm i zamieszanie. 
74 Gdy ból materializmu stanie się nie do zniesienia dla zdezorientowanej duszy, ten ból obudzi ją do 
światła. Wtedy będzie głęboko ubolewać nad swoim błędem. 
75 Nauczajcie tej nauki wśród waszych bliźnich, aby w ludziach wzrastało pragnienie dążenia do 
świata doskonałości, w którym dusze przez swoją doskonałość będą mogły dojść na łono Ojca. 
76 Jestem Światłością, która jednoczy was wszystkich we Mnie. Aby dać wam to słowo, wykorzystuję 
jednego z was, który ma tak mało zasług jak wy wszyscy. Zobacz w nim Moją miłość i Moje 
miłosierdzie. 



77 Zbliża się rok 1950 i na jego końcu opuszczę was. To będzie bolesne i będzie ci brakowało Mojego 
Słowa. Ale to będzie zachowane na piśmie i tam wszyscy znajdą naukę Mistrza. Wtedy powiecie: 
"Jakże miłe było jego nauczanie!". 
Na ten czas przygotuję umysły i usta, które będą mówić do was przez natchnienia. Inni będą czytać 
Moje nauki, a wtedy znowu odczujecie moc, którą otrzymaliście, gdy Ja się ujawniłem. W ten sposób 
będę wśród was, w waszej duszy i w waszym umyśle, pośród harmonii i braterstwa. 
78 Dałem wam wszystkim więcej światła dla waszego życia. Jeśli na każdym kroku napotykasz ciernie, 
to dlatego, że droga człowieka jest ciernista. Módlcie się, a wasza wiara podtrzyma was w pragnieniu 
Życia Wiecznego. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 228  
 
1 Na szczycie góry, gdzie jest Mistrz, jest również Maryja, Matka Uniwersalna, która w "Drugiej Erze" 
stała się kobietą, aby cud wcielenia "Boskiego Słowa" mógł się urzeczywistnić. 
2 Człowiek często osądzał i badał Maryję, a także sposób, w jaki Jezus przyszedł na świat, a te osądy 
rozdarły szatę czystości matczynego Ducha, którego serce sprawiło, że Jego krew spłynęła na świat. 
3 Mam w tym czasie odciągnąć zasłony nieznanego, aby usunąć wątpliwości niewierzącego, i dać mu 
wiedzę o duchowych nauk. 
4 Ludzie zrobili z mojej prawdy, która jest jak droga, wiele dróg, na których najczęściej błądzą. 
Podczas gdy jedni szukają wstawiennictwa Niebieskiej Matki, a inni źle Ją oceniają, Jej płaszcz miłości 
i czułości otula wszystkich na wieczność. 
5 Od początku czasów ujawniłem istnienie Duchowej Matki, o której mówili prorocy, jeszcze zanim 
przyszła na świat. 
6 Czasami upominam was w Moim słowie, ale Moje upomnienie zawiera światło, ludzie. Nie byłabym 
doskonałym Mistrzem, gdybym nie dała wam wszystkiego, co powinniście wiedzieć. Nie byłbym 
Ojcem, gdybym nie dał wam znać, gdy zbłądzicie. 
7 Nie chcę, aby twoja dusza została splugawiona, ani abyś umarł w odniesieniu do prawdziwego 
życia. Dlatego szukam cię z Moją sprawiedliwością, gdy znajduję cię porzuconego dla szkodliwych 
przyjemności i rozkoszy. Twoja dusza musi przyjść na Moje łono czysta, tak jak z niego wyszła. 
8 Wszyscy ci, którzy pozostawili swoje ciało w ziemi i oderwali się od tego świata w stanie 
rozproszenia, budzą się, gdy widzą moją Obecność objawioną w świetle wieczności, która oświeca 
ducha, z gorzkimi łzami i rozpaczą z powodu oskarżeń. Tak długo, jak trwa ból dziecka, które chce się 
uwolnić od swoich cierpień, cierpi również Ojciec. 
9 Nie wątpię, że daję się poznać poprzez ludzki intelekt, aby "ostatni", gdy usłyszą dźwięk dzwonu i 
wezwanie Pana, mogli ujrzeć światło Ducha Świętego, które da im zbawienie. 
10. W tym czasie nie szukałem kościołów ani synagog. Ponieważ narodziłem się w Drugiej Erze w 
schronieniu stajni, objawiam się dzisiaj przez człowieka, nawet jeśli jest on grzesznikiem. Sposób, w 
jaki się prezentuję, jest naznaczony ubóstwem i pokorą. Ale nie dziwcie się temu, skoro w owym 
czasie żyłem z ubogimi i nawet w odzieniu okazywałem pokorę Moją. 
11 W mojej miłości do tych, którzy nie wiedzą, jak Mnie szukać, do tych, którzy się zagubili i do 
wszystkich, którzy Mnie potrzebują ─ w mojej boskiej misji kochania was szukałem sposobu, aby 
zbliżyć się do was, abyście mogli Mnie zobaczyć, usłyszeć i poczuć. 
12 Dziś daję wam Moje Słowo pod skromnym dachem tych domów, które są odpowiednikiem tych 
miejsc, gdzie was kiedyś zgromadziłem: brzegów rzeki, gór czy pustyni; daję wam Moje Słowo pod 
skromnym dachem tych domów, które są odpowiednikiem tych miejsc, gdzie was kiedyś 
zgromadziłem: brzegów rzeki, gór czy pustyni 
13 Lecz jeśli wydarzenia się powtórzą, to czy musisz Mnie ponownie uderzyć na krzyżu i boleśnie 
przebić serce Maryi siedmioma pchnięciami sztyletu? 
14 Kiedy Jezus umierał na krzyżu, był przez chwilę otoczony ciemnością i nieskończonym poczuciem 
opuszczenia. W tej samej godzinie Maryja odczuła ogromne opuszczenie w sercu swojej matki. 
Powodem tego było to, że w tym momencie Syn czuł się niezrozumiany przez ludzi. 
15 Przyjdź do Mnie, ludzkości, Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem, Ja jestem Mistrzem Miłości, który 
przemienia duszę człowieka; Ja jestem Mistrzem Miłości, który przemienia duszę człowieka; Ja jestem 
Mistrzem Miłości, który przemienia duszę człowieka Wy, chorzy i zmęczeni ludzkości, przyjmuję was i 
błogosławię, a błogosławiąc was, łagodzę wasz ból. 
16 Przyjdź, pełen dziecięcej ufności, aby odpocząć ze Mną i otrzymać potrzebne ci pouczenie. Ja 
jestem Tym, który cię wita, aby rozweselić twoje serce. Przestrzeń jest wypełniona lamentami, 
krzykami bólu, starymi i nowymi cierpieniami. 
17 Wy, którzy słyszycie to słowo lub powtórzycie je jutro, gdy zrozumiecie jego znaczenie, zostawcie 
za sobą wszystkie wasze problemy, słabości i pragnienia, aby poświęcić się rozważaniu tego, co wam 
przynoszę. 



18 Dusza też ma problemy i trzeba dążyć do ich rozwiązania. W jaki sposób? Pozwalając, aby mądrość 
przeniknęła do was, to ziarno, które dzięki mojej opiece i waszym wysiłkom będzie kiełkować i 
rozwijać się, aż stanie się drzewem życia wiecznego. Wtedy wydacie dobre owoce dla świata, którego 
tak bardzo potrzebuje. To będzie realizacja mojej pracy wśród was. 
19 Powiedziałem do ciebie: "Wstań i chodź". Ale dzisiaj powiedziałem to twojej duszy w prostych 
słowach, wskazując jej drogę, która prowadzi do prawdziwego Raju, do wieczności. 
20 Chcę cię wyrwać z twego smutnego letargu, abyś poznał wszystko, co jest przeznaczone dla duszy, 
a co więcej, abyś nauczył się to posiąść. Lata, epoki i wieki minęły nad tą planetą, a jednak ludzkość 
trwa, nie znając prawdy, wciąż zaprzeczając Chrystusowi. Dla ludzi istnieje bowiem tylko pozorne 
życie materialnych ciał i form, tylko do nich przywiązują wagę, lekceważąc i nie dostrzegając zdolności 
duszy. 
21 Człowiek, stworzony z duszą i ciałem, zapomina o znaczeniu życia duszy, które powinno być jego 
priorytetem, i zwraca uwagę tylko na część ludzką, szukając w tym, co materialne, jej szczęścia, jej 
przyjemności, jej zadowolenia i namiętności, a kiedy mówię mu o duszy, kończy mówiąc, że te nauki 
są tylko jednymi z wielu. To jest powód, dla którego pozostaje on apatyczny na swojej drodze. 
22 Człowiek ten natomiast, który pragnie uduchowienia, oczyszcza swoje serce i umysł, obmywa się 
w wodach pokuty, wyrzeka się ambitnych celów materialnych i czuje, że kroki jego życia są 
oświetlone światłem Bożym. Ten człowiek wie, że ci, którzy osiągnęli wielkość w swojej duszy, 
przekształcili się w tyglu swoich cierpień, stając się przywódcami ludzkości na ziemi, a później 
oświeconymi istotami w sferze duchowej, obrońcami ludzi, inspiratorami i opiekunami. Dusze te są 
zjednoczone z ludźmi przez miłość i tak jaśnieją na firmamencie poza tym, co widzialne, w słodkim 
życiu duchowym, oświetlając swoim światłem tę ludzkość, nigdy jej nie porzucając. 
23 Konieczne jest, żebyście się obudzili, żeby wasza dusza mogła uświadomić sobie pragnienia 
przejawienia się poprzez swoje materialne ciało. Wiedzcie, że poprzez swoje dzieła możecie wyrazić 
stopień rozwoju waszej duszy. Zacznij od tolerancji dla słabości innych. Pamiętaj: Jeżeli przeszedłeś 
już trudne drogi i poprawiłeś swoje błędy, są inni, którzy jeszcze przez nie nie przeszli, dlatego musisz 
być wyrozumiały dla swoich bliźnich, pomagając im podnieść się z upadków i dając im światło 
swojego doświadczenia. 
24 Zaprawdę, powiadam wam, starsi bracia i siostry wasze, którzy kiedyś chodzili drogą, którą wy dziś 
chodzicie, wspięli się na duchowe wyżyny, bo żyli miłością bliźniego, gdy byli dobroczyńcami, 
lekarzami i nauczycielami na ziemi. Dlatego powiadam wam: Gdybyście byli posłuszni impulsom 
waszej duszy, bylibyście w lepszym miejscu. I jeśli nie skorzystacie z tego co wam oferuję w tej Nauce, 
to później w świecie duchowym będę wam wypominał wasz brak obowiązku. Dlatego nie przegapcie 
tej okazji, pracujcie z miłością i zaufajcie Mojemu słowu. 
25 Kto odmawia miłości bliźniemu, odmawia jej Chrystusowi. Kiedy widzisz, że twój bliźni cierpi, 
płacze i potrzebuje cię, dlaczego nie służyć mu? Powodem jest to, że zmaterializowaliście nawet 
najszlachetniejsze i najczulsze z waszych uczuć. 
26 Przekształćcie swoją istotę i swoje życie, zdematerializujcie to, co zmaterializowaliście. 
Uduchowiaj swoje uczucia, myśli i dzieła. Bądźcie coraz bardziej świadomi misji duszy duchowej, 
wtedy dzięki tej przemianie przestaniecie być bezużyteczni, a staniecie się użyteczni, a wasze życie 
będzie świadczyć o mojej prawdzie. 
27 Dla wszystkich nadejdzie moment, w którym dusza poczuje palące pragnienie zatriumfowania nad 
ciałem, unicestwienia egoizmu, ujawnienia miłości, którą otrzymała od Ojca, oraz mądrości i mocy, 
które otrzymała w spadku. Kiedy dusza zajmie swoje prawdziwe miejsce w człowieku, będzie on miał 
podobieństwo do Chrystusa. Słowo "Chrystus" oznacza miłość, moc i mądrość, prawdę i życie. 
28 Ale kilka pokoleń minie na tym świecie bez zrozumienia przez ludzkość wielkiego znaczenia 
Chrystusa. Chrystus zniknął jako człowiek i pojawił się jako triumfujący duch bez ciała, całkowicie jako 
miłość. Jest On nieustannym objawieniem Bożego miłosierdzia wobec ludzkości. 
29 Wiedzcie, że podoba mi się, gdy widzę was użytecznych i gotowych do służenia bliźnim. Cieszę się, 
że widzę cię w obozie chorych. Raduję się, gdy widzę, jak siejesz ziarno Mojej Nauki, jak pieścisz, 
pocieszasz i pomagasz potrzebującym. Pamiętaj: Kiedy byłem na świecie, pozostawiłem Moją Naukę 
opartą na fundamentach tego Boskiego najwyższego przykazania: "Miłujcie się wzajemnie". Ale 
minęły wieki, a ja wciąż czekam, aż odczujecie to przykazanie w swoim sercu. 



30 Przygotuj swoje serce, swój umysł i swoją duszę, bo słyszysz moje niebiańskie słowo. 
31 Nie wolno wam popaść w błąd, bo mówię do was w doskonałej jasności i przez różnych nosicieli 
głosu. 
32 Przychodzę także po to, aby szukać waszych serc, aby rozważyć, co zrozumieliście z mojej nauki. 
Szukam światła waszej wiary. 
33 Wsłuchajcie się w głos waszego ducha. Medytować tak, że może być w stanie wypełnić wszystko, 
co ślubowałeś do ojca. 
34 Prawo moje zostało splugawione na tej ziemi, ale wam zawsze powierzam jego strzeżenie i 
obronę. 
35 Nie kalać prawa, nie spać, nie materializować swoje dusze. Pracuj! 
36 Rozważ, że twoja dusza jest taka sama jak ta, która w innych czasach nie przestrzegała przykazań 
Ojca, i że dziś ma nową szansę na zbawienie, którą twój Pan daje jej z miłości. 
37 Wiem, Izraelu, że pomimo Mojej wielkiej miłości do ciebie, powstaną tłumy, jak w Drugiej Erze, 
aby Mnie ranić i wyśmiewać się ze Mnie. Wiem, że wśród was ukrywa się Iskariota. Ale Moje 
objawienie się przez ludzki intelekt nie będzie bezużyteczne, nie będzie daremne, że rozwiązałem 
szóstą pieczęć. 
38 Moje przyjście wśród was dokonało się, aby was zbawić przez odnowienie i poprawę, odwracając 
was od brudu i grzechu i oferując wam w zamian drogę do pokoju i dobrobytu. 
39 Błogosławiony, który się oczyszcza i przygotowuje, albowiem on zwycięży w próbach. 
40 Rozpętują się żywioły wojny i zniszczenia. Grozi wam głód i zaraza z ich nieznanymi i 
nieuleczalnymi chorobami. Czuwajcie więc i módlcie się. Pracuj w swojej misji, a próba minie. 
41 Ja jestem Chrystus, ten sam, który objawił się w Jezusie w Drugiej Erze. Spodobało mi się, że 
dałem się wam poznać w tej formie. 
42 W tym czasie wszystkie ludy ziemi muszą mnie odczuć. 
43 Moje Słowo jest Księgą Instrukcji, którą włożyłem w wasze ręce, abyście ją studiowali. Będą sekty 
przeciwko sektom, religie w stanie wojny z innymi religiami i doktryny przeciwko doktrynom. W 
obliczu tego chaosu dusz, chcę, abyście dali przykład i byli obroną. 
44 Nie bądźcie zarozumiali, bo jesteście moimi wybranymi. Po wzięciu na siebie tej odpowiedzialności 
nie wolno wam "spać", bo wtedy znów wpadniecie w otchłanie, które zostawiliście za sobą, a wtedy, 
gdy nieszczęście i ból spotkają was na waszej drodze, zapytacie samych siebie: "Jak to możliwe, że 
my, którzy byliśmy wśród tych, którzy słyszeli nauki Mistrza, musimy pić tak gorzki kielich?". 
45 Pamiętaj o moich przykładnych dziełach i naucz się kochać to, co duchowe, bardziej niż to, co 
materialne, i naprawdę dbaj o dobro swojej duszy po jej ziemskim życiu. Wypracujcie dla niego odtąd 
życie pełne światła i pokoju. Do tej pory bowiem dobrobyt waszego ciała, jego próżności i jego szaty 
były dla was ważniejsze niż dusza, która ginie z głodu i pragnienia, i której szata jest rozdarta. 
46 Nie mylić się. Ciało jest szatą duszy i to dusza musi wstąpić do mnie. Ciało jest prochem i do 
prochu powróci wraz ze swoimi ziemskimi dobrami. Pozwólcie waszej duszy nabyć duchowe skarby, 
bo te bardzo dobrze będzie zabrać ze sobą do wieczności. 
47 Dla bogatych w dobra ziemskie nie istnieję, ich bogactwo jest dla nich wszystkim. Oni o mnie 
zapomnieli. Co ich obchodzi nędza i ból świata? Co ich obchodzi obcy smutek? Zamknęli swoje uszy 
na głos sumienia, które osądza ich w każdej sprawie i na każdym kroku mówi im o Mojej mocy. 
48 Zaprawdę powiadam wam: W ten sposób podważają Moją sprawiedliwość. 
Wszystko się jednak zmieni, mieszkanie dobiegnie końca, a władza, którą przyznałem pewnym 
ludziom, by przynosili ludzkości dobro lub zło, zostanie poddana osądowi. 
50 Ilu już poznałoby moje dzieła, gdybyście wyszli i zaprosili potrzebujących do spożywania chleba z 
mojego stołu! 
51 Pamiętajcie, że to, co wam dałem, jest dla waszych bliźnich. 
52 "Miłujcie się wzajemnie" uczyłem was już wtedy. Minęły wieki, nadal mówię do was o tej samej 
nauce, lecz wciąż nie czujecie w swoich sercach tego wzniosłego przykazania. 
53 Pytam was, abyście mogli odpowiedzieć sobie wewnętrznie: Kto może kochać samolubnych? 
Zrozumcie, że mówię do was o tych, którzy myślą tylko o sobie, którzy nie świadczą usług, ani nie 
oddają bochenka chleba, ani nie dają nikomu pociechy. Ja sam rozumiem ich wady charakteru, a 
zatem mogę ich kochać i rozumieć. 



54 Gdy zrozumiecie, że przyszliście na ten świat po to, by zdobyć doświadczenie i zrealizować Boskie 
prawo miłości i miłosierdzia wobec bliźniego, przeniknęliście harmonię tego życia. Wiecie już dzięki 
moim objawieniom, że kto nie przestrzega mojego prawa, musi powrócić na ten świat, dopóki dusza 
nie wypełni powierzonego jej zadania. 
55 Jesteście jak drzewa tysiącletnie, na których widać mnóstwo pęknięć jako ślad ich zmagań z 
czasem i burzami, choć w człowieku światło jego duszy nie świeci w pełni. Bardzo was kocham; 
niemniej jednak, przemoc sił natury będzie nadal razić ludzkość, ponieważ to ona rzuciła jej 
wyzwanie, a jej skutki będą niszczycielskie. Jest to wojna, którą rozpęta materialistyczny człowiek, a 
to przyniesie zniszczenie wśród narodów, które będą gorzko płakać. Ale kto będzie w stanie ich 
pocieszyć? Usłysz: Ludzkość otrzyma jeden sygnał alarmowy za drugim, rozpętane żywioły zstąpią na 
planetę i zniszczą całe krainy. Wtedy uświadomicie sobie, że nie wypełniliście Pracy Duchowej, że nic 
nie zrobiliście. Mówię do całego świata chrześcijańskiego. 
56 Mężczyźni będą płakać nad swoim stanem umysłu, bo jest twardy jak granit i zimny jak nagrobek. 
Jak ich pocieszysz? 
57 Gdybyście byli ziemią żyzną, nasienie już by w was zakiełkowało. Ale wy jesteście jałową ziemią, 
która nie przynosi owoców. Ludzkość zwróci na ciebie swój wzrok. Ale jak dacie mu miłującą zachętę, 
której potrzebuje, jeśli wasze serca promieniują tylko pogardą, wyrzutami i surowością? Kto usłyszy 
lamenty ludzi o niespokojnych sercach? Kto będzie tarczą dla tych, którzy cierpią? To ja, poprzez 
moich nosicieli głosu, będę musiał pocieszać tych, którzy cierpią. 
Niemniej jednak, mówię do świata chrześcijańskiego: Otwórzcie swoje serca, abyście mogli 
przynajmniej dostrzec płacz tego ludu. Podejmij wysiłek, aby przeciwdziałać skutkom wojen i 
nieszczęść. W rzeczywistości bowiem to, co wydarzyło się do tej pory, to niewiele w porównaniu z 
tym, co ma dopiero nadejść. Ludzki ból nie osiągnął jeszcze swojego najwyższego stopnia, a wy, jako 
chrześcijanie, za jakich się podajecie, musicie udowodnić, że jesteście. Jeśli nie postarasz się być nim 
teraz, to kiedy wyruszysz, aby wypełnić swoją misję? 
58 Sala odbija się echem od rozpaczliwych krzyków bólu twoich współtowarzyszy. Gdybyście widzieli, 
do czego doszło, żałowalibyście za swój brak obowiązku, a potem zrobilibyście coś dla dobra 
bliźniego. Są istoty w świecie duchowym, które wylewają łzy przez wzgląd na tych ludzi i błagają za 
tych, którzy są ślepi z powodu swojego egoizmu, a także przez wzgląd na nich, aby burza, która wisi 
nad tym światem, została złagodzona. Tak jak oni, chcę widzieć, jak przemieniasz się w uzdrawiający 
balsam, w pieszczotę, w światło, we współczucie. Usuń z waszych serc obojętność, która oddala was 
od rodziny ludzkiej, i wziąć pod uwagę, że śmierć przejdzie nad tym światem, zmiatając większość 
jego mieszkańców. Istnieje choroba duszy i ciała. Istnieją ciała, które są uzdrowione przez leki 
materialne, a inni, którzy nie mogą odzyskać, ponieważ jest to dusza, która jest chora. 
59 Uczniowie, czy nie chcecie leczyć chorób duszy i ciała? Zaprawdę, powiadam wam, możecie to 
uczynić. Ale kiedy rozpoczniesz swoją działalność? Kiedy położysz kres swojemu materializmowi? 
Kiedy rozpoczniesz nowe życie w duchowości? 
60 Przemieniajcie się przez moją naukę, czujcie się nowymi ludźmi, praktykujcie moje cnoty, a światło 
pojawi się w waszym duchu i Chrystus objawi się na waszej drodze. 
61 Moje orędzia są siłą, która ożywia ziemię, są jak słońce, które daje ciepło i życie, są wodą, która 
nawadnia. Mówię o glebie twojego serca, która pozostaje jałowa pomimo moich nieustannych 
zapowiedzi. 
Ludzie, ludzie, powstańcie, czas nagli i jeśli nie zrobicie tego w tym "dniu", nie przebudzicie się w tym 
życiu na ziemi. Czy chcesz dalej spać pomimo mojego przesłania? Czy chcecie, aby śmierć ciała 
obudziła was ogniem trawiącym skruchę waszej duszy bez materii? 
62 Bądźcie szczerzy, postawcie się w pozycji bycia w życiu duchowym, w obliczu Prawdy, gdzie nic nie 
może usprawiedliwić waszego materializmu, gdzie naprawdę zobaczycie siebie w łachmanach ─ 
poplamionych, brudnych i podartych ─ które wasza dusza będzie nosić jak ubranie. Zaprawdę 
powiadam wam, tam, na widok waszej nędzy i w poczuciu tak wielkiego wstydu, odczujecie ogromne 
pragnienie obmycia się w wodach najgłębszej skruchy, wiedząc, że tylko czyści możecie udać się na 
ucztę Ducha. 
63 Zobaczcie siebie poza ludzkim egoizmem ze wszystkimi jego słabościami, które są obecnie waszą 
dumą, waszą satysfakcją, i powiedzcie mi, czy współczuliście z bólem ludzi, czy szloch kobiet lub płacz 



dzieci odbija się echem w waszych sercach. Powiedzcie mi więc, czym byliście dla ludzi? Czy byłeś z 
nimi w życiu?" 
64 Po dokonaniu rachunku sumienia, czy nie jesteście gotowi na to, aby mój Boski Duch pojawił się i 
uwolnił was z łańcuchów, które sami stworzyliście swoimi wadami? Postanówcie osiągnąć 
uduchowienie, aby szmaty spadły z waszej duszy. Pomagam wam poznać siebie wewnętrznie takimi, 
jakimi jesteście. 
65 Ale wy, którzy będziecie czytać z wielkim zainteresowaniem pisma, które będą rozpowszechniać 
istotę Mojego Słowa, będziecie wewnętrznie poruszeni, ponieważ będziecie wiedzieli, że was 
kocham, tak jak wszyscy ci, którzy mnie teraz słuchają. 
66 Od dawna Mistrz czekał na was na drodze życia i nawet jeśli miną wieki, ja będę nadal czekał na 
was. Bądźcie świadomi, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko drogą wyznaczoną przez 
Chrystusa. Teraz jednak zbliżyć się, nawet jeśli są poplamione, poszarpane i brudne. Oczyszczę twój 
umysł i twoje serce, odnowię twoją "szatę" i zaprowadzę cię do "posiadłości", gdzie odprawię 
duchową ucztę. Tam znajdziecie wykwintne pokarmy mądrości i miłości, tam usłyszycie harmonijną 
pieśń chwały, którą cały wszechświat kieruje do mnie. 
67 Chcę, abyście nauczyli się kochać, aby wasza miłość, przemieniona we współczucie, 
przyprowadziła was do chorych i sprawiła, że będziecie szukać tych, którzy stracili wiarę. Chcę, 
żebyście błogosławili wszystko, nie ma niczego, czego nie moglibyście pobłogosławić, tak żebyście 
poprzez wasze uduchowienie i doskonalenie się mogli stopniowo zbliżać się do zrozumienia 
wzniosłości. 
68 To materialistyczny egoizm opanował większą część ludzkości, a dusza przez wieki czekała na 
możliwość ujawnienia się. Zaprawdę, powiadam wam: Gdyby to było dozwolone, kamienie, 
wstrząśnięte istotą Mojego Słowa, poruszyłyby się, aby zademonstrować wasz brak uduchowienia, i 
zobaczylibyście, jak powstają i wołają: "Chrystus ma rację". Ale w końcu podbiję cię przez miłość. 
Nawet jeśli świat będzie się ciebie wstydził, ja nie opuszczę twego boku. Kiedy potępiają cię 
bezlitośnie, będę cię bronił, a kiedy upadniesz, podniosę cię z powrotem. 
69 Jest w was część materialna, która jest z ziemi, i część duchowa, która jest z nieba. Jest czas, kiedy 
człowiek czuje, że jest materią, i czas, kiedy czuje, że jest duchowy. Gdy opuścicie to ziemskie ciało i 
przejdziecie do stanu duchowego, zrozumiecie to, czego teraz nie rozumiecie. Twoje ciało pozostanie 
tutaj, ponieważ należy do ziemi. Lecz wasza dusza wzniesie się w wysokie rejony, gdzie będziecie 
dalej żyć, żeby kontynuować waszą duchową ewolucję. 
70 "Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem do nich należy królestwo niebieskie". "Błogosławieni, 
którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni". Teraz dodaję: "Błogosławieni, którzy rozumieją to, co 
ukryte i niewidzialne w długich zdaniach, albowiem oni będą mieli mądrość." 
71 Każdy, kto kocha, będzie bogaty, bo będzie czuł się kochany. Kochaj, nawet jeśli nie jesteś 
kochany. Bądźcie jak Jezus. Miłość jest ponad drobiazgami. 
72 Nie powinienem był przyjść, aby cierpieć wśród was. Ale Ja wam mówię, że Moja miłość jest 
związana z waszym przeznaczeniem. Wiedziałem, że mnie potrzebujecie i przyszedłem do was. Nigdy 
jednak nie powiedziałem wam: Kochajcie Mnie, abym Ja was kochał. 
73 Czy wiesz, że niektórzy są kochani nie zasługując na to? tak właśnie cię kocham. Daj mi swój krzyż, 
daj mi swoje utrapienia, daj mi swoje zawiedzione nadzieje, daj mi ciężkie brzemię, które nosisz: Ja 
poradzę sobie z całym bólem. Uwolnijcie się od waszego ciężaru, abyście byli szczęśliwi; wejdźcie do 
sanktuarium Mojej miłości i zamilknijcie przed ołtarzem wszechświata, aby wasz duch mógł 
rozmawiać z Ojcem w najpiękniejszym języku: języku miłości. 
Pokój niech będzie z Tobą! 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 229  
 
1 Umiłowani uczniowie, pojawiam się w waszym sanktuarium, w mieszkaniu Mistrza, otwartym w 
waszej duszy przez wasze podniesienie. 
2 Niektórzy z was słuchali Mnie wiele razy, inni słyszą Moje słowo po raz pierwszy i są zdumieni. Ale 
zaprawdę, powiadam wam, niektórzy, jak i inni, słyszeli ten głos w innym czasie. 
3 Ja jestem słowem miłości, które niesie pociechę cierpiącemu, zgnębionemu, płaczącemu, 
grzesznikowi i temu, kto mnie szuka. Moje słowo jest rzeką życia w tych sercach, gdzie gaszą swoje 
pragnienie i zmywają swoje winy. Jest to również droga, która prowadzi do wiecznego domu 
odpoczynku i pokoju. 
4 Jak możesz myśleć, że walka życia ─ jego ofiary, przeciwności i próby ─ kończy się śmiercią bez 
sprawiedliwej nagrody w wieczności? Dlatego moje prawo i moje nauki, z ich objawieniami i 
obietnicami, są w waszych sercach zachętą, pieszczotą i balsamem w waszej codziennej pracy. Tylko 
wtedy, gdy odwracacie się od moich nauk, czujecie się głodni i słabi. 
5 Karmię was miłością, abyście czuli się nią usatysfakcjonowani i przynieście ją jako doskonałe ziarno 
do serc, które śpią i do tych, którzy jej łakną. 
6 Pokój będzie wśród was, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Pamiętaj, że Ja jestem Duchem 
Pokoju. 
7 Duchowo jesteście ludźmi wybranymi w każdym czasie, aby wskazać ludzkości drogę. Teraz 
przyszedłem, aby wam powiedzieć: Będziecie zbawieniem dla waszych bliźnich. Ciężki jest ciężar 
waszego krzyża, o ludzie. Dawniej składaliście się z plemion, a teraz tworzycie duchową rodzinę. Jak 
nieznajomy, pukam nieustannie do waszych drzwi, aby was zachęcić, abyście mogli wypełnić swoje 
przeznaczenie i być przykładem dla ludzkości, którą kocham tak samo jak was. 
8 Ty jesteś pierworodnym wśród narodów ziemi, który pierwszy obudził się do światła Ducha. Dlatego 
teraz jesteście uczniami Ducha Świętego. 
9 Nie odczuwajcie strachu ani wątpliwości w obliczu waszej odpowiedzialności. Bo choć jesteś bogaty 
w duchu, czułbyś się potrzebujący, gdybyś zaczął wątpić. 
10 W tym czasie, jak i w przeszłości, ludzkość ma kontakt z Moją Boskością poprzez wasze 
pośrednictwo. Przez ciebie uczyniłem tę drogę rozpoznawalną dla innych, a jutro na nią wejdą 
kolejno wszystkie sekty i wspólnoty religijne. Ludzie będą się łączyć duchowo, bo jest tylko jeden Bóg, 
a wszyscy będą zjednoczeni w Nim. 
11 Ludzie są na różnych poziomach duchowych. Ale stopień rozwoju każdego z nich może być znany 
tylko przeze Mnie. 
12.wWszyscy przyszli, aby odpokutować za swoje przewinienia i uzyskać wyniesienie przez swoje 
zasługi. Dla wszystkich mam światło, bo kocham wszystkich. 
13 Dziś jesteś w oazie. Nie wiesz jednak, które ścieżki pokonałeś. 
14 Nie rozdzielajcie się więcej. Pamiętaj, że sprawiłem, iż twój "lud" pochodzi od jednego człowieka, a 
tym człowiekiem, w którym znalazłem pobożność, był Jakub, nazwany przeze Mnie "mocnym 
Izraelem". W jego sercu było sanktuarium Mojej Boskości, a Ja nagrodziłem go, dając mu dwunastu 
synów, którzy będą przodkami ludu Pana, podkładką tego ludu, który idzie za Mną przez wszystkie 
wieki. 
15 Nie chcę, żebyście dalej błądzili. Rozpoznaj, że nosisz Moje światło jak pieczęć w swojej duszy. Jest 
to przymierze, które zawarliście ze Mną, aby zawsze podążać za Moim światłem, aby być Mi 
wiernym. 
16 Oto stół Mój, przy którym każę wszystkim siadać, bez rozróżniania rodowodów i ras. Wszystkim 
ofiaruję ten sam chleb. 
17 W ten sposób budzę was, jak Łazarza, gdy mu powiedziałem: "wstań, nie śpij już"; budzę was, jak 
Łazarza, gdy mu powiedziałem: "wstań, nie śpij już" 
18 To jest droga postępu, na której nigdy nie wolno się zatrzymać. Gdy bowiem przygniata cię ciężar 
twojego krzyża, Boski Nosiciel Krzyża przychodzi ci z pomocą i mówi: "Nie zatrzymuj się". 
19 Tak jak objawiam się twojej duszy, tak i twojemu ciału daję odczuć Moją Obecność w Naturze, aby 
oboje, tworząc jedną istotę, wznieśli się na szczyt góry. 



20 Ode mnie wyszedłeś, i do mojego łona musisz wrócić. Ja jestem początkiem i końcem, Alfą i 
Omegą. 
21 Niech skromność waszych ludzkich okoliczności nie będzie dla was ważna, wiedząc, że możecie 
osiągnąć wielkość duszy jako klejnot o nieocenionej wartości. 
22 Nie zamykaj swojej ręki do potrzebującego, i nie uważaj go za niegodnego twojego miłosierdzia, 
bo może być bezbożny. Rozważcie mój stół w tym czasie: otacza mnie wielu, którzy niegdyś taplali się 
w brudzie. Dziś są moimi uczniami. 
23 Tak mówił do was dziś Mistrz. Wybaczam ci i błogosławię cię. 
24 Światło mojej mądrości jest z tobą. Gaszę pragnienie twojej duszy krystalicznie czystą wodą mojej 
miłości, która jest pocieszeniem i balsamem. Ja jestem przebaczeniem. Kto podejmie mocne 
postanowienie poprawy, doświadczy słodyczy mojego przebaczenia w chwili pojednania z własnym 
sumieniem. Świat jest spragniony wiedzy duchowej. Dowodem na to jest fakt, że ludzkość dąży do 
odkrycia tajemnicy stworzenia. Jednak dusza jest nadal niedoskonała. Dlatego poszukuje obecności 
Boga, aby się z Nim oczyścić. 
25 Przebudzona dusza poszukuje światła i drogi, często nie będąc tego świadomą przez ludzką część 
istoty. Wtedy natura materialna sprzeciwia się duszy, sprzeciwia się jej "drodze do rozwoju duszy". 
Dlatego wyjaśniam wam tajemnice poprzez moje objawienia i czynię je zrozumiałymi dla człowieka, 
ogłaszając się jednoznacznie i zwracając się do jego zmysłów. A mimo to człowiek często opiera się, 
by przyjąć to, co jest jasne jak światło. 
26 Ileż to dusza musiała się zmagać z oporem ciała! Człowiek często osiąga wielki rozwój i postęp w 
naukach i w życiu ludzkim, a mimo to nie wykazuje żadnego postępu w duszy. Z tego umysłowego 
letargu nie budzą go religie, w których znajduje jedynie mistyfikację i fanatyzm. 
27 Wówczas umysł odmawia wniknięcia w to, co duchowe, z obawy przed odkryciem tajemnicy, 
która ujawnia mu przyczynę jego umysłowego opóźnienia, a człowiek stwarza sobie sposób na 
uciszenie krzyku sumienia, dostosowując prawo do swoich wygód, do swoich przekonań, do swojego 
życia. W ten sposób czuje się spokojny i usprawiedliwiony w swoich działaniach. W ten sposób może 
on udawać miłość, współczucie i miłosierdzie, choć jest daleki od ich odczuwania. Może on stanąć 
przed wspaniałymi ołtarzami, które stworzył człowiek i udawać miłość i wiarę, której nawet nie zna. 
28 Przychodzę w Trzeciej Erze, aby przynieść światu światło. Ale wam, uczniowie, mówię w prawdzie: 
nie popadajcie w fanatyzm w Mojej nauce. Uświadomcie sobie, że przygotowałem was uwalniając 
waszą duszę od starych tradycji, by pozwolić jej ewoluować. Weźcie na siebie odpowiedzialność za 
korygowanie błędów waszych bliźnich. Odmów swemu sercu i wargom wszelkiej krytyki, abyś mógł 
osądzić bez oburzenia wszystko, co staje przed tobą na twej drodze. 
29 Odkryjesz, że ludzie nadal wierzą w świętość miejsc, w których gromadzą się, aby odprawiać swoje 
obrzędy, i że uważają nawet przedmioty, które tam istnieją, za święte, a ich przedstawiciele uważają 
się za wyższych i sprawiedliwych. 
30 Ale do was mówię: Czy jesteście mi bliscy, ponieważ usłyszeliście mnie żywym głosem i ponieważ 
obdarzyłem was darami? Czy czujesz się lepszy od swoich kolegów? Dotychczas pozwalałaś tylko na 
to, by twoje zrozumienie rozjaśniło się na tyle, byś mogła zrozumieć Moje słowo. Gdy to zrozumiesz, 
możesz pracować nad postępem swojej duszy, wiedząc, że wszystko, co czynisz dla dobra i dla dobra 
bliźniego, jest zasługą dla ciebie i przyczyni się do rozwoju twojej duszy. 
31 Moja nauka kształci was, abyście mogli wiecznie rozwijać tę istotę światła, która jest w was, 
stworzoną z doskonałością i mądrością, którą jest dusza, abyście mogli oczyszczać i oczyszczać jedną 
po drugiej plamy pozostawione na niej przez ziemskie namiętności, aż dojdziecie do pierwotnej 
czystości. 
32 Zaprawdę powiadam wam, że przed Moim odejściem będzie tyle światła w waszych umysłach, że 
będziecie widzieć jasno to, co przedtem trudno wam było zrozumieć. Wtedy wasza wiedza i wasza 
wiara będą większe i nauczyliście się ujawniać moc waszego Ojca za pomocą duchowego wzniesienia 
w modlitwie. Nie będziecie już wątpić i nie będziecie już okazywać swojego niezadowolenia, jak to 
czasami robicie, gdy mówicie do Mnie: "Mistrzu, przygotowałem się, modliłem się, nałożyłem 
uzdrawiający balsam na potrzebujących, a jednak nie otrzymałem tego, o co prosiłem". 
Na to mogę wam powiedzieć: Dlaczego wątpicie? Czy to nie wasza wiara was zbawi? Czy nie uczyłem 
was, że nie wszystko, o co prosicie, jest dla was dobre? Nie znacie nawet materialnej natury waszych 



bliźnich. Co zatem wiesz o ich duchowej naturze? Co wiesz o tym, czego ta dusza potrzebuje dla 
swojego rozwoju, dla swojego oczyszczenia i doskonałości? 
33 Uczę was i upraszczam nauki: Kochajcie, bądźcie miłosierni, módlcie się i proście za waszych 
bliźnich, a potem pozwólcie Mi pełnić Moją Wolę, już spełniliście swój obowiązek. W ten sposób 
nauczycie się przyjmować wszystko jako korzyść, nawet to, co wcześniej uważaliście za sprzeczne z 
waszym zdrowiem lub wiarą. 
34 Nie tylko poddanie się będzie ci towarzyszem, lecz także świadomość, że wszystko, co ode mnie 
otrzymasz, jest dla twego dobra. Jeśli jednak spełnię twoją prośbę, bo tak jest dla ciebie dobrze, raduj 
się i jeszcze bardziej rozpalaj swoją wiarę. 
35 Jestem Mistrzem z dawnych lat, który poucza was na nowo, Chrystus przyszedł jako doskonała 
dusza, aby objawić się wśród ludzi. Jego miłosierdzie było bezgraniczne, ponieważ stał się 
człowiekiem i wziął na siebie śmierć ofiarną z miłości do ludzkości. Jezus jest wzorem miłosierdzia. 
Weźcie Go sobie za wzór. Nie zapominajcie, że każde stworzenie ma do spełnienia zadanie, z powodu 
którego będzie poddane próbie, którą musicie przyjąć z pokorą, z jaką Jezus przyjął swoje cierpienie. 
36 Umiłowani uczniowie: Zrozumcie nawet teraz, gdy weszliście w czas przygotowania, że zbliża się 
znamienna chwila końca mojego słowa w tej postaci. 
37 Mistrz nie śpi, ani ty nie będziesz spał, ponieważ Ja przygotowuję koniec Mojego przejawienia się 
poprzez ludzki mózg. Duch mój nie odejdzie od was, a raczej będziecie mnie odczuwać jeszcze bliżej 
przez wasze uduchowienie. 
38 Kto się nie przygotuje i pozwoli, by moja nauka przeminęła bez zgłębienia jej, ten po moim 
odejściu poczuje się sierotą, a mnie będzie się czuł nieobecnym. 
39 Dobrzy uczniowie nie będą ani smutni, ani zasmuceni, ponieważ będą mieli głębokie zrozumienie 
moich poleceń, a wtedy zobaczą horyzont otwierający się przed ich duchem w nieskończoności, skąd 
będą otrzymywać wielkie natchnienia od Ojca, które nie będą już ograniczone, jak wtedy, gdy są 
przekazywane przez głosiciela, ponieważ będą pochodzić bezpośrednio od Ducha Świętego. 
40 Po dniu wyznaczonym przez moją Boskość nie usłyszycie już mojego słowa. Ale to pozostanie 
wyryte w waszych umysłach, w waszych sercach i w książkach. 
41 Kto więc występuje jako głosiciel i wzywa mojego promienia, ten nie zna wyroku, jaki wydaje na 
siebie. Zwracam na to waszą uwagę, abyście nie dawali ucha fałszywym prorokom, fałszywym 
głosicielom i fałszywym Chrystusom. Budzę was, abyście mogli uniknąć czasów zamętu i zapobiec 
wejściu dusz ciemności między was. Czuwajcie, bo będziecie musieli odpowiedzieć przede mną za te 
nauki, jeśli nie jesteście przygotowani. 
42 Kto już się do tego przyzwyczai, będzie doznawał wielkich natchnień, będzie rozmawiał ze Mną i 
będzie się radował słuchaniem Mnie przez czytanie Moich doktrynalnych dyskursów, które 
pozostawię wam w dziedzictwie. Jego droga nie będzie niepewna, wypełnienie jego misji będzie dla 
niego łatwe, będzie czuł Moją obecność w próbach. 
43 Po tym poznam, że uczyniliście krok naprzód. 
44 Stanie się to wtedy, gdy zaczniecie udowadniać czystość i wzniosłość mojej nauki, bo nie 
dopuścicie między sobą żadnych zewnętrznych kultów, fanatyzmu ani bałwochwalstwa. 
45 Swoimi myślami, słowami i czynami będziecie świadczyć o mojej pracy duchowej. 
46 Dopóki nie zrozumiecie Mojej Nauki i nie przygotujecie swoich serc i dusz, nie będę mógł użyć was 
jako posłańców Dobrej Nowiny i zobaczycie, że przed waszymi krokami pojawią się przeszkody, które 
staną na waszej drodze. Ale jeśli uczeń żyje moim dziełem i czuje je w swojej duszy, otworzę mu drogi 
i doprowadzę do niego pielgrzymów ziemskich, którzy potrzebują duszy, tak że wprowadzi ich w moją 
naukę. 
47 Radujcie się, bo głos, który was budzi, jest moim słowem miłości. Lecz czuwajcie, aby nie był to 
inny głos, który was obudzi, a ten głos będzie jutro sądem nad ziemią. 
48 Mężczyźni będą musieli sobie z tobą poradzić. Będą tam ludzie sprawiedliwości i prawa, teolodzy i 
teozofowie, naukowcy. Przyjdą z różnymi intencjami, ale będą cię badać i wystawiać na próbę. Nie 
ukrywaj swojego życia i swoich dzieł, pokazując im tylko moje prawo. Nie przykrywajcie waszych 
niedoskonałości doskonałością mojego słowa zapisanego w waszych księgach. 
49 Jeśli w historii ludzkości są złe przykłady, nie wolno wam brać ich za przykłady. 



50 W dawnych czasach nie mówiłem tak do was. W Pierwszej Erze, Prawo oświeciło ludzkiego ducha. 
W Drugiej Erze Chrystus oświecił serce człowieka światłem miłości. Dziś światło Ducha Świętego 
oświeca waszego ducha, aby wznieść go ponad wszystko, co ludzkie. 
51 Od jednego i tego samego Boga otrzymaliście te trzy przesłania, a między nimi wszystkimi upłynął 
wiek konieczny do rozwoju ducha, aby mógł on przyjąć nowe przesłanie lub nowe pouczenie. 
52 Teraz możecie zrozumieć, dlaczego nazwałem was uczniami Ducha Świętego. 
53 Wszystko, co zostało stworzone, oddaje mi hołd, od atomu do gwiazdy o największych rozmiarach, 
od najbardziej opóźnionego w rozwoju stworzenia ludzkiego do najbardziej rozwiniętej duszy. Wy, 
którzy znacie wszystko, co istnieje w waszym świecie, widzicie jak każda istota i każde ciało wykonuje 
swoje zadanie i wypełnia swoje przeznaczenie. W tym spełnieniu oddają mi hołd. Jest to hołd dla ich 
harmonii z całością. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie rzeczy stworzone radują się same w sobie, 
nawet skała, która wydaje się wam bezwładna lub martwa z powodu swojej twardości i bezruchu. 
Albowiem Duch Boży, który jest we wszystkim, co On stworzył, jest życiem. 
54 Zobacz, jak królewska gwiazda wysyła swoje światło, które jest energią, życiem i ciepłem, tak 
daleko, jak sięga jej moc. To jego ciepło sprawia, że wody mórz wznoszą się, a przemienione w 
chmury są przenoszone przez wiatr i spadają jako żyzny deszcz na suche pola, które następnie 
pokrywają się zielenią, kwiatami, drzewami pełnymi owoców i liści, których gałęzie służą za dom dla 
ptaków, które w swoim języku wysyłają swoje pieśni w nieskończoność. Podczas gdy wszystko 
kiełkuje, wszystko rośnie i mnoży się, wszystko przyozdabia się w nieustannym hołdzie dla Ojca, 
Stwórca raduje się swoim dziełem i pozwala, by wszystkie stworzenia zachwycały się Nim. 
55 Ale ty, czym jesteś pośród stworzenia? Jesteście też istotami, które wypełniają jakieś zadanie. Ale 
nie jesteście tylko natury materialnej, ale jesteście również obdarzeni duszą, która ma sumienie, 
intuicję, inteligencję, objawienie, wolę, wolność, rozum i uczucia. Dlatego wśród wszystkich stworzeń 
tej planety jesteście istotami wyższymi, które mają do dyspozycji wszystko jako narzędzie, jako 
służbę, jako pożywienie, orzeźwienie i element do waszego duchowego i ludzkiego postępu. 
56 Skoro wasza dusza czyni was wyższymi w swojej ewolucji, pamiętajcie, że wasze praktyki religijne 
również muszą być wyższe, a to jest praktyka duszy. Objawiłem wam to w każdym czasie. 
57 Ludzkość, od swoich początków, szukała sposobu na oddanie mi duchowej czci. Intuicyjna wiedza 
o Moim istnieniu doprowadziła ich do poszukiwania Mnie i przenikania Poza. A kiedy zobaczyłem w 
człowieku ten niepokój, objawiłem mu Siebie. To, co mu wyjawiłem, jest duchową ścieżką, która 
prowadzi duszę do doskonałości. 
Lecz żeby ta ludzkość mogła osiągnąć uduchowienie, którego jeszcze nie osiągnęła, musiałem 
sprawić, że przeszliście przez poważne przewinienia i przez wielkie zamieszania, przez długie drogi 
cierpienia i prób, przez czasy światła i czasy ciemności, aż dotarliście do bram czasu Ducha, czyli tego, 
w którym teraz żyjecie. 
58 Cześć, jaką twoja dusza powinna Mi okazywać w sposób wysoki i czysty, urzeczywistniła się w 
twoim sercu, gdy twoje ciało okazywało Mi ją, formułując modlitwę w umyśle i wypowiadając ją 
ustami; kiedy ofiarowywaliście mi owoce natury, jakby to były wasze dzieła; kiedy odświeżaliście 
wasze zmysły przepychem ceremonii, podczas gdy wasza dusza stawiała się przede mną naga, 
głodna, brudna i głupia, ponieważ zadanie, które jej przypadło, zostało uzurpowane przez ciało. 
59 W Trzecim Czasie moja duchowa nauka da duchowi wolność rozwinięcia skrzydeł. I wznieść się do 
Ojca, aby oddać mu prawdziwą cześć. 
60 Ale człowiek, jako istota ludzka, ma także hołd, który może złożyć Stwórcy. A hołd ten polega na 
wypełnianiu swoich obowiązków na ziemi przez przestrzeganie praw ludzkich, wykazywanie się 
moralnością i dobrym osądem w swoich działaniach oraz wypełnianie obowiązków ojca, dziecka, 
brata, przyjaciela, pana i sługi. 
61 Kto tak żyje, będzie Mnie czcił na ziemi i umożliwi duchowi swemu wzlot, aby Mnie chwalił. 
62 Miłość duszy nie może ograniczać się do dzieci i ziemskich braci i sióstr. Miłość duchowa musi być 
uniwersalna, aby kochała bez różnicy klas społecznych czy stopni rozwoju duchowego. 
63 Dusza musi być silna w obliczu słabości natury materialnej, które kuszą ją do fanatyzmu i 
bałwochwalstwa. Musi uwolnić się od uprzedzeń i namiętności, aby mógł przyznać rozum temu, kto 
go posiada i przyjąć tę prawdę, w której żyje. 



64 Wtedy będziecie ludźmi pokoju, którzy swoim życiem będą przestrzegać Mojego powiedzenia: 
"Oddajcie Bogu to, co Boże, a Cezarowi to, co Cezara", nie ofiarując Ojcu tego, co należy do świata, 
ani światu tego, co Boże, ale którzy będą umieli zharmonizować wszystkie prawa, aby je wypełniać w 
sposób właściwy, uznając, że każde boskie prawo miłości i sprawiedliwości pochodzi ode Mnie. 
65 W Drugiej Erze Jezus przemówił do was w największej doskonałości. Teraz mówię do was z 
największą jasnością i prostotą. Ale wiele z tego, co wam objawiłem w tym czasie, nie przekazałem 
wam w tym czasie, ponieważ nie byliście jeszcze zdolni tego zrozumieć. 
66 Dla każdego, kto został wezwany do mojego nauczania i wyznaczony do jakiegoś zadania, stało się 
to dlatego, że jest on gotowy do zrozumienia tych nauk. Mówię wam po raz kolejny, że wasza dusza 
nie po raz pierwszy odwiedza tę planetę i nie po raz pierwszy otrzymuje światło Boskiego objawienia. 
Jednak jego przeszłość jest obecnie ukryta za zasłoną materii. Wasza dusza wie o tym, a kiedy słyszy 
moje słowo, budzi się i czuje, że naprawdę przybyła z daleka, z długiej, bardzo długiej drogi, na której 
wiele widziała i doświadczyła. 
67 Aby usłyszeć te nauki, musieliście długo "wędrować". Ale twoja dusza nie straciła serca, nie 
zestarzała się, ponieważ wiek, rozkład i śmierć nie dotykają duszy, ale raczej rozwój, doświadczenie i 
rozwój, które oznaczają walkę; a próby dają jej dojrzałość i przybliżają ją do pełni Życia Wiecznego. 
68 Mieliście egzystencje pełne dobrobytu i przyjemności, wspaniałości i rozkoszy, inne pełne 
nieszczęść i niepowodzeń. Jedne były dla pokuty, inne dla doświadczenia, jedne dla rozwoju umysłu, 
inne dla rozwoju emocji, a istnienie, które masz teraz, jest dla podniesienia duszy. 
69 Wszystko, co znasz i co posiadasz. Dlatego, jeśli dzisiaj widzicie, że nie macie bogactwa, ani 
wspaniałych warunków życia, ani tytułów, nie użalajcie się nad tym i pamiętajcie, że żeby mocno 
kroczyć w tym czasie i osiągnąć uduchowienie, musieliście stracić wszystko, co zbędne i 
niepotrzebne, żeby osiągnąć swój duchowy postęp. 
70 Ponieważ jesteście nosicielami głęboko duchowej Nauki, nie będziecie w stanie przedstawić jej 
światu w zewnętrznych kultowych formach. Bo swoją niekonsekwencją wywołałbyś tylko podejrzenia 
i śmieszność. 
71 Zbliża się Królestwo Pokoju i chociaż nie wiecie, jak długo jeszcze do tego czasu, rozpocząłem Moje 
dzieło odbudowy moralnej i duchowej. Kiedy ten czas nadejdzie, ten świat, który do tej pory był 
doliną pokuty i łez, stanie się domem dla zaawansowanych dusz. 
72 Bądź dobrej myśli, bo ja wciąż jestem z tobą. Ufajcie we Mnie, bo nie możecie jeszcze zbytnio ufać 
sobie. Ale wytrwajcie, aż osiągniecie to duchowe przygotowanie, którego od was wymagam, abyście 
mieli zaufanie do samych siebie. 
73 Wkrótce zobaczycie ludzi zainteresowanych darami duchowymi, niektórych zadających pytania, a 
innych dyskutujących o nich. 
74 Daję ci moją pieszczotę i mój balsam uzdrawiający. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 230  
 
1 Widzę was przychodzących z różnych miejsc, przychodzicie, aby się orzeźwić w cieniu dachu Ojca. 
zebraliście się razem, i dlatego radość jest w sercu Ojca. bo kiedy nawet dwa serca się pogodzą, ja 
obchodzę święto. 
2 Przeżywacie czas próby, której znaczenia jeszcze nie zrozumieliście, choć macie światło Mojego 
słowa. Ponieważ jednak czas jest skarbem, którego nie powinniście marnować, przychodzę jako 
Mistrz, by nauczyć was go wykorzystywać, przedstawiając wam wasze przeznaczenie i wasze zadanie. 
3 Wykorzystaj te chwile jak najlepiej, bo wkrótce odejdę od ciebie. Moje Boskie Słowo, które 
dawałem wam przez tyle lat poprzez ludzki umysł, skończy się wtedy na zawsze. 
4 Pozostał jeszcze krótki czas, w którym udzielę wam całej mojej nauki i napiszę całą moją książkę. 
5 Dlatego przychodzę z pośpiechem do drzwi waszych serc, aby powiedzieć dziecku, że za bardzo 
przyzwyczaiło się do Mojego słowa, aby się przebudziło ze swego głębokiego snu, aby chwyciło 
motykę i łopatę, aby kopało i uprawiało pola i kochało je jak własne życie; że powinien dzielić swoje 
pola i swoją wodę ze swoimi bliźnimi, że jego oczy powinny patrzeć życzliwie, że powinien wyciągnąć 
prawą rękę na znak przyjaźni, a jego serce powinno być wolne od samolubstwa, aby mógł być 
prawdziwym robotnikiem na polach Pańskich. 
6 Nie oczekujcie, że serca ludzkie zostaną poruszone, aby zaprowadzić pokój na ziemi. Powstańcie i 
pracujcie! Nie pragnijcie klęski jednych i zwycięstwa innych, aby mieć pokój i wolność. To, co 
powinno zwyciężyć, to sprawiedliwość, braterstwo, miłość. 
7 To nie będą ludzie, którzy tworzą prawdziwy pokój na ziemi. Pokój przyjdzie na ten świat z mojego 
Królestwa, gdy osiągniecie prawdziwe duchowe przygotowanie. 
8 Światło, które oświeca was w tym czasie, jest światłem szóstej pieczęci, a jeśli ktoś twierdzi, że jest 
to inna pieczęć, która jest rozwiązana, jest w błędzie. Szósty Świecznik płonie teraz jako niegasnące 
światło, oświetlając żywych i umarłych swymi objawieniami i budząc dusze swymi nowymi 
proroctwami. Nie sądźcie jednak, że światło to oświeca tylko tego, kto słucha tego słowa. Zaprawdę 
powiadam wam, nawet uczeni i teologowie są pod tym światłem. 
9 Dlaczego nie dokładacie starań, aby studiować moją naukę, aby Mistrz nie musiał się fizycznie 
wysławiać, aby wyjaśnić to, co macie rozumieć przez interpretację? 
10 Zjednoczcie owoce nauki z owocami miłości duszy, a będziecie mieli dobry smak w ustach. 
11 Odpocznijcie, wędrowcy, rozkoszujcie się chłodnym cieniem tego drzewa i jedzcie z jego owoców. 
12 Ojciec jest z wami, który dał się poznać zawsze na waszej drodze. 
13 Przyjmuję was jako przedstawicieli całej ludzkości i widzę was przygotowanych do przyjęcia i 
odczuwania mojej duchowej obecności. 
14 Wy zawsze szukaliście Mojej Boskości. Gdy czuliście, że mnie nie znaleźliście, pędziliście do 
obrazów stworzonych przez wasze ręce, by poczuć mnie blisko. Tak właśnie żyje obecnie duża część 
ludzkości. Szukają mnie i adorują w obrazach, podczas gdy ja przemawiam do świata w szczytowym 
momencie czasu tego objawienia. 
15 Obecnie budzę ludzi poprzez sny symboliczne i prorocze, na które ludzie nie zwracają uwagi i nie 
interpretują ich z powodu braku wiary i przygotowania, a więc zapominają o tym śnie, nie wiedząc, że 
jest on boskim przesłaniem. 
16 Jak daleko od prawdziwej drogi jest ludzkość! Świat żyje pod panowaniem swojej wolnej woli i 
biegnie za przyjemnością i ziemskimi namiętnościami. 
17 Dusza śpi, inteligencja nie obudziła się jeszcze do światła, które jest prawdą, ani nie poznała 
prawdziwego życia. 
18 Nadal człowiek nie dał swojemu sumieniu możliwości wypowiedzenia się i osądzenia. Nadal są 
tacy, którzy uważają się za nieomylnych i wolnych od błędu, choć noszą ciemność w swoich sercach. 
19 Lecz teraz ludzie są tym zmęczeni, więc zbliżam się do nich, aby wskazać im drogę, napełnić ich 
duszę światłem, aby zrozumieli swoje błędy i stracony czas, i aby wyzwolić w człowieku walkę między 
światłem a ciemnością. 
20 Na wiele sposobów objawiam się Moim dzieciom, zawsze z nieskończoną miłością, aby ich dusza 
nie zginęła. 



21 Jeśli weszliście do tych niepozornych domów modlitwy, to nie z waszej woli. To moje miłosierdzie 
wezwało was, aby dać wam pokarm duchowy i wskazać wam drogę zbawienia, przez którą możecie 
wejść do mojej Obecności. Nie powinieneś przyjść przygnębiony lub arogancki, ale godny i pokorny. 
22 Ofiaruję wam wieczny pokój, tak jak ofiarowałem wam ziemię Kanaan w Pierwszej Erze. Nie 
możecie zbaczać z drogi, bo jest ona naznaczona Moją krwią. Moja krew jest prawdą, jest miłością i 
wiecznością. Czuwajcie, bo Moja prawda objawiona w Mojej nauce została sfałszowana przez ludzi, a 
niektóre objawienia zostały ukryte. 
23 Przykład mój i moich apostołów nie był brany za przykład przez wszystkich, którzy próbowali mnie 
naśladować. Wielu zamieniło się w panów, zamiast być sługami. Wypełnili swoje serca poczuciem 
wyższości i arogancji i byli tylko po bogactwo, pompę i honory. W tym procesie zapomnieli o 
potrzebach ubogich i stali się obojętni i bezduszni wobec nędzy i cierpienia innych. Stąd ludzie 
przechodzą z jednej denominacji do drugiej w poszukiwaniu prawdy. Stąd ich duchowa potrzeba 
tworzenia nowych sekt, by móc mnie swobodnie szukać. 
24 Ci, którzy kiedyś byli uważani za świętych i półbogów, teraz są odrzucani przez rozczarowaną 
ludzkość. 
25 Ludzie nie szukają już spowiednika, aby ich rozgrzeszył z przewinień, ponieważ uważają go za 
niegodnego. A groźba wiecznego ognia piekielnego nie robi już wrażenia ani nie przeraża serca 
grzesznika. 
26 Wykorzystując tę dezorientację psychiczną, wilk czai się za żywopłotem. 
27 Każdy sługa mojej Boskości i każdy przedstawiciel ma za zadanie stworzyć pokój wśród ludzi. Ale w 
tej chwili robią coś zupełnie przeciwnego. Każdy myśli, że jest pierwszy, każdy chce być najsilniejszy, 
zapominając, że jedynym silnym jest Ja, który jestem we wszystkich. 
28 Teraz możecie sobie wyjaśnić, dlaczego obiecałem wam przyjść ponownie w Drugiej Erze. Teraz 
rozumiecie, dlaczego uczę was od nowa. Bo tylko Moje słowo może usunąć ciemny opatrunek ducha, 
tylko Moja miłość jest w stanie odkupić cię z twoich grzechów. 
29 Zostaliście powołani i wybrani, abyście dali przykład wiary w moje przyjście oraz zaufania i 
posłuszeństwa mojemu słowu. Ale nie czekajcie, aż ci, którzy przyszli jako ostatni, dadzą wam 
przykład dobrego wypełniania mojego prawa, bo wtedy wasz ból będzie bardzo wielki. Ale kiedy 
zobaczycie, jak oni wyruszają, przekraczają granice i wchodzą do innych narodów jako posłańcy 
mojego słowa, zobaczycie swoje zaniedbanie i niewdzięczność. 
30 Zastanówcie się nad tym i jeśli chcecie być wiarygodni, zacznijcie od dawania dobrego przykładu w 
swoich domach. Chcę, abyście, choć kiedyś odrzucali się wzajemnie z powodu różnorodności 
plemion, dziś kochali się jak jedna rodzina. 
31 To jest Moje jasne słowo. Gdybym mówił do was w innym "języku", nie byłoby to właściwe. 
32 Przygotowuję wasze serca, abyście w nich zamieszkali. Świat też się przygotuje, w umyśle 
człowieka wykiełkuje ziarno pokoju, a wy, którzy je rozsiejecie we wszystkich zakątkach ziemi, 
będziecie się radować, gdy zobaczycie owoce waszej pracy. Bo naśladując Mistrza nauczyłeś żyć w 
dobroci i modliłeś się za wszystkich. 
33 We wszystkich narodach będzie się mówiło o pojednaniu, braterstwie i pokoju, a to będzie 
początek zjednoczenia. 
34 Przygotowałem was i zapytałem, czy jesteście już gotowi wyruszyć do waszych bliźnich, aby 
pokazać im mądrość, którą wam dałem jako natchnienie słowem, i aby odpowiedzieć zadowalająco 
na ich pytania. Nikomu nie powinno się wydawać, że wykonanie tej misji jest niemożliwe. 
Pamiętajcie, że wiedza, którą wam dałem, pozwala wam zrozumieć waszą misję. 
35 Nie będzie konieczne, abyście wszyscy szukali narodów, które nazywacie "obcymi", aby szerzyć 
moją naukę. Wystarczy wznieść swoje myśli w modlitwie i oczyścić swoje serca, aby wasze dusze 
mogły objawić się waszym bliźnim z daleka i współodczuwać z nimi, gdziekolwiek są. A ci zostaną 
przebudzeni przez istoty światła. 
36 Powinniście zjednoczyć się ze światem duchowym i stworzyć z nim mur ochronny, który 
zapobiegnie nowym wojnom i nowym cierpieniom. Będziecie nadal modlić się za tych, którzy starają 
się zdobyć duchowe panowanie za pomocą przemocy. Będziecie zdumieni, a świat będzie zdumiony, 
kiedy ludzie zdadzą sobie sprawę, że przemoc nie pokonała rozumu, braterstwa i sprawiedliwości. 



37 Wystrzegaj się robienia tego, co wydaje się być miłosierdziem, chociaż w twoim sercu jest egoizm. 
Czyńcie tyle dobra, ile możecie, bez żadnego interesu własnego. Czyńcie to z miłości, która jest 
prawem, którego was nauczyłem, a wtedy zdobędziecie zasługę dla waszej duszy. Przedstaw moją 
instrukcję tak, jak ci ją przekazałem. To jest to samo, czego nauczałem Moich proroków i Moich 
apostołów w innych czasach. 
38 Człowiek w swoim materializmie znalazł porozumienie, aby zmodyfikować słowo, które dałem 
wam w minionych czasach. Ale Moje Dzieło jest doskonałe i ma swoje korzenie nie w ziemskich 
słowach. Przygotujcie się, a zawsze odkryjecie Moją prawdę. Wtedy przekonacie się, że zawsze 
dawałem wam obficie Moje nasienie, abyście i wy mogli je w ten sposób przekazywać. 
39 Nie będzie potrzeby, abyście imponowali komukolwiek przez stosowanie obrzędów lub 
zewnętrznych form kultu. Świątynia twojego serca stanie się widoczna, a w niej twoi bliźni ujrzą swój 
klosz i swój ołtarz. 
40 Nauczcie się już teraz odczuwać Mnie, zarówno w waszych dziełach, jak i wtedy, gdy z trudem 
zostawiacie za sobą brud, gdy upadliście. 
41 Nauczyłem was szukać prawdy w prostocie. Jak biedny jest jeszcze ludzki umysł, gdy szuka prawdy 
w skomplikowanych doktrynach, które sam wymyślił. Po co szukać mnie tak daleko, choć nosi się 
mnie w sobie? Kto nie wie, że został stworzony na obraz Ojca, obdarzony boskimi atrybutami, takimi 
jak duch, inteligencja i wola? 
42 Mieszkałem z ludźmi w Drugiej Erze, dzieląc wasz chleb i wasz dach. Ale wielkość Chrystusa jest 
zakorzeniona w jego pokorze. 
43 Tak więc uczę was, abyście wiedzieli, jak oddzielać się od rzeczy materialnych ze względu na 
miłość bliźniego. Lecz najpierw powinniście się oczyścić, ponieważ takie jest prawo, że wy 
ewoluujecie, a ponieważ takie jest prawo, że wszystko ewoluuje, wydarzenia, które mają nadejść, nie 
powinny was niepokoić. To, co wtedy zobaczą wasze oczy, napełni was jedynie radością, gdy zdacie 
sobie sprawę, że wszystko jest rządzone najdoskonalszym prawem i że to, co dzieje się dzisiaj, nie 
mogło wydarzyć się wcześniej, ponieważ wszystko zbliża się do swojej doskonałości. 
44 Nie tylko na ziemi pracuje się dla postępu ludzkości. Również z innego świata modlimy się i 
pracujemy dla jego zbawienia i postępu: jest to świat duchowy. Dlatego mówię wam, że duchowe 
ziarno wyda owoc po wielkich zmaganiach w łonie wszystkich wspólnot religijnych. Jeśli ludzie 
powiedzą, że jest to nowa religia, która sieje niezgodę, odpowiecie, że spirytualizm jest doktryną, że 
jest taki sam jak pierwszy i jedyny, który rządził duszami. Ale ten głos musi pochodzić z twojego serca, 
gdzie twoje uczucia mają swoje korzenie. Objawią się one, gdy wylewasz łzy z powodu cudzego bólu, 
nawet gdy płaczesz z radości bliźniego. Tego bowiem zawsze was uczyłem. 
45 Przemawiam do was przez ludzki intelekt, moje światło i moja łaska spływają na niego i stają się 
słowami ─ tym słowem, które wskazuje jedyną drogę, którą można do mnie dojść: drogę doskonałości 
i czystości uczuć. 
46 Ludzkość, umiłowana przez Jezusa, potrzebujecie wielkich dowodów duchowości, aby wasza wiara 
obudziła się do nowego życia, a wasza nadzieja umocniła się. Potrzebujecie jasnego słowa, które 
podniesie was z tego letargu, w którym się znajdujecie. Mój Boski Duch musiał objawić się w tej 
postaci, żebyście poczuli, że Ojciec nigdy was nie opuszcza, że prowadzi was z Królestwa Prawdy. 
47 Czy nie jesteś przekonany w obliczu tego dowodu miłości? Moje myśli są światłem, które świeci w 
dół, aby ożywić umierające światło waszych lamp. Mistrz mówi wam, że prawda wszechświata będzie 
objawiona poprzez uduchowionego człowieka, ponieważ on będzie wiedział, jak żyć harmonijnie w 
tym świecie, do którego przychodzi, by nauczyć się lekcji przydatnych dla jego ewolucji. Ten świat nie 
jest wieczny, ani nie musi być. Kiedy ten dom nie będzie już spełniał celu istnienia, który ma teraz, 
zniknie. Gdy wasza dusza nie potrzebuje już lekcji, których uczy się tutaj, ponieważ na innym świecie 
czekają na nią inne, wyższe lekcje, wtedy, dzięki światłu zdobytemu w tej ziemskiej walce, powie: "Z 
jaką jasnością rozumiem teraz, że wszystkie wzloty i upadki tego życia były tylko doświadczeniami i 
lekcjami, których potrzebowałem, by lepiej zrozumieć. Jakże długa wydawała mi się ta życiowa 
podróż, jak długo cierpienia mnie przygniatały. Teraz, z drugiej strony, kiedy wszystko się skończyło, 
jakże krótkie i ulotne wydaje mi się to w obliczu wieczności." 
48 Człowiek jest powołany do tego, by czynić swoją duszę większą, jest powołany do tego, by coraz 
bardziej uduchawiać swoje istnienie, w miarę jak wznosi się w dążeniu do doskonałości. 



49 Ciało, które posiadasz, jest również przeznaczone do uduchowienia. Kiedy to nastąpi, zmienią się 
warunki życia ludzi. Rozwiną duchowe zdolności, które nie są znane dzisiejszym mieszkańcom świata. 
Potrzebujecie tej nauki, która ożywi waszą nadzieję, tego źródła niewyczerpanej i prawdziwej 
mądrości, aby ugasić wasze pragnienie. Moje światło zstępuje do zaciemnionego umysłu tego, kto 
mówi, że nie kocha duszy, ponieważ jej nie zna, ale kocha bogactwo materialne, piękno fizyczne, 
które schlebia jego próżności, inteligencję, która jest przyczyną podziwu, nazwiska i tytuły. To jest to, 
co on kocha, a jest to miłość do bez wynagrodzenia. Człowiek nie jest ciałem, ani jego bogactwami. 
Człowiek ma tylko wartość i istnieje tylko dzięki swojej duszy. 
Powtarzam wam, że człowiek jest powołany do tego, aby być tym, który wyraża prawdę o 
Wszechświecie, o Niebie i o światach. Dzisiaj jeszcze tego nie osiąga, ponieważ jego materializacja nie 
pozwala mu rozwinąć subtelnych darów ducha. 
Kiedy ten materializm zniknie, stanie się on widzącym, który będzie się radował, kiedy zobaczy cuda 
życia duchowego. Wtedy zrozumie przemianę Saula w Pawła, przemianę człowieka do tego stopnia, 
że konieczna była zmiana imienia. Wraz z jego dawnym imieniem zniknęła pamięć o jego 
namiętnościach, a jego usposobienie i popełnione przez niego występki stały się popiołem. 
50 Kiedy dusza zrozumie, że ewoluuje, że brakuje jej wzniesienia lub że to, czego musiała się nauczyć i 
rozwinąć w świecie materialnym, teraz się skończy, wtedy jest gotowa do zjednoczenia się ze 
światłem boskości, ponieważ dusza jest światłem podążającym ku światłu. 
51 Radujcie się, ludzie, pomyślcie, że jesteście ptakami wędrownymi na tym świecie pełnym łez, 
nędzy i cierpienia! Radujcie się, bo to nie jest wasz dom na wieczność, czekają na was lepsze światy. 
Więc kiedy odejdziecie z tej ziemi, zróbcie to bez żalu, wtedy westchnienia bólu, praca, łzy pozostaną 
tutaj. Pożegnasz się z tym światem i wzniesiesz się do tych, którzy czekają na ciebie na wyżynach 
nieba. Stamtąd zobaczysz ziemię jako punkt w przestrzeni, który zapamiętasz z miłością. 
52 Nie smućcie się, bo przyjdzie dzień, kiedy wyjdziecie z tego padołu łez, w którym tyle 
wycierpieliście, a który jutro pokochacie wiedząc, że w nim otrzymaliście światło, którego pragnęła 
wasza dusza. 
53 Bądźcie szczęśliwi, miłując bliźnich, uzdrawiając chorych, pocieszając strapionych, dodając odwagi 
ubogim. Wtedy spłyną na was błogosławieństwa nieba. Czy chcecie się uduchowić? Chrystus pomoże 
ci uzyskać tę łaskę. 
54 Zaprawdę powiadam wam: chociaż dziś ludzie są bardziej materią niż duchem, to jednak jutro 
będą bardziej duchem niż materią. Ludzie próbowali całkowicie zmaterializować swojego ducha, ale 
nie osiągną tej całkowitej materializacji. Duch bowiem jest jak brylant, a brylant nigdy nie przestaje 
nim być, nawet gdy upadnie w brud. 
55 Człowiek nie zna błogości doskonałej duszy, ponieważ nie osiągnął szczytu doskonałości. Jeśli 
oczyści swoje serce i zachowa moją prawdę w swojej duszy, aby ją praktykować, odkryje pokój i 
błogość, których wcześniej nie znał. Będzie to życie symbolizowane przez drzewo z pierwszej 
przypowieści objawionej ludzkości, którego dojrzały owoc zaspokoi głód duszy. Doskonalcie się, 
wznoście się ponad to, co ziemskie, a nie będziecie już cierpieć z powodu niewdzięczności lub braku 
zrozumienia ze strony innych. 
56 Miłość jest drabiną, która prowadzi do Boga, który was kocha, do Maryi, Matki duchowej, która 
również was kocha, i do waszych duchowych braci i sióstr, którzy również was kochają. 
57 Z Boskiego Ducha emanuje strumień przesłań. Zachowajcie tyle z nich, ile wydaje się słuszne 
waszym sercom. 
58 Przekażcie Mi ciemności waszych cierpień. Przemienię je w jasność pokoju. Daj mi swoje szlochy i 
swoje łzy. Kiedy w ciszy nawiedzę twoje serce, przeniknę jak promień słońca, aby je rozświetlić. 
59 Dałem wam słowo miłości, abyście mogli odczuć tę siłę w waszych sercach. Oto mój pocieszający 
balsam, który wylewa się na wszystkie wasze cierpienia i wzmacnia wasze dusze. 
60 Mówię wam: Bądźcie błogosławieni, wy, którzy zbliżacie się do Mnie z gotowym sercem. Bo Moje 
Słowo stanie się wtedy uzdrawiającym balsamem i pieszczotą, ożywiając płomień waszej wiary. 
61 Królestwo moje zstępuje na cierpiącą ludzkość, a słowo moje rozbrzmiewa przez wybranych tego 
czasu, aby ci, którzy mnie słuchają, stali się pociechą dla swoich braci. 



62 Zawsze miałem pośredników między ludźmi a moją Boskością. Użyłem cichych i pokornego serca. 
Przygotowuję teraz nowych posłańców mojej nauki, aby ta dobra nowina stała się przebudzeniem do 
życia duchowego wśród ludzi. 
63 Jak wielu z tych, którzy są zdolni do wypełnienia szlachetnej misji duchowej, nadal śpi, 
rozproszonych po całym świecie! Obudzą się, a swój duchowy postęp udowodnią, gdy we wzniosłości 
swoich uczuć staną się użytecznymi istotami dla swoich bliźnich. Będą pokorni i nigdy nie będą się 
chlubić swoją wyższością. 
64 Próżność, słabość, która objawiła się już u pierwszego człowieka, będzie zwalczana przez 
uduchowienie. Jest to walka, która zawsze istniała między duchem a materią. O ile bowiem duch, 
pragnąc istoty Ojca, skłania się ku temu, co Przedwieczne i Najwyższe, o tyle ciało szuka tylko tego, co 
je zadowala i pochlebia mu, choćby ze szkodą dla ducha. Ta walka, która pojawia się w każdym 
człowieku, jest siłą, która powstaje w nim samym w wyniku wpływu, jaki wywiera na niego świat. To, 
co ziemskie, wymaga bowiem wszystkiego, co jest zgodne z jego naturą. Jeśli duch jest w stanie 
opanować tę moc i skierować ją we właściwe kanały, zharmonizuje obie natury w swojej istocie i 
osiągnie swój postęp i wzniesienie. Jeśli natomiast pozwoli, by zdominowała go moc materii, da się 
uwieść złu, będzie łodzią bez steru w czasie burzy. 
65 Wy, którzy Mnie słuchacie, odczuwacie pragnienie odwrócenia się od wszystkiego, co szkodliwe, 
aby uwolnić swoją duszę. Znajdujecie się w środku walki, dlatego mówię wam: czuwajcie i módlcie 
się, aby nadszedł czas, gdy wasza dusza stanie się jednością z ciałem i zharmonizuje się z nim. 
Dzisiaj nadal cierpisz z powodu przyciągania przez świat i czujesz się zbyt słaby, aby oprzeć się 
pokusie. Intuicyjnie człowiek przeczuwa wiek doskonałości, ale nie zna czasu, kiedy to nastąpi. 
66 Ludzie będą dążyć do tego celu na różne sposoby. Ale osiągną go tylko ci, którzy walczą o postęp 
duszy. Ci, którzy oddają się religijnemu fanatyzmowi, nie będą się rozwijać, a ci, którzy poświęcają 
swój czas na studiowanie materiału, osiągną tylko materialne rezultaty. 
67 Duchowość będzie tym, co prowadzi człowieka do doskonałości. Nie należy jednak mylić praktyki 
prawdziwej duchowości, która jest zjednoczeniem ze Stwórcą i zbliżeniem się do Niego poprzez 
miłość, miłosierdzie i wewnętrzną adorację, z praktyką tych "nauk", poprzez które ludzie profanują i 
czynią materialnie postrzegalnymi istoty z Pozaświata. Oto moja doktryna, która usuwa zasłonę 
niewiedzy, która ukrywa prawdę przed ludźmi. 
68 Moja Nauka o Miłości przygotowała was w tym czasie na przyjęcie pośród was obecności mojego 
Świata Duchowego, aby pomógł wam zrozumieć moje Słowo ─ czas, który właśnie dobiega końca. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 231  
 
1 Moje przenikliwe spojrzenie przenika was i widzę, że z waszych serc formujecie bukiet, aby 
ofiarować go Mojej Boskości; Ja jestem tym, który ofiarowuje wam Moją Boskość. 
2 Widzę wasze utrapienia i łagodzę je przez moją ojcowską pieszczotę, abyście zachęceni moim 
słowem, stali się ludem mocnym w próbach. 
3 Ilekroć przychodziliście do Mnie, aby przedstawić swoje słabości lub prosić Mnie o pomoc w udręce, 
którą przeżywacie ─ ilekroć groziło wam załamanie się pod ciężarem krzyża i zwracaliście się do Mnie, 
uwalniałem was od waszego ciężaru i waszego bólu i czyniłem was silnymi duszami. Wtedy 
powiedziałem ci: Naprzód, nie odwracaj twego oblicza, bo dusza twoja napełniłaby się strachem, 
gdyby ujrzała swoją przeszłość. 
4 Uratowałem cię od zniszczenia, aby doprowadzić cię do portu zbawienia, gdzie jesteś teraz, ciesząc 
się tym chlebem. Spocząłeś na moim łonie pokoju. Byłem promieniem światła w ciemnościach 
waszego istnienia, aby pomóc wam iść waszą drogą bez potknięć. 
5 Gdyby rzecznicy lub nosiciele głosu, przez których Ja się objawiam, mieli mówić sami od siebie, nie 
mogliby was uczyć drogi prawdy. Jednak ich usta wypowiadają słowa światła, ponieważ Ja daję się 
poznać przez ich umysły, a powiedziałem wam, że Ja jestem Drogą. 
6 Widzieliście, że wielu zastanawia się nad tymi naukami, zastanawiając się, czy to prawda, że to 
Rabbi przemawia tutaj, czy to pewne, że "Słowo" powróciło na ten świat, który ukrzyżował Jezusa? 
7 Wy tu obecni wiecie, że wam to obiecałem, wiecie, że Ja przebaczam i że wypełniam Moją Boską 
Misję wskrzeszając "umarłych", uzdrawiając chorych i przywracając wzrok niewidomym. Znacie 
powód Mojego powrotu i sposób, w jaki przyszedłem. Ale to wszystko sprawi, że świat będzie 
zadawał pytania, a wielu będzie w to wątpić. 
8 Powiedziałem wam, dlaczego zamiast zwracać się do uczonych, teologów czy naukowców, 
zwróciłem się do niewykształconych i prostodusznych, aby przez nich dać się poznać. bo świadectwo 
prostych ludzi zadziwi świat. 
9 Jeśli dokładnie zbadacie, przekonacie się, że w każdym czasie komunikowałem się z ludzkością 
poprzez ludzi, i że zawsze byli oni "pokorni i prości". 
10 Dałem wam różne istnienia na ziemi, abyście mogli być świadkami tych przejawów i wypełniać 
swoją misję.  
11 Musicie korzystać z Moich nauk, abyście mogli przeniknąć te tajemnice zaświatów, które Ojciec 
chce wam objawić. Mój tajemny skarbiec nie ukrył się przed waszym wzrokiem, inaczej nigdy nie 
moglibyście wejść do Życia Wiecznego. 
12 Jak to możliwe, że twój duch jest cząstką mojej Boskości, skoro cierpi? A jeśli światło ducha jest 
iskrą światła Ducha Świętego, to jak może widzieć siebie tymczasowo spowitego w ciemności? 
Uświadomcie sobie, że ta droga rozwoju jest po to, abyście zdobyli wystarczające zasługi wobec 
Boga, dzięki którym będziecie mogli przekształcić waszego ducha z nieświadomego i nierozwiniętego 
ducha w wielkiego ducha światłości po prawicy Ojca. 
13 Przyjdźcie do Mnie i posłuchajcie jeszcze raz Mojego Słowa, które jest pokarmem dla waszej 
duszy. To Słowo, które przekazałem wam w tej Trzeciej Erze poprzez ludzki intelekt, dokonało cudu 
zjednoczenia was, wzniesienia was pełnych zapału i wiary do Mojej Boskości, gdy objawia się pełne 
prawdy i pouczenia. Bo twoja dusza czuła się zmęczona ziemskimi naukami, twoje stopy były zbyt 
zmęczone, by pokonywać długie dystanse w poszukiwaniu pokoju, miłości i prawdy. Twoje ręce były 
również zbyt zmęczone, aby uprawiać pola bez przynoszenia plonów, które dałyby zadowolenie 
twojej duszy. 
14 Moją wolą, o ludzie, było, abyście przemierzali te drogi i smakowali te owoce; abyście pukali do 
różnych drzwi i poznawali serca ludzi różnych ras i płci; abyście czerpali z treści książek różne filozofie, 
doktryny i teorie; że poznacie życie biednych ludzi na ziemi z całą jego nędzą i bólem; że 
doświadczycie fałszywego bogactwa tego świata z jego przyjemnościami i zwodniczą chwałą; że 
usłyszycie głos ludzi i poznacie ich natchnienia; że przyjmiecie dobro i zło, które wam przyniosą w 
czasie. Abyście po zakończeniu tej podróży spotkali Mnie jako ostatniego, który podszedł do drzwi 
waszych serc, jako ostatniego, który stanął na waszej drodze, jako ostatniego z pielgrzymów 



ziemskich, który szedł obok was i pytał: "Dokąd idziesz? Skąd pochodzisz i czego szukasz?". I abyś 
wtedy, bez pychy i bez samouwielbienia, ugięty bólem i umocniony doświadczeniem, oświecony i 
zahartowany w walce, natychmiast mnie rozpoznał, otworzył przede mną swoje serce, wyznał swoją 
nędzę i wyznał, że tylko ja mogę zrozumieć twój ból, twoje niepowodzenia, a także twoje tęsknoty. 
15 To jest powód, dla którego większa część tych, którzy przychodzą do Mnie, zostaje uchwycona tą 
mocą, gdy słyszy Moje słowo. Czują, że widzę ich do głębi serca i czują, że otacza ich Moja miłość. A 
ponieważ czekaliście na mnie, wiedzieliście, że po wielkich zmaganiach, wielkich bitwach istnienia, po 
tej ciemnej nocy, w której żyliście, musi powstać światło nowego dnia. Wiedziałeś, że gdy opróżnisz 
swój kielich z goryczy aż do osadu, przyjdzie ktoś, kto będzie musiał napełnić go słodyczą. Bo nadzieja, 
ufność w Moje obietnice, które ci dawałem w innych czasach, nie zgasła w twojej duszy, płomień 
pozostał w twoim sercu. Nawet ci, którzy zaprzeczali, że to Ja objawiam się w tym czasie, czynili to nie 
z duszą, lecz ze swoją cielesną naturą, nieświadomą i nieprzyjmującą duchowych objawień, która nic 
o Mnie nie wie. A jednak wiem wszystko i dałem tym niedowiarkom, ludziom o sztywnym karku, inny 
czas, bo wiem, że to nie ich dusza się Mnie zapiera, a ona musi powstać pełna światła i uwolnić się z 
łańcuchów swojej cielesnej powłoki, aby mogła Mnie zobaczyć i poczuć, i zawołać, jak Piotr w Drugiej 
Erze: "Prawdziwie Ty jesteś Synem Boga żywego!". 
16 Z uczniów dzieci uczynię was uczniami. bo gdy Mnie wysłuchasz, powierzam ci Księgę Mądrości, 
abyś mógł w niej nauczać swoich bliźnich i nieść Dobrą Nowinę mieszkańcom twojego narodu, a 
potem innym narodom. Ucząc się ode mnie, będziesz łagodny i pokorny. Nie będziecie się zadowalać 
jedynie zgłębianiem Mojego słowa, ani przemawiać słowami wymownymi, aby zaimponować 
tłumom, lecz wasze natchnienia i spostrzeżenia, wasze jasne i głębokie słowa będą potwierdzone 
przez dzieła, które będą owocem waszego zrozumienia. Nie chcę, aby te prace pochodzą tylko z 
waszego intelektu, ale aby były podyktowane przez wasze sumienie do waszego serca, gdzie ziarno 
miłości jest zasiane. 
17 Wtedy na pewno będziesz w stanie nawrócić ludzi. Gdy bowiem zmęczą się pustymi słowami, 
obrzydzeni i znużeni fałszem różnych doktryn i światopoglądów, będą tęsknić za nauką, która mówi 
im o prawdziwej miłości, miłosierdziu i pokoju, która wnosi światło w ciemność i rozsiewa 
uzdrawiający balsam tam, gdzie jest ból, przemieniając tych, którzy z natury są zdegenerowani 
psychicznie lub moralnie. Wtedy Moja nauka z pewnością zatriumfuje, a liczba tych, którzy idą za 
Mną i niosą naprzód sztandar pokoju, jedności i dobrej woli, wzrośnie. 
18 Chcę, abyś ten czas wykorzystała sumiennie, aby dusza pouczała i pobudzała powłokę ciała, aby je 
naginała i wreszcie uczyniła swoim narzędziem, swoim chętnym sługą; aby to nie "ciało" ofiarowało 
Mi ten kult, który powinna Mi ofiarować dusza, aby nie stawiało się między twoim duchem a Moim. 
Wtedy bowiem oczyszczenie będzie trwałe, a to, co odczuwa ciało, uderzy w duszę, gdyż nie jest ona 
jeszcze w stanie zdobyć przewagi nad bólem i słabością. Uduchawiajcie się bez popadania w 
fanatyzm, a doświadczycie, jak wiele pokoju doświadczycie, jak wiele zachęty dacie waszym sercom i 
jak silni będziecie w obliczu wyzwań bólu, starości i choroby. 
19 To jest moja nauka. Kto z was nie jest w stanie tego zrozumieć? Jest to jasne jak światło dnia i 
wszyscy możecie to światło zobaczyć. Daję wam tę naukę, abyście mogli odcisnąć ją niezatarte piętno 
na waszej duszy. Na jutro da ci siłę, gdy zagrażają ci próby. 
20 Na tej ziemi zawsze była walka między ludźmi, wojna, spór, niezgoda. Od najdawniejszych czasów 
idee jednych zawsze były przeciwstawiane ideom innych. I tak widzimy, że przeciwko cnocie powstała 
wada, przeciwko sprawiedliwości niesprawiedliwość, przeciwko głosowi duszy - "ciało", przeciwko 
jednej wiedzy - druga. A ci, którzy od najdawniejszych czasów rozpowszechniali moją duchową 
naukę, mieli za przeciwników naukowców. Jeszcze w tym Trzecim Czasie widzę te walki między 
mężczyznami. Ale nadszedł dzień, w którym powiem ostatnie słowo. 
21 Wszelka mądrość, wiedza czy nauka pochodzi ode mnie. Przygotowałem tę planetę, aby była 
domem dla wcielonych dusz, i zanim was wysłałem, pielęgnowałem ten świat z łaską, z miłością i 
mądrością. Umieściłem w jego wnętrzu, na jego powierzchni, we wszystkim, elementy niezbędne dla 
waszego życia, dla zachowania, przyjemności i zadowolenia moich dzieci. 
Abyście w łonie tej natury odkryli wszystkie źródła życia ─ wszystko to, co było owiane tajemnicą lub 
zachowane w głębokim skarbcu, dałem wam dary, oświeciłem was i obdarzyłem darem nauki, 



abyście dzięki tej umiejętności, stosownie do waszych potrzeb, waszego rozwoju i waszych prób, 
odnaleźli niewyczerpane źródło życia i mądrości. 
22 Wszyscy korzystaliście z tego daru nauki. Wybrałem jednak niektórych, aby powierzyć im wielkie 
misje, aby odkryli wszystko, co służy dobru duszy, a następnie, aby dali ci niewyczerpane wody tego 
źródła i pomogli ci w twoim życiu i ziemskim szczęściu. Tym wybranym powierzyłem również 
intuicyjną wiedzę o życiu duchowym ─ o tym życiu, które jest poza naukami, ponad tą ziemską 
naturą. Dlatego od najdawniejszych czasów człowiek mnie czcił i przeczuwał istnienie uniwersalnej 
Istoty, potężnego, wszechmocnego Boga i Stwórcy, który ma w zanadrzu dla was wzniosłe życie, 
które jest poza tym światem, życie, w którym duch, miłość, światło i rozum będą świecić, bo to 
wszystko jest częścią waszej duszy. 
23 A jednak, choć wszyscy posiadacie tę intuicyjną wiedzę, która nieustannie mówi wam o tych 
zdolnościach, konieczne było, abym posłał do was dusze z wielkim autorytetem, aby wyjawiły wam 
największe tajemnice, aby zrobiły wyłom dla dusz i doprowadziły je do mnie najkrótszymi i 
najbezpieczniejszymi drogami. Są to Prorocy, Patriarchowie i Posłańcy Boga wszystkich czasów. 
24 Tak więc, chociaż jedni przynieśli misję oświecania dusz, a inni misję rozpowszechniania nauki, to 
jednak zawsze jedni występowali przeciwko drugim, nie biorąc pod uwagę, że nie są to misje 
przeciwstawne, lecz że obie wzajemnie się uzupełniają. Moje światło zostało wylane na wszystkich 
ludzi, abyście mogli zrozumieć swoją misję i z szacunkiem przyjąć rolę, która do was należy. 
Jeśli słyszeliście ode Mnie, że ganię pracę uczonych, że pociągam naukę do odpowiedzialności, to 
dlatego, że niektórzy nie używają tego źródła życia, tych objawień, które im dałem, dla dobra i 
postępu ludzkości, lecz oddają je na służbę zła i zniszczenia. Ale na tych wszystkich, którzy wypełnili 
swoje posłannictwo, którzy z pokorą, wywyższeniem i szacunkiem szukali tego, co było Moją Wolą, 
aby im objawić, wylałem Moje światło, wszyscy oni byli Mi przyjemni; i zobacz, ile dzieł 
charytatywnych dokonali. 
25 Wasze ziemskie życie ewoluowało, nie jest już takie samo jak w przeszłości, i w stopniu w jakim 
wasze kroki doprowadziły was na ścieżkę ewolucji, spotkaliście się z owocami nauki udzielonymi 
wszystkim, którzy wypełnili swoją misję. Tych, którzy sfałszowali Moje posłannictwo i przeniknęli do 
Moich skarbców, aby odkryć tajemnice natury i posługiwać się siłami natury tylko po to, by używać 
ich do dzieł zniszczenia i śmierci, upominam i wzywam. Przyszedłem bowiem przywołać wszystkich 
ludzi i siły natury do porządku i skierować je na właściwą drogę, a wszystko musi zostać przywrócone 
i wrócić na swoje miejsce. 
26 Nadejdzie czas, kiedy ludzkość rozpozna Boskie Światło, Mądrość, na którą Ja pozwalam, i 
wreszcie rozpozna, że Ja jestem Źródłem, z którego wyłoniły się wszystkie istoty, że we Mnie jest 
Nasienie i Owoc, i że uczyniłem was uczestnikami tego wszystkiego, abyście żyli życiem godnym 
waszej duszy i Mojej Boskości. 
27 W tym czasie uduchowienia, o którym wam teraz mówię, ludzie oddadzą swoje zdolności 
rozumowania na usługi duszy i nawet nauka ugnie się przed jej światłem. Kiedy nadejdzie ten dzień? 
Obecnie przygotowujecie drogę dla ludzkości do osiągnięcia tego celu. Dzieło, które wam zleciłem do 
wykonania, ma bowiem misję ogólnoświatową. 
28 Ludzie poświęcą swoją naukę, swoje siły, swoje talenty i swoje serca na służbę mojej Boskiej 
Sprawy, nie zaniedbując swoich obowiązków, swoich zadań w świecie. Zwrócą się ku zdrowym 
przyjemnościom, które są zbawienne dla ich ducha i materii. Będą walczyć o swoje odnowienie i 
swoją wolność, nie dadzą się zainfekować, nie wezmą niczego, co nie jest im potrzebne. Wtedy 
korupcja i bezwstyd znikną z ziemi. Wtedy duch osiągnie absolutne panowanie nad swoją cielesną 
powłoką i choć nadal będzie zamieszkiwał materię, będzie wiódł duchowe życie pełne miłości, 
braterstwa i pokoju. 
29 Będzie to czas, gdy znikną wojny, gdy zapanuje wzajemny szacunek i uczynność, gdy zrozumiecie, 
że nie będzie wam już wolno rozporządzać życiem bliźniego ani swoim własnym. Będziecie wtedy 
wiedzieć, że nie jesteście właścicielami swojego życia, ani życia waszych dzieci i małżonków, ani tej 
ziemi, lecz że Ja jestem właścicielem całego stworzenia. Ale ponieważ jesteście moimi ukochanymi 
dziećmi, jesteście również właścicielami wszystkiego, co moje. Jednak, choć jestem Panem i 
właścicielem wszystkiego, co zostało stworzone, nie jestem w stanie zabijać moich stworzeń, 



krzywdzić nikogo ani zadawać im bólu. Dlaczego więc ci, którzy nie są właścicielami życia, zagarnęli 
to, co do nich nie należy, aby się tego pozbyć? 
30 Kiedy ta nauka zostanie zrozumiana przez ludzi, zrobią oni krok w górę w swoim rozwoju 
duchowym, a ten świat będzie domem zaawansowanych duchów. Nie wiecie, czy po tym czasie 
zamieszkacie ponownie na tej planecie. Określę tych, którzy doświadczą tych czasów łaski, którzy 
będą obserwować to ziemskie królestwo, które w innej epoce było doliną łez, zniszczenia i śmierci. Te 
morza, góry i pola, które były świadkami tak wielkiego bólu, zostaną wtedy przemienione w miejsce 
pokoju, w obraz światów poza nimi. Zapowiedziałem wam, że gdy ustaną walki, Moje Królestwo 
będzie już blisko was, a wtedy wasz duch zakwitnie w cnotach. Moja nauka będzie obecna we 
wszystkich duchach i będę się objawiać przez mężczyzn i kobiety. 
31 Rozwiną się dary ducha. Dary słowa (wewnętrznego), uzdrawiania i dialogu ducha z duchem staną 
się godne podziwu wśród ludzi tamtych czasów. 
32 Nauka nie zatrzyma się na swej drodze; lecz uczony przeniknie moje nauki, studiując je i 
podziwiając moje objawienia. I zainspirowany nimi, będzie tworzył dobroczynne dzieła, które będą 
rozwijać nie tylko ludzkość, ale także dusze wcielone i niewcielone. 
33 Jeśli mój duch cieszył się w przeszłości i obecnie, gdy kontemplował dzieła moich dzieci, czy to 
duchowe, czy materialne, piękne dzieła, które wyrosły z serca wrażliwości lub inteligencji, jakże 
wielka będzie moja radość, gdy nie tylko nieliczni, których dusze są wzniesione, ale gdy cała ludzkość 
doznaje miłości. Wtedy nie będzie już więcej łez, smutku i sieroctwa w domach w wyniku wojen, a 
tylko wiara, zdrowie, siła i harmonia będą trwały w życiu ludzi z tamtych czasów przeznaczonych na 
tę planetę. 
34 Jesteście pierwszymi pokoleniami, które otrzymały Dobrą Nowinę o Trzeciej Erze i to wy 
powinniście przygotować drogę dla wszystkich tych, którzy przyjdą po was. Usuńcie przepaści, 
usuńcie kamienie z drogi, abyście mogli pozostawić jako dziedzictwo dobrą wolę, odwagę, dobre 
zasady. 
35 To nie ty doprowadzisz moje dzieło do szczytu. Nie ma wśród was nikogo, kto by musiał 
zjednoczyć lud Izraela. Nie będziecie już świadkami w ciele wprowadzania Mojej Nauki na całym 
świecie. Tę pracę wykonam. Bo gdyby ktoś powstał wśród was, aby zgiąć uparty kark Mojego ludu i 
doprowadzić do jego uduchowienia, to ten ktoś wywyższyłby się lub nie zniósłby prób, które na niego 
przyjdą. 
36 Jednak Ja, Silny, który kocha i przebacza, połączę was razem. Wyślę wam jedną próbę za drugą, 
aby was zmieliły i zjednoczyły w tym samym duchowym ideale. 
37 Nie chcę, aby mój lud przygotowywał dla Mnie nowy krzyż, szafot z krwi lub trybunał. Chcę 
zamieszkać w waszym wewnętrznym sanktuarium, chcę zająć Mój tron w duszy Mojego ludu, aby w 
każdej chwili komunikować się z nim i oczekiwać go w Moim wiecznym domu, na Moim 
powszechnym tronie pokory, na Moim honorowym miejscu kochającego Ojca, kiedy wszyscy wy, 
pełni zasług dzięki wypełnieniu waszej misji, umocnieni walką i oczyszczeni cnotami, przyjdziecie do 
Mnie ze czcią, aby otrzymać swoją wysoką nagrodę. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 232  
 
1 Naród wybrany: słyszysz moje słowo poprzez intelekt człowieka, zostałeś przygotowany w każdym 
czasie, aby wyprzedzić ludzkość. Wszystko zostało ci udzielone przez moją łaskę. Zstąpiłem do was, 
bo was kocham i powierzam wam trzecią część księgi, która zawiera przykazania, Prawo dla was i dla 
ludzkości. 
2 Świat jest prowadzony w ciężkiej burzy i stracił swój kierunek. Nie wyruszyła na poszukiwanie 
bezpiecznej drogi. Człowiek zadowalał się życiem, szukał tego, co konieczne dla zachowania swego 
ciała, a zapomniał o duszy, która jest rdzeniem jego istoty, a której powierzyłem bardzo wysokie 
zadanie. Pojawiłem się wśród was i znalazłem was żywych pośród chaosu, a Moje słowo powiedziało 
wam: Zatrzymajcie się, powróćcie do wypełniania prawa, weźcie swój krzyż, idźcie za Mną, a pokój 
będzie między wami. 
3 W tym czasie przygotowałem was, wlewając Moje światło w potokach do waszych umysłów. Od 
waszych pierwszych kroków byliście niezłomni, a ta wiara, ta miłość do Mojego Dzieła inspiruje was 
do przemawiania do waszych bliźnich w Moje Imię. Wielu was usłyszy i przyjdzie do mnie 
spragnionych i spragnionych miłości. Inni przyjdą, pragnąc ulgi w cierpieniu. Inni będą tu pędzić 
kierowani jedynie ciekawością. Ale obiecuję wam, że wszystko się uda. Wszystkim udzielę dowodu, 
gdyż z przyjemnością daję dziecku znak, że wysłuchałem jego prośby. 
4 Po moim odejściu będziecie nadal przygotowywać serca, będziecie je odciągać od niewiedzy, od 
fałszywych przekonań, od fanatyzmu. Ale jak będziecie nauczycielami waszych bliźnich? Jak będziesz 
w stanie osiągnąć pokorę, sprawiedliwość i prawość? Przez modlitwę i wypełnianie mojego prawa. 
Nie wydawajcie się być sprawiedliwymi, bo jeszcze nie jesteście sprawiedliwi. Okażcie się uczniami 
Moimi, starając się codziennie o to, byście się doskonalili. Gdy zobaczę, jak bezinteresownie 
wypełniacie swoje zadanie, przyprowadzę do was rzesze waszych współtowarzyszy przeznaczonych 
przeze mnie do otrzymania wiedzy o Moich ostatecznych objawieniach. 
5 Z sekt stworzonych przez ludzi, które są odciętymi gałęziami drzewa życia, wybieram tych, którzy 
pragną uduchowienia ─ tych, którzy szukają mnie w sposób niedoskonały, ale mnie kochają ─ tych, 
którzy wymawiają moje imię z oddaniem i przedstawiają mi akty miłości, pokory i wdzięczności. 
Przychodzę jako dobry rybak pragnący serc, a choć dziś liczba tych, którzy idą za Mną jest mała, jutro 
się rozmnożą. Już zbliża się godzina, w której dowody przekonają świat, że przyszedłem pozostawić 
wam Moje dziedzictwo miłości, a wy, jako świadkowie tych objawień, będziecie o nich mówić we 
właściwy sposób. 
6 Nie czyńcie żadnej różnicy między waszymi bliźnimi. W duchowym ideale zjednoczą się wszystkie 
rasy i klasy ludzkie. 
7 Połóżcie potrzeby waszych bliźnich na sercu moim. Im bardziej są grzesznikami, tym więcej 
potrzebują miłości i miłosierdzia. Teraz zbliża się czas, kiedy moja nauka będzie się rozprzestrzeniać, a 
"robotnicy" będą udawać się do różnych miejsc. Osiedlą się zgodnie z Moją wolą w miejscach, gdzie 
Moje słowo wleje się w otwarte serca, które przygotowałem jako żyzną ziemię gotową przyjąć w 
swoje łono Boskie nasienie. Tam jest twoje miejsce działania. Czynię cię odpowiedzialnym za pewną 
liczbę osób, które powierzę twojej opiece, gdy tylko zobaczę, że jesteś silny i gotowy. 
8 Dobra Nowina dotrze do ludzi każdej doktryny czy sekty. Wszyscy będą wiedzieć o Moim przyjściu 
w Trzeciej Erze jako Duch Święty. Nadejdzie czas, gdy te rewelacje będą w pełni znane i z tego 
powodu będziecie walczyli. Ale nie obawiaj się, Moje światło nie zostanie przyćmione. Właśnie wtedy 
moje słowo tego czasu zajaśnieje największym blaskiem. 
9 Przygotowuję was jako pilnych robotników na polu. "Słowo" będzie obficie gościło na waszych 
ustach. Często będziecie mówić o naukach, które nie są wam znane. Będą to nowe natchnienia, które 
przychodzą z mojego Ducha do waszego otwartego serca. Twoje czyny powinny być zawsze zgodne z 
twoimi słowami. Wszystkie wasze działania powinny być szczere, abyście mogli być uwierzeni. Będę 
patrzył na wasze dzieła i oceniał je. 
10 Pamiętaj o czystych zwyczajach ludu izraelskiego z pierwszych czasów i powróć do nich. Jego 
zdrowie i jego siła pochodziły z ich posłuszeństwa i ich szacunku dla mojego prawa. Z tego ludu wyszli 
wzorowi ludzie, patriarchowie i prorocy. Są Abraham, Izaak i Jakub, którzy są plemieniem twojego 



rodu. Byli testowani psychicznie i fizycznie, ale siła ich nie opuszczała. Było konieczne, aby ci, którzy 
musieli dać życie narodowi izraelskiemu, dali przykład siły i miłości wszystkim swoim potomkom. 
Tutaj poznacie swoją siłę i skuteczność w godzinie wielkich prób. 
11 Obecnie przygotowuję dusze, które po moim odejściu będą nadal inspirować ludzi. Będą oni 
czuwać nad podstawowymi naukami mojej Pracy, a wy powinniście ich słuchać i szanować. 
12 W obecnym okresie wypełnijcie swoje zadanie, a potem przyszłe pokolenia będą kontynuować 
wasze dzieło. Zawsze będę posyłał na ziemię istoty o wielkim wzniesieniu, aby czuwały nad Prawem, 
nad istotą Mojej Nauki. 
13 Bądźcie zgodni w waszych próbach. Temu, kto nie otrzymał tego, o co Mnie prosi i wierzy, że jest 
to dla jego dobra, mówię: Znam twój los, ale to, o co Mnie prosisz, nie przyniesie ci szczęścia, 
przyniesie ci tylko cierpienie. Pomyśl o swoim zadośćuczynieniu. Na ziemi nie będziecie cieszyć się 
doskonałym pokojem. Tylko spełnienie obowiązku da ci dziś spokój. Ale jutro, gdy będziesz w życiu 
duchowym, powiesz mi: "Ojcze, Ty wiedziałeś, jak mnie prowadzić, co było dobre dla mojej duszy. Bo 
gdybyś mi dał to, o co Cię prosiłem, zbłądziłbym lub zwlekałbym z przyjściem do Ciebie." 
14 Dałem ci światło mego słowa w tym czasie, abyś mógł pracować dla pokoju świata i aby twoja 
dusza uczyniła kolejny krok ku doskonałości. Sprawiłem, że zrozumieliście dary, które posiada wasza 
dusza, aby mogła pokonać wszystkie przeszkody i przeciwności, które są stawiane na jej drodze. 
Dałem wam do zrozumienia, że ten czas goryczy, przez który przechodzicie, jest czasem pokuty, który 
musicie opróżnić jak kielich z poddaniem i wiarą. 
15 Więc wyszedłem z nieskończoności, aby uwolnić cię z łańcuchów, które trzymają cię w dół. 
16 W tym Trzecim Wieku zjednoczyłem wszystkich tych, którzy w minionych czasach otrzymali misję, 
aby uczynić Moją Prawdę znaną ludzkości, aby mogli otrzymać Moje błogosławieństwa; zjednoczyłem 
wszystkich tych, którzy w minionych czasach otrzymali misję, aby uczynić Moją Prawdę znaną 
ludzkości, aby mogli otrzymać Moje błogosławieństwa 
17 Dla tego dałem wam nowe objawienia. 
18 Uczyńcie moje nauki waszymi, abyście mogli je praktykować. Lecz gdy opuścicie te miejsca 
zgromadzeń, które są jak drzewa dla wędrowców, w cieniu których słyszeliście kwilenie skowronka, 
nie wyruszajcie ku szkodliwym przyjemnościom, zamiast szukać kontemplacji, by medytować. 
Bowiem duchowa esencja, którą otrzymaliście od Mistrza, wtedy wydostanie się z waszego serca. 
19 Namiętności, jak wicher, wyrywają z twojej duszy tę łaskę, którą cię przyoblekłem, a gdy się jej 
pozbędziesz, pozwalasz, by słabość i choroba zawładnęły twoim jestestwem 
20 Skierujcie modlitwę waszej duszy ku Nieskończoności, abyście mogli stworzyć atmosferę pokoju 
wokół ludzkości. Kiedy zobaczycie swoich bliźnich pod ciężarem mojej sprawiedliwości, czyńcie 
zasługi, a ich męka zostanie skrócona. Módlcie się za świat, gdy słyszycie głos sił natury. Nie szukajcie 
schronienia tylko dla siebie. Jeżeli w godzinie ucisku zatroszczycie się o swoich bliźnich i zapomnicie o 
sobie, będę was chronił. Czy chronisz ludzi swoją modlitwą i swoim miłosierdziem. 
21 Uwierz w moc modlitwy. Ale musicie wiedzieć, że aby do mnie dotrzeć, trzeba przede wszystkim 
czuć. 
22 Gdybyś już miał silną i prawdziwą wiarę, czyniłbyś cuda. Spieszcie się, bo nadejdzie godzina, kiedy 
będziecie musieli wyruszyć, aby rozpowszechnić wiedzę o tej pracy na drogach świata. Wtedy nie 
należy obawiać się sprawiedliwości ludzi, ani oszczerstwo nie może powodować ci obawy. 
23 Poczyniłeś postępy na ścieżce. Odwróć wzrok do tyłu i spójrz na swoją przeszłość. To, co 
pozostało, to materializm, arogancja, niecne namiętności, bałwochwalstwo, ignorancja, grzech. 
24 Ale nadal pozostańcie na drodze, abyście mogli osiągnąć jeszcze większy postęp duchowy. Wtedy 
doświadczycie w swoim sercu pokoju Ziemi Obiecanej. 
25 Jest to dzień, w którym duch narodu wybranego otrzyma natchnienie, a ich umysły zostaną 
oświecone, aby zrozumieć nauki, które zostały zachowane w Wielkiej Księdze Życia i które miałem 
przed nimi postawić według Mojego słowa danego w czasach minionych. 
26 A wy, żeby przyjść do mnie, opuściliście świat, oczyściliście się i kiedy byliście gotowi, modliliście 
się, żeby otrzymać Mój Uniwersalny Promień. Zalał on waszą duszę i pod jego wpływem wasze dary 
przebudziły się, a najdelikatniejsze struny waszej istoty zostały wprawione w wibracje. 
Zobaczyliście, jak z głębi waszego serca wyłania się wiele uczuć, które do tej pory były wam nieznane, 
które sprawiły, że inaczej patrzycie na to życie. A potem, gdy potrafiliście uskutecznić miłość i 



miłosierdzie, czuliście się wystarczająco silni, by dokonywać wielkich dzieł i zrozumieć wielkie rzesze 
waszych bliźnich. Chcesz zwiększyć swoją troskę o potrzebujących i wysyłać wiadomości światła 
swoimi myślami do tych, którzy są daleko od ciebie. Wszystko to możecie zrobić, ponieważ 
otworzyłem przed waszą duszą ogromne pole, na którym możecie pracować. 
27 Wasze dary ducha nie mają granic, będą one 
nie wyczerpujcie się, nawet jeśli myślicie, że przekazaliście już cały swój majątek. Im więcej dajesz 
innym, tym bardziej wzrośnie twoje dziedzictwo. Waszą misją zawsze była praca na rzecz pokoju i 
wstawianie się za światem. 
28 Wystawiłem was na próbę, abyście mieli zaufanie do samych siebie, abyście wiedzieli, do czego 
jesteście zdolni. Przy ilu okazjach, kiedy byliście niezdecydowani lub brakowało wam wiary, lub przy 
tych okazjach, kiedy nie ufaliście swojej sile ducha, wysyłałem wam dowód, którego 
potrzebowaliście, i dzięki niemu otrzymywaliście odpowiedź. Przez jedną próbę po drugiej kazałem ci 
iść. Ale przedtem przygotowałem cię, bo nigdy nie chciałem nikogo zaskoczyć. 
29 Kieruję waszymi krokami, otaczam was atmosferą pokoju, w której możecie studiować i zanurzać 
się w mojej nauce. Lecz wtedy, gdy będziecie przygotowani, będziecie podążać w kierunku ludzi, 
którzy powstaną w tym czasie. Dziś twoje dzieła jeszcze nie świecą. Ale mój lud musi stać się silny w 
cnocie, musi walczyć z materializmem, aby pomóc ludzkości znaleźć pewną drogę, która doprowadzi 
ją do Mnie. 
30 Cieszyliście się już pokojem Mojego Ducha, kiedy wznieśliście się w zjednoczeniu ze Mną. Ale 
trwały pokój nie jest jeszcze w was. Jesteście na początku drogi i tylko wasze zasługi dadzą wam 
niewypowiedzianą radość zbliżenia się do Mnie. Pomnożę wasze owoce i skrócę drogę, abyście 
wkrótce mogli mnie dosięgnąć. 
31 Byliście jednymi z pierwszych, którzy otrzymali to Boskie przesłanie i chcę, żebyście wiedzieli, jak 
przekazać je innym. Ta ludzkość, która dziś wątpi i nie ufa, uwierzy. Dałem jej w tym czasie 
wystarczająco dużo dowodów i wszystkie one mówią jej o Mnie. Przez krótki czas pozostanie głucha. 
Potem usłyszy wezwanie, które jej daję, przyciągnie ją Moja nauka, będzie chciała odkryć, co czeka 
duszę po tym życiu, a odpowiedź znajdzie w księdze, którą wszystkim zostawiam: "Księdze Życia". 
Wszyscy w końcu posiądą Światło, ponieważ jest to Boskie dziedzictwo. Jest to dziedzictwo, które 
należy do was i które nie będzie nikomu odmówione. Będę pouczał wszystkich, zarówno tych, którzy 
wiedzą jak postępować i prawidłowo interpretować Moje wskazówki, jak i tych, którzy nie są Mi 
posłuszni. 
32 Gdy zbadałeś swoje dzieła i zalałeś się łzami, widząc niewielkie owoce, jakie osiągnąłeś, dusza 
twoja boleje, gdy uświadomiła sobie, jak daleko jeszcze jesteś od celu, który ci przeznaczyłem, i 
przypominasz sobie proroctwo dane ci, w którym ci powiedziano: "Jeśli 'Izrael' nie będzie pracował 
na rzecz swojego zjednoczenia, przeżyje nową wojnę, i jeszcze raz kobieta będzie wylewać łzy, a 
mężczyzna przelewać swoją krew, a w domach będzie żałoba, niepokój i głód, i dusza będzie 
cierpieć." 
33 Dlatego mówię wam, abyście się wzajemnie nie lekceważyli i nie czynili uczynków niezgody. Moja 
nauka ma na celu zjednoczenie wszystkich dusz, zbliżenie ich do siebie, abyście stali się jednością i 
wszyscy uznali Mnie za Ojca waszego. 
34 Teraz zostawcie za sobą wasze brzemię zmartwień, przyjdźcie do Mnie bez wątpliwości i obaw, 
miejcie pełne zaufanie i pozwólcie, aby Moja Wola wypełniła się w was. Wiem, co się w tobie dzieje i 
dam ci siłę, której potrzebujesz. 
35 Jestem początkiem i celem wszystkiego, co jest stworzone. To z mojej woli przyszliście na ten 
świat i z mojej woli go opuszczacie. 
36 Przychodzę jako kochający Ojciec, aby dać wam moje przebaczenie, ponieważ jesteście jeszcze 
słabi. 
37 To życie zostało wam powierzone jako okazja dla waszej duszy do zdobycia zasług. Dlatego 
wszystkie wasze myśli i ludzkie czyny powinny być zgodne z moim Prawem miłości i sprawiedliwości. 
Ale ludzie zbłądzili z drogi, którą wskazuje im Moje Prawo, dlatego trzeba było do nich powrócić, aby 
im o tym przypomnieć. Właśnie z tym zamiarem nawiązałem z wami kontakt w tym czasie. Powodem, 
dla którego przychodzicie słuchać Mojego słowa, jest zanurzenie się w Mojej nauce i przygotowanie 
się do życia duchowego. Nie przychodźcie z ciekawości, z poczucia obowiązku lub dlatego, że 



uważacie, iż w ten sposób wypełniacie swój obowiązek. Przyjdź z pragnieniem, aby w każdej nowej 
lekcji znaleźć kolejne objawienie, kolejne nauczanie. Skorzystajcie z mojej Obecności, a będziecie 
lepiej przygotowani do wypełnienia waszej misji. 
38 Czy byliście fizycznie zdrowi, czy mieliście satysfakcję i wygodę, czy znosiliście choroby, 
nieszczęścia i ubóstwo, wszystko to pozostaje tutaj na ziemi, gdzie kończy się życie ludzkie, a zaczyna 
życie duszy. Dążyliście do podniesienia duszy i musieliście cierpieć i zdobywać swoje ciało. Dlatego 
mówię do was: Słuchajcie dobrze, interpretujcie jeszcze lepiej i zagłębiajcie się w siebie, abyście mogli 
odkryć prawdę. 
39 Gdy jednak spotkacie tych, którzy mówią, że wyznajecie nową naukę, powiedzcie im, że 
zaniechaliście tylko obrzędów kościelnych, które należą do kultu zewnętrznego, i że odwróciliście się 
od fanatyzmu religijnego. 
40 Moja praca będzie rozpoznawana na całym świecie. Bo jak w innych czasach posyłałem proroków, 
aby zwiastowali moje przyjście, tak i w tym czasie poślę moich nowych proroków, aby głosili moją 
naukę i zwiastowali wszystkim ludziom dobrej woli królestwo, które się zbliża. 
41 Każde objawienie zostało dokonane stosownie do duchowych możliwości ludzkości i czasu, w 
którym żyła. Dziś przyszedłem w ten sposób, jutro będę mówił do was w sposób bardziej wzniosły. 
Manifestacja ta wkrótce się zakończy, zakończy się pod koniec 1950 roku. Wtedy moi uczniowie 
wyruszą jako nauczyciele, którzy nie będą się czuli osamotnieni. Bowiem w świetle ich ducha, w tej 
części mojej Boskości, która istnieje w każdym z was, mam mówić, przebaczać, kochać i nauczać. 
42 Na ile to sumienie pozwoli, dusza twoja będzie wolna. Nie będzie ona bowiem potrzebowała 
nawet miejsc zgromadzeń, aby przekazywać Moją Naukę. Będziesz mówić tam, gdzie jest okazja, a 
twoje życie będzie sanktuarium, w którym oferujesz mi cześć z czystością swoich dzieł. 
43 Chociaż obecnie wydaje się wam niemożliwe, aby w ludzkości zapanował pokój, mówię wam, że 
pokój nadejdzie, a nawet więcej: że człowiek będzie żył w uduchowieniu. 
44 Wiele nieszczęść spotka świat, zanim ten czas nadejdzie. Ale te cierpienia będą dla dobra 
ludzkości, zarówno ziemskiego, jak i duchowego. Będzie to jak "tak daleko i nie dalej" dla szalejącego 
kursu złych uczynków, egoizmu i poszukiwania przyjemności przez ludzi. W ten sposób dojdzie do 
równowagi. Albowiem siły zła nie będą już mogły zwyciężać sił dobra. To oczyszczenie ma wygląd 
kary, nie będąc nią, ponieważ zawsze uderza w najbardziej wrażliwych i ukochanych. Ale w 
rzeczywistości jest to środek ratowania duchów, które zboczyły z drogi lub ją utraciły. Ci, którzy 
oceniają ziemski może odkryć nic pożytecznego w bólu, ale ci, którzy uważają, że posiadają ducha, 
który będzie żył wiecznie zdobyć światło, niezłomność i odnowienie z tego samego bólu. 
45 Jeśli myślisz duchowo, jak możesz wierzyć, że ból jest złem dla ludzkości, skoro pochodzi od Boga, 
który jest miłością? 
46 Czas mija i nadejdzie czas, kiedy zaczną się pojawiać te wielkie próby i nawet ostatnia resztka 
pokoju ucieknie ze świata, który nie powróci, dopóki ludzkość nie znajdzie drogi Mojego Prawa i nie 
posłucha tego wewnętrznego głosu, który będzie jej nieustannie powtarzał: Bóg żyje! Bóg jest w 
tobie! Poznajcie Go, poczujcie Go, pojednajcie się z Nim! 
47 Wtedy twój sposób życia się zmieni. Samolubstwo zniknie i każdy będzie użyteczny dla innych. 
Ludzie będą inspirowani przez moją sprawiedliwość do tworzenia nowych praw i rządzenia narodami 
z miłością. 
48 Zanieś wkrótce moje przesłanie ludzkości, aby mogli skorzystać z moich nauk i ostrzeżeń. Człowiek 
zrozumie, że to słowo było naprawdę proroctwo, i że przewidział wszystko. 
49 Kiedy to niespokojne morze wygładzi swoje fale i wiatry ucichną, kiedy nie będzie już więcej plag, 
które będą dręczyć narody, a plagi zostaną wymazane, wtedy rozpocznie się pokój dla ludzkości. 
50 Wy macie się modlić i błagać za świat, który będzie musiał przejść przez największe próby i pić 
najgorszy kielich. 
51 Ilu z tych, którzy dziś uważają, że mają wiarę, zadrży na widok tych strasznych wydarzeń! Ilu z was, 
którzy uważają się za odważnych, będzie ukrywać swoje tchórzostwo! Przygotowuję was tak, że gdy 
nadejdzie ta Godzina, będziecie mogli być świadomi swoich działań i wypełnić misję, którą wam 
powierzyłem. 
52 Każda tajemnica została wam wyjaśniona w tym czasie, nawet ta dotycząca Trójcy przejawów 
Mojej Boskości, którą powtórzę w kilku słowach: 



53 Ojciec, Bóg nie ma formy, nie ma granic, nie ma początku ani końca ─ doktryna, której nie możecie 
pojąć. Powiedzcie więc: Bóg jest Stwórcą wszelkiego światła, Mocą, która podtrzymuje wszechświat, 
Życiem, które pulsuje we wszystkich istotach. 
54 A Syn? Syn jest "Słowem", jest mocą Bożą ograniczoną w doskonałym człowieku: w Jezusie. Tak, 
aby w Nim zamieszkała miłość Ojca. 
55 Ponieważ Duch Boży był w Jezusie, był On człowiekiem i był Bogiem ─ człowiekiem na mocy swojej 
materialnej natury, Bogiem na mocy swojej duchowej natury. Jako człowiek posiadał cechy 
charakterystyczne dla istoty ludzkiej: Czuł i cierpiał jako człowiek. Jednak wiedza, którą posiadał o 
własnej misji i duchowa siła pozwoliły mu przezwyciężyć fizyczne potrzeby i pokusy. Wszystko, co nie 
było w harmonii z Jego misją, zostało przez Niego odrzucone. W ten sposób, poprzez tego 
sprawiedliwego i czystego człowieka, Bóg mógł objawić się jako człowiek. 
56 Kiedy Jezus zakończył swoją misję, powrócił do Ducha Bożego, nosząc w sobie ślad ludzkiego życia 
i prób, którym został poddany jako człowiek. Z tego powodu, ponieważ jest miłością Ojca, Syn ma coś 
z każdego z was, a wy czujecie się zrozumiani, ponieważ wiecie, że On żył na waszym świecie i chodził 
po tym samym pyle, po którym wy chodzicie. 
57 Ale Ojciec i Mistrz są jednym i tym samym Bogiem. 
58 Mogę wam powiedzieć, że Duch Święty jest najwyższą formą, w jakiej ta Istota objawia się 
wszystkim ludziom, którzy posiadają w swoim duchu iskrę natury samego Stwórcy. 
59 Duch Święty, Ojciec i Syn są jedną i tą samą Mocą, jedną Wolą, nie trzema Osobami, ale jedną 
Istotą Boską, która musiała objawić się swoim dzieciom w różnych formach, aby mogły być 
zrozumiane. 
60 Uświadomić sobie, jak wielka miłość jest w waszym Bogu, który, choć jest całkowicie 
wszechmocny, nie waha się ograniczyć, abyście mogli Go poczuć i zobaczyć ─ który mnoży się, aby 
pokazać wam, że jest nie tylko waszym Stwórcą i Sędzią, ale także waszym Ojcem, przyjacielem, 
bratem i Mistrzem. 
61 Mówisz: "Jak to wszystko jest możliwe?". Jesteście jeszcze małymi istotami, którym ograniczam 
Moje wyjaśnienia, aby dostosować je do możliwości waszego umysłu. 
62 Przebaczam ci i daję ci moje błogosławieństwo. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 233  
 
1 Światło mojego Ducha niech będzie z wami. 
2 Uczniowie, wy, którzy przychodzicie, walcząc z samym sobą, którzy dążycie do duchowej wieczności 
i nie zadowalacie się swoimi uczynkami, przygotujcie się. Bo choć prawdą jest, że nie osiągnęliście 
tego, czego pragnie wasza dusza, ani nie widzieliście owoców waszej pracy, to jednak mówię wam, że 
osiągnęliście wzniesienie i postęp. Znajdziecie potwierdzenie tego w życiu, które was czeka, w którym 
będziecie mieli pełną wiedzę o swoim duchowym postępie. Tam poczujecie, że miłość Mistrza 
prawdziwie przeniknęła waszą istotę i że uczucie miłosierdzia wobec cierpiących utrwaliło się w 
waszej duszy. Będzie to żniwo, które przyniesiecie po różnych reinkarnacjach, które mieliście. 
3 "Duchowa Dolina" będzie zaludniona przez duchy światła, których cnoty będą służyły dobru i 
postępowi ludzkości. 
4 Ci, którzy prawdziwie przygotowują się na tym świecie i wykonują swoją misję z prawdziwym 
miłosierdziem i miłością, nie będą z niecierpliwością oczekiwać na zakończenie swojej pracy, aby 
usłyszeć okrzyk triumfu. Ci bowiem, którzy za nim tęsknią, mają w sobie jeszcze wiele materialnego, a 
niewiele duchowego. 
5 Kiedy powiedziałem ci, abyś nadał swemu ciału znaczenie i miejsce, jakie ma w twoim 
przeznaczeniu, miałem na myśli to, że wiem, jak nim kierować, aby było narzędziem twojej 
doskonałości. Bo to twoja dusza musi do mnie dotrzeć. 
6 Zobacz, jak prosta jest Moja nauka pod każdym względem. Dlatego mówię wam, żebyście nigdy nie 
próbowali tego komplikować. Zobacz, jak ułatwię Ci drogę do jego spełnienia. Lecz w miarę jak widzę, 
że pojmujecie duchowo Moje pouczenia, daję wam odczuć waszą odpowiedzialność, którą 
przyjmujecie wraz z nimi. Im bardziej człowiek jest nieświadomy Moich nauk, tym mniejsza jest jego 
odpowiedzialność. 
7 Dlaczego są ci, którzy byli ze mną, a opuścili mnie? dlaczego wymieniają mnie na satysfakcje, które 
szkodzą ich duszy? a kiedy docieram do nich na ich drodze i wołam ich, w końcu mówią mi, w swojej 
niewdzięczności, że nigdy mnie nie widzieli ani nie czuli; ja nigdy ich nie widziałem, nie czułem ich, ani 
nie czułem mnie Jakże mogliby tak szybko zapomnieć o Tym, który idzie z nimi krok w krok ─ o Tym, 
który był przy nich w godzinie próby i w zmiennych kolejach życia ─ o Tym, który w tych chwilach 
przynosił udręczonemu sercu niebiańską harmonię Mojej pieszczoty i Mojego Boskiego pokoju, który 
mówił do niego: "Przyjdź do Mnie, odpocznij ze Mną, pójdź za Mną, Ja jestem Niebem, którego 
szukasz". W tym momencie to serce poczuło, że ogarnia je fala wzruszenia, bo przekonało się, że 
człowiek nie jest sam na swojej drodze, i wyrwała się z niego modlitwa miłości, która była 
dziękczynieniem dla Mistrza. Czy to możliwe, aby ktoś mógł zapomnieć te dowody mojej miłości? Czy 
to możliwe, że ktoś, kto je otrzymał, zaprzecza, że mnie czuł? 
8 Wy, którzy Mnie słuchacie, zapytajcie Mnie: "Mistrzu, skąd mam wiedzieć, co jest dobre, a co złe?". 
Na to odpowiadam: Ja jestem Boską Sprawiedliwością i jako Sprawiedliwość objawiam się w każdym 
z was poprzez sumienie, które jest światłem Mojego Boskiego Ducha. Jest to "głos" Boga w 
człowieku, a ponieważ istnieją w nim zdolności, które pozwalają mu zrozumieć ten "głos", jego 
"wezwania" i wyroki, nikt nie może usprawiedliwić się tym, że nie zna drogi dobra, którą jest prawo 
miłości i sprawiedliwości. Jakie są te zdolności lub cechy, które umożliwiają człowiekowi usłyszeć głos 
jego własnego przewodnika i sędziego? Intuicja, rozum i emocje. 
9 Dlatego ten, kto działa źle, nie robi tego, bo nie ma uszu, aby usłyszeć ten głos, ale dlatego, że 
zamknął je tak, aby nie usłyszeć swój własny osąd. To nie dlatego, że nie ma oczu, aby rozeznać dobrą 
drogę, ale dlatego, że celowo zaślepił się od chodzenia ścieżką, którą stworzył w swojej własnej woli. 
10 Do ciebie mówię: dlaczego uciszyć kochający i harmonijny głos Boga, który mówi do ciebie przez 
sumienie, choć zawsze prowadzi cię bezpiecznie na drodze dobra? 
11 Często "ciało", jak gruba zasłona, nie pozwala ci zobaczyć światła prawdy. Dlatego mówię wam, że 
usłyszycie ten głos w całej jego wyrazistości, gdy będziecie już wyzwoleni z ciała. Ten moment może 
być momentem najwyższej błogości dla duszy, która osiągnęła wypełnienie swojej misji na ziemi, lub 
nieskończonego bólu, gdy uświadamia sobie swoje błędy i widzi swoje plamy, które sprawiają, że 
pragnie nowego ciała jako okazji do rozpoczęcia podróży od nowa. Wtedy sprawiedliwość Ojca, która 



ma za źródło miłość, objawia się jako moc, dając duszy nowe ludzkie ciało, aby mogła wypełnić swoje 
przeznaczenie. 
12 Ileż takich okazji dałem każdemu z was, abyście na końcu czasów przyszli do Mnie, ponieważ 
należycie do Mnie jako dzieci. Nie chcę jednak, abyście przychodzili do Mnie tylko z miłosierdzia i 
miłości, ale także ze względu na wasze zasługi, abyście okazali się godni posiadania i oglądania całej 
chwały Mojego dzieła. 
13 Zaprawdę powiadam wam, jest więcej radości w niebie na przybycie nawróconego grzesznika, niż 
gdy sto sprawiedliwych wejść do niego. Jest to zwycięstwo dobra nad złem, kiedy dusza, która 
popadła w ciemność, odzyskuje swoją wielkość. 
14 Mówię do was w ten sposób, żeby usunąć wszystkie te fantazyjne przekonania wśród was, które 
przeszkadzają na waszej drodze rozwoju duchowego. Moja nauka nie została wam bowiem jasno 
przedstawiona przez jej interpretatorów. 
15 Ludzie, bądźcie silni w obliczu bólu. Gdy zrozumiecie, będziecie mi wdzięczni za to, że was 
sprawdziłem. 
16 Zbliżyć się do Mnie i słuchać Mnie, bo w Moim Słowie będę cię duchowo karmić. 
17 Moje nauczanie w tym czasie dokonał cudu, czyniąc cię tłumy spragnionych światła. 
18 W ciszy twego serca usłyszałeś Mistrza, a z Nim odpocząłeś od długich podróży, z których 
przynosisz swoje zmęczenie i swoje bóle jako żniwo. 
19 To, czego świat łaknie, to miłość, pokój, prawda. 
20 Przynieście jedność tam, gdzie jest niezgoda, światło tam, gdzie jest błąd, moralność tam, gdzie 
mieszka grzech, i balsam tam, gdzie jest ból. 
21 Wtedy staniecie się czystym zwierciadłem, którym jest wasz duch, w którym odbijają się moje 
boskie nauki i w którym ludzkość widzi swoje niedoskonałości. 
22 Wielkie jest twoje przeznaczenie wśród ludzkości. Dlatego pouczyłem was, abyście się nie 
potknęli, co byłoby powodem do potępienia was przez waszych bliźnich. 
23 Uczyń z twego ciała pokornego sługę, który nigdy nie stawia się między twym duchem a Moim, 
który wie, jak Mi służyć, co mu się należy, i który pozwala twemu duchowi oddawać Mi cześć, jaka mu 
się należy. 
24 Prawidłowo rozumiana spirytualizacja da ci siłę i zdrowie. 
25 Od początku czasów posłańcy Prawa i nauki Ducha mieli uczonego za przeciwnika. Wybuchły 
między nimi wielkie bitwy i nadszedł czas, abym opowiedział wam o nich. 
26 Stworzyłem ten świat, aby służył jako tymczasowy dom dla wcielonych dusz. Zanim jednak 
zamieszkali w nim, obdarzyłem ich zdolnościami ducha, umysłu i woli. Ja z góry znałem przeznaczenie 
i ewolucję Moich stworzeń. Umieściłem w ziemi, w jej wnętrzu, na jej powierzchni i w jej atmosferze, 
wszystkie elementy niezbędne do zachowania, utrzymania, rozwoju, a także odświeżenia istoty 
ludzkiej. Aby jednak człowiek mógł odkryć tajemnice natury jako źródła życia, pozwoliłem, aby jego 
inteligencja się przebudziła. 
27 W ten sposób zostały objawione człowiekowi początki nauki, do której wszyscy jesteście zdolni, 
chociaż zawsze istnieli ludzie o większym talencie, których misją było wydobycie z natury tajemnicy 
jej mocy i elementów dla dobra i przyjemności ludzkości. 
28 Zesłałem też na ziemię wielkie duchy, aby wam objawiły życie nadprzyrodzone ─ to, co jest ponad 
tą naturą, ponad nauką. Dzięki tym objawieniom poznano istnienie uniwersalnej, silnej, twórczej, 
wszechmocnej i wszechobecnej Istoty, która ma w zanadrzu dla człowieka życie po jego śmierci, 
wieczne życie duszy. 
29 Ale ponieważ jeden przyniósł misje duchowe, a drugi misje naukowe, jeden i drugi, religie i nauka, 
w każdym czasie stanął przeciwko sobie jako wrogów w walce. 
30 Dziś mówię wam, że materia i duch nie są przeciwstawnymi siłami; będzie między nimi harmonia. 
Światłem są Moje duchowe objawienia, światłem są też objawienia i odkrycia nauki. Lecz jeśli 
słyszeliście ode mnie, że często sprzeciwiam się pracy naukowców, to dlatego, że wielu z nich 
nadużywa energii, nieznanych wcześniej elementów i sił natury do szkodliwych celów zniszczenia, 
wrogości, nienawiści i zemsty, ziemskiej dominacji i nadmiernego dążenia do władzy. 



31 Mogę wam powiedzieć, że z tymi, którzy wypełniali swoją misję z miłością i dobrymi intencjami ─ z 
tymi, którzy z szacunkiem i pokorą wnikali do Moich tajemnych skarbców, miałem przyjemność 
wyjawić im wielkie tajemnice dla dobra Mojej córki, ludzkości. 
32 Nauka od początku świata prowadziła ludzkość drogą postępu materialnego, dzięki czemu 
człowiek na każdym kroku znajdował owoce nauki ─ jedne słodkie, inne gorzkie. 
33 Teraz jest czas, abyście zrozumieli, że wszelkie światło należy do Mojego Ducha, że wszystko, co 
jest życiem, pochodzi z Mojej Boskości, ponieważ Ja jestem tajemnym skarbcem, źródłem i 
początkiem wszelkiego stworzenia. 
34 Te walki duchowego z naukowym znikną z życia ludzi do tego stopnia, że to, co duchowe, 
zjednoczy się z nauką w jednym świetle, które oświetli drogę człowieka do nieskończoności. 
35 Zaczynasz przygotowywać się do tego czasu. Spirytualizm ma bowiem do spełnienia misję na skalę 
światową. Będzie to ten, który objawi wszystkim ludziom prawdziwe życie. 
36 Wyobraźcie sobie ludzkość, która oddaje swoją naukę, swoje talenty na służbę temu samemu, 
która bez uniesień i bałwochwalstwa oddaje Bogu przyjemną cześć, w której nawet przyjemności są 
zdrowe, i której przyjemności są zdrowe dla ciała i duszy ─ wtedy będziecie mieli nowy, duchowo 
wzniosły świat, moralność i naukowość. Będziesz szanował życie bliźniego swego i nie pozbędziesz się 
własnego. Bo ci ludzie zrozumieją, że nie są panami samych siebie i że jedynym właścicielem 
wszystkiego jestem ja. 
37 Predestynowani są ci, którzy będą żyć na świecie w tych czasach łaski. To, co było doliną łez, 
polem zniszczenia i śmierci, zostanie przemienione w dolinę pokoju. 
38 Będzie to czas sprzyjający rozwojowi i rozkwitowi darów duchowych. Wtedy nauka nie przeszkodzi 
duszy w jej rozwoju ku górze, lecz uzdolnię ją do jeszcze większego wniknięcia w Moje tajemnice, 
gdzie objawię jej wielkie sekrety dla dobra ludzkości. 
39 Duch mój będzie się rozkoszował, jak zawsze, dobrymi uczynkami moich dzieci, czy to duchowymi, 
czy naukowymi, czy owocami ich wrażliwości na piękno. 
40 Ten lud tutaj będzie przygotowywał drogę. Ale nie będziecie widzieć tego czasu oczami waszego 
ziemskiego ciała. 
41 Żadne odkupieńcze wezwanie nie wyjdzie od ciebie, nawet jedno, aby zjednoczyć ten lud. To 
będzie moje słowo, które was zjednoczy i odkupi. 
42 Gdy Moje głoszenie zakończy się w 1950 roku, znajdę się w twoim sanktuarium. Tam, w twoim 
sercu, będzie dla Mnie tron miłości, który Mój lud wzniesie dla Mnie. Nie chcecie, abym się stawiał na 
krzyżu, na pręgierzu, czy przed sądem. 
43 Nie pozwól, aby czas wymazał te słowa, że można utworzyć z nich Wielką Księgę Mądrości Ojca 
waszego. 
44 Módlcie się, mówiąc z duszą, bo głos waszego ciała nie brzmi w niebie. 
45 Podczas gdy niektórzy pojawiają się w duchu, ponieważ nie mogli przyjść fizycznie, inni pokazują 
mi tylko swoją fizyczną powłokę, ponieważ ich dusza mieszka daleko, zajęta rzeczami materialnymi. 
Jednak powiedziałem wam, że trzeba się przygotować, aby mnie usłyszeć. Ale Ja chcę, aby Moje 
światło spływało jak duchowa manna wszędzie tam, gdzie są Moje dzieci. 
46 Przygotuję na ten dzień ucztę, aby ucztowali na niej wszyscy, którzy mieszkają na ziemi, i te wielkie 
duchy, które mieszkają na tamtym świecie. 
47 Przyjmuję was w świetle Księgi Siedmiu Pieczęci. Eliasz w tym czasie przygotował ludzki umysł na 
moją manifestację. Od tego czasu coraz bardziej odkrywasz nowe objawienie w mojej pracy. 
Niektórzy właściwie interpretowali moją naukę, inni przekręcali jej znaczenie, a kiedy nadeszła 
godzina, aby ludzie zaczęli tworzyć wspólnoty lub miejsca spotkań, każdy pracował w sposób, w jaki 
został poinstruowany przez tych, którzy go poprzedzili. 
48 Gdy po raz pierwszy usłyszeliście moje słowo, liczba moich słuchaczy była niewielka. Byli wśród 
nich mężczyźni i kobiety, dorośli i dzieci. To małe zgromadzenie rozrosło się i stało się narodem, i 
właśnie wtedy objawiłem im, że są duchowo "Izraelem", ukrytym i rozproszonym po całym świecie. 
Czas mijał, a tłumy się mnożyły. Potem zwołałem ich na zebranie, bo odkryłem, że ich serca żyją 
oddzielnie, że nie ma między nimi jedności ani harmonii. 
49 Moje słowo zostało chwalebnie objawione, a moje serce otworzyło się jak arka, z której wypłynęło 
prawo i obietnice. Przed nią ludzie zgięli karki i z podniesionymi prawymi rękami przysięgali iść za 



Ojcem, przysięgali się zjednoczyć. Moje słowo z tego dnia było niezatarte, ponieważ pozostało 
zapisane w duchu tego ludu, tak jak obietnica tego ludu była rozumiana jako Nowe Przymierze z 
Boskim Duchem. 
50 Od tego czasu walczycie o waszą jedność, aby w sercach było jedno światło i jedna forma czci. Nie 
wszyscy jednak przestrzegali tego przymierza, nie wszyscy uczynili ideał jedności i uduchowienia 
swoim, a to sprowadziło na ten lud wichry i huragany, czyniąc go niekiedy słabym. Dziś widzę, że 
podczas gdy jedni walczą o zachowanie czystości, szczerości i prostoty tej nauki, inni, z braku 
duchowości, nie zrozumieli tej szczerości i dlatego skazili ją obcymi obrzędami i wpływami różnych 
religii. 
51 Przynoszę uczniom tego czasu naukę, której treść jest istotą tego, czego nauczał Mojżesz ─ tego, 
co Jezus wlał w ludzkość, i tego, co Mój Duch wam objawia. Widziałem jednak, że są wśród was tacy, 
którzy ukrywają Moją prawdę, aby móc wywyższać się przed swoimi społecznościami jako panowie i 
królowie. Gdyby mogli, nosiliby koronę na głowie, płaszcz na ramieniu, a berło w prawej ręce. Ale 
zamiast tego uniżają swoich braci i cieszą się z otrzymywania hołdów, pochlebstw i pochwał. 
52 Ludzie przychodzą do moich miejsc spotkań dzień po dniu. Nowe tłumy i ostatni uczniowie 
pomnażają ten lud. Kiedy przychodzą do kościoła, w którym moje dzieci starają się ukazać dobroć i 
czystość mojego Dzieła, napełniają się światłem i chwalą mnie. Ale kiedy dochodzą do miejsca, gdzie 
gnieździ się próżność i namiętności, wpadają w zakłopotanie, i tak zdezorientowani, idą dalej swoją 
drogą. Jak mogliby oni również powstrzymać chaotyczne posuwanie się tych "robotników", którzy 
poprzedzają tłumy? Jak mogliby udowodnić światu, że to nie jest sekta lub nowa religia, ale wieczne 
prawo, światło Ducha Świętego, które stało się doktryną, tak, że może prowadzić ludzi do 
doskonałości ich dusz? 
53 Gdybyście od początku rozumieli istotę mojej Nauki i jej cel, nie byłoby tylu zdezorientowanych na 
drodze. Myśleliście, że wasze dary są dla waszych ziemskich satysfakcji i pozwoliliście, aby światło 
mojego słowa zgasło, gdy dotarło do serc. Głosiciele przekazywali moje słowo od pierwszego do 
ostatniego miejsca spotkania, aż do zachrypnięcia gardła, aby przynajmniej natężenie ich głosu 
obudziło i wywarło wrażenie na waszych zatwardziałych sercach. 
54 Widzieliście, jak wspólnoty nie uznawały się nawzajem z powodu różnic w poglądach i ideach, a 
wy pozostaliście niewzruszeni, nie czyniąc nic, by usunąć tę niezgodę. Czasami chcecie się podnieść i 
wezwać wasze zgromadzenia do odpowiedzialności i pouczyć je. Ale jak można ich pouczać, kiedy się 
nic nie wie? 
55 Wiem, że ci, którzy cierpieli i walczyli, aby ukazać Moją Naukę w całej jej czystości, płaczą w tych 
chwilach, kiedy słyszą te słowa. Proszą mnie o przebaczenie i siłę do wytrwania w zerwaniu, a ja 
udzielam wszystkim przebaczenia, siły i światła. Błogosławię pokornych. Tym zaś, którzy nie są 
pokorni, mówię: Bądźcie pokorni, nie zapominajcie, że porównałem was do syna marnotrawnego z 
mojej przypowieści, który roztrwoniwszy swoje dziedzictwo z dala od domu ojca i widząc, że ma 
puste ręce, a jego ciało jest wyczerpane i obnażone, wrócił do domu, tęskniąc za ramionami ojca. Ten 
ostatni przyjął go i wyprawił ucztę z radości, że ma go znowu przy sobie. Wtedy ten syn stał się 
pokorny, posłuszny i kochający wobec swego ojca. Ból jego przewinień przyniósł światło do jego 
serca. Ale ty, do którego powiedziałem, że w tym czasie przyjąłem cię jak syna marnotrawnego, czy 
sądzisz, że to słuszne, abyś po uczcie, jaką wyprawiłem na twoje przybycie, po posadzeniu cię przy 
Moim stole i obsypaniu cię darami łaski, był pełen próżności i uzurpował sobie prawo do Mojego 
domu? 
56 Moje słowo mogło poruszyć wasze serca i niektórzy biorą w nim postanowienie uszlachetnienia 
swoich dzieł, a inni postanowienie poprawy. Wtedy Mistrz mówi ci: Nadszedł czas oczyszczenia. 57 
Wracajcie do waszych wspólnot i rozwijajcie dary, którymi obdarzyłem każdego z was. Pragnieniem 
Moim jest, aby ustały tak liczne niedoskonałości i profanacje, jeśli nie chcecie znaleźć się pozbawieni 
Mojego słowa przed czasem wyznaczonym przez Moją Boskość. 
58 Przestudiujcie moje słowa, rozważcie je, a potem wyruszcie z mocnym zamiarem naprawienia 
waszych błędów, skorygowania niedoskonałości i oczyszczenia form kultu. Módlcie się i czuwajcie, 
jest jeszcze czas, aby zniszczyć złe nasienie, zasiać dobre i zebrać jego owoce. 
Mój pokój niech będzie z tobą!  



Instrukcja 234  
 
1 Zostawiliście świat na krótki czas, aby być ze mną. Przeżyłeś próbę za próbą, zyskując światło w 
swojej duszy. Bo Moja miłość była z tobą w trudnych godzinach i przypominała ci Moje słowa 
pociechy i zachęty. 
2 Nauka spirytystyczna jest nową arką przymierza, w której ludzkość znajdzie światło i pocieszenie w 
tych czasach. 
3 Gdy zobaczycie, że te sale zgromadzeń nie wystarczają, aby pomieścić tłumy, wezwę was na 
rozlewiska dolin, na pola, na górę i tam objawię wam mojego Ducha. 
4 Ogólnie mówiąc, ludzkość nie usłyszała mojego słowa w tym czasie. Ich duchowa inercja jest 
głęboka, i dlatego nie znajdują pokoju. 
5 Miałeś Ducha Świętego jako swojego nauczyciela. Dlatego uważam, że to ty jesteś odpowiedzialny 
za pokój. 
6 Ta Boska Instrukcja wymaga dokładnego studiowania, abyś mógł odkryć całą zawartą w niej 
prawdę. Jest to gwiazda, która oświetla drogę do zbawienia duszy. 
7 Trzecia Era zaskoczyła świat w otchłani wrogości, grzechów i fanatyzmu. Nie była przygotowana na 
nadejście Nowej Ery, na pojawienie się nowego świtu. Będzie musiało znosić swoje kajdany przez 
pewien czas, aż odnowa i pokuta je złamią, a następnie podniesie się moralnie i duchowo. 
8 Nie myśl, że jestem tylko z tobą. Na całym świecie istnieją wspólnoty religijne, w których ludzie 
znajdują schronienie dla swoich dusz, a w każdym człowieku jest miejsce, do którego idę, aby się w 
nim objawić: duch. 
9 Moja miłość puka do wszystkich drzwi z obietnicą pokoju. Od człowieka władzy, tego, który stał się 
próżny w swej ziemskiej chwale, i tego, który osiągnął mądrość, do pariasa lub najbardziej 
nieznanego człowieka ─ wszyscy oni mają nawiedzenie swego Pana. 
10 Przyszedłem w tym czasie, aby podnieść lud, którego melodyjny głos będzie słyszany na całej 
ziemi. Powierzyłem mu garść pszenicy, aby mógł stać się jej uprawiającym. Przedtem jednak 
posadziłem go przy moim stole i dałem mu do picia sok z winorośli, aby się wzmocnił i wytrwał w 
wędrówce. Moimi mądrymi radami nauczyłem ją rozpoznawać fałszywe drogi, aby mogła się od nich 
oddzielić. Ukazałem mu prawdziwe sanktuarium, aby mógł do niego wejść i wszędzie odczuwać Moją 
obecność. Uwolniłem go, ponieważ nie chciałem, aby jego stopy lub ręce odczuwały w tej chwili 
ciężar łańcuchów. 
Jeśli jednak dałem mu wielkie zdolności i zlecenia, to nie po to, aby się łudził i próżnował, i uważał się 
za króla, boga czy sędziego. Obdarzam jego ducha tylko w takim stopniu, aby mógł przyoblec się w 
pokorę i poświęcić swoje życie zadaniu bycia użytecznym dla bliźnich i służenia ludzkości. 
11 Chcę, aby, gdy przyjdzie do Mojej Boskości, ofiarowała Mi tylko owoc swego zasiewu, a nie prosiła 
Mnie o przebaczenie za swe przewinienia. Jesteście duchowymi ludźmi, których przygotowuję. 
Dzisiaj, mimo że otrzymujecie Moje nauki, wciąż popełniacie błędy, ponieważ jesteście częścią tej 
smutnej ludzkości, która wlecze się po ziemi, ponieważ nie wie, jak rozwijać się w górę. 
12 Postawiłem przed wami pasterza, Eliasza, aby was doprowadził do zapory zbawienia, której kręgu 
nie będziecie chcieli przeskoczyć. 
13 Moje dzieło, które w części spoczywa na tobie, będzie na tobie ciążyć jak krzyż obowiązków, 
wyrzeczeń i ofiar. ale na każdym kroku i przy każdym upadku będziecie mieli Orędownika pełnego 
miłości, który pomoże wam z całym swoim miłosierdziem. 
powstanie ponownie. 
14 Do tej pory twój chód był niezgrabny, niepewny, niezręczny, a w wyniku twojej niedoskonałości 
zebrałeś gorycz i wylałeś łzy. Powodem tego jest to, że jesteście jeszcze małymi dziećmi. W 
przyszłości, kiedy poślę was na drogi, które prowadzą do prowincji, będziecie szli bezpiecznie i z 
wiarą. 
15 W tym dniu mówię do was: Podejmijcie postanowienie w swoim sercu i duszy, aby podążać za 
mną w pokoju, jedności i dobrej woli. W ten sposób będziecie oczekiwać tego, co Wieczny 
przeznaczył dla 1950 roku. 



16 Wiedz, że w tych chwilach przebaczam ci twoje przewinienia, abyś mógł iść swoją drogą bez tego 
ciężaru. Ale nie wkładajcie ponownie ciężkiego brzemienia grzechu na waszą duszę. 
17 Oto, gdy daję wam Moje słowo przebaczenia, staje się ono światłem w ciemnościach. 
18 Uczniowie: Chociaż wszyscy przychodzicie tą samą drogą, wasze przeznaczenie jest inne i wasze 
zadanie jest również inne. 
Przed przyjściem na ziemię dusza z góry widziała swoją drogę życia, a ta wiedza po wcieleniu 
przekształciła się w doświadczenie i wiedzę intuicyjną, dzięki której uchroniła się przed przepaściami i 
upadkami. W tych naukach emanuję Moją mądrość. Wy bowiem jesteście Moimi uczniami, którzy 
przygotowują drogę Mistrzom, których poślę do ludzkości. Ta droga przygotowania jest najeżona 
niebezpieczeństwami i pokusami. Obserwuj, abyś mógł odkryć wilka w podszyciu. Wtedy chwycisz za 
miecz miłości, którego twój przeciwnik nie będzie mógł odeprzeć, a pola pokryte ostami i cierniami 
zamienią się w kwitnące doliny. 
19 Ponieważ usłyszałeś to słowo światła, to nie byłoby dobrze, abyś jutro poszedł na manowce. 
20 Praktyka miłość, okazać miłosierdzie, który jest córką miłości, a będziesz zbawiony. Nie chowajcie 
chleba, który wam powierzyłem. 
21 Nie bądźcie obojętni na ból waszych bliźnich, bo wtedy nie będziecie siać wiary w moją naukę. 
Wejdźcie do wnętrza każdej duszy, a zrozumiecie, że wszyscy szukają światła, które jest prawdą. 
Ciało" rzadko ujawnia walki duszy. 
22 Przygotujcie się. Podczas gdy wy uczycie się tej lekcji, potrzebujący wołają o miłosierdzie i czułość. 
23 Uczniowie, wykorzystajcie ten czas, który jest cenny. Macie stać się robotnikami na polach 
Pańskich, którymi są serca ludzkie. Macie niestrudzenie iść do prowincji i domów, bo czas snu się 
skończył. 
24 Będziecie naprawdę zaskoczeni i zachwyceni, gdy zobaczycie, że serca waszych bliźnich były już 
przygotowane do przyjęcia was. 
25 Duchy światłości, zstępujące z duchowego świata, czuwają i działają na drogach ludzi, zarówno 
tych ważnych, jak i tych niepozornych. 
26 Teraz jest chwila łaski dla tych, którzy mieszkają na ziemi i dla tych, którzy już na niej nie 
mieszkają, bo słyszą mój głos, który w tej formie po raz pierwszy usłyszeli w 1866 roku. 
27 Pierwsi, którzy Mnie słuchali, potraktowali Moje dzieło jak drzewo, odcinając pierwsze gałęzie, aby 
je przesadzić w różne miejsca. Jedni dobrze interpretowali moje nauki, inni błądzili. 
28 Małe były grupy, które gromadziły się w cieniu ubogich sal konferencyjnych. Ale gdy ich liczba 
rosła, a tłumy się powiększały, wezwałem ich do zjednoczenia, aby wszyscy uznali się za uczniów 
jednego Mistrza i praktykowali naukę w ten sam sposób; aby ziarno nie było zasiewane według 
uznania "robotników "*, ale według woli Bożej. * Nawiązanie do przypowieści Jezusa o "robotnikach 
w winnicy". 
29 Przed duchową Arką Nowego Przymierza rzesze ludzi ślubowały poddanie, posłuszeństwo i dobrą 
wolę, ale kiedy huragany i wichry wdarły się z mocą, pętając gałęzie drzewa, niektórzy stali się słabi, 
podczas gdy inni pozostali nieugięci i uczyli nowych "robotników" uprawiać "pola". Niektórzy, zdając 
sobie sprawę z wielkości tego objawienia, zamierzali wniknąć głębiej w moje tajemnice, niż jest to 
moją wolą, aby zdobyć wiedzę i moc, która uczyniłaby ich lepszymi od innych; ale bardzo szybko 
zostali skonfrontowani z moją sprawiedliwością. 
30 Inni, którzy nie byli w stanie odkryć wielkości tego dzieła w jego szczerości, w jego prostocie, 
przyjęli obrzędy, symbole i ceremonie z sekt i kościołów, myśląc, że nadadzą one powagi moim 
manifestacjom. 
31 Nazwałem was "ludem mocnym", bo karmiliście się moim Boskim Słowem, które jest prawdziwą 
księgą mądrości nie napisaną ludzkimi rękami. Każde słowo jest w nim stroną, każda strona jest 
ważna. Zgłębiajcie to, nie zadowalajcie się zapamiętaniem moich przekazów. Wtedy ta książka będzie 
zachowana w waszych sercach. 
32 Ponieważ zbliża się czas, kiedy nie będę już do was mówił, naprawiam wszystko to, czego nie 
umieli naprawić wasi poprzednicy. Nie chcę bowiem mieć wśród uczniów przybyszów, którzy nie 
rozumieją Mojej nauki, ani robotników, którzy nie wiedzą, jak siać. 
33 Nauka, której was uczę, nie jest nowa. Nie mówcie, że wraz z Moim przyjściem powstała na ziemi 
nowa religia. Moje objawienie się w tej Erze pokazuje wam tę samą drogę, którą wyznaczyłem wam 



od początku czasu, a Moje słowo wyjaśnia i ujawnia wam tajemnice Prawa i Nauki, które 
otrzymaliście wcześniej. 
34 Ci, których nazywacie obcokrajowcami, znaleźli się wśród was, aby tymczasowo powiększyć wasze 
szeregi i stać się uczniami mojej Boskości. Uważajcie ich wszystkich za prawdziwych braci. Nie 
dawajcie złych przykładów, nie przyjmujcie potajemnie nominacji, ani nie bierzcie pochopnie 
odpowiedzialności lub tego, co do was nie należy, bo wtedy zobaczycie, że rośliny, które macie 
uprawiać, stają się jałowe. To spowoduje wielki ból w waszych sercach. 
35 Przygotujcie się. Bo już wam powiedziałem, że wasi bracia i siostry z różnych wspólnot religijnych 
zapukają do waszych drzwi, jedni, aby was wezwać do odpowiedzialności za to, co ich zdaniem przed 
nimi ukryliście, inni, aby prosić was o wyjaśnienie wielu tajemnic, a jeszcze inni, aby szukać 
schronienia i pociechy w waszych sercach. Przygotujcie się tak, abyście mogli dać schronienie 
potrzebującemu i dać zadowalającą odpowiedź temu, kto was pyta. 
36 Niech wysoki i niski, uczony i nieuczony, znaleźć drogę do Ciebie. Ale nie pozwólcie, aby oszustwa 
szerzyły się w moim dziele lub były z nim mieszane, ani nie pozwólcie na profanacje. 
37 Moja nauka musi przemieniać ludzi, przekonując ich swoją miłością, łagodnością i 
sprawiedliwością, i przyniesie im odnowę i pokój. Królowie" będą pokornie schodzić ze swoich 
"tronów". Bratobójcze wojny ustąpią miejsca przebaczeniu i zgodzie. Złe namiętności zostaną 
poskromione, a żądza krwi, porównywalna z żądzą bestii, które zabijają się nawzajem dla 
zaspokojenia swoich instynktów, ustąpi miejsca uczuciom człowieczeństwa. 
38 Ten lud tutaj będzie dobrym duchem ziemi, duchem pokoju i błogosławieństw. 
39 Umiłowani uczniowie: Moja nauka jest z wami, która jeszcze nie składa się z ksiąg materialnych. 
40 Zaskoczyłem was w owym czasie, gdy kazałem wam słuchać Mojego słowa przez proste i zwykłe 
narządy rozumienia. Ale to nie jest pierwszy raz, kiedy posługuję się prostakami lub ignorantami, aby 
zadziwić uczonych Moją mocą. 
41 Wy, którzy mnie słyszycie, nie możecie powiedzieć, że z tego powodu wszyscy jesteście na tym 
samym poziomie. Dusza bowiem, która jest w ten sposób czynna, rozwija się szybciej niż ta, która jest 
ociężała, i niż ta, która w korzystaniu ze swych owoców popada w samolubstwo. 
42 Nawet jeśli to twojej duszy szukam i przygotowuję tak, aby wkrótce mogła bezpośrednio i 
duchowo obcować ze Mną, to ludzkość również zwróci swe oczy ku żywemu i prawdziwemu Bogu, 
zapominając o obrazach i podobieństwach. Ale mówię wam, że nigdy nie brakowało wam Mojego 
Prawa jako światła zbawienia. Dla dawno temu to było natchnione do Mojżesza. Są w nim dwa 
przykazania, które, gdyby były przestrzegane przez ludzi, spowodowałyby wiarę w całą Moją naukę, 
wypełniłyby całe Prawo i byłyby krokiem w kierunku doskonałości. Są to te, które mówią do ciebie o 
kochaniu Boga z całego serca i duszy, i o kochaniu bliźniego jak siebie samego. 
43 Prawo moje nie jest wykonywane wśród ludzi; dowodem jest to, że istnieje niesprawiedliwość. 
Zobaczcie, jak bogaci poniżają biednych, silni dominują nad słabymi, ten, kto cieszy się życiem, nie 
dba o tego, kto cierpi. Dlatego chciałem ustanowić sprawiedliwość w tym czasie, obdarzając łaską 
ubogich, słabych i cierpiących, aby ich serca stały się radosne, a usta wypowiadały słowa miłości i 
przebaczenia dla tych, przez których zostali obrażeni. W ten sposób pokazuję wam drogę do zdobycia 
skarbów Królestwa Niebieskiego. 
44 Wkrótce poślę was do prowincji, wsi, miast i narodów, abyście szerzyli miłosierdzie, aby ta 
ludzkość oczyściła swoje plamy i dostąpiła zbawienia. Czy też chcesz, aby ten świat pozostał na 
zawsze miejscem pokuty? Chcę, abyście odczuwali na tej ziemi pokój mojego Ducha, pokój 
antycypujący to, czym będziecie się cieszyć w moim łonie. 
45 Rozpoznajcie, jak wytrwały i niestrudzony byłem od czasu, gdy zacząłem mówić do was w tej 
formie w 1866 roku. Chcę bowiem pozostawić was przygotowanych i zjednoczonych, gdy zakończy 
się natchnienie Mojego słowa i rozpocznie się wśród was czas bezpośredniego objawiania się Mojego 
ducha waszemu, czyli objawiania się nieba na ziemi. Ale "moje słowo" będzie się wtedy nadal 
objawiać z "chmury" jako intuicja, duchowe oblicze i natchnienie. 
46 Teologowie tego czasu przeszukają Moje Słowo i nowe Pisma, i zapytają: "Kim jesteś ty, który tak 
przemawiałeś?" Podobnie jak dawni uczeni w Piśmie i faryzeusze buntowali się i mówili do Mnie: 
"Kimże ty jesteś, aby nie przestrzegać i zastępować Prawo Mojżesza?". Wtedy uświadomię im, że te 
trzy objawienia są jedynym prawem, którego zawsze nauczałem i przestrzegałem. 



47 Wielu z tych, którzy mnie potępiają w tej Erze, należy do tych, którzy wątpili w Drugiej Erze. A 
jednak zachowałem ich i posłałem ponownie na ziemię, aby byli świadkami zwycięstwa Mojego 
Prawa i aby otworzyli oczy na Światło. 
48 Uczniowie, wy naprawdę piliście mleko i miód mojego słowa. Przygotujcie wasze serca na 
rozmowę z waszym Mistrzem. Eliasz prowadzi cię do mnie i zaprasza twoją duszę, aby wzniosła się do 
regionów pokoju. Ten sprawia, że zapominacie o marnościach ziemi, abyście mogli być po Mojej 
prawicy i radować się Moim słowem. 
49 Wezwałem was z różnych prowincji i narodów, aby was zjednoczyć w jeden lud. Jednoczę was w 
tych skromnych domach, aby moje nauczanie było dla was słyszalne. Czuliście moją obecność i 
podążaliście moimi krokami. Będziecie bowiem wiernymi świadkami tego Dzieła, które wielu pozna 
dopiero po 1950 roku. Ale błogosławiony jest ten, kto postępuje według moich przykazań, bo on 
będzie przygotowany na wszystkie czasy. 
50 Poznam wam w istocie Mojego słowa powód Mojego przyjścia w Trzeciej Erze i Moich objawień, 
abyście nigdy nie popadli w błąd. Albowiem powiadam wam, że po moim odejściu powstaną fałszywi 
prorocy, a wy im nie dacie posłuchu. Po tym czasie nie szukajcie mnie w formie, w której mówię do 
was dzisiaj, bo wtedy popełnilibyście ciężki występek w moich oczach po tym, jak was ostrzegłem. 
51 Będziecie Mnie szukać tylko duchowo, przedstawiając Mi swoją wiarę i postępy, jakie czynicie w 
swoich działaniach, dążąc do zjednoczenia. Będziecie przyciągać nowych uczniów do waszych 
zgromadzeń, gdyż lud ten rozmnoży się w tym i w innych narodach. 
52 Droga, którą wam wyznaczam, jest drogą miłości, wyrzeczenia i poświęcenia. Aby do mnie 
dotrzeć, często będziecie musieli poświęcić to, co jest wam najdroższe. Twoje serce, przywiązane do 
ziemskich satysfakcji, będzie musiało odwrócić się od nich, aby poświęcić się badaniu i zgłębianiu 
Mojej Nauki. 
53 W Drugiej Erze Moje słowo było słyszane przez rzesze ludzi. Spośród nich wybrałem dwunastu, 
których uczyniłem moimi uczniami. Oni zostali pouczeni przez Moje słowo. Moja miłość obrobiła ich 
serca na wszelkie sposoby, jak dłuto. Żyli blisko mnie, odczuwając wielkość tych Boskich manifestacji, 
odczytując w moich przykładnych czynach moje przeznaczenie miłości i odkupienia. Oni cierpieli dla 
Mojej Sprawy, a gdy odszedłem od was, stali się Moimi apostołami. 
Zostawili wszystko, aby podążać za moimi krokami. Oszczerstwo czy fałszywe zeznania nie 
spowodowały ich odwrotu. Żyła w nich tylko miłość i oddanie. To, co zasiałem w ich duszach, 
przyniosło owoce, a przed i po Moim odejściu dali Mi do skosztowania swoje owoce, które uznałem 
za pełne słodyczy i poddania, i powiedziałem im: Słuchajcie Mnie także odtąd, a później dam wam 
poznać przez wasze usta wielkie objawienia, dotąd wam nieznane. "Słowo" będzie niewyczerpane, a 
natchnienie owocne, które wyleje się na wiele sposobów poprzez wasz przekaz. Wszyscy będziecie 
darem dla ludzkości, który daję jej jako świadectwo Mojej prawdy. 
54 Uczniowie moi przyrzekli brać ze mnie przykład we wszystkich swoich czynach i czynić ludzkości to, 
co Ja im uczyniłem. Oni doprowadzili swoje dzieło do końca, a ich przykład jest wieczny. 
55 Podobnie z tą samą miłością przygotowuję was w Trzeciej Erze, pytając: Czy jesteście gotowi 
przyjąć próby, które wam zsyłam, jeśli taka będzie Moja wola, abyście doskonalili wasze dusze? Tak" - 
mówicie do mnie z głębi serca. "Kochamy Cię i chcemy Ci służyć, ale oczekujemy wszelkiej Twojej 
pomocy". Mówię wam, że Moja zachęta nigdy was nie opuści. Będę was prowadził tak, aby Moje 
światło zawsze wskazywało wam wasze obowiązki, a wasze uczynki zawsze mieściły się w Moich 
prawach. 
56 Rozwinęliście się w górę, ludzie, i już odczuwacie Życie Duchowe. Poczuliście przez krótki czas 
pokój Królestwa, które was czeka, poznaliście zadowolenie z wypełnienia obowiązku i mówicie do 
Mnie: "Mistrzu, sprawdź ziarno, które Ci przedstawiamy, i powiedz nam, czy wypełniliśmy nasz 
obowiązek, czy go naruszyliśmy". Ale mówię ci: Otrzymałem waszą miłość i dobre intencje. Nie martw 
się, masz wielką moc, aby zwyciężyć w próbach, i antidotum na każde zło. Użyj wszystkich swoich 
darów, abyś mógł zobaczyć, jak jesteś silny. Będę rozwijał wasze zdolności, sprawię, że będą rosły i 
wykorzystam je. Musicie bowiem wydać wielkie owoce dla ludzkości, a wtedy ujrzycie siebie pełnymi 
Moich darów łaski i dobrodziejstw. 



57 Gdy będziesz gotowy, nie patrz obojętnie na tych, którzy cierpią, nie pogardzaj ubogimi. 
Praktykujcie miłosierdzie, niech moje światło oświetla ich życie, niech miłość, którą w was złożyłem, 
dotrze do nich i da im ciepło, otuchę i nadzieję. 
58 Kochać duchowo miłością głośniejszą i bezinteresowną. Kochaj Mnie tak, jak Ja kocham ciebie. 
Kochajcie waszych bliźnich, bo Ja jestem w każdym z nich. 
59 Bądźcie pokorni wśród najpokorniejszych, bądźcie sługami wszystkich, jak ja jestem waszym sługą. 
Często otrzymywałem Twoje polecenia i byłem Ci posłuszny, aby Cię uczyć. Ten, kto służy, nie poniża 
się, ale czci siebie. Ale nie żądaj zapłaty za swoje usługi. Nie ma nikogo na ziemi, kto mógłby docenić 
twoją pracę. Oddam wam sprawiedliwość według waszych zasług. 
60 Zostawcie Mi wszystkie wasze sprawy, a Ja je osądzę z dobrodziejstwem. Jeśli zobaczę, że waszym 
zamiarem było czynić dobro, że staraliście się bronić zasad, które wam dałem dla waszego zbawienia, 
że umieliście słuchać Mnie i być Mi posłuszni, przyjmę wasze uczynki, a tym samym przyniesiecie 
zbawienie nie tylko sobie, lecz także duchowym gospodarzom, z którymi jesteście związani 
braterskimi więzami i którzy tworzą waszą rodzinę. Wasz dobry przykład będzie rezonował nie tylko 
w świecie, który zamieszkujecie, lecz również na innych płaszczyznach życia i będzie jak ziarno, które 
z czasem się rozmnoży. A wy będziecie zbierać owoce razem ze Mną i wiecznie się nimi karmić. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 235  
 
1 Przyszedłem do was jak nowy dzień, z miłością usuwając moim światłem wasz brak zrozumienia i 
wasze wątpliwości; przyszedłem do was jak nowy dzień, z miłością usuwając moim światłem wasz 
brak zrozumienia i wasze wątpliwości 
2 Przyjdź na ucztę, którą przygotowałem, abyś mógł nakarmić swoje usta dobrym pokarmem, który 
napełni cię siłą i łaską. 
3 Zapraszam cię, abyś cieszył się pokojem i wybawieniem od niespokojnego morza i wyznaczam ci 
ponownie drogę braterstwa i miłości, ponieważ chcę, abyś stał się przykładem cnoty i 
obowiązkowości 
4 Niebezpieczeństwa oblegają i zagrażają twojej duszy. Ale moje światło nie pozwala ci zasnąć, a 
twoja modlitwa sprawia, że zwyciężasz. Widzicie ten świat pełen zła i egoistycznych czynów. 
Mężczyzna i kobieta kaleczą się i obsypują swoją drogę ostami i cierniami. Czujesz smutek, gdy 
widzisz dzieci błądzące na krzywych ścieżkach. To właśnie tutaj potrzebni są posłańcy światła, 
pocieszenia i pokoju. 
5 Podczas gdy burze miotają ludzkością, Ja przeglądam księgę życia liść po liściu przed waszymi 
umysłami, aby uczynić was żołnierzami pokoju; Ja jestem tym, który uczyni was żołnierzami pokoju; 
Ja jestem tym, który uczyni was żołnierzami pokoju 
6 Mój Duch mówi do was przez ludzką zdolność pojmowania. W tym czasie "Słowo" nie stało się 
człowiekiem i dlatego mogę wam powtórzyć: Błogosławiony, który uwierzył, nie widząc Mnie, bo 
pozna wiele nauk z mego tajemnego skarbca. 
7 Uczniowie, pomyślcie o tym, co jest blisko, czyli o końcu tej formy mojego przepowiadania. Zbliża 
się rok 1950, a po nim nie usłyszycie już moich słów. Jeśli nie będziecie czuwać, pokusa was ogarnie, a 
fałszywy Chrystus będzie się przedstawiał przez "robotników", którzy dziś są na Mojej służbie, a jutro 
z powodu swojej słabości zaprzeczą, że Moje słowo się skończyło. Założą ciemną przepaskę na oczy 
swoich braci i poprowadzą rzesze na drogę bólu i ciemności, nałożą na dusze łańcuchy niewiedzy i 
otworzą przed nimi przepaści opuszczenia i goryczy. Wtedy ci, którzy wpadli w to zamieszanie, 
bluźnierczo zwrócą się przeciwko Mnie i potępią Mnie, zapominając, że Mistrz ostrzegł was w porę, 
abyście nie wpadli w pokusę. 
8 Poznajcie drogę, wiedzcie, że Duch Święty w swej mądrości wzywa was ze szczytu góry, aby dać 
wam odpoczynek, abyście usłyszeli niebiański głos, który błogosławi przyjście waszej duszy, która 
wiedziała, jak pokonać słabość ciała i sidła świata. 
9 Niech twoja dusza pije wino, które jej ofiaruję, niech się karmi wciąż Moją Miłością. Chorzy 
odzyskają zdrowie, a niewidomi ujrzą światło Moje. Bo te serca otworzą się jak kwiat, którego zapach 
dotrze do Ojca. 
10 Niech miłosierdzie mojego Boskiego Ducha ożywia wasze ciało i duszę, umiłowani uczniowie. 
11 Ja was przyjmuję jak małe dzieci, aby dać wam lekcję przez ludzkie zrozumienie. 
12 Zbliżcie się do Mnie, słuchajcie Mnie i zachowajcie każde z Moich zdań, zgłębiajcie je, bo dzięki ich 
znaczeniu będziecie mogli zapomnieć o waszych bólach, uciskach i smutkach. Zapomnij na chwilę o 
przeszłości i żyj chwilą obecną. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. 
13 Poświęć swoje czyste myśli tej wzniosłej chwili, bo chcę dotrzeć do wnętrza twego serca, chcę 
dotrzeć do wnętrza twego serca. 
14 Gdy będziecie w stanie zrozumieć i żyć moją nauką przez moje słowo i rozwiniecie władze waszej 
duszy, napełnicie wasze serca wodą z tego boskiego źródła, którą będziecie mogli ugasić pragnienie 
potrzebujących. 
15 Celem mojego nauczania jest moralne i duchowe zbawienie ludzkości. Żeby pomóc wam w waszej 
ewolucji w górę, mój duch promieniuje tym światłem. Takie jest znaczenie mojego przesłania. 
16 Zaprawdę powiadam wam, odnowa człowieka musi się rozpocząć od kobiety, aby jej owoce, które 
będą mężczyznami jutra, były wolne od skaz, które doprowadziły was do degeneracji. 
17 Po tym, to będzie do mężczyzny, aby zrobić swoją część w tym dziele przywrócenia; dla każdego, 
kto zepsuł kobietę będzie musiał podnieść ją ponownie. 



18 Zastanówcie się, panowie, że to wy często zarzucaliście sieci na cnotliwe kobiety, szukając w nich 
wrażliwych i słabych stron. Ale te zwierciadła, które były czyste, a które teraz są przyćmione, 
sprawisz, że znów będą odbijać czystość i piękno ich dusz. 
19 Dlaczego dziś gardzisz tymi, których kiedyś uwiodłeś do zdeprawowanego życia? Dlaczego 
narzekasz na degenerację kobiet? Zrozumcie, że gdybyście prowadzili ich drogą mojego Prawa, które 
jest Prawem serca i ducha, szacunku i miłości, kochając ich miłością, która wznosi, a nie 
namiętnością, która degraduje, nie mielibyście powodu do płaczu i narzekania, a oni nie upadliby. 
20 Mężczyzna poszukuje i oczekuje od kobiety cnoty i piękna. Ale dlaczego żądacie tego, na co nie 
zasługujecie? Widzę, że nadal uważasz, że masz wielkie zasługi, choć masz ich niewiele. Odbudujcie 
swoimi dziełami, słowami i myślami to, co zniszczyliście, i dajcie honorowości, moralności i cnocie 
wartość, jaką mają. 
21 Jeśli dążysz w ten sposób, ludzie, pomożecie Jezusowi w jego dziele zbawienia, a twoje serce 
będzie wypełnione rozkoszą, gdy zobaczysz domy uhonorowany przez dobre żony i honorowe matki. 
Radość wasza będzie wielka, gdy ujrzycie cnotę zwróconą tym, którzy ją utracili. 
22 Zbawienie jest dla wszystkich. Dlaczego nawet największy grzesznik nie powinien być zbawiony? 
Dlatego mówię do was, ludzie: Współpracujcie ze Mną, aby uratować tych, których doprowadziliście 
do ruiny, zaszczepiając w nich nową nadzieję światłem Mojej nauki. Niech Moje miłujące myśli dotrą 
do ich umysłów i serc. Zanieś im moje orędzia także do więzień i szpitali, nawet do miejsc, w których 
panuje bagno. Tam bowiem będą płakać z powodu wyrzutów sumienia i bólu, ponieważ nie byli 
wystarczająco silni, gdy świat ze swoimi pokusami pociągnął ich do ruiny. 
23 Każda kobieta była kiedyś dzieckiem, każda kobieta była kiedyś dziewicą, dlatego z empatią 
mogłeś dotrzeć do jej serca. 
24 Posłużę się tymi, którzy nie mają tych cnót i im powierzę to zadanie. Pamiętajcie, że powiedziałem 
wam: "Po waszych uczynkach będziecie poznani". 
25 Pozwólcie duszy mówić poprzez ziemską manifestację. 
26 Tym zaś, którzy nie byli gotowi uszanować uroków miłości, jakie Ja włożyłem w tę istotę, mówię: 
Dlaczego mówicie, że kochacie, skoro nie czujecie miłości? Dlaczego dajesz innym powód do upadku, 
a Ciebie nic nie powstrzymuje? Zastanów się: Co czułoby twoje serce, gdyby to, co robisz z tymi 
zdefoliowanymi kwiatami, zostało zrobione twojej matce, twojej siostrze lub twojej ukochanej i 
dlatego szanowanej żonie? Czy pomyśleliście kiedyś o ranach, jakie zadaliście rodzicom tych, którzy 
wychowali ich z taką miłością? 
27 Zapytaj swoje serce w regularnym badaniu w świetle sumienia, czy możesz żąć to, czego nie 
zasiałeś. 
28 Co przygotowujesz dla swojego przyszłego życia, jeśli nadal krzywdzić swoich sąsiadów? Ile będzie 
twoich ofiar? Jaki będzie twój koniec? Zaprawdę powiadam wam, że w wirze waszych namiętności z 
wielu uczyniliście ofiary; jedni należą do waszej teraźniejszości, a drudzy do waszej przeszłości. 
29 Chcę, aby serce i usta, które były twierdzą niewierności i fałszu, stały się twierdzą prawdy i czystej 
miłości. 
30 Oświetlajcie drogę waszych bliźnich przez Słowo i wasz przykład, abyście byli zbawicielami 
upadłych kobiet. Och, gdyby tylko każdy z was uratował choć jednego! Nie mówcie źle o tej kobiecie, 
ponieważ raniące słowo, które zrani jednego, zrani wszystkich, którzy je usłyszą, ponieważ od tej 
chwili oni również staną się złymi sędziami. Szanuj sposoby działania i tajemnice innych, bo to nie jest 
twoja sprawa, aby ich osądzać. Wolę mężczyzn, którzy upadli w grzechu i których wskrzeszę 
ponownie, niż hipokrytów, którzy pokazują czystość, a jednak grzeszyć. Wolę wielkiego grzesznika, 
ale takiego, który jest szczery, niż udawanie fałszywej cnoty. Jeśli chcecie się przyozdobić, niech to 
będą odświętne szaty szczerości. 
31 Jeśli znajdziesz cnotliwą kobietę z wysokimi uczuciami, a czujesz się niegodny, aby przyjść do niej, 
choć ją kochasz, a następnie upokorzyć i wzgardzić nią, a po cierpienia i uznając swój występek, 
zwrócić się do niej na pocieszenie, będziesz pukać do jej drzwi na próżno. 
32 Gdyby wszystkie kobiety, które odegrały rolę w życiu każdego mężczyzny, otrzymały od niego 
słowo i uczucie miłości, szacunku i zrozumienia, wasz świat nie byłby na szczycie grzechu, gdzie jest. 



33 Nie traktuj źle swojej małżonki, bądź miłosierny, ona jest częścią ciebie. Powiedziałem wam: 
"Miłujcie się wzajemnie". Zacznijcie od własnej rodziny, bo wtedy będziecie też kochać i rozumieć 
innych. 
34 Mistrz miłości i pokoju wstrząsnął wami słowami pełnymi serdeczności, ale i sprawiedliwości. Bo 
gdybym zawsze mówił do was z łagodnością, Moje dzieło nie byłoby pełne. Czasem jestem wiosenną 
bryzą, która pieści, a czasem jesienną burzą, która biczuje. Powodem jest to, że czasami czujesz się 
zbyt wspaniale. Czujesz się kochany i podziwiany, ale w rzeczywistości jesteś próżny, samolubny i bez 
serca. Nie znacie swojej nędzy, którą tylko ja wam uświadomiłem, abyście mogli rozpoznać swoją 
niedojrzałość. 
35 Aby zacząć myśleć, pracować i żyć, ludzkość potrzebuje nowych mężczyzn i kobiet, którzy 
przykładem swoich dobrych uczynków wskażą jej drogę do zbawienia. 
36 Ludzie, ludzie, wy wszyscy, którzy się ścieracie ze sobą! Znalazłem cię zaprzeczając swoją 
niegodziwość i chwaląc się, co myślisz jest wielkość, podczas gdy ukrywa swoje plamy wstydu. Ale 
mówię wam, że człowiek, który uważa się za godnego pochwały w swojej pozornej wielkości, jest 
ubogim człowiekiem w duszy. A tym, którzy z braku cnoty bluźnią za winy innych i osądzają ich 
przewinienia, muszę powiedzieć, że są hipokrytami i są bardzo daleko od sprawiedliwości i prawdy. 
37 Nie tylko ci mordują, którzy odbierają życie ciału, lecz także ci, którzy rozdzierają serce 
oszczerstwem. Ci, którzy zabijają uczucia serca, wiarę, ideał, są mordercami duszy. A ilu z nich żyje na 
wolności, bez więzienia i bez łańcuchów. 
38 Nie dziwcie się, że tak do was mówię, bo widzę wśród was zniszczone domy, ponieważ lekceważąc 
wasze obowiązki, podjęliście nowe zobowiązania poza nimi, nie troszcząc się o ból i opuszczenie 
waszych bliskich. Rozejrzyjcie się wokół siebie, ile jest zrujnowanych domów, ile kobiet w imadle, ile 
dzieci bez ojca. Jak w tych sercach mogła istnieć czułość i miłość? Czy nie uważacie, że ten, kto zabił 
szczęście tych ludzi i zniszczył to, co było święte, jest przestępcą? 
39 Tak bardzo przyzwyczailiście się do zła, że nawet ludzi, którzy wymyślają te nowe bronie śmierci, 
nazywacie wielkimi, ponieważ mogą oni w jednej chwili zniszczyć miliony istnień ludzkich. A ty nawet 
nazywasz ich uczonymi. Gdzie jest w tym twój powód? Jeden może być wielki tylko przez ducha, i 
nauczył się tylko ten, kto chodzi na drodze prawdy. 
40 Nie mylcie podżegaczy wojennych z Wielkimi Geniuszami, abyście nie dali podziwu tym, którzy 
noszą w duszy tylko zło, choć na zewnątrz prezentują godność, której nie mają. Gdybyście usłyszeli 
choć przez chwilę głos rozsądku i sumienia, strąciłoby ich to z piedestału. Ale zwyrodnialec nie chce 
być poznany takim, jakim jest, a gdy choć przez chwilę ujrzy nędznika, którego nosi w sobie, woli 
skierować swe myśli ku czemuś innemu. Rozpoznanie i ocena swoich błędów jest dla niego 
nieprzyjemna. 
41 Ach, wy, ludzie ziemi, kiedyż wreszcie usłyszycie poselstwo tego wewnętrznego głosu sumienia, 
który na każdym kroku podnosi się, aby wam zarzucić wasze niegodne uczynki. 
42 Słuchacie Mnie wzburzeni, a to dlatego, że gdy przemawia prawda Chrystusa, człowiek milknie ze 
świadomością swego zadłużenia. 
43 Dziś natchnąłem cię, abyś uratowała kobietę, która potknęła się na swej drodze, a kiedy potem 
przedstawisz Mi tę, którą uratowałaś, dam jej kwiat, błogosławieństwo i bardzo wielki pokój, aby już 
więcej nie upadła; dam jej kwiat, błogosławieństwo i bardzo wielki pokój, aby już więcej nie upadła. 
44 Jeśli w ten sposób wykonacie to zadanie, te istoty, które zostały zranione przez świat, poczują, że 
miłość Jezusa wchodzi do ich serc. 
45 Usłyszę to, gdy mówią do mnie w swojej modlitwie: "Ojcze mój, nie patrz na mój grzech, patrz 
tylko na mój ból. Nie sądźcie mojej korupcji, patrzcie tylko na mój smutek". W tym momencie, na to 
udręczone serce, zstąpi moja pociecha, a ono oczyści się łzami. Gdybyś tylko wiedział, że modlitwa 
grzesznika jest bardziej odczuwalne niż dumny, który uważa się za sprawiedliwy i czysty. 
46 Wśród tłumów, które słuchają Mojego słowa, są także te kobiety, o których ci mówiłem. Mój 
płaszcz ochronił ich przed waszym spojrzeniem i waszymi wyrokami, bo posadziłem ich przy wielkim 
stole bankietowym Ducha. 
47 Wezwałem ich na tę ucztę miłości i przebaczenia, aby w mojej obecności odczuli miłość, której 
szukali, a której nigdy nie odczuli i nie znaleźli wśród ludzi. 
48 Na te strapione serca zstąpi Moja czułość i przemówi do nich, a oni odczują Mnie i uwierzą Mi. 



49 Wtedy zobaczysz naturę pracy, która kala, i tej, która odkupuje. Będziecie świadkami cudów, jakie 
czyni prawdziwa miłość, i tak pomożecie waszemu Panu odbudować to, co sami zniszczyliście. To, co 
zbezcześciliście, Ja oczyszczę. Wtedy te opadłe kwiaty znów ozdobią ołtarz wszechświata swoją cnotą 
i zapachem. 
50 Zobacz, jak rozgrzeszam grzeszników przez usta tych, którzy są również grzesznikami! 
51 Ale wy, kobiety, które uważacie się za należące do wyższych klas społecznych i wstydzicie się 
zbliżyć do tych, którzy zgrzeszyli, biada wam, jeśli czujecie się tym urażone, ponieważ nie 
zrozumiałyście, że duchowo wszyscy jesteście równi! Wielu z was nie zgrzeszyło fizycznie, ale 
zgrzeszyliście w myślach, a jak wielu z was udało się ukryć swoje błędy! Jeśli zgrzeszyłeś, dlaczego 
jesteś oburzony? Mówię wam, że dziewczęta, a także żony i matki, muszą walczyć o szlachetny ideał, 
którym was dziś zainspirowałem. 
52 To jest instrukcja, którą Mistrz daje wam swoim słowem, które daje wam siłę i miłość. Pracujcie i 
kochajcie, aby wasze serce mogło osiągnąć pokój i duchową błogość, o których mówiłem wam w 
Kazaniu na Górze. 
53 Ja nie schodzę do was, ale wy wznosicie się do "chmury", aby usłyszeć mój głos. 
54 W Trzeciej Erze Boskie Słowo nie stało się człowiekiem, przyszło do was w postaci duchowej. Ta 
część ziemi, w której żyjecie, została dziś przeznaczona na spełnienie Moich obietnic i Moich rad. To 
tutaj piszę trzeci z Moich Testamentów, to tutaj zgromadziłem was, abyście na Mnie czekali. Jesteście 
bowiem tacy sami jak ci, którzy byli w przeszłości. Tak jak wy oczekiwaliście Mnie w tym czasie, a 
wasze oczekiwanie było bolesne, pełne tęsknoty, podbudowane jedynie światłem Mojej obietnicy 
powrotu, tak samo w Pierwszym Czasie, gdy zagrzechotały łańcuchy waszej niewoli, znosiliście 
cierpienia bezdomności, podtrzymywani nadzieją Mojej obietnicy danej waszym przodkom. 
Sprawdziłem waszą wiarę, zdobyliście zasługi wytrwałości, a w końcu, w nagrodę, weszliście w 
posiadanie Ziemi Obiecanej. 
55 Odkryłeś nowe życie. Ludzie zapomnieli o swojej dawnej niewoli. Fałszywi bogowie trzymali się od 
niego z daleka. Ucisk i niewola skończyły się, a każde dziecko Izraela otworzyło oczy, aby zobaczyć, że 
słońce było jego, dzieci były jego, pola były jego; że chleb smakował mu dobrze, a owoce były obfite. 
Poczyniłeś wielkie postępy, dopóki żyłeś w granicach mojego Prawa. Ale wieść o waszej świetności 
dotarła do innych królestw i wzbudziła ich zaborczość, a gdy wśród plemion ludu powstała niezgoda, 
inne ludy rzuciły się na was, by uczynić was znowu sługami i hołdownikami imperiów i królestw. 
56 Moja sprawiedliwość wyrwała ci tę ziemię, ale jednocześnie ocaliła twoją duszę, aby ją oczyścić i 
wysłać na poszukiwanie tego zakątka ziemi, który jest podobny do tego, który posiadałeś, a którego 
dziewicze łono dało ci mleko i miód i było bogate w błogosławieństwa. 
57 Do niego przyszedłem w pragnieniu dla Ciebie. Oto znowu moja Obecność jest wśród was, 
oświecając was i zachęcając, abyście nie stali się znowu niewolnikami świata, ani niższych 
namiętności. Łańcuchy, które zerwaliście, nie mogą was znowu spychać w dół i nawet jeśli czujecie, 
że wasze ludzkie życie jest uciskane, wasza dusza zostanie uwolniona z łańcuchów, abyście mogli 
powstać i zobaczyć Moją prawdę. 
58 Wszystkie swoje cierpienia i nieszczęścia potraktujcie jako tygiel, który was oczyszcza, albo jako 
kowadło, które was hartuje, abyście byli mocni na drodze wznoszenia się i oczyszczania waszej duszy. 
59 Wiem, że cierpisz, bo smakuję twój chleb powszedni i znajduję w nim gorycz. Wchodzę do twojego 
domu i nie czuję w nim spokoju. Szukam cię w kącie twego nocnego obozu i znajduję cię płaczącego. 
Wtedy daję ci odczuć moją obecność i daję ci moją siłę, abyś nie załamał się pod ciężarem bólu. 
Żyjesz z udrękami świata, ale z twoich ust nigdy nie wyjdzie bluźnierstwo. 
60 Gdy dni próby dobiegną końca, będziecie zaskoczeni, że przeszliście przez nie w jednym kawałku i 
zrozumiecie, że zawsze byłem z wami. 
Wezwałem was w tym czasie, aby dać wam nową możliwość wypełnienia waszej misji. Albowiem 
będziecie dzielić swoje dziedzictwo ze wszystkimi waszymi bliźnimi, gdyż wszystkich jednakowo 
miłuję. 
61 Znajdziecie całkowity pokój dla waszej duszy, gdy zakończy się wasza walka w "duchowej dolinie". 
62 Obecnie jesteście żołnierzami walczącymi o tę Sprawę i nie wolno wam spać. 
63 Ten spirytualista ludzie żyją nieznane. Świat nie wie o twoim istnieniu, potężni nie zwracają na 
ciebie uwagi. Ale zbliża się bitwa między spirytualistami a chrześcijanami, między spirytualistami a 



Żydami. Ta walka jest konieczna dla ważności mojej Nauki w całej ludzkości. Wtedy Stary Testament 
będzie zjednoczony z Drugim i Trzecim Testamentem w jednej istocie. 
64 Dla wielu z was może się to wydawać niemożliwe, ale dla mnie jest to najbardziej naturalne, 
najbardziej słuszne i najdoskonalsze. 
65 Gdy żyłem wśród was jako człowiek, Kościół Mojżesza był ustanowiony i reprezentowany przez 
książąt, kapłanów i uczonych w Piśmie, którzy, choć posiadali proroctwa i wiedzieli o przyjściu 
Mesjasza, nie otworzyli oczu, by ujrzeć Moje znaki, ani nie otworzyli serc, by odczuć Moją obecność. 
Lecz gdy usłyszeli moje słowo, spuścili oczy, bo duch ich uświadomił im, że stoją przed Sędzią. Ale 
ponieważ nie byli przygotowani, nie mogli wyjaśnić mojej obecności w tej formie, a ponieważ zwątpili 
we mnie, sprawili, że ludzie również zwątpili. 
66 Jak niewielu mnie czuło! Jakże niewielu wyznało, gdy Mnie ujrzeli, że jestem Synem Bożym! 
67 Po Mojej ofiarnej śmierci rozpoczęła się walka. Prześladowanie było wielkie dla tych, którzy poszli 
za mną w drodze bólu, oszczerstwa i niewoli aż do śmierci. Zostali wygnani ze swojej ziemi i 
wędrowali przez obce narody, siejąc Moje nasienie, które padło na żyzne pola, gdzie wykiełkowało, 
zakwitło i wydało owoc. 
68 Gdy uczniowie nauki Chrystusa zostali wzmocnieni, szukali jedności z "pierwszymi", ukazując im, 
że Bóg, który dał prawo przez Mojżesza, jest tym samym, który przemówił przez usta Chrystusa. 
69 Konflikt był intensywny i został przypieczętowany krwią. Ale na końcu wypełniła się moja wola, 
gdy Testamenty Pierwszej i Drugiej Apokalipsy zostały połączone w jedno dzieło. 
70 Dlatego mówię wam, że zanim Objawienie Trzeciej Ery zostanie zjednoczone z poprzednimi 
Testamentami, musicie przetrwać wielką duchową walkę, która jest zapowiedziana. 
71 Nie dziwcie się, że zjednoczenie trzech Testamentów nie jest dokonane w narodzie, który był 
przeznaczony do tych objawień w Trzeciej Erze. Również w Judei nie doszło do połączenia Pierwszego 
Testamentu z Drugim. Pamiętajcie, że nawet ja nie byłem prorokiem w mojej ojczyźnie. 
72 Nie bądźcie chętni do powtarzania cudów minionych czasów. Wniknijcie w sedno Moich nauk, 
abyście mogli odkryć, że przyszedłem w każdym czasie z jednym celem, aby was odkupić. 
73 Powtarzam wam: nie zapominajcie o Prawie z powodu tradycji. Wyeliminowałem wiele tradycji, 
ale nauczałem o wypełnianiu Prawa. Ale jeśli w ostatnich godzinach, które spędziłem z wami jako 
człowiek, pobłogosławiłem chleb i wino, przemieniając je (symbolicznie!) w Moje Ciało i Moją Krew, 
abyście przez nie pamiętali o Mnie i nosili Mnie w swoich sercach, to dzisiaj musicie zdać sobie 
sprawę, że w tej Trzeciej Erze nie potrzebujecie już symboli, ponieważ Ja ofiaruję wam Moje Ciało i 
Moją Krew duchowo w Mojej nauce. 
74 Dziś chcę, aby twoje serce było chlebem i winem dla twego bliźniego, kochając go, oświecając, 
wychowując do prawdy i miłości. 
75 Nigdy nie przyszedłem jako minister, nigdy nie odprawiałem z wami obrzędów. Ja byłem tylko 
Mistrzem, który dawał wam swoje nauki w przypowieściach. 
76 Dzisiaj ludzkość stopniowo wchodzi w duchowe przygotowanie, wielcy ziemi powoli się uginają, 
ponieważ rozumieją swoją pracę. Jednak nie nadszedł jeszcze czas, aby ból został zabrany z tego 
świata. Bo ludzie znów powstaną przeciwko mnie, używając nauki i sił natury jako narzędzi zemsty. 
Dlatego kielich cierpienia będzie wypijany jeszcze przez jakiś czas. 
77 Gdy ludzkość będzie przygotowana, mój głos będzie rozbrzmiewał w każdym duchu, a ludzie będą 
wiedzieć, że nie ma innej mocy, nie ma innej sprawiedliwości i nie ma innej mądrości niż moja. 
78 Długa jest historia tego świata, długa jest też droga ludzkości ─ z walką jej narodów, aby osiągnąć 
szczyt po tym, jak nadszedł upadek i załamanie. Ileż to krwi przelanej przez moje dzieci, przez którą 
zaczerwieniła się ziemia, ileż łez mężczyzn, kobiet i dzieci! Ileż to grzechów i przewinień! Ale też, ileż 
dowodów miłości otrzymałem, ileż cnót widziałem! Jednak po tak długim życiu nadal nie osiągnęliście 
celu, jakim jest pokój i odkupienie. 
79 "Ostatnie bitwy" z ich goryczą i "ostatnie wichry" jeszcze nie nadeszły. Wszystkie siły mają być 
jeszcze wrzucone w zamęt, a atomy mają wirować w chaosie, tak że po tym wszystkim pojawi się 
senność, wyczerpanie, smutek i obrzydzenie, które będą sprawiać wrażenie śmierci. Ale to będzie 
godzina, kiedy wibrujące echo trąbki będzie słyszalne we wrażliwych duszach duchowych, ogłaszając 
wam z Poza, że wśród ludzi dobrej woli królestwo życia i pokoju jest w zasięgu ręki. Na ten dźwięk 
"umarli powstaną" i będą ronić łzy skruchy, a Ojciec przyjmie ich jak synów marnotrawnych, 



zmęczonych długą podróżą i wyczerpanych wielką bitwą, i zapieczętuje ich dusze pocałunkiem 
miłości. 
80 Od tego "dnia" człowiek będzie się brzydził wojną. Wyrzuci ze swego serca nienawiść i urazę, 
będzie prześladował grzech i rozpocznie życie pełne zadośćuczynienia i odbudowy. Wielu z nich 
poczuje się zainspirowanych światłem, którego wcześniej nie widzieli i wyruszy, aby stworzyć świat 
pokoju. 
81 Będzie to dopiero początek czasu łaski, wieku pokoju. 
82 Epoka kamienia łupanego jest już daleko w tyle. Wiek nauki również przeminie, a wtedy 
rozkwitnie wśród ludzi wiek ducha. 
83 Źródło Życia ujawni wielkie tajemnice, aby ludzie mogli zbudować świat silny w nauce dobra, w 
sprawiedliwości i w miłości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 236  
 
1 Witajcie u mnie zmęczeni, utrudzeni, żałobnicy, chorzy, grzesznicy. Bo pocieszam cię, uzdrawiam 
cię i przebaczam ci. Kocham zarówno żarliwych, jak i niewierzących. 
2 Znużonym mówię: chodźcie, bo Ja was uwolnię od ciężaru, który dźwigacie, abyście mogli nieść 
krzyż, który macie nieść na tej drodze wyznaczonej przez Moją Miłość; Ja jestem tym, który sprawi, że 
poniesiecie krzyż, Ja jestem tym, który sprawi, że go poniesiecie 
3 Chorego, który stracił wszelką nadzieję na wyleczenie, uzdrowię i wskrzeszę go do prawdziwego 
życia; uzdrowię go i wskrzeszę go do prawdziwego życia 
4 Dusz i ciał, Ja was teraz uzdrawiam, bo Moje Miłosierdzie zstępuje, aby uleczyć wszelkie utrapienia. 
5 Zawsze cię szukałem i w chwilach próby objawiałem się jasno. Pamiętajcie, że na samotnej pustyni, 
gdy ludowi groził głód, posłałem wam mannę jako orędzie miłości. Kiedy ludzie byli spragnieni, 
sprawiłem, że skała się otworzyła i wytrysnęło z niej źródło, aby rozpalić wiarę w twardych sercach. 
6 Czy nie sądzisz, że to pragnienie miłości, pokoju i prawdy, które mi w tym czasie przedstawiasz, jest 
głodem i pragnieniem duszy? Czy nie sądzicie, że Moje Słowo w tym czasie jest manną i krystalicznie 
czystą wodą, którą wam posłałem, aby rozpalić waszą wiarę i pokrzepić wasze serca na tej drodze, 
która przypomina wam pustynię Pierwszej Ery? 
7 Nawet wtedy, gdy bezpośrednio doświadczają moich dowodów miłości, serca wielu pozostają 
zatwardziałe i dlatego wędrówka jest dla nich dłuższa i trudniejsza. 
8 Zrozumieć: Kto nie wie, jak przyjąć moje miłosierdzie, nie będzie mógł go przekazać na swój sposób. 
Nie posłałem was jednak na ziemię tylko po to, abyście otrzymali moje dobrodziejstwa, ale po to, 
abyście nieśli bliźniemu moje miłosierdzie. 
9 Błogosławieni ci, którzy w wykonaniu miłosierdzia, są zaskoczeni przez śmierć cielesną, dla jego 
duszy znajdzie swój dom, ponieważ jesteś obcy na tej ziemi. 
10 Jeżeli przychodząc do Mojej Obecności, przedstawisz Mi swój miecz poszarpany lub złamany, 
pobłogosławię cię, bo walczyłeś dzielnie. Jedni przyjdą wcześniej, inni później; ale przychodzenie i 
odchodzenie dusz będzie trwało, aż ostatnia z nich dotrze do swojego domu wiecznego spokoju, 
spełniwszy swoje zadanie. 
11 W tym czasie wystawiam na próbę tych, którzy już nie powrócą na tę ziemię. Tymczasem świat 
nadal będzie domem dla mężczyzn, kobiet, osób starszych i dzieci, którzy oczyszczają się i oczyszczają 
się, aby zbliżyć się o krok do doskonałości, tak aby mogli być przygotowani, gdy zostaną powołani. 
12 Odczuj moje miłosierdzie, ty, która podniosłaś swoją duszę, aby Mnie słuchać w nieskończoności. 
13 Jeszcze raz moje ogłoszenie jest z tobą. 
14 Wysyłam światu przesłanie miłości, przesłanie przebaczenia dla tej ludzkości, która sama siebie źle 
ocenia. Chcę, aby mężczyźni kochali się nawzajem czystą miłością Ojca. 
15 Wy, którzy uczycie się ode Mnie, będę was nazywał ambasadorami tej miłości, ponieważ na 
waszej drodze pozostawiacie ślad miłosierdzia i braterstwa wśród waszych bliźnich 
16 Każda dusza duchowa wyrosła z czystej myśli o boskości. Dlatego dusze duchowe są doskonałym 
dziełem Stwórcy. 
17 Po tym jak praca materialna została zakończona i ziemia zapewniła wam schronienie, wysłałem 
pierwsze dusze by wcieliły się w ludzkie istoty. Kiedy dusza na krótki czas pogrąży się w pułapkach i 
otchłaniach świata materialnego, jak perła tonie w głębinach morskich, Ojciec, który nie odmawia 
miłosierdzia żadnemu ze swoich dzieci, wyciąga pomocną dłoń, aby ją uratować, dostarczając na jej 
drodze środków niezbędnych do jej wyniesienia. 
18 Już zostaliście zbawieni, a w tym czasie, gdy ludzkość pogrążona jest w otchłani, przez wasze 
pośrednictwo prześlę ludziom to orędzie nadziei i wiary dla zbawienia 
19 Słowo wasze będzie jak moje, które było jak cienkie dłuto, nie mogąc zranić waszych serc: To była 
pieszczota. Dlatego im dłużej go słuchacie, tym bardziej czujecie, że przywraca wam utracony blask, 
bo stajecie się coraz bardziej rozumiejący i uduchowieni. 
20 Doktryna ta, zwana spirytualistyczną, ponieważ ujawnia to, co duchowe, jest drogą wyznaczoną 
dla człowieka, dzięki której poznaje on, służy i kocha swego Stwórcę. Jest to książka, która uczy ludzi, 



aby kochać Ojca w ich własnych sąsiadów. Spirytualizm jest prawem, które nakazuje to, co dobre, 
czyste, doskonałe. 
21 Obowiązek przestrzegania tego prawa dotyczy wszystkich. Nie zmusza jednak nikogo do jej 
wypełniania. Każda bowiem dusza cieszy się wolnością woli, tak że jej walka i wszystkie jej czyny 
mogą być przy osądzaniu zaliczone jako jej własne zasługi. 
22 Uznajcie więc, że to nauczanie jest wezwaniem Boskiej Miłości, która oświeciła i dała ciepło 
wszystkim moim dzieciom, od pierwszego do ostatniego. 
23 Czekałem, aż wasza dusza i wasz umysł uzyskają jasność niezbędną do interpretacji moich 
objawień tego czasu, żebyście w końcu zrozumieli, poczuli i żyli tymi naukami. 
24 Dzisiaj wasz rozwój duchowy jest wielki, tak samo jak zrozumienie waszego intelektu. Gdyby tak 
nie było, nie dzwoniłbym do pana. Bo gdybyście mnie nie rozumieli, bylibyście zdezorientowani. 
Dałem ustom waszym zdolność i dar słowa, aby wyrażały i przekazywały duchową wiedzę i 
natchnienie. 
25 Wielkość Mojej nauki nigdy nie została naruszona przez ludzki umysł. Podobnie jak w obecnym 
czasie, gdy przemawiam przez usta głosiciela, znaczenie słowa, które wychodzi z jego ust, nie jest 
przypisane człowiekowi. 
26 Droga duszy zaczyna się i kończy we Mnie. To jest to, czego Mistrz uczy was ponownie. 
27 Ci, którzy osiągnęli pewną duchowość z powodu swojej wytrwałości, rozwoju i miłości do nauk 
Ojca, będą spirytystami, nawet jeśli ich usta tego nie mówią. 
28 Kto ma wiarę i okazuje hojność w swoich działaniach będzie odzwierciedlać to, co jego duch 
posiada. 
29 Ten świat, targany wichrem, osiągnie szczyt swojej aberracji. Ale potem stopniowo wkroczy w erę 
doskonałości. 
30 Zanim skończy się rok 1950, zobaczycie wiele wydarzeń: Narody, które rozpoczynają wojny, nowe 
doktryny, konflikty i klęski. Wiecie, że to wszystko są znaki, które oznaczają koniec Mojego słowa ─ 
znaki, które później zostaną rozpoznane przez ludzkość jako wskazanie, że Mistrz był z ludźmi w 
przewidzianym czasie. Ale to słowo, którego powiernikami uczyniłem was, przetrwa, dotrze do wielu 
serc, ponieważ prawda, to, co w nim doskonałe, nie może pozostać niezauważone. Wywoła to czas 
duchowego rozwoju i odrodzenia na świecie. 
31 Jeśli człowiek będzie zbyt słaby, by ogłosić ten czas, Natura zaświadczy o nim swoimi "głosami" i 
obudzi tych, którzy śpią. Ale z każdym, kto się przygotuje, głos Ducha będzie mówił o nowej erze, w 
którą ludzkość wkrótce wkroczy. 
32 Wtedy ci, którzy uważali się za silnych na świecie, poczują się słabi. Potężny zobaczy siebie tracąc 
swoją moc, a ci, którzy uważali się za słabych z pokory będzie silny ze względu na wytrzymałość ich 
dusz, ich uprawnienia, a ich zrozumienie. Wtedy bowiem to, co duchowe, będzie miało panowanie. 
33 Zrozumcie moje słowo, bo ja wam daję moje światło, abyście mogli osiągnąć cel. 
34 Przychodzę do was drogą przygotowaną przez Eliasza, aby oświecić moim światłem umiłowane 
dziecko, którym jest ludzkość. Nie przychodzę, aby sądzić wasze przewinienia, ani rozważać wasze 
plamy. Przychodzę tylko po to, aby przemienić ignoranta w mojego ucznia, a ucznia w mojego ucznia, 
tak abyście jutro wszyscy mogli stać się mistrzami. 
35 Ponieważ macie tak trudną misję wśród ludzkości, nie wolno wam chodzić jak ślepcy, nie wolno 
wam pozostawać w niewiedzy ani okazywać słabości. Pomyśl, a będziesz w stanie zrozumieć swoją 
odpowiedzialność. Przygotujcie się, bo wasz duch będzie musiał pokazać Ojcu owoce swojej misji. Ale 
uspokójcie wasze serca i słuchajcie mnie tak długo, jak długo będę mówił przez ludzki umysł. 
36 Posłałem twoją duszę na ziemię, aby wypełniła tę misję, odciskając niezatarte Moje Prawo w jej 
duchu, a także zwróciłem się do niej, aby objawić jej wielkie nauki i dać jej przykład miłości i pokory, 
aby wiedziała, jak wyjść naprzeciw swoim bliźnim, przynieść im Dobrą Nowinę i sprawić, aby mieli 
udział w Moim Świetle. 
37 Moje Słowo jest jak uczta, na którą zapraszam wszystkich, aby jedli i pili. Bo ze Mną są nie tylko 
wcielone dusze ─ nie, również mieszkańcy "duchowej doliny" cieszą się boskim koncertem Moich 
nauk: Moja nauka jest bowiem powszechna. 



38 Słysząc mój głos, niektórzy, podobnie jak inni, czują się zwolnieni ze swoich przewinień i wyruszają 
w drogę moimi śladami, niosąc swój krzyż. Ale po doświadczeniu tego pokoju i tego orzeźwienia na 
moim łonie, zwróciłaś swój wzrok z powrotem na tę ludzkość, aby zrozumieć jej tragedię. 
39 Jedząc przy moim stole chleb życia wiecznego, myślisz o duchowym głodzie swoich bliźnich. Czując 
chłód i cień tego drzewa, myślałeś o tych, którzy przemierzają pustynię, dręczeni słońcem, głodem i 
pragnieniem, czasami zwodzeni przez odbicie udawanej oazy. 
40 Błogosławię cię, bo czujesz dziwny ból. Módlcie się i pracujcie, bo macie to, co jest potrzebne do 
łagodzenia cierpienia i leczenia chorób. 
41 Nie musicie ślubować, że pójdziecie za mną. Ślubujcie sobie, że będziecie mi wierni, niezłomni i 
posłuszni, i że pozostaniecie wierni swoim postanowieniom. 
42 Moje słowo staje się pieszczotą, aby uczeń zrozumiał, że nadeszła godzina, aby wyruszyć i 
wprowadzić w życie to, czego się nauczył. 
43 Moje słowo oświeci wasze zrozumienie jak promień światła, o umiłowany ludu, i oświetli waszą 
drogę. 
44 Skoncentrujcie się na wnętrzu waszego serca, bo kto się nie przygotuje, ten nie odczuje Mojej 
Obecności. Usłyszy on głos niosącego głos, lecz nie otrzyma Boskiej Esencji, którą wam posyłam. 
45 Uczyń swoje serce czystym źródłem, z którego otrzymasz strumień najczystszej wody, która jest 
moją mądrością. 
46 Jest to dzień pamięci: w dniu takim jak dzisiejszy poświęciłem Moich pierwszych głosicieli, aby 
przez nich ogłaszać Moje nowe dyrektywy i Moje nowe objawienia. Duch Eliasza świecił przez Roque 
Rojas, aby poprowadzić cię do drogi. 
które jest prawem Bożym. 
* Imię tego pierwszego nosiciela głosu wymawia się "Roke Rochas". 
47 Moment ten był uroczysty, dusza obecnych drżała z bojaźni i zachwytu, tak jak drżało serce Izraela 
na górze Synaj, gdy prawo było ogłoszone; tak jak drżeli uczniowie, gdy widzieli przemienienie Jezusa 
na górze Tabor, gdy Mojżesz i Eliasz ukazali się duchowo po prawej i lewej ręce Mistrza. 
48 Ten 1 września 1866 roku był narodzinami nowej ery, świtem nowego dnia: "Trzeciej Ery", która 
nadchodziła dla ludzkości. 
49 Od tego czasu wiele proroctw i obietnic, które Bóg dawał ludziom przez tysiące lat, wypełniało się 
bez przerwy. Z wami zostały one spełnione, wy mężczyźni i kobiety, którzy zamieszkujecie świat w 
tym czasie. Jak myślicie, kto z was był na ziemi, kiedy te proroctwa zostały wypowiedziane i te 
obietnice zostały złożone? Ja sam wiem; ale najważniejsze jest to, że wiesz, iż obiecałem ci i że teraz 
to wypełniam. 
50 Czy wiesz o tym "obłoku", na którym uczniowie Moi widzieli Mnie wstępującego, gdy po raz 
ostatni dałem im się poznać? Bo zgodnie z prawdą jest napisane, że wrócę "na chmurze", i ja to 
spełniłem. 1 września 1866 roku Mój Duch przyszedł na symbolicznym obłoku, aby przygotować was 
do przyjęcia nowej nauki. Po tym, w 1884 roku, zacząłem udzielać wam Mojej nauki. Nie przyszedłem 
jako człowiek, ale duchowo, ograniczony w promieniu światła, aby pozwolić mu spocząć na ludzkim 
umyśle. Jest to środek wybrany przez Moją Wolę, aby przemówić do was w tym czasie, a Ja uznam 
was za wiarę, którą macie w to Słowo. Bo to nie Mojżesz prowadzi was przez pustynię do Ziemi 
Obiecanej, ani Chrystus jako człowiek, który sprawia, że słyszycie Jego słowo życia jako drogę do 
zbawienia i wolności. Teraz to ludzki głos tych istot dociera do waszych uszu i konieczne jest 
uduchowienie, żeby odkryć Boską Istotę, w której jestem obecny. Dlatego mówię wam, że to jest 
zasługa, że wierzysz w to słowo, bo to jest podane przez niedoskonałe istoty. 
51 Zasługa ta będzie większa niż zasługa tych, którzy uwierzyli we Mnie w Drugiej Erze, albo niż 
zasługa tych, którzy szli za Mojżeszem przez pustynię. Ale ani na chwilę nie zabraknie wam 
przewodnika, gdyż Moje słowo nie jest niejasne ani niedokładne, lecz jest jasno określoną i doskonałą 
nauką. Ponadto zawsze będzie czuwał nad wami duch Eliasza, który przyszedł w tym czasie, aby 
obudzić świat i utorować drogi dla duszy człowieka, aby wejść w moją duchową obecność. 
52 Błogosławiony ludu, niech ta chwila wspomnienia będzie pełna radości dla twojej duszy, a także 
niech będzie poświęcona pamięci wszystkich nauk, których ci udzielam. Ćwiczcie wasze umysły i 
otwórzcie wasze serca, abym mógł wlać w nie Moją łaskę. Zapomnijcie na chwilę o drobiazgach tego 
świata i zbliżcie się do mnie duchowo. 



53 Słyszycie Moje Słowo jeszcze raz przez ludzkiego głosiciela, który, choć wybrany przeze Mnie, nie 
jest ponad wami, ani nie ma w sobie nic boskiego. Są oni rzecznikami Mojego Słowa, jeszcze 
niedoskonałymi stworzeniami, choć podniesienie ich duszy pozwala im obcować z Ojcem. Słuchaj 
dyskursu doktrynalnego z cienkim uchem, tak, że może to przejść przez twój mózg niezamglony. 
Następnie pozwól, aby świeciło ono w twoim sercu jak promień światła. Wtedy boskie znaczenie 
dotrze do twojej duszy jako chleb życia wiecznego. 
54 Jeśli przygotujecie się w ten sposób, poczujecie, że naprawdę byłem z wami. 
55 Nie chcę, abyście byli tradycjonalistami, lecz Moją wolą jest, abyście pamiętali o tych wszystkich 
wydarzeniach, poprzez które dałem wam się poznać, dałem wam przykłady i nauki. Przez pamięć, 
obchodzić święto w waszych sercach, a wtedy wasze kroki na drodze będą mocniejsze. 
56 W 1866 roku ponownie ogłosiłem Prawo wśród Mojego ludu, inaugurując nową duchową erę, 
wypełniając w ten sposób Moją obietnicę, którą dałem wam w minionych czasach. Od tego czasu Mój 
Duch Święty świeci przez Mój promień z firmamentu nieba, a głosy Moich aniołów słychać także na 
ziemi. 
57 Teraz jest Trzecia Era, w której połączyłem w jedno Prawo Przykazania, które dałem wam przez 
Mojżesza, oraz Naukę o Miłości, którą dałem wam jako Jezus w Drugiej Erze, która była 
potwierdzeniem poprzedniej. Teraz, w tym czasie, daję wam tę Naukę jako latarnię morską, jako 
szalupę ratunkową, jako drabinę do doskonałości, żebyście mogli osiągnąć wyższy stopień rozwoju 
waszej duszy. 
58 Przekazuję wam moją naukę w wielkiej prostocie i jasności, abyście wiedzieli, jak odpowiedzieć 
jako dobrzy spirytyści tym, którzy mogą was zapytać, czy jesteście wyznawcami mozaizmu, czy 
chrześcijanami. 
59 Zanim zostało wam objawione Prawo Pierwszej Ery, żyliście w prawie naturalnym, zachęcani przez 
ludzi, przez których zalecałem wam cnotę, przez których objawiałem Moją prawdę i Moją 
sprawiedliwość, przez których objawiałem Siebie jako Boga dobra i miłości. 
60 Tym ludem, który umiał trwać w bojaźni przed prawdziwym Bogiem, i który potrafił zachować 
uznanie dla Boga sprawiedliwości i dobroci, jest naród izraelski. Ale konkretnego i niezmiennego 
prawa ten lud nie znał, dopóki Ojciec, widząc, że grozi im popadnięcie w pogaństwo i 
bałwochwalstwo, nie sprawił, że z Jego łona wyszedł człowiek mocny duchem, aby przez jego 
pośrednictwo przekazać ludziom prawo Boże dla ludzkości, wypisane na żywej skale. Tym 
człowiekiem był Mojżesz, wyzwoliciel i prawodawca, który z niezłomną wiarą i wielką miłością do 
Pana i Jego ludu, poprowadził tłumy do odpowiedniej ziemi, aby zbudować świątynię i oddać cześć 
miłą Bogu żywemu i niewidzialnemu. 
61 Rozpoznajcie, że inspirowałem was od najwcześniejszych czasów uduchowienia. Wraz z nadaniem 
Prawa na Synaju, Pierwsza Era miała swój punkt kulminacyjny dla ludzkości. Ten pierwszy Wysłannik 
był jak gwiazda na pustyni, był palcem wskazującym drogę, był doradcą i prawodawcą, był chlebem, 
gdy odczuwało się głód, i wodą, która gasiła pragnienie. Był on miłym towarzyszem w samotności 
pustyń i przewodnikiem ludzi do bram upragnionej ziemi. 
62 Kiedy Chrystus pojawił się w łonie tego samego ludu wśród ludzkości, wiele wieków minęło od 
Mojżesza. 
63 Był to świt nowego dnia dla ludzi, którzy oczekiwali na przyjście Boskiego Mistrza, który narodził 
się wśród ludzi i żył, aby nauczyć ich drugiej części Księgi Życia. 
64 Poznałeś Boga sprawiedliwości. Ale teraz On przyszedł, aby pokazać się jako Bóg miłości i 
przygotować nowy czas swoim słowem i swoimi dziełami, nowe życie dla duszy. Druga Era i wszystko 
to, czego was nauczałem Moim słowem, Moimi cudami i Moimi przykładami, aż do kulminacji w 
Mojej Męce, było kartką Prawa miłości, które dla was napisałem. 
65 Teraz w Trzeciej Erze Eliasz objawia swego ducha jako wysłannika i zwiastuna Ducha Świętego, 
mówiąc przez ludzki umysł: "Oto Eliasz, prorok Pierwszej Ery, ten sam, który potem ukazał się na 
górze Tabor z Mojżeszem i Jezusem podczas przemienienia Chrystusa przed uczniami. 
66 Eliasz ma klucz, którym otworzył Trzeci Wiek, Nowy Wiek. 
67 Teraz możecie zrozumieć to, czego z niektórych moich objawień nie mogli zrozumieć nawet sami 
apostołowie. 



68 Eliasz jest promieniem Boga, którego światło rozproszy twoje ciemności i uwolni cię z niewoli tego 
wieku, którą jest niewola grzechu, i który poprowadzi twoją duszę przez pustynię, aż dotrze do "Ziemi 
Obiecanej" na łonie Boga. 
69 Poznajcie trzech posłańców Boga, przez których otrzymaliście prawo i największe objawienia. 
70 Obecny czas był dla was czasem światła, w którym zostały wam wyjaśnione objawienia czasów 
minionych i zostały wam dane proroctwa o tym, co ma się wydarzyć. 
71 Lecz ten czas mojego ogłaszania za pomocą intelektu nosiciela głosu wkrótce minie, a wtedy 
nadejdzie czas łaski i uduchowienia, w którym ten, kto się przygotuje, będzie mógł rozmawiać ze mną 
w sposób duchowy. 
72 Kiedy moje królestwo zostanie ustanowione w sercu człowieka, kiedy pokusa zostanie 
zdetronizowana, a człowiek pokocha mnie ponad wszystko, ten świat stanie się siedliskiem wielkich 
dusz, gdzie ludzie naprawdę kochają się nawzajem i umieją przyjąć z miłosierdziem dusze 
potrzebujące, odnowić je i napełnić mądrością. 
73 Nie wiesz dziś, w jakiej formie objawię się całemu światu po 1950 roku. Lecz Ja was budzę, 
ponieważ zobaczycie, że dary i zdolności ducha zwyciężą nad zmysłami ciała, a ludzkość poczuje, że 
żyje w nowym czasie, czasie dialogu ducha z duchem. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 237  
 
1 Bądźcie przyjęci, uczniowie i studenci. Jesteście wytrwali w przyjmowaniu Moich nauk. Wasz Mistrz 
przychodzi do was, ponieważ jest to zapowiedziany czas, w którym powołałem was, by pomóc wam 
zrobić pierwsze kroki na drodze do uduchowienia. Poznaliście pierwsze światła tego okresu, który 
rozpoczął się w 1866 roku i o którym nie wiecie, kiedy się skończy. 
2 W roku 1950 ustanie Moje słowo przez umysł ludzki. Ale ja będę was nadal pouczał w wyższym 
języku: języku ducha. 
3 Jeśli wypełnicie swoje posłannictwo, ludu Izraela, zostawicie przykład, a po was przyjdą ci, którzy 
będą musieli kontynuować to dzieło. Będziecie uczyć prawdziwej modlitwy, będziecie głosić miłość i 
świadczyć o niej swoimi uczynkami. Kiedy narody usłyszą Twoje słowa, będą one prowadzone do 
refleksji i głębokiej modlitwy, aby znaleźć rozwiązanie swoich poważnych konfliktów. A Ja, Ojciec, 
zejdę do wszystkich, aby zachęcać i pouczać wszystkie moje dzieci. 
4 O ludzkości, jesteś głodny i spragniony mojego słowa, podczas gdy lud Izraela ma więcej niż 
wystarczająco dużo z niego! Nie widziałeś Ducha Świętego zstąpić na ludzkość. Przyszedłem oświecić 
wasze dusze i wzywam was po raz trzeci. Chcę, abyście otworzyli swoje serca i pozwolili wejść temu 
"Wędrowcowi", aby zostawił wszystkim to, czego wam brakuje. Otwórzcie uszy, a moje słowo 
wejdzie do waszych serc jako uzdrawiający balsam. Poczujecie mój pokój, a moje światło oświetli 
waszą drogę i będziecie w stanie zobaczyć to, co ma nadejść. 
5 Stoję przy tobie w próbach wielkich i małych. 
6 Przygotowuję dolinę, w której zgromadzę wszystkie Moje dzieci na Wielki Sąd Powszechny. Ja będę 
sądził z doskonałością, Moja miłość i miłosierdzie ogarną ludzkość i w tym dniu znajdziecie 
odkupienie i uzdrowienie ze wszystkich waszych złych czynów. Dziś, gdy odpokutujesz za swoje 
przewinienia, niech twoja dusza będzie oczyszczona. W ten sposób będziecie przygotowani do 
otrzymania ode Mnie dziedzictwa, które przewidziałem dla każdego z was. 
7 Jeśli w przeszłości powołałem naród izraelski i przygotowałem go jako Syna Pierworodnego, to 
dlatego, że zawsze niósł on ludziom przesłanie Mojej Boskości. Jest to Mój posłaniec, który nosi na 
swoich ustach Moją istotę, a w swoim sercu Moją prawdę. 
8 Poznasz stopniowo swoje błędy, poznasz dlaczego się potknąłeś, ponieważ moje światło oświeci 
twoją istotę i twoje serce, które zamknęło się przede mną, otworzy się ponownie i wytryśnie z niego 
strumień kryształowej wody 
9 Przemawiam do was z zaświatów. Jeśli podniesiesz swoją duszę, będziesz mógł mnie zobaczyć. 
Przed wami jeszcze długa droga w waszej ewolucji, aby mógł nadejść dzień waszego powrotu do 
Mnie. Ja, wasz Ojciec, osłodzę wasze dni, dam wam pokój, abyście mogli pokonać ostatnią wielką 
próbę, która was czeka. 
10 Proroctwa dotyczące tego czasu teraz się wypełniają. Ci, którzy zasnęli, zostali uderzeni, gdy 
zobaczyli te wydarzenia. Powodem tego było to, że nie czytali oni w Księdze Proroków, w Księdze 
waszego Boga. Ale Ja uczynię z was Moich uczniów, którzy będą umieli interpretować Moje słowo w 
każdym czasie. 
11 Ludzkość stopniowo budzi się do życia. Wszyscy czekają na światło nowego dnia, na świt, który 
musi nadejść, aby przynieść pokój, zrozumienie i światło, które rozświetli wszystko ─ siłę, która 
sprawi, że wszystko, co zostało zniekształcone w swojej podstawowej zasadzie, powróci do porządku. 
Czekają też na Przewodnika, który poprawi niedoskonałości, który da zdrowie chorym i 
zmartwychwstanie "umarłym". 
12 To światło było już wśród ludzi, Mistrz mówi wam, ale nie rozpoznaliście go. 
13 Pomogę wam w odbudowie wszystkiego, co zdegradowaliście. 
14 W najbliższym czasie rozpowszechniania mojego słowa, nie wolno wam niczego fałszować. Nie 
utrudniajcie zrozumienia tego nauczania. Jeśli przygotujecie się w duchu i w prawdzie, będziecie mieli 
dobrą odpowiedź dla tych, którzy was pytają. Ukażesz nieskończony świat światła, będziesz mówił o 
prostocie mojej nauki, która odzwierciedla moją szczerość, moją mądrość i moją prawdomówność. 
15 Powiesz im, że z moim przyjściem w tym czasie proroctwa i moje obietnice, które zostały 
dokonane w czasach minionych, zostaną spełnione. 



16 Że Eliasz przyszedł przede Mną, aby przygotować drogę, na którą przyjdzie Moja Boskość. 
17 Że wezwał dusze do modlitwy i gromadzenia się, oznajmiając, że nadszedł czas Ducha Świętego. 
18 Wszystkie te nauki, do których się przyzwyczailiście, będą wielkim objawieniem dla waszych 
bliźnich i sprawią, że najczulsze struny ich bytu zabrzmią. 
19 Objawienie się mojego Ducha przez człowieka, przyjście Eliasza, obecność świata duchów jako 
doradcy - wszystko to będziecie im świadkami, a oni z kolei będą świadkami innych przejawów 
duchowych, przez które potwierdzą moje słowo. 
20 Nie bądźcie zadowoleni z tego, co osiągnęliście do tej pory. O ileż bardziej możecie zwiększyć 
swoją wiedzę o mojej nauce, jeśli będziecie praktykować cnoty. Zawsze będę ujawniał wam nowe 
nauki, by zachęcić waszą duszę na ścieżce ewolucji. 
21 Odpocznijcie kilka chwil, umiłowani ludzie, słuchajcie i zgłębiajcie słowo Mistrza. 
22 Przygotowujecie się do osiągnięcia celu. Chętni są ci, którzy w swej zdolności pojmowania 
otrzymali łaskę przekazywania mojego słowa. Uważni na moją naukę są uczniowie, którzy zrozumieli 
spirytyzm, tę naukę, która czyni nowego człowieka z tego, kto ją przyjmuje. 
23 Jesteście jeszcze Moimi uczniami, których jeszcze nie mogę nazwać mistrzami. Dlatego nadal 
interpretujcie Moją naukę, biorąc za podstawę jej znaczenie i prostotę. Nie komplikujcie tego swoją 
interpretacją i starajcie się, aby interpretacja była jednolita wśród tego ludu, aby nie było między 
wami niezgody. 
24 Spotkacie na waszej drodze tych, którzy wiedząc, że jesteście uczniami Ducha Prawdy, zadadzą 
następujące pytanie, które jest bardzo naturalne dla tego, kto chce wiedzieć więcej niż wie: "Jak 
wygląda Poza?". Następnie wyjaśnisz im przemianę, jakiej ulega dusza, gdy nie żyje już w ludzkim 
ciele, aby zamieszkać w duchowych regionach. Nikt jeszcze nie zna tego życia w całej jego pełni. To 
zawsze była myśl, która zajmowała człowieka, pytanie bez odpowiedzi, które wzbudzało jego 
ciekawość. Jak wielu wykorzystało tę duchową potrzebę wiedzy i zrozumienia, aby czerpać zyski z 
niewiedzy, siejąc nasiona nieprawdy w łatwowiernych sercach. Nikt nie może powiedzieć z całkowitą 
pewnością, jak będzie wyglądało życie w zaświatach. Nikt nie może powiedzieć z dokładnością, jak 
wygląda tam dusza i jak się żyje w innych światach życia. 
25 Jak dotąd ludzki umysł jest zbyt ograniczony, aby pojąć to, co tylko wyższy duch może rozpoznać i 
uchwycić. Na razie ograniczcie się do zrozumienia i wyjaśnienia tego, co zostało wam objawione przez 
moją naukę, która zawiera nieskończone światło i służy jako solidna podstawa waszej duchowej 
przyszłości. Nie dawajcie wolnej ręki waszej wyobraźni, dając wyjaśnienia tych tajemnic, bo one 
wydadzą się ludzkości jako dziwne teorie; ale moja nauka jest oparta na prawdzie. 
26 Wyjaśniam wam każde objawienie, tak że nie ma nic, co by nie zostało przez was właściwie 
zrozumiane. Na razie nie musicie wiedzieć więcej niż to, co wam wyjawiłem. Gdybyście bowiem 
chcieli zrozumieć więcej z życia duchowego niż to, co zostało przeze mnie objawione, stracilibyście 
zainteresowanie tym życiem, popadlibyście w mistycyzm lub zachwyt. Żylibyście w bezużytecznej 
kontemplacji i nie wypełnialibyście już ważnej misji, którą macie do spełnienia w świecie. 
27 Wielu próbowało zbadać dom duszy, nie będąc w stanie zobaczyć więcej niż to, co jest dozwolone. 
Tym jednak, którzy pytają: "W jaki sposób świat duchowy komunikuje się poprzez ludzką zdolność?", 
odpowiadam w ten sposób: wykorzystując wasze zdolności rozumowe i intuicyjne, tak jak to czyni 
wasza dusza. 
28 Moja nauka, w tym czasie, jak i w drugim, wstrząśnie ludzkością. Hipokryci będą musieli zmierzyć 
się z prawdomównością. Fałsz zrzuci swoją maskę, a prawda będzie błyszczeć. Prawda przezwycięży 
fałsz, który ogarnia ten świat. 
29 Człowiek będzie w stanie pojąć i uznać wszystko, co zawiera rozum i prawdę; ale wszystko, w co 
zmuszony był wierzyć, nawet jeśli tego nie rozumiał, sam odrzuci. Dlatego moja nauka będzie się 
rozprzestrzeniać, ponieważ daje światło, którego ludzie potrzebują. Duża część tej pracy przychodzi 
do was, poprzez ujawnienie jej początku i celu waszym bliźnim. 
30 Strzeżcie się, abyście go nie zafałszowali, bo jest to skarb, który wam powierzyłem i który musicie 
Mi zwrócić. Wasza odpowiedzialność jest wielka ─ mniejsza jest odpowiedzialność tych, którzy nie 
słyszeli bezpośrednio Mojego słowa. Bo podczas gdy tamci działają nieświadomie, ty robisz to z 
całkowitą pewnością, wiedząc, co możesz przyjąć, a co musisz odrzucić. Kiedy wyczuwasz 



niebezpieczeństwo i wpadasz w pokuszenie, robisz to dobrowolnie, z pełną świadomością tego, co 
robisz. Nie ma już żadnego usprawiedliwienia dla twojego złego postępowania. 
31 Udowodnijcie, gdzie ciało chce spełnić swoją wolę, siłę i wyższość waszej duszy. Co by ci dało 
zdobywanie wiedzy, gdybyś jej nie stosował? Masz przed oczami księgę mądrości, która wyjaśnia ci, 
co masz robić na każdym kroku, jaki podejmuje dusza. Gdybyście samolubnie zamknęli tę księgę i nie 
korzystali z jej wiedzy, aby się zdominować lub prowadzić, jak moglibyście później głosić jej prawdy, 
skoro wasze dzieła dowodzą czegoś przeciwnego niż to, co chcecie przekazać? Jakze byscie mogli byc 
laska dla waszych bliźnich, kiedy upadacie na drodze? Jakże podniesiecie tego, który upadł, skoro 
sami nie macie nawet dość siły, aby się podnieść? Bądź świadomy: Jeśli chcesz wywierać korzystny 
wpływ na swoich bliźnich, musisz dawać dobry przykład. 
32 Nie zapominajcie, że prawda powinna zawsze rządzić z wami. 
33 Aby dotrzeć do końca tej drogi, będziesz miał wiele przeszkód do pokonania. Ten, kto pokonał 
pokusę, ma największe zasługi. 
34 Praca na moich polach jest ciężka, ale pełna satysfakcji. 
35 Nie zamykajcie uszu na głos sumienia. Bo przed waszymi stopami może być przepaść, a gdy już 
znajdziecie się na śliskim zboczu, trudno jest się cofnąć. 
36 Zbierajcie duchową mannę, która zstępuje na was, aby was odżywiała przez całą przeprawę przez 
pustynię. 
37 Tu jest oaza, wędrowcze. Odpocznij przez kilka chwil pod tą palmą i odzyskaj utracone siły. 
Pamiętaj, że przed Tobą jeszcze długa droga i będziesz potrzebował energii, aby dojść do jej końca. 
38 Co może cię zatrzymać na twojej drodze? Jakie masz lęki? Módl się, a usuniesz przeszkody. Miejcie 
wiarę w modlitwę, a zobaczycie, że niemożliwe stanie się możliwe. 
39 Musicie być ludem silnym, abyście mogli zatriumfować, a nic nie da wam większej siły niż 
wypełnianie mojego prawa. 
40 Wiele pokus, prześladowań i zdrad przyjdzie na ciebie. Znajdą się tacy, którzy będą czerpać 
przyjemność z obsypywania twojej drogi cierniami. Ale z tego wszystkiego wyjdziecie zwycięsko, jeśli 
zaufacie Mi, jeśli pozostaniecie zjednoczeni i jeśli wytrwale będziecie podążać za Moimi 
wskazówkami. 
41 Ten lud tutaj będzie się powiększał z dnia na dzień. Choć dziś tłumy, które spieszą, aby usłyszeć 
Moje słowo, wydają się wam wielkie, to zaprawdę powiadam wam, że okażą się małe, gdy 
porównacie je z tymi, którzy zgromadzą się po Moim odejściu, w czasie waszego świadectwa. 
42 Muszę wam jednak powiedzieć, że wieść o Nowym Ludzie Pana nie będzie się szerzyć, dopóki nie 
udowodnicie, że jesteście godni, przez waszą jedność i braterstwo, wielkich cudów i dowodów mocy, 
które mam w zanadrzu dla mojego ludu. 
43 Nie żądam od was ofiary, nie żądam najwyższej doskonałości, proszę tylko o nieodwołalne 
postanowienie posłuszeństwa Moim przykazaniom i o odrobinę miłosierdzia dla was i dla waszych 
bliźnich; resztę Ja czynię. Ale kiedy już bezpiecznie zrobicie ten krok, poproszę was o zrobienie jeszcze 
większego, abyście nie pozostawali na pustyni, bo tam nie ma waszego domu. Wiesz, że w swojej 
ewolucji twoja dusza znajdzie błogosławioną ziemię obiecaną, gdzie Ja kieruję twoje kroki. 
44 Nigdy nie mów: "Wiele się trudziłem, ale nikt nie widział moich wysiłków i poświęceń". Nie 
zapominajcie, że widzę każdy wasz krok i zapisuję każdą waszą pracę. Nie oczekujcie nagród od 
świata, ani zrozumienia czy pełnej sprawiedliwości od waszych sąsiadów. Ufajcie we Mnie, bo 
zaprawdę powiadam wam, że nigdy nie opuszczę tego, co słusznie należy się wam jako nagroda. 
45 Nie, niektóre owoce zostaną wam dane już w tym życiu jako nagroda za wasze zasługi w życiu 
ludzkim. Te zasługi, z drugiej strony, które były duchowe, pozostaną nienagrodzone, aż przyjdzie czas, 
kiedy będziesz w zaświatach. 
46 Niech będzie światło w waszym zrozumieniu, o ludzie, tak, że można zrozumieć, a później 
wykonywać natchnienie słowa Bożego. 
47 Umiłowani uczniowie! Przyjdź do Mnie, oczyściwszy swoje serce jak naczynie na zewnątrz i 
wewnątrz, aby przyjąć Moje Słowo. Wszystko, co pochodzi ode Mnie, jest czyste. A jeśli chcecie Mnie 
poznać, powinniście przygotować się czystym sercem, żebyście mogli przyjąć duchową treść Mojego 
Słowa i zrozumieć jego znaczenie, a następnie wykorzystać je w praktyce. 



48 Kochajcie i szanujcie się nawzajem, niezależnie od waszej wiary, ideałów i stanu duchowego. 
Bądźcie jednomyślni, a także przebaczajcie. Nie zajmujcie się sprawami innych, aby ich osądzać. Ale 
jeśli chcecie się wstawiać, róbcie to, a nadejdzie dzień, w którym zjednoczycie się i będziecie dążyć do 
tego samego ideału. 
49 Wystawiłem twoją dobroczynność na próbę. Postawiłem cię na drodze chorych, strapionych i 
osłabionych przez wielkie bóle tego czasu. Zesłałem niezliczone próby na łono waszych rodzin, 
abyście mieli możliwość zastosowania moich nauk. Cierpiałeś wśród swoich bliskich i prosisz mnie 
pełen zapału dla nich. Ale ja wam mówię: Proście Mnie także za obcych, za wszystkich, którzy staną 
na waszej drodze, tak jak prosiliście za waszych rodziców lub za wasze dzieci, abyście mogli 
praktykować prawdziwe miłosierdzie. 
50 Ból uczynił serca wrażliwymi, a pragnąc znaleźć pocieszenie, szukają mnie. Ja kieruję ich krokami i 
znam właściwy czas, kiedy dołączą do Mojego Dzieła. Jest wielu, którzy nie są jeszcze gotowi, aby 
Mnie słuchać, a ich kroki będę powstrzymywał, aż będą gotowi przyjąć Moje objawienia. 
51 Aby uwierzyć w moje Dzieło, potrzebna jest wiara. Wszystko w nim jest duchowe. Nie dałem wam 
materialnych manifestacji. Prosiłem was tylko, byście powstali, by wejść w moją Obecność i poczuć, 
jak ogarnia was moja miłość i moje miłosierdzie. 
52 Przygotowałem oczy ducha, oczy wiary, abyście mogli Mnie oglądać, i zachowałem uczucia 
waszych serc w czystości, abyście się nimi posługiwali. Wasze dary są jeszcze ukryte, ale Moje Słowo 
je obudzi, abyście mogli rozpocząć swoją misję. 
53 Wszystko, co umieściłem w waszym otoczeniu jest doskonałe i przyjemne, a jednak widzę, że nie 
jesteście szczęśliwi, że nie jesteście zadowoleni ze swojego przeznaczenia, a to dlatego, że nie 
zgłębiliście życia, ani nie zrozumieliście swojego prawdziwego celu. To nie ja będę wyliczał 
dobrodziejstwa, które wam daję, ale to wy z wdzięczności uznacie miłość, którą okazuję każdemu i 
dobro, którym was obdarzam. 
54 Posłałem cię, abyś zadośćuczynił, bo cię kocham i chcę cię widzieć czystym i godnym Mnie. 
Znalazłaś swoją drogę usianą cierniami, tak jak Jezus w Drugiej Erze, a to dlatego, że chcę, abyś wzięła 
ze mnie przykład, abyś nauczyła się walczyć, abyś po każdym zwycięstwie, które odniesiesz, była 
silniejsza. Wszystko przygotowałem dla waszego dobra. Wszystko zostało stworzone według Mojej 
miłości i Mojej sprawiedliwości, bo Ja jestem Ojcem i Sędzią nieubłaganym, który nie ustępuje w 
Swoich postanowieniach. 
55 Umiłowany ludu, pozwól Mi czynić Moją wolę. Poddajcie się Mojemu Prawu, a Ja poprowadzę was 
do pokoju i duchowej chwały. Takie jest przeznaczenie wszystkich Moich stworzeń. Weź swój krzyż i 
idź za mną. 
56 Jesteś pełen darów, posiadasz inteligencję, wolę i rozum, aby wykonać swoją pracę. Wasza droga 
ewolucji jest długotrwała, ponieważ zatrzymujecie się ciągle na nowo. Gdybyście obrali prostą drogę, 
drogę samozaparcia i wypełniania misji, bylibyście szczęśliwi, docenialibyście życie, umielibyście 
kochać, zdawalibyście sobie sprawę z wartości waszych duchowych darów i nie tęsknilibyście za tym, 
co posiadają inni. 
57. Moja praca opiera się na wolności. Ja oświecam twoją duszę, abyś mógł mnie rozpoznać. Jesteś 
uprzywilejowaną istotą, którą stworzyłem "na Mój obraz i podobieństwo", i w tobie złożyłem Moje 
dary łaski. 
58 Drabina, po której będziecie się wspinać, jest wielka i nie wiecie, na którym etapie rozwoju 
jesteście. Droga, którą dzisiaj podążacie, została wam przeznaczona zgodnie z waszą ewolucją. 
Wszystko bowiem jest związane i podlega niezmiennym i wiecznym prawom. 
59 Swiątynia, o której mówię wam w alegorii, jest duchowa. To nie jest budynek zbudowany z 
kamieni, ale świątynia miłości, wiara człowieka, który chce wznieść się aż do mnie. Na dobrych 
fundamentach, które położyliście, będą budować następne pokolenia. 
60 Wielka będzie radość tych ostatnich, gdy przedstawię im Moje dzieło, Moje Słowo. Jak bardzo oni 
mnie poszukiwali! Ileż oni wycierpieli, aby mnie dosięgnąć! Ich cel jest jeden: odnaleźć ścieżkę 
duchową, dotrzeć do źródła, gdzie mogą karmić i doskonalić swoje dusze. I jaki postęp uczynią w 
swoich sposobach działania! Oni będą świadczyć o tym, co przeszli w pragnieniu Mojego słowa, a wy 
o tym, że ich oczekiwaliście; bo zapowiedziałem wam to jako proroctwo. Powierzyłem wam część 



Mojego dzieła do wykonania, a gdy je wykonacie, uśmiechniecie się z zadowoleniem, że 
współpracowaliście z waszym Bogiem. 
61 Odpocznij, pozwól swojej duszy odżywić się. Pozwólcie, aby wasze serce, kiedy czuje moją 
Obecność, biło szybciej. 
62 Zachęcam Cię na drodze, abyś się nie zatrzymywał. Ja jestem Tym, który wie, kto wykorzystał czas 
i możliwości, kto zmarnował czas, a kto chodzi ospale na drodze duchowego rozwoju. 
63 Będziesz mógł zdać relację ze swoich postępów lub zaległości dopiero wtedy, gdy będziesz w 
stanie duchowym. 
64 Przygotuję wszystko, abyście w tym czasie, gdy będziecie żyli ponownie na ziemi, spotkali Mistrza, 
gdy będzie się objawiał przez człowieka, aby przypomnieć wam o waszym obowiązku pozostawienia 
śladu dobrych przykładów, aby dzięki nim ci, którzy żyli w ignorancji, bałwochwalstwie i fanatyzmie 
religijnym, weszli na właściwą drogę. 
65 Przygotuję cię tak, aby twoje pokorne usta mogły zaskoczyć ludzi światłem, głębią i prawdziwością 
twoich słów. Jesteście moimi świadkami, moimi posłańcami, a także moimi poprzednikami. 
66 Jeśli czasem was poprawiam, a nawet upominam, to dlatego, że namiętności, wichry lub 
nieszczęścia zaciemniają na krótko światło waszego zrozumienia i sprawiają, że popadacie w 
aberracje, w materializm lub w zimną nieczułość. 
67 Miłosierdzie moje prowadzi cię drogą zbawienia i zdjęło z twoich oczu wszelki opatrunek 
niewiedzy, abyś mógł zobaczyć światła na tej drodze życia. Pamiętaj, że każde oko ─ grzeszne czy nie 
grzeszne ─ będzie Mnie oglądać. 
68 Czy zadaliście sobie pytanie, czy w waszym sercu jest prawdziwa wiara? Czy poczułeś ciepło tego 
płomienia? 
69 Podaję wam teraz dowód na to, że prawdziwa wiara istnieje: 
70 Kiedy serce nie rozpacza w godzinie próby; kiedy pokój przenika duszę w najbardziej krytycznych 
chwilach. Ten, kto ma wiarę, jest w harmonii ze mną, bo ja jestem życiem, zdrowiem i zbawieniem. 
Kto w prawdzie szuka tej przystani i tej latarni, ten nie ginie. 
71 Kto posiada tę cnotę, czyni cuda przewyższające wszelką ludzką naukę i daje świadectwo duchowi 
i wyższemu życiu. 
72 Niewierzący nie spowoduje, że się zachwieje, jeśli wierzysz we mnie, ani oszczerstwo nie będzie w 
stanie cię skrzywdzić. 
73 Zachęciłem wiarę w was, uczyniłem was silnymi przez próby, abyście nadal mogli przywoływać 
tłumy, które będą karmić się waszą wiarą. 
74 Powiedziałem wam w tym czasie: nie szukajcie Mnie w ciałach, przez które do was przemawiam, 
bo wtedy obrazilibyście się na ich niedoskonałości i przypisalibyście te niedoskonałości Mojemu 
dziełu. Sięgnijcie do sedna słowa, które wypowiadają te usta, a w jego znaczeniu, w jego istocie, 
odkryjecie Mistrza. 
75 Nie bałwochwalcie tych, przez których Ja się objawiam, bo wtedy to oni zajmą w waszych sercach 
miejsce, które dawniej zajmowały obrazy malowane na płótnie lub rzeźby wyryte w kamieniu, a wy 
dalej popadniecie w ten materializm i tę żarliwość religijną, którym Ojciec nie pozwolił w pełni 
zawładnąć waszą duszą. 
76 Zachowaj znaczenie tego słowa, abyś, gdy nie będziesz już słyszał tego nauczania, mógł poczuć, że 
w głębi twego serca rozbrzmiewa niebiańskie słowo, podnosząc cię na duchu i zapraszając do 
bezpośredniego dialogu z twoim Panem. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 238  
 
1 Umiłowany ludu, Mistrz mówi do ciebie: Przychodzę z pragnieniem dla Mojego ludu, dla 
sanktuarium, które jest obecne w twoim sercu. Nadszedł czas, aby ci, którzy zamknęli ją dla Mnie, 
otworzyli ją na uduchowienie. Ci, którzy ją zniszczyli, niech ją odbudują i nadadzą jej solidność. Z kim 
jest w ciemności, niech będzie oświecony światłem wiary. Ale zaprawdę, powiadam wam: nie traćcie 
czasu na budowanie materialnych miejsc kultu, myśląc, że pobożność, łaska i sztuka, którą na nie 
przeznaczacie, jest najlepszą czcią, jaką możecie mi ofiarować. 
Pozwalam wam jedynie na przygotowanie prostych miejsc, w których będziecie mogli schronić się 
przed niesprzyjającą pogodą lub przed ciekawskimi spojrzeniami. Nie powinniście nazywać tych 
miejsc, które są przeznaczone tylko dla waszych zgromadzeń, "świątyniami", bo mogłoby się zdarzyć, 
że ignoranci zaczęliby czcić te miejsca, jakby były święte. 
2 Nie wprowadzaj rytuałów i ceremonii do swoich usług. Czyniąc to, możecie oddalić się od misji, 
którą wam powierzyłem, a która polega na szerzeniu miłosierdzia i miłości. 
3 Prostota i prostactwo, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, jest tym, o co was proszę. Dzięki temu 
będziecie mieli Moją Obecność pełną chwały w waszej duszy. 
4 Jestem w sercu i żyję w twojej duszy. Dlaczego mielibyście reprezentować mnie poprzez przedmioty 
materialne, skoro czujecie moją Boską obecność w najgłębszym wnętrzu waszej istoty? Czy nie 
sądzisz, że gdybym miał szukać światowego splendoru, urodziłbym się jako człowiek w świątyni 
Syjonu, a nie w stajni? Jaka przeszkoda mogłaby przeszkodzić Mojemu narodzeniu w tym miejscu, 
skoro wiesz, że Maryja była znana w świątyni, oddana i posłuszna wszystkim Bożym zarządzeniom? 
5 Rozważaj Moje Słowo i pamiętaj, że nigdy nie szukałem zewnętrznej czci u ludzi, że żądałem od nich 
tylko ich miłości, ich podniesienia, ich wiary i wszystkiego, co jest owocem ich duszy; nigdy nie 
szukałem zewnętrznej czci u ludzi, żądałem od nich tylko ich miłości, ich podniesienia, ich wiary i 
wszystkiego, co jest owocem ich duszy 
6 Przez pewien czas będziecie mieli jeszcze te miejsca, aby świętować wasze spotkania. Są one 
bowiem nadal konieczne, abyście mogli w nich usłyszeć słowo, które zostawiam wam do zgłębienia i 
spróbować je wykorzystać. Ale czas nauczania was, czas waszego przygotowania minie i wtedy nie 
będziecie ich już potrzebować. 
7 Płomień wiary będzie coraz bardziej rozpalał się w duszy mojego ucznia, każde serce będzie moim 
ołtarzem, miłość do bliźniego będzie dla nich uwielbieniem, a w każdym domu powstanie 
sanktuarium. Sprawisz, że twoi bliźni zrozumieją, że dzięki modlitwie ich dusza wznosi się ponad 
wszystko, co szkodliwe i każdą ziemską niedolę, i będą mogli zrozumieć, że świątynia Pana jest 
uniwersalna, jest nieskończona, jest wszędzie, zarówno w duszy człowieka, jak i w jego ciele, w tym, 
co widzialne i niewidzialne. Zrozumieją, że tak jak minął czas, kiedy składali Mi krwawe ofiary, tak 
samo musi minąć czczenie Boga za pomocą obrzędów lub zewnętrznych ceremonii. Spirytualizacja 
oczyści wasze środowisko ludzkie i Moja Nauka zostanie zrozumiana. 
8 Przyjdzie prawdziwa modlitwa, wzniosłe, duchowe uwielbienie Boga, które jest miłe przed moim 
Boskim spojrzeniem ─ właściwie rozumiana pokuta, która jest skruchą, poprawą i zadośćuczynieniem 
za popełnione przewinienia. W mężczyznach pojawi się prawdziwa miłość oparta na czystości serca, a 
mężczyźni zrozumieją, że do modlitwy wystarczą krótkie chwile, ale aby wypełnić swoją misję 
czynienia dobra wśród ludzi, potrzebują wszystkich chwil swojego życia. 
9 Rozważajcie moje nauki, o uczniowie, zgłębiajcie je, a odkryjecie w ich istocie więcej, o wiele więcej 
niż to, co wyrażają słowa. Pomogę wam i oświecę was, abyście mogli poznać to wszystko, co 
pozostało ukryte w moich słowach, ponieważ umysł nosiciela głosu nie był w stanie tego przekazać. 
10 Witam was dzisiaj. Usiądź przy moim stole. Przyjmuję zarówno tego, kto mnie kocha, jak i tego, 
kto mnie odrzuca. Wszystkich was jednakowo pieszczę, bo wszyscy jesteście Moimi dziećmi. 
11 Ja stawiam się między grzesznikami. Czy jest ktoś na ziemi, kto jest sprawiedliwy? Ofiarowuję wam 
dobra Mojego Królestwa i umieszczam w waszym zasięgu środki do ich zdobycia. Jeśli prosicie Mnie o 
Moje Królestwo Niebieskie, dam wam je, bo jest wam obiecane od początku czasów. Wy, dzieci Pana, 
jesteście dziedzicami Królestwa. Ale ile zasług musicie wykonać, aby zdobyć Ziemię Obiecaną! 
Niektórzy zdobędą ją przez długą i bolesną walkę, podczas gdy inni uczynią wielkie postępy na drodze 



i wkrótce zbliżą się do królestwa światłości. Czy pamiętasz, co obiecałem Dimasowi, gdy był w 
śmierci, gdy widziałem jego skruchę, jego wiarę i jego pokorę? Tego samego dnia zaproponowałem 
mu, aby był ze mną w raju. 
12 Proszę was wszystkich ludzi, uważając tych ludzi tutaj za waszych przedstawicieli: Kiedy 
powstaniesz w sobie, kochać się nawzajem i przebaczać sobie nawzajem swoje winy? Kiedy wreszcie 
zapanuje pokój na waszej planecie? 
13 Przebaczenie, które wypływa z miłości, uczy tylko mojej nauki, i posiada potężną moc 
przemieniania zła w dobro, nawracania i przekształcania grzesznika w człowieka cnotliwego. 
14 Nauczcie się przebaczać, a będziecie mieli początek pokoju w waszym świecie. Gdyby trzeba było 
przebaczyć tysiąc razy, zrobisz to tysiąc razy. Czy nie wiecie, że pojednanie w odpowiednim czasie 
uchroni was od wypicia kielicha cierpienia? 
15 Mówię wam o bólu, na który zasługujecie, który pomnażacie coraz bardziej, a który, gdy nadejdzie 
godzina, przelewa się. Nigdy nie podałbym takiego kielicha Moim dzieciom, ale w Mojej 
sprawiedliwości mogę jeszcze pozwolić wam zebrać owoce waszej niegodziwości, waszej pychy i 
waszej pochopności, abyście mogli powrócić do Mnie skruszeni. 
16 Ludzie podważyli moją moc i moją sprawiedliwość, gdy sprofanowali swoją nauką świątynię 
natury, w której wszystko jest harmonią, a ich wyrok będzie teraz nieubłagany. 
17 Siły elementarne zostaną uwolnione, kosmos zostanie wstrząśnięty, a ziemia zadrży. Wtedy będzie 
przerażenie w ludziach, i będą chcieli uciekać, ale nie będzie ucieczki. Będą chcieli powstrzymać 
rozpętane siły i nie będą w stanie tego zrobić. Będą bowiem czuli się winni i, żałując swej 
zarozumiałości i głupoty zbyt późno, będą szukać śmierci, aby uniknąć kary. 
18 Wy, ludzie, znacie te proroctwa i jesteście odpowiedzialni za wszystko, co się stanie, jeśli nie 
będziecie "wzrastać" i starać się o zachowanie pokoju, który wam powierzyłem; powierzyłem wam 
zachowanie pokoju, który wam powierzyłem; powierzyłem wam pokój, który wam powierzyłem 
19 Przygotuj laskę i swój tobołek podróżny, bo wyślę was jako proroków i posłańców, abyście 
ostrzegali narody. 
20 Jedni pójdą na wschód, drudzy na zachód, a inni do pozostałych punktów i dróg ziemi. 
21 Nie stańcie się próżni na myśl, że jesteście uprzywilejowani, którym dałem Moje polecenia w tym 
czasie, aby was uczynić Moimi uczniami. Ale powiem wam też to: Nie zadowalajcie się tym, że 
jesteście powołani. Zdobywaj zasługi, abyś mógł znaleźć się wśród wybranych. 
22 Oddalcie od siebie wszelką próżność, abyście nie byli podobni robakowi, który się nadyma wilgocią 
ziemi, a potem rozpływa się w nicość. 
23 Nie śpijcie ufając, że bardzo was kocham, abyście się nie potknęli. Chociaż jesteście bardzo 
kochani, jesteście również bardzo sprawdzeni. 
24 Trzy czwarte powierzchni Ziemi zniknie, a tylko część pozostanie jako schronienie dla tych, którzy 
przetrwają chaos. Będziecie świadkami wypełnienia się wielu proroctw. 
25 Wy, ludzie, wypełniajcie Moje dekrety, a Ja sprawię, że spełnią się wam rzeczy obiecane. 
26 Módlcie się, czuwajcie, siejcie miłość, rozsiewajcie światło, zostawiajcie ślad miłosierdzia, a 
będziecie w pokoju z waszym sumieniem i w harmonii ze Stwórcą. 
27 Słuchaj uważnie tego słowa, tak że potem można interpretować go i zasiać go w sercach swoich 
bliźnich. Nie poprzestawajcie na jej zrozumieniu: mówcie o niej, dawajcie przykład i nauczajcie przez 
wasze uczynki. Bądźcie wrażliwi, abyście wiedzieli, kiedy jest właściwy moment, aby mówić i kiedy 
jest właściwy czas, aby wasze działania świadczyły o mojej nauce. 
28 Daję wam jeden język do rozpowszechniania mojego słowa, a tym językiem jest duchowa miłość, 
która będzie zrozumiana przez wszystkich ludzi. Jest to język przyjemny dla ucha i serca ludzi, który 
zburzy, kamień po kamieniu, wieżę Babel, którą zbudowali w swoich sercach. Wtedy skończy się mój 
sąd, bo wszyscy będą uważać się za braci i siostry. 
29 Pola są otwarte i żyzne, ludzie. Przygotujcie się duchowo i fizycznie, a spełnicie warunki, by 
wyruszyć i zasiać ziarno tego objawienia, torując drogę nowym pokoleniom. 
30 Obiecałem wam zesłać duchy wielkiej światłości, aby żyły wśród was. Czekają oni tylko na czas, 
aby zbliżyć się do ziemi, wcielić się i wypełnić wielką misję odbudowy. A kiedy te duchy będą żyły na 
tym świecie, czego będziecie musieli je nauczyć? Zaprawdę, powiadam wam: Nic! Przyjdą bowiem, 
aby nauczać, a nie aby się uczyć. Będziecie zdumieni, gdy usłyszycie, jak opowiadają o głębokich 



rzeczach z dzieciństwa, zobaczycie, jak rozmawiają z uczonymi i teologami, zadziwiają dorosłych 
swoim doświadczeniem i uczą dzieci i młodzież właściwej drogi. 
31 Błogosławiony dom, który przyjmuje jednego z tych duchów w swoim łonie. Jakże ciężkie będą 
brzemiona pokuty, które poniosą ci, którzy próbują przeszkodzić w wypełnieniu misji Moich 
posłańców! 
32 Wiedzcie więc, dlaczego chcę, abyście się oczyszczali i odnawiali coraz bardziej, tak aby wasze 
owoce były coraz czystsze z pokolenia na pokolenie. 
33 Może to właśnie twój dom będzie tym, do którego dotrą te istoty światła? Jeśli jesteście gotowi, 
wybiorę was; jeśli nie jesteście, poszukam odpowiednich serc i poślę je tam. 
34 Wy tutaj wierzycie w moje proroctwa. Ale będzie wielu, którzy odrzucą moje słowa w tym czasie, 
tak jak odrzucili poprzednie objawienia. Ale nie obawiajcie się, bo gdy moje słowa się spełnią, oni 
pierwsi opuszczą twarze, zawstydzeni swoją niewiarą. 
35 Każde boskie objawienie, które zostało zanegowane przez ludzi, zostanie uznane i uwierzone. 
Wszystko, co zostało zapomniane lub ukryte przez kościoły i sekty, wyjdzie na jaw. 
36 Swoim przykładem nauczajcie świat, aby z duchowością i szacunkiem wnikał w naukę tego, co 
zostało objawione przez Ojca, i nie próbował wychodzić poza to, co zostało przez Niego udzielone. 
Miłość, pokora, szacunek ─ tego trzeba uczyć ludzkość, która zawsze zamierzała zgłębiać tajemnice 
Pana bez przygotowania duchowego. 
37 Czy nie szanujesz sypialni swoich rodziców? Wtedy jeszcze bardziej szanujcie tajemnice waszego 
Ojca Niebieskiego. Jest tak wiele tego, co wam objawiłem i pokazałem, że jeszcze nie zdążyliście tego 
wszystkiego pojąć, a już prosicie o nowe tajemnice do przeniknięcia. 
38 Wam, uczniom wyższej nauki, mądrości, która należy do życia wyższego niż życie ludzkie, mówię, 
abyście nie pragnęli wiedzieć więcej, wiedzieć więcej niż to, co wam objawiam, ponieważ wkrótce 
popadlibyście w błąd. Przekazałem wam wiele nauk i mam jeszcze więcej do przekazania poprzez 
pośrednictwo ludzkiego intelektu. Wciąż będziecie wiedzieć wiele nowych objawień i będziecie 
rozumieć więcej niż to, co sobie wyobrażaliście. 
39 Słowo moje, które jest nauką Bożą, będzie się zawsze łączyć z próbami i wydarzeniami w waszym 
życiu, aby ta nauka coraz bardziej utwierdzała się w waszych sercach i abyście nie byli uczniami 
teoretycznymi, lecz takimi, którzy swoimi uczynkami dają świadectwo mojej prawdzie. 
40 Czyż nie jest tak, że często nie rozumiecie żadnego z moich słów, dopóki nie przejdziecie próby? 
41 Gdy mówiłem wam czasem o nieśmiertelności duszy, o fałszywych wyobrażeniach, jakie macie o 
życiu i śmierci, nie rozumieliście mnie w czasie, gdy słyszeliście moją naukę. Lecz wtedy w waszym 
domu dotknęła was próba, widzieliście krewnego odchodzącego z tego świata, a wasze oczy 
otworzyły się na rzeczywistość, na światło prawdy i dziękujecie Mi za to, że we wszystkich Moich 
dziełach umieściłem tyle doskonałości i że wyrwałem was z waszej ignorancji i błędu. 
42 Wejdźcie w moje słowo umysłem i duchem. Skoncentrujcie się na rdzeniu waszej istoty, aby 
między duchem a ciałem była tylko jedna wola. W ten sposób łatwiej zrozumiecie moją Naukę i z 
większym wzniesieniem pokonacie próby. 
43 Błogosławieni ubodzy w dobra tego świata, którzy przyjmują chleb Mojego słowa z pragnieniem, 
aby być wielkimi, bo na Mojej drodze to osiągną. Błogosławieni, którzy choć bogaci na świecie, 
pozostawiają swoje wygody, aby uczyć się ode Mnie, albowiem oni poznają prawdziwe bogactwo. 
44 Dziś mój Duch zstępuje na ludzkość w promieniu światła, w czasie, gdy nie ma ani strachu przed 
moją sprawiedliwością, ani miłości do siebie nawzajem. 
45 Jesteście ludem pokornym, świadkami Mojej obecności i Mojego słowa. Lecz w tym ludzie brakuje 
miłości i nie widzę szacunku dla Mojego przejawu, ponieważ przyzwyczaili się do niego. To jest 
powód, dla którego czasami wzywam was do odpowiedzi, atakując obojętność waszych serc Moim 
słowem pełnym sprawiedliwości. 
46 Rozważcie, uczniowie: jeśli teraz nie będziecie mieli szacunku dla tego Bożego dzieła, to później 
nie będziecie mogli być tymi, którzy idą drogą wypełniania obowiązków jako posłuszni pracownicy w 
dziele waszego Mistrza. 
47 Obecny czas jest próbą dla ludzkości. Wielkie narody świata przygotowują się do ataku na siebie 
nawzajem jak krwiożercze bestie zaślepione nienawiścią. Małe ludy są w strachu przed znakami 



wojny, która oznacza smutek i zniszczenie. Domy stają się ponure, serca biją z przerażenia, a tych, 
którzy kochają pokój i sprawiedliwość, dręczy myśl o wojnie, która zagraża pokojowi ludzkości. 
48 Ileż to marzeń o postępie rozbija się w tych chwilach! Ileż to iluzji zostało rozbitych, a ileż żyć 
skazanych już na śmierć. To jest godzina, aby rozpocząć waszą pracę, aby wasza obecność była 
odczuwalna w świecie, o ludzie. To jest właściwy czas na modlitwę. 
49 Módlcie się, aby wasza wiara była odczuwalna i aby wasze serce zjednoczyło się z sercem 
wszystkich tych, którzy wzywają mnie w tej godzinie udręki, prosząc o pokój dla świata. Módlcie się 
za tych wszystkich, którzy odwrócili się od wszelkiego czynnego używania duszy i żyją jedynie w 
pogoni za materialnym celem, który wyznaczyli sobie z powodu swoich roszczeń do władzy, swoich 
nienawiści. 
50 Wypełnij przestrzeń głośnymi myślami. Niech każdy z nich będzie jak miecz, który walczy w 
niewidzialnym świecie ─ tam, gdzie wibrują myśli ludzi ─ aby zniszczyć ciemne siły, które grożą 
zawładnięciem światem. Miej jednak wiarę w moc modlitwy. Bo jeśli myślisz, że jest zagubiony w 
nieskończoności, to nie będzie miał niezbędnej mocy, aby dotrzeć do umysłów twoich bliźnich. 
51 Myśli wasze zawsze do mnie docierają, choćby były niedoskonałe, i wysłuchuję waszych modlitw, 
nawet jeśli brakuje im wiary, którą zawsze powinniście w nich pokładać. Powodem tego jest to, że 
Mój Duch odbiera wibracje i uczucia wszystkich istot. Ale ludzie, którzy z powodu swojego egoizmu 
trzymają się z dala od siebie, z dala od życia duchowego, z powodu materializmu, w który dali się 
dzisiaj zaplątać, nie są przygotowani do tego, by móc porozumiewać się ze sobą za pomocą swoich 
myśli. Niemniej jednak mówię wam, że konieczne jest, abyście zaczęli ćwiczyć swoje umysły. Aby to 
osiągnąć, "przemawiaj" do dusz, nawet jeśli nie otrzymasz od nich wyraźnie odczuwalnej odpowiedzi. 
52 Jutro, kiedy wszyscy nauczą się dawać, będą otrzymywać coraz więcej wskazówek duchowego 
zrozumienia, o jakim ludziom się nie śniło. 
53 Jeszcze raz powtarzam wam, że przyjmuję każdą myśl i każdą prośbę. Świat natomiast nie wie, jak 
przyjmować Moje natchnienia, nie przygotował się, by pozwolić Moim Boskim myślom zabłysnąć w 
swoim umyśle, ani nie słyszy Mojego głosu, gdy odpowiadam na jego wołanie. Ale ja mam wiarę w 
ciebie, wierzę w ciebie, ponieważ stworzyłem cię i obdarzyłem cię duszą światła, która jest iskrą 
Moją, i duchem, który jest obrazem Moim. 
54 Gdybym wam powiedział, że nie oczekuję od was doskonałości, byłoby to tak jakbym wam 
oświadczył, że zawiodłem w największym dziele, które wyszło z Mojej Boskiej Woli, a tak nie może 
być. 
55 Wiem, że żyjesz w czasie, kiedy twoja dusza odniesie zwycięstwo nad wszystkimi pokusami, które 
napotka na swej drodze, po czym wzniesie się pełna światła do nowego istnienia. 
56 W tym przejawie, który miałem dzisiaj z wami, dałem wam tylko instrukcję, która posłuży wam do 
tego, byście mogli wyobrazić sobie, jak w przyszłości będzie wyglądała wasza komunikacja z Ojcem i z 
waszymi bliźnimi poprzez myśli. To jest cel, który musisz osiągnąć. Ale musicie uważać, aby nie dojść 
do tego za pomocą środków, które są nieodpowiednie dla tak głośnej pracy jak ta. 
Studiujcie, działajcie, wytrwajcie, a niepostrzeżenie w końcu osiągniecie dyskurs ducha z duchem. 
57 Dziś przychodzicie pod cień drzewa, gdzie słyszycie głos, który mówi do was po raz trzeci, głos 
Ducha Świętego. 
58 Twoje wywyższenie w tym dniu było wielkie, bo miałeś próby na swojej drodze. 
59 Strach ogarnął wasze serca w ostatnich dniach, a wy się "przebudziliście". Zmęczeni przebudzili 
się, a słabi powstali, pragnąc "drzewa", na którym można znaleźć siłę, by przetrwać wichry. 
60 Dlaczego się boicie, ludzie, choć jesteście pod ochroną miłosierdzia Mojego? Aby nie zabrakło ci 
wiary, podążaj za Moimi wskazówkami, pamiętaj, że ilekroć zaufasz Mi, Moje słowo jest w twoich 
ustach, Moje światło w twoim rozumie. Wtedy masz zdumiewających mężczyzn. Nie zapominajcie, że 
ilekroć wasza nieufność oddzielała was ode Mnie, tylekroć widzieliście, że wszelka moc od was 
odchodzi. 
61 Dusza twoja bardzo się boi niewoli, bo ją zna; bardzo się boisz jarzma faraona. Kochasz wolność na 
świecie, a przez nią szukasz pokoju. Nie chcecie wojny, krwi i bólu; staracie się zdobyć zasługi, aby 
wasze dzieci nie popadły w chaos, i modlicie się o jasność, o odnowienie siebie i o zachowanie 
odrobiny czystości. 
62 Tylko ja mogę dać wam pokój, ponieważ istnieje on tylko we mnie. 



63 Pragnąc tego pokoju, przyjrzyjcie się uważniej wspólnotom religijnym, a nie znajdziecie go. 
Słuchajcie wyznaczonych rzeczników, a przekonacie się sami, że ich słowo nie zawiera esencji pokoju. 
Szukajcie pokoju od królewskich siedzib do najnędzniejszych ruder, a nie znajdziecie go, bo odszedł 
od ziemi w tym czasie. 
64 Dlaczego serca wierzących i niewierzących czują się zalane pokojem, gdy słyszą Moje słowo w tych 
skromnych salach spotkań? Czy sam ten fakt nie wystarczy, aby udowodnić wam, że to mój Boski 
Duch daje wam znać o sobie? 
65 Po raz trzeci przychodzę, aby przynieść wam Mój pokój, napełnić was odwagą, wiarą i siłą oraz 
przypomnieć wam, że jesteście przeznaczeni do niesienia błogosławieństwa i pokoju w sercach ludzi. 
Ludzkość już czeka i tęskni za tymi, którzy wyciągną do niej rękę w prawdziwym miłosierdziu, które 
ma nadejść, a ziemia jest już żyzna, aby zasiać na niej ziarno miłości. Od wsi do wsi plaga wciąż się 
rozprzestrzenia, wybuchają nieznane choroby, z którymi nauka nie potrafi walczyć. Zamęt 
światopoglądowy i degeneracja moralna doprowadziły świat do przepaści. Ale moi wysłannicy jeszcze 
nie przybyli, aby ulżyć tym cierpieniom i przynieść światło tym ciemnościom, ponieważ są bardzo 
powolni w przygotowaniu się. 
66 Jeśli ktoś się waha, bo uważa się za potrzebującego i jego ubrania zgrzebne lub ubogie, to dlatego, 
że jest bez wiary i nie zdając sobie z tego sprawy, bluźni mojej boskości. 
67 Czy nadal kłaniasz się przed możnymi tej ziemi? Czy nadal jesteś pod wrażeniem ludzkich 
bogactw? Nie, mój ludu, jedyną wielką rzeczą i prawdziwą wartością w życiu człowieka jest rozwój 
duszy w górę, i do tego prowadzi was moje słowo. 
68 Jakże potrzebujący ci, którzy byli wielcy i potężni na ziemi, przybywają do Moich drzwi w niebie, 
ponieważ zapomnieli o skarbach duchowych i drodze do życia wiecznego! Podczas gdy prawda o 
moim Królestwie jest objawiona pokornym, jest ona ukryta przed uczonymi i wykształconymi, 
ponieważ uczyniliby oni to samo z mądrością duchową, co uczynili z nauką ziemską: Będą szukać w 
tym świetle tronów dla ich próżności i broni dla ich kłótni. 
69 Kim jesteś ty, któremu wyjawiłem tę tajemnicę? Wiesz tylko, że żyłeś wcześniej, ale nie wiesz, kim 
byłeś. Dlatego nie wiecie, kim jesteście i kim będziecie, skąd przyszliście i dokąd zmierzacie. Dlatego 
przyszedłem do was jako Mistrz, żeby nauczyć was wszystkiego, czego nie wiecie. 
70 W pierwszym czasie Jakub i jego rodzina uznała prawdziwego Boga, a kiedy Ojciec zobaczył, że ci 
ludzie zachowali ziarno wiary w Jego boskość, posłał ich, aby zamieszkali na łonie pogan i 
bałwochwalców, aby tam mogli świadczyć o Jego istnieniu i mocy. 
71 Tam rodzina patriarchy rozmnożyła się, jego dzieci stworzyły nowe rodziny, a te stały się 
plemionami. Ale król tej ziemi bał się tego ludu, który wyrósł pod jego panowaniem. Odebrał im 
wolność i uczynił z nich swoich niewolników, zakuwając ich w łańcuchy i narzucając im poddaństwo. 
72 Próba ta była wielka, długotrwała i bolesna. Mężczyźni pracowali i załamał się pod biczem, a płacz 
i gorycz była w sercach kobiet. Na tym ludzie ważyli upokorzenia i nieszczęścia, aby udowodnić swoją 
wiarę i siłę przeciwko poganom. Ale Ojciec, poruszony smutkiem swego ludu, a także dlatego, że 
chciał objawić swą moc faraonowi, powołał człowieka imieniem Mojżesz, którego przygotował i 
natchnął, aby wybawił swój lud. Powiedział do niego: "Idź i objaw moją sprawiedliwość i moc przed 
faraonem i przed moim ludem, bo nawet moi stali się słabi, zapomnieli o mnie i pozwolili, aby ich 
serca zostały zainfekowane przez zwyczaje i wierzenia pogan. Wam, którzy pozostaliście wierni, daję 
to posłannictwo, abyście mogli rozpalić w sobie ideał wolności i sprawić, by faraon pozwolił Izraelowi 
udać się do Kanaanu, Ziemi Obiecanej, aby służyć swemu Bogu. Dopilnuj, aby lud się modlił, aby 
'czuwał' i zdawał sobie sprawę, że nie osiągnie swojej wolności za pomocą broni morderczej." 
73 Człowiek ten kilkakrotnie stawał przed faraonem, aby domagać się wolności ludu, która za każdym 
razem była mu odmawiana. Wtedy Pan dał odczuć swoją sprawiedliwość, a plagi i klęski zostały 
wylane na Egipt, aż ból i zniszczenie osiągnęły taki stopień, że król wezwał Mojżesza do siebie i 
pozwolił mu i jego ludowi opuścić swoją ziemię. 
74 Gdy Izrael wyszedł, pragnąc wolności, faraon spostrzegł, że ten człowiek ma rzeczywiście boską 
władzę. 
75 Mojżesz wzmocnił wiarę swoich ludzi tak, że będą one znosić trudy i cierpienia podróży. 
Wędrówka była długa i niebezpieczna, a wielu upadło w drodze, pokonanych przez wyczerpanie lub 



starość, nie będąc w stanie ujrzeć ziemi obiecanej. Ale ich dzieci dotarły do ziemi mlekiem i miodem 
płynącej, która czekała na lud Izraela. 
76 Ta ziemia była jak nowy raj dla tych, którzy ją zdobyli. Był tam pokój, płodność i obfitość, szerokie 
doliny, krystaliczne wody i pogodne niebo, i że ludzie rozmnażali się w nim. Tam rozkwitło jego 
uwielbienie dla prawdziwego Boga. 
Ale ten pokój i szczęście nie trwały wiecznie, bo ludzie, nawet w środku tej ziemi błogosławieństwa, 
wpadł w pokusę, bałwochwalstwa i niezgody. Stracił on swoją żywotność i został ponownie 
zdominowany przez pogańskie i żądne władzy ludy. Tak długo, jak się modlił i szukał mnie, był silny. 
Ale kiedy zapomniała o mnie dla wszystkich swoich przyjemności i próżności, straciła moją łaskę. 
77 Pamiętajcie o mądrości Salomona i o natchnieniu Dawida. Wielki był splendor ich królestw, ale 
kiedy wpadli w pokusę, stracili wszystko. 
78 Lud ten znowu stał się trybutariuszem obcych narodów, a później poddanym Cezara. Lud 
zapomniał o przymierzu z Jehową i Ojciec musiał je odnowić, aby wypełniło się słowo proroków, 
przez które ludowi obiecano Zbawiciela, Mesjasza. Mesjasz stał się człowiekiem, aby uratować 
wszystko, co zostało utracone i nauczyć świat drogi, która prowadzi do duchowego domu, do 
królestwa niebieskiego, do prawdziwej ziemi obiecanej. 
79 Nowym Wybawicielem był Chrystus, który nauczył was łagodności, i który, gdy znalazł swoich ludzi 
sługami, nauczył ich "oddawać Cezarowi to, co jest Cezara, a Bogu to, co jest Boga", i w ten sposób 
uwolnił ich dusze. 
80 Tak jak Mojżesz nie wszedł do Ziemi Obiecanej i oglądał tylko jej cienisty obraz z wysokości góry, 
tak Chrystus oglądał z krzyża Królestwo Niebieskie, w którym będzie oczekiwał wszystkich swoich 
dzieci. 
81 Jak bardzo cierpieli ci, którzy poszli za Mną! Przez kraje, prowincje i imperia były one poszukiwane 
i prześladowane. Na ich drodze stanęły bicze, męczeństwo i szafot z krwi, a wielu szukało wnętrza 
ziemi, aby móc bez lęku modlić się i wymawiać Moje Imię. Jednak jak często ręka kata drżała przed 
chrześcijaninem, gdy widział jego niezłomność i wiarę! Jakże często nawet władcy drżeli w ich 
obecności, lub gdy słyszeli natchnione słowo ich ofiar, którzy umierali z imieniem swego Mistrza na 
ustach. 
82 Szlak Jezusa był krwawy, i tą drogą szli apostołowie i męczennicy. Ale walka zakończyła się, gdy 
wreszcie zaświeciło światło w duszy ludzkiej, która została pokonana i zwyciężona przez tak wiele 
cudów wiary i tak wiele ofiar miłości. 
83 Słowo moje rozbrzmiewało w narodach, a nauka moja przenikała do serc, i nastał czas, gdy na 
ziemi odczuwano pokój Królestwa Bożego. Chrystus był kochany zarówno przez królów, jak i przez 
ubogich, a jego obecność była odczuwalna w sercach. Narody zbliżyły się jeden po drugim, a wiele 
wrogości zniknęło. Moje imię było wtedy wymawiane z miłością we wszystkich językach. 
84 Ale gdzie są ci ludzie, którzy pokonali faraona i wytrzymali próby na pustyni? Gdzie są też ci, którzy 
potem, swoją ofiarną śmiercią, pokonali imperia i reżimy, mając za broń tylko słowo Jezusa? 
Zaprawde, powiadam wam, oni sa na ziemi. 
85 Ale znowu o Mnie zapomniano, a Moje Prawo i Moja Nauka zostały sfałszowane. Potem ponownie 
posłałem na ziemię dusze wierne, pokorne i bezinteresowne, aby dawały świadectwo o Moim 
przyjściu i Moim słowie. Lecz tego ludu nie utworzyłem w tym czasie z jednej rasy, ani z jednego 
narodu. Albowiem powiedziałem wam, że Izrael, lud Boży, nie jest założony w ciele, lecz w duchu. 
Jestem jedynym, który może oświecić, kim jesteś, i mówię ci to. Ujawniam wam to, co przyszliście 
zrobić, i wskazuję wam punkt, do którego powinniście zmierzać. Jesteście nasieniem tego silnego 
ludu i przyszliście do tego życia, aby walczyć o osiągnięcie Królestwa Pokoju Ducha i przynieść światło 
światu, tak jak w innym czasie pokonaliście trudy pustyni, aby dotrzeć do Ziemi Obiecanej. 
86 Dlatego pokażę wam wasze dziedzictwo i objawię wam wasze dary, aby były one narzędziami, 
którymi uprawiacie pola, i bronią, z którą walczycie. 
87 Więc czego się boisz? Czy chcecie nadal być niewolnikami? "Nie, twoje serce mówi do mnie. 
88 Zapowiedziałem wam, poprzez różnych głosicieli, wielki chaos na ziemi. Podczas gdy jedni wierzyli, 
choć byli jeszcze senni, inni wątpili, dlatego trzeba było, aby wieść o wojnie dotarła do nich, aby się 
obudzili. Trzeba było, aby ich dzieci zostały wezwane do broni, aby uwierzyły w moje słowo, gdy 
zobaczą jego spełnienie. 



89 Czuwajcie i módlcie się i nie martwcie się o swoich synów, bo uczynię ich żołnierzami pokoju 
wśród tłumów. 
90 Eliasz idzie przed tobą i narodami, torując drogę i uwalniając dusze poprzez światło prawdy. 
91 Nauczcie się oceniać moje słowo i zgłębiać je, abyście mogli odkryć jego boską istotę. 
92 Uczynię cię silnym i zostawię ci moje błogosławieństwo. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 239  
 
1 Poczuj mnie, bo jestem bardzo blisko ciebie. Ten, kto jest przekonany o Mojej Obecności, odczuwa 
Mnie w głębi swego serca. 
2 Jeszcze raz powtarzam: nikt nie zmusza cię do wiary, ani do pójścia za Mną. Światło wiary samo się 
zapali i wydobędzie waszą miłość. 
3 Jesteś uprzywilejowaną istotą w tej dolinie ziemskiej, którą obdarzyłem darem rozumu i którą 
umieściłem pośród rozległego świata pełnego dzieł, stworzeń i przejawów Mojej mocy, które 
świadczą o tym, że Ten, który dał im życie, jest wszechmocny 
4 Od początku dałem człowiekowi wolność myśli, ale zawsze był on niewolnikiem ─ raz z powodu 
fanatyzmu, innym razem jako niewolnik fałszywych wierzeń faraona i cesarza. To jest powód, dla 
którego w tej chwili jest on zaślepiony wobec wolności, którą umysł obecnie osiąga i jasności, która 
ukazuje się jego oczom, ponieważ jego umysł nie jest przyzwyczajony do tej wolności. 
5 Człowiek zmniejszył moc swojego zrozumienia duchowego, i dlatego wpadł w fanatyzm, chodził w 
krzywych dróg, a on był jak cień woli innych. 
6 Stracił swoją wolność, nie był już panem siebie, ani swoich myśli. 
7 Lecz nadeszła era światła, czas, w którym musicie zerwać łańcuchy i rozwinąć skrzydła, aby 
swobodnie wzlecieć w nieskończoność w pragnieniu prawdy. 
8 Duchowość to wolność. Dlatego ci, którzy słuchają Mnie w tym czasie i zrozumieli znaczenie tej 
wyzwalającej Nauki, widzą otwierającą się przed nimi szeroką dolinę, w której będą walczyć i 
świadczyć, że nadszedł czas, kiedy Bóg, Wszechmogący Stwórca, przyszedł, aby nawiązać dialog 
między Nim a człowiekiem. 
9 Tego bezpośredniego związku, który ludzie uważali za niemożliwy, pomiędzy Bogiem, który jest całą 
Mocą, Mądrością i Doskonałością, a ludzkim stworzeniem pełnym ubóstwa, ignorancji i grzechu, 
dokonałem. To ja przyszedłem do ciebie. 
10 Kto mógł przypuszczać, że człowiek może obcować ze swoim Panem? Myśleliście, że jest to tylko 
przywilej sprawiedliwych i proroków, którzy zaślepieni własnymi wizjami upadali i ogłaszali nadejście 
Mesjasza, a ich modlitwa była tak głęboka i żarliwa, że wpadali w zachwyt i mogli oglądać to, co 
Boskie. 
11 Dziś jest twardość w sercach, wiele niewiary wobec duchowego, a ludzie ograniczają się do wiary 
tylko w to, co mogą pojąć i czego nie odrzucają, choć w ich wnętrzu nigdy nie przestają sobie 
wyobrażać życia, które czeka ich poza śmiercią. 
12 Udzielam wam tej nauki używając ludzkiego umysłu, takiego jak wasz, abyście mogli odczuć to 
słowo bardzo blisko siebie. Co to znaczy, że Ja daję się poznać przez grzesznego człowieka, gdy ten 
umie się przygotować na przyjęcie Mnie? 
13 Co jest dziwnego w tym, że w ten sam sposób daję o sobie znać, kiedy mówię do was we śnie, 
kiedy wszędzie, gdzie chodzicie i stoicie, kiedy najbardziej mnie potrzebujecie, dotykam waszego 
serca moją miłością? Jest w tobie coś, co wznosi cię ponad świat, w którym żyjesz. Co to może być, 
ale dusza duchowa, która jest obrazem Boskości? 
14 Przebudźcie się, ludzie, zrozumcie Mnie. Zajmijcie się Moją nauką i waszą duszą duchową. 
15 Przychodzę do was jako Mistrz i jako Ojciec. Każda nauka, której wam udzielam, umacnia was do 
pracy w ciągu dnia, która was czeka. Jest bowiem Moją Wolą, abyście pośród chaosu światopoglądów 
i doktryn zachowali spokój i byli tymi, którzy podają prawidłową interpretację Mojej Nauki. 
16 Niektórzy dziwią się, bo Ja daję się poznać przez człowieka i nie są pewni, czy stało się to z woli 
Ojca, czy z woli człowieka. Ale ja wam mówię: to Mistrz zaskoczył ludzkość ─ "czysty oblubieniec", 
który zastał dziewice śpiące, a ich lampy zgaszone. 
17 Są wspólnoty religijne, które starają się przygotować na mój powrót, nie wiedząc, że już jestem w 
trakcie rozstania 
18 Wezwałem wszystkich, i rzeczywiście Moje wezwanie i wieść o tym, że obecnie daję się poznać 
ludziom, dotarła do każdego zakątka ziemi, wraz ze świadectwami i dowodami, które mówią o Mnie: 
grzesznicy odnowieni, niewierzący nawróceni, "umarli" wskrzeszeni, nieuleczalnie chorzy uzdrowieni, 
opętani uwolnieni od zła. 



19 Ale znalazłem wielu głuchych, innych próżnych w swoim ziemskim prestiżu, a jeszcze innych zbyt 
bojaźliwych, aby uczynić Moje objawienie znanym jako Duch Prawdy. Przyjmowałem i uczyłem 
wszystkich, którzy przychodzili do Mnie i ufali Mojej miłości. 
20 Gdyście przyszli do tego źródła, oczyściliście się wszyscy od prochu, któryście wzięli na świecie, 
abyście byli godni brać chleb ze stołu, i abyście nie splugawili liścia zakonu mego. 
21 Zbliża się godzina, kiedy sąd będzie w pełni odczuwalne w świecie. Każda praca, każde słowo, i 
każda myśl będzie sądzony. Od możnych ziemi, którzy rządzą narodami, aż do najmniejszych, wszyscy 
oni będą zważeni na mojej boskiej wadze. 
22 Ale nie mylcie sprawiedliwości z odpłatą, ani zadośćuczynienia z karą. Pozwalam wam bowiem 
tylko zbierać owoce waszego siewu i spożywać je, abyście mogli poznać po ich smaku i działaniu, czy 
są dobre, czy szkodliwe, czy zasialiście dobro, czy zło. 
23 Niewinna krew przelana przez ludzkie przewinienia, żałoba i łzy wdów i sierot, banitów, którzy 
cierpią nędzę i głód - wszyscy oni wołają o sprawiedliwość, a moja doskonała i kochająca, lecz 
nieubłagana sprawiedliwość spada na wszystkich. 
24 Odbieram człowiekowi jego trony, jego arogancję, z którą mnie wyzywa, jego władzę. Przekonuję 
go, że jest Moim dzieckiem i że chcę, aby był pokorny, bo Moje Królestwo należy do pokornych i chcę 
mu je dać jako dziedzictwo. Pamiętajcie, że powiedziałem: "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 
ucho igielne, niż bogatemu wejść do nieba". 
25 Bądźcie zawsze ze Mną, a zawsze będziecie mieć Mój pokój. 
26 "Robotnicy", rozważcie, jak schodzę, aby zebrać owoce, które zebraliście z Mojej posiadłości. 
27 Choć niektórzy patrzą na mnie z zimnym sercem, inni pytają mnie z zainteresowaniem, a niektórzy 
dziękują mi, bo radość wyrywa się z ich serca; jestem jedynym, który jest zainteresowany nimi, 
jestem jedynym, który jest zainteresowany nimi 
28 Zaprawdę powiadam wam, wysiłek, jaki macie dzisiaj, aby uprawiać pola, które były jałowe 
przedtem, da pokój i radość waszej duszy. 
29 Jakiego pokoju doświadczyło twoje serce po tym, jak objęłaś ramionami zmęczonego i dałaś 
światło rozumu temu, którego duchowe zdolności zostały zakłócone. 
30 Z pewnością potrzebowaliście dużo czasu, by rozwinąć swoje zdolności i dary, ponieważ ten 
rozwój nie rozpoczął się w waszym obecnym materialnym życiu. Ani strach, ani brak wiary nie 
powstrzymuje was od kroczenia z większą pewnością, choć jest wśród was wiele dusz, które mogą 
nazywać się pierworodnymi wśród ludzkości. 
31 Teraz żyjecie w Trzeciej Erze, w której dałem się poznać poprzez ludzki intelekt ─ przejaw, który 
właśnie dobiega końca, ale po którym nie utracicie Mnie, ponieważ jestem blisko każdego, kto wie, 
jak Mnie szukać i oczekiwać. 
32 Kiedyś, gdy wycofałem się na pustynię, nie opuściłem ludzkości, lecz myślałem o niej i cierpiałem 
dla niej. Później, kiedy ziemia otworzyła się, aby być grobem Mojego Ciała, również nie oddzieliłem 
się od Moich dzieci. Bo poza śmiercią, którą mi dałeś, Duch mój zmartwychwstał, aby być we 
wszystkich jako światło zbawienia. 
33 Kiedy mówię wam, że moje słowo skończy się pod koniec 1950 roku i że mój świat duchowy nie 
będzie już do was przemawiał, zrozumcie, że zarówno Ojciec, jak i jego duchowi słudzy będą nadal 
czuwać nad waszym życiem i wstawiać się za ludzkością i za każdą zbłąkaną duszą potrzebującą 
światła. 
34 Oto Ja zapisuję wam nowy testament, który nie ulegnie zepsuciu, ponieważ pozostawiam go 
zachowanego w świątyni waszego serca, gdzie Ja mieszkam. Jakże więc moglibyście mnie utracić, 
skoro nosicie mnie w sobie? 
35 Będziecie studiować moje nauki, w których znajdziecie sprawiedliwość w niektórych, mądrość i 
pouczenie w innych, pocieszenie i balsam w innych, a proroctwo w niektórych. Moje słowo jest 
prawem i przykazaniem, jest drogą i celem, jest miłością. Czuwajcie, bo w czasach walki pokusy będą 
czyhać na wasze kroki, a im większe będzie wasze postanowienie odnowy i wasze oddanie moim 
naukom, tym silniejsze będą głosy i wezwania, które będą próbowały sprowadzić was na manowce. 
Dlatego daj stanowczość do swojej duszy, tak że można osiągnąć męskość i siłę dobrych żołnierzy. 
36 Poczuj wszystkie moje pocałunki miłości i pokoju. 
37 Odpoczywajcie z Mistrzem, umiłowani uczniowie. Odpocznij swoją duszę i wzmocnij swoje ciało. 



38 Ja rzucam Moje Światło na wszystkich bez różnicy ras i klas, tak jak we wszystkich czasach i do 
wszystkich ludów posyłałem wielkie Duchy, aby się wcieliły, przez które ludzkość otrzymywała Moje 
Boskie Orędzia, Prawo, proroctwa, objawienia... 
39 W Mojej miłości do was, Ja również stałem się człowiekiem, abyście czuli Mnie bardzo blisko, a 
chociaż wielu nie rozpoznało Mnie w Jezusie, później stało się to w nich światłem i zrozumieli swój 
błąd i pokochali Mnie 
40 Znowu daję wam Moją naukę. Ale zamiast stać się człowiekiem, teraz Ja daję się poznać przez 
niego. 
41 Ynajduję was na duchowym manowcu, słabych i chorych, zmęczonych i obojętnych, w świecie, 
którego nauka dała wam fałszywą wielkość. Kiedy zrozumieliście, że pośród chwały waszego stulecia 
nie mieliście pokoju w sobie i nie znaliście jeszcze tego, co duchowe, ani nie znajdowaliście pokarmu 
dla serca, zwróciliście swoje oczy ku Przedwiecznemu i zapytaliście Go, kiedy nowi apostołowie 
pokoju i miłości przyjdą na ziemię. 
42 Y tego powodu Ja odpowiadam za pokój tych, których wezwałem, aby Mnie słuchali. Albowiem 
oni zostali przeze mnie przygotowani jako stróże. 
43 Gdy ludzkość wzniesie swój wzrok ku Stwórcy, pragnąc przebaczenia i pocieszenia, spełni się jedno 
z proroctw Drugiej Ery. Wtedy ludzie rozpoznają Moje światło jako zbawczą gwiazdę, która 
poprowadzi ich kroki do Nowego Jeruzalem, gdzie znajdą Chleb Życia. 
44 Od dłuższego czasu melodyjny dzwon bije bez przerwy, zapraszając ludzi do siebie. 
45 Widzę smutek w waszych sercach, ponieważ spotkaliście się z niewiarą, obojętnością i kpinami, 
które, jak czujecie, przebiły wasze serca jak ciernie i kolce, ponieważ otrzymaliście ten ból od waszych 
krewnych, od waszych braci i sióstr, a także od waszego przyjaciela. 
46 Nie lękajcie się, mówi do was Jezus, bo nie jesteście sami. Ja zapukam do drzwi tych serc, a one 
później zapukają do waszych. Chcę tylko, abyście nie chowali w sobie goryczy ani urazy, abyście byli 
"czujni" i przygotowani. 
47 Twoja dusza jest zaproszona do mojego stołu, aby spożywać pokarm życia wiecznego. Tutaj, przy 
tym stole, nie ma pierwszych ani ostatnich na swoich miejscach, wszystkie miejsca, które można 
zająć, są blisko Mistrza. Później, kiedy wyjdziecie, aby pouczać ludzi, będziecie mieli tylko jedno 
miejsce w waszych sercach, aby przyjąć i kochać waszych bliźnich. Ta godzina nadejdzie i będziecie 
musieli wyruszyć, aby podążać ścieżkami, które prowadzą do wielkich narodów ziemi, jak również do 
nieznaczących regionów i małych wiosek. Zobaczycie, jak wszędzie znajdziecie głód i pragnienie duszy 
jako odpowiednie ziemie do przyjęcia waszego nasienia. 
48 Zbliża się rok 1950, przeznaczony na moje odejście, a gdy on się skończy, rozpocznie się wśród was 
czas przygotowania, abyście wtedy zaczęli wyruszać w drogę. Sprawię, że godzina będzie 
rozpoznawalna dla wszystkich. Pragnę, abyście rozpoczynając swoją misję osiągnęli już pewną 
dojrzałość duszy, abyście byli mocni w wierze i umieli zachować się w cnocie. W waszej codziennej 
pracy będziecie wspomagani przez moje natchnienie, które będziecie otrzymywać od ducha do 
ducha. Zobaczysz wtedy, jak wiele z nich czekało na Ciebie! 
49 Niezmierzone miłosierdzie spuszczę na ludzkość w tej Trzeciej Erze poprzez Moje przejawienie się i 
przejawienie się świata duchowego poprzez wasz intelekt. Ale już w Pierwszej Erze przemawiałem 
przez usta Moich proroków, a w Drugiej Erze przez Moich apostołów. 
50 Dziś jestem wśród was na nowo. Przyszedłem zebrać zapomniany liść Nauki, którą dałem wam w 
innym czasie. 
51 Przypominam wam moją dawną naukę i uczę was ją interpretować. 
52 Jestem Księgą, którą otworzyłem w tym czasie, w jej szóstym rozdziale, aby objawić ludziom 
kolejną lekcję mądrości, którą muszą posiąść, aby słusznie mogli nazywać się "dziećmi światłości". 
53 Tylko wtedy, gdy zrozumiecie treść tego przesłania, będziecie mogli powiedzieć światu z 
pewnością, że to mój głos słyszeliście, że to moje słowo was nauczało, że światło, które widzieliście, 
było tym, które wyemitowała Szósta Pieczęć. 
54 Od jednego okresu i etapu do drugiego, ukazywałem się coraz bardziej przed twoim duchem. Czy 
dzieci mogłyby kochać Ojca, gdyby Go nie znały? Zrozum, dlaczego okazuję ci Moją miłość, dlaczego 
sprawiam, że czujesz Moją Obecność i dlaczego sprawiam, że słyszysz Mój głos. 



55 Jak dotąd, wasz impuls do szukania Mnie, do znalezienia Prawdy, Pokoju, Wzniesienia, nie był 
spontaniczny. 
56 Trzeba było wejść na wielką pustynię duchową, aby poznać pragnienie, samotność, trudy, 
nieszczęścia, głód, znużenie. Dopiero wtedy wyruszyliście na poszukiwanie wody dającej życie, na 
poszukiwanie oazy, na poszukiwanie tego śladu, który prowadzi was do krain pokoju. 
57 Ileż lekcji dała ci pustynia twojego życia! Jak wiele nauczyłeś się w walce życia i jak bardzo 
wzmocniłeś się w bólu! Jutro, gdy wejdziecie do Ziemi Obiecanej Ducha, a bramy Nowego Jeruzalem 
otworzą się, by was przyjąć na łono pokoju, będziecie błogosławić czas waszego zadośćuczynienia, 
którym było przejście przez rozległą pustynię prób i oczyszczenia. 
58 Mojżesz umacniał swój lud duchowo przez całą wędrówkę po pustyni, a Jozue sprawił, że tłumy 
weszły do Ziemi Obiecanej, która była tylko symbolem lub emblematem wiecznego i prawdziwego 
domu obiecanego waszemu duchowi. 
59 Teraz to Eliasz idzie niewidzialnie przed ludem stokroć liczniejszym, aby was doprowadzić krok za 
krokiem drogą pustynną do celu waszej pielgrzymki, którym będzie dom sprawiedliwych, dusz 
pełnych prawdziwej miłości i prawdziwej mądrości. 
60 Czy wiesz, co przybliży cię do tego obiecanego królestwa? Twoje dzieła miłości, miłosierdzia, 
pokory. 
61 Dziś mój lud nie wie, kim jest, ani gdzie jest, ani co ma robić. Ale kiedy spirytualiści pojawią się na 
całym świecie, głosząc słowami i dając świadectwo swoimi dziełami światłu, które inspiruje ich moją 
Nauką, wszyscy staną się jednym, rozpoznając i ostatecznie jednocząc się, tworząc w ten sposób 
nowy naród Izraela, który będzie bastionem spirytualizacji i prawdziwym interpretatorem Prawa 
Ojca. 
62 Swiatłem Moim naznaczam wszystkich, którzy pójdą za Mną w tym czasie. Światło moje będzie 
spływać z ducha na ducha. 
63 W Drugiej Erze, to krew mojej ofiarnej śmierci spłynęła do serc, aby oświecić dusze. 
64 W Pierwszej Erze symboliczny akt oznaczenia drzwi domu krwią niewinnego baranka był 
przykazaniem Ojca dla tego ludu, który od tego momentu umieściłem na ścieżce boskich objawień. 
65 W Trzech Czasach Pan naznaczył w sposób pewny tych, którzy muszą iść za Nim, choć mówię 
wam, że Pieczęć Mojej Miłości jest wyciśnięta niezniszczalnie na każdej duszy na zawsze. 
66 Słuchajcie Mojej nauki i rozważajcie ją, wy uczniowie, którzy dostąpiliście łaski słuchania Mnie w 
tym czasie. Później bowiem będziecie musieli wyjaśnić ludziom Moje nauki. 
67 Nie myślcie, że moje słowo musi być słyszane przez ludzkich rzeczników we wszystkich narodach. 
Nie, uczniowie, zbliża się czas, kiedy Moje głoszenie przez te ustniki zamilknie. Ale na świadectwo 
pozostanie lud, przez którego słowa i dzieła ludzkość mnie usłyszy. Świadectwo i wyjaśnienie, które 
dacie o Mojej nauce, będzie przygotowaniem, które ludzie otrzymają, aby rozpocząć dyskurs z ducha 
do ducha. 
68 Zobacz, jak wielu ludzi w tym czasie przeszukuje pisma minionych wieków, rozważa proroków i 
stara się uchwycić obietnice Chrystusa o jego powrocie. 
69 "Pan już tu jest" lub "On wkrótce przyjdzie", dodając: "Znaki Jego powrotu są jasne i oczywiste". 
70 Jedni mnie szukają i wzywają, inni czują moją obecność, jeszcze inni przeczuwają moje przyjście w 
duchu. 
71 O, gdyby tylko we wszystkich był ten głód wiedzy, gdyby tylko wszyscy mieli to pragnienie 
poznania najwyższej prawdy! 
72 Wielu nie wie, że przyszedłem na świat, że daję się poznać ludziom przez ludzki intelekt, a 
ponieważ nie wiedzą, że byłem z wami, tym bardziej nie mogą wiedzieć, że koniec Mojego Słowa jest 
już bliski. 
73 Ale ja wam powtarzam, że ten lud wyjdzie z ukrycia na światło, aby być świadkiem mojego 
przyjścia. 
74 Nie chcę, aby ludzie odkryli ten lud już teraz, ponieważ ich znikome i niedoskonałe dzieła byłyby w 
ich oczach ─ zamiast budzić wiarę ludzi ─ zaprzeczeniem uduchowienia, które głosi moja nauka. 
75 Jak oceniłby cię świat, gdyby zobaczył twoją niewdzięczność? Jak by ci, którzy są głodni i 
spragnieni cię osądzić, jeśli widzieli swoje zaniedbanie i egoizm? Ale mimo to ufam wam i nadal daję 
wam Moje pouczenia. 



76 Nadejdą dni, kiedy z tego ludu powstaną posłańcy, misjonarze i apostołowie i zasieją to ziarno w 
plemionach, prowincjach, wioskach, miastach i narodach, a w nich objawię dobrego ucznia Jezusa. 
77 Ludzie o mocnych duszach będą tymi, którzy przynoszą świadectwo Mojej prawdy. Nic nie będzie 
w stanie zatrzymać ich na ich drodze, a Ja dam przez nich wielkie dowody Mojej mocy. 
78 W obliczu świadectwa miłości jednego z moich pracowników, ludzie wiary wyruszą, 
rozpowszechnią moje przesłanie i udadzą się do innych krajów, aby nieść światło. I oni również 
podbiją serca i narody swoją wiarą, swoją miłością i swoją duchowością. 
79 Bitwa będzie wielka, intensywna, ale owocna, ponieważ ziemia jest żyzna w tym czasie. Przedtem 
będzie wstrząśnięty, aby był przygotowany, gdy nasienie przyjdzie do niego. 
Mówię wam o tym, ludzie, ponieważ zanim wyruszycie ze swoim świadectwem, musicie być 
świadkami wojny światopoglądów, walki między wspólnotami religijnymi, walki między doktrynami. 
80 Będzie moja sprawiedliwość, a potem pośród tak wielkiego zamieszania usłyszycie tych, którzy 
zapytają: "Gdzie jest prawda? Gdzie jest światło?" 
81 Te bojaźliwe pytania będą oznaczać właściwy czas na twoje przyjście, o ludzie. 
82 Przyjdziesz pełen pokory i wiedzy, aby odpowiedzieć na każde pytanie, pełen ufności w 
zwycięstwo prawdy, nie myśląc o ratowaniu swojego życia, ani o przejściu przez krytyczne momenty 
w jednym kawałku, ale o sercach, które moja nauka zwycięży poprzez twoje słowa i dzieła miłości. 
83 Nie bójcie się o swoje życie, uczniowie, bo muszę wam powiedzieć, że w tym czasie nie będzie to 
wasze życie ani wasza krew, którymi dacie najlepsze świadectwo Mojej Prawdy ludzkości. 
84 Czasy mijają, zwyczaje się zmieniają, ludzie ewoluują: dziś będą od was wymagać miłości, 
szczerości i uczynności jako dowodów wiary w prawdę doktryny, którą będziecie głosić. 
85 Czasy, kiedy w głoszone Słowo wierzyło się tylko przez ofiarę z życia lub pieczęć krwi, minęły. 
Dlatego mówię wam, że zamiast przygotowywać się na śmierć jako ofiary tych, którzy was 
prześladują, powinniście przygotować się do dawania świadectwa prawdzie swoim życiem w 
dziełach, słowach i przykładach. 
86 Od dawna ten lud idzie pod Moim Boskim Miłosierdziem, ożywiony istotą Mojego Słowa, 
posuwając się krok za krokiem po drodze. Lecz widząc, że uczniowie Jego nie mogą być jeszcze 
mistrzami, Mistrz ukrył ich przed wścibskimi oczami płaszczem miłosierdzia i powiedział im: Zbierzcie 
się wokół Mnie, uczcie się lekcji mojej, abyście mogli odrzucić wady wasze. Pozwólcie, aby wasze 
uczucia zostały uszlachetnione i oczyszczone tutaj, przy Sercu mojego Ojca, a wtedy będziecie mogli 
kochać waszych bliźnich w sposób czysty. 
87 Tak, ludzie, nie pozwólcie, aby to świat was poprawił lub obudził. Bo kiedy ludzie stają się 
sędziami, są okrutni, nieludzcy i nieugięci. 
88 Współczucie i miłosierdzie nie istnieją wśród ludzi. Jakiego rodzaju sprawiedliwości można 
oczekiwać od swoich bliźnich? Nie pozostaje wam nic innego, jak tylko przygotować się w prawdzie i 
w duchu, i zaufać Mnie, waszemu Panu, u którego jest miłosierdzie, a więc i sprawiedliwość. 
89 Zobaczcie jak przygotowuję was do czasu po Moim objawieniu się poprzez intelekt człowieka, gdyż 
wtedy będziecie poruszać się na własnych nogach ku pełnej realizacji Trzeciej Ery. Wtedy zbliżycie się 
do doskonałej rozmowy między moim duchem a waszym ─ rozmowy, której ludzkość nigdy nie 
osiągnęła. Nie będzie to głos, który Mojżesz usłyszał na górze, lecz materialnie słyszalny głos w 
grzmotach. Nie będzie to też ludzki głos, który ludzie słyszeli przez Jezusa, ani forma, którą macie 
dzisiaj, słysząc mnie przez człowieka w uniesieniu. Bo i to wkrótce przeminie, tak jak przeminęły te 
formy i środki, których Pan używał w innych czasach, aby przemawiać do swoich dzieci. 
90 Teraz bezpośrednia komunia z waszym Ojcem przychodzi na was, gdy wasza dusza duchowa 
nauczyła się uwalniać od swojego ciała, gdy zna i poprawnie interpretuje Boski język, gdy jej serce jest 
naprawdę świątynią, w której istnieje czysta, prosta i wzniosła cześć dla Boga. 
91 Lud: Ta łaska obcowania ze Mną z ducha na ducha nie będzie dana tylko wam. Musicie zrozumieć, 
że jest to zdolność należąca do duszy duchowej, która, gdy jest rozwinięta, przybliża człowieka do 
Boga, dając mu kontakt z tym, co duchowe. Dziś to połączenie nadal wydaje ci się trudne lub 
niemożliwe. Ale zaprawdę, powiadam wam, gdy osiągniecie przygotowanie, które daje 
spirytualizacja, przekonacie się, że ta forma kontaktu z Ojcem i światem duchowym jest najprostsza i 
najłatwiejsza ze wszystkich, które praktykowaliście. 



92 Dialog ducha z duchem ma daleko idące, nieskończone znaczenie. W nim opiera się rozwinięcie 
wszystkich waszych zdolności i wszystkich waszych darów. 
93 W niej odkryjesz księgę wiecznej mądrości. Podczas modlitwy poczujecie się oświeceni przez 
wielkie natchnienia. Intuicja będzie kompasem w twoim życiu, a uzdrawiający balsam będzie 
przychodził bezpośrednio do twoich rąk z Poza. Wszystkie dary, które do tej pory były uśpione, 
obudzą się ze snu i zakwitną w sercu człowieka. I wtedy, gdy uduchowienie stanie się rzeczywistością 
wśród was, wasza ręka będzie mogła być podobna do ręki mojego apostoła Jana i będziecie 
zapisywać w godzinie natchnienia wszystko, co Boski głos podyktuje wam przez Ducha. W tym 
przesłaniu otrzymacie wszystko to, czego nosiciel głosu, w swojej małej zdolności ekspresji, nie mógł 
przekazać, tak samo jak poczujecie, jak jasne i świetliste proroctwo dociera do waszego umysłu, aby 
uczynić ścieżkę rozpoznawalną dla pokoleń, które będą podążać za tymi, którzy zainaugurują czas 
uduchowienia. 
94 Gdy nadejdą te czasy i będziecie przemawiać do wielkich tłumów, nie będziecie mówić, że 
przemawiacie pod natchnieniem Ducha Świętego. Powinien pan pozwolić ludziom odkryć prawdę na 
dnie tej inspiracji. 
95 Pamiętaj: Gdy przemawiałem do tłumów, był i taki, który ─ zdumiony mądrością Moich słów lub 
sprawiedliwością Moich dzieł ─ podchodził, aby Mnie zapytać: "Czy Ty jesteś Synem Bożym, czy Ty 
jesteś Mesjaszem?". Na co ja tylko odpowiedziałem: "Powiedziałeś to". 
96 Jeśli dokładnie przestudiujecie Moje głoszenie, zrozumiecie, że nie ustanie ono w 1950 roku, ale 
będzie trwało, ponieważ Słowo Boże jest wieczne i nigdy nie przestało oświecać Swoich dzieci. Ale ta 
forma głoszenia za pomocą ludzkiego nosiciela głosu z pewnością ustanie w godzinie ustalonej przez 
Moją Wolę, aby ustąpić miejsca czasowi, w którym objawię się przez waszego ducha. 
97 Niech nikt nie mówi, że Ja się usunę, ani nie wierzy, że świat duchowy, który dał o sobie znać 
wśród tego ludu, spocznie, bo byłby bardzo daleki od prawdy. Już teraz wiedzcie i wierzcie w to, co 
wam mówię, że w dniach, gdy nie będziecie już słyszeć tego słowa, zaczniecie odczuwać w sobie 
obecność Mistrza, zrozumiecie przygotowanie, które powinniście zachować, aby uczynić siebie 
godnymi jakiejkolwiek łaski i będziecie szukać drogi, aby nie oddalać się od tych błogosławionych 
istot, które są jak latarnie morskie lub gwiazdy, które oświetlają waszą ścieżkę życia. 
98 Obiecuję wam, że dam wam dowód Mojej Obecności na każdym z waszych zgromadzeń, ilekroć 
dacie Mi również dowód waszego wyniesienia. 
99 Czuwajcie, ludzie, bo nawet wśród was, wśród tego ludu, pojawią się ci, którzy nie są 
przygotowani, jako fałszywi prorocy, którzy nie zdołali przeniknąć sedna Mojego Słowa i będą mówić, 
że prowadzą dialog z ducha na ducha i że Ojciec nakazuje to, a Mistrz tamto, choć nie jest to prawdą. 
100 Awake, disciples. Nikt z was, którzy słyszycie te słowa, nie padnie ofiarą takich odchyleń, ani nie 
pozwoli, aby fałsz powstał pośród was, ani próżność nikogo nie zaślepi. Uczyłem wszystkich, aby 
odróżniali dobre owoce od złych, prawdę od fałszu. 
101 Oddajcie waszym braciom i siostrom to, co uzyskaliście dzięki waszemu rozwojowi i waszym 
zasługom. Ale nigdy nie próbuj dawać czegoś, czego jeszcze nie osiągnąłeś. 
102 Mówię wam, że ci, którzy prorokują fałszywie, którzy kłamią, aby uczynić się wielkimi wśród 
swoich braci i sióstr lub aby czuć się jak prorocy, nie będąc nimi, zostaną później zdemaskowani przez 
tłumy i będą musieli wylać wiele łez, aby zostać przywróceni do tych, którzy stoją w obronie prawdy i 
kochają ją. 
103 Mówię wam, ludzie, obudźcie się, bo nadchodzą na was niebezpieczne czasy! 
104 Będziecie też przesłuchiwani przez waszych bliźnich, którym wasza cześć będzie się wydawać 
dziwna. Obserwując was, potępią was za to, że nie macie ołtarza, że nie macie obrazów lub symboli, 
ceremonii lub obrzędów. Ale nie bądźcie niespokojni, umiłowany ludu. Będziesz mówić i powiedzieć, 
że twój kult jest duchowy, że zakładasz sanktuarium lub kościół w swoim sercu, że ofiara jest 
wszystkie te prace, które wykonujesz w życiu, i że twoje sumienie mówi ci, czy są one godne, aby być 
oferowane do Boga, i że twoja modlitwa jest z ducha do ducha. 
105 Jeśli mówisz jasno, zostawisz swoich śledczych oniemiały, a oni zostawią cię w spokoju, bo będą 
rozumieć, że mówiłeś prawdę, i że nie ma błędu, aby zaatakować cię. 
106 Ci, którzy w ten sposób bronią mojej nauki, będą nazywani "uczniami spirytualizmu", ponieważ 
potwierdzą swoje słowa swoimi dziełami. Oni nie będą wśród tych, którzy twierdzą coś i zaprzeczają 



to z ich dzieł. Widzę wielu, którzy nazywają siebie spirytystami i spędzają swoje życie czcząc 
przedmioty, które nazywają symbolami. Co pomyślą o nich ludzie, którzy odkryją taką sprzeczność? 
Pozostawiam im jeszcze czas na refleksję, na oczyszczenie się z kultowych czynów i na odnowienie 
swojego życia. Niektórzy odpowiedzą na moje wezwanie, inni będą się buntować, ponieważ ich 
fanatyzm ich zaślepił. 
107 Będę błogosławił tym, którzy odwracają się od swoich błędów, aby kroczyć drogą uduchowienia. 
Będę błogosławił tym, którzy odrzucają swoje bożki i którzy, tańcząc wokół złotego cielca, porzucają 
materializację i biorą na siebie krzyż uduchowienia. 
108 O ludzie, wasz Pan mówi do was: Czuwajcie nad niewinnością waszych dzieci, módlcie się za 
najmłodszych. Nie chcę, aby te pokolenia odziedziczyły resztki waszego dawnego fanatyzmu. Bądźcie 
ich nauczycielami. Pamiętajcie, że ich duch nie ujawnił jeszcze swojego celu ciału, ponieważ oczekuje, 
że najpierw sprowadzicie ich na drogę światła. Co Mistrz chce przez to powiedzieć? Że wy, rodzice 
rodziny, macie obowiązek formowania serca waszych dzieci, aby mogło ono służyć jako fundament 
dla dzieł ducha. 
109 Wasza czułość i inteligencja, by ich prowadzić, wasza mądrość, by ich prowadzić i korygować, 
wasza miłość, by łagodzić ich cierpienia, będą dłutem, które kształtuje i wygładza istotę moralną i 
intelektualną tych pokoleń. 
110 Najlepszym i najcenniejszym dziedzictwem dla waszych dzieci będzie to, co pozwoli im stworzyć 
silny naród, rodzinę, która jest zjednoczona, zdrowa, braterska i korzystna dla wszystkich. Ale aby tak 
się stało, musicie dołożyć starań, aby zostawić im piękny przykład, kochając się wzajemnie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 240  
 
1 Przygotujcie się, bo w tym dniu mówię wam: Kto wierzy w Maryję, musi wierzyć w Jej czystość. Ona 
bowiem została wybrana spośród wszystkich kobiet, aby być symbolem niepokalanej doskonałości 
jako kobieta i jako matka. Miała być wzorem w świecie delikatności, miłości, łagodności i czystości. 
2 Jest ona doskonałym wzorem dla każdej kobiety, gdyż zadanie ich wszystkich jest trudne, 
szlachetne i wymagające poświęcenia aż do ofiary. Jej łono musi być schronieniem dla najlepszych 
uczuć, w jej łonie kształtuje się człowiek. Kobieta rozbudza miłość w sercu dziecka, kieruje jego 
uczucia na drogę dobra, osusza jego łzy, gdy płacze, pociesza, gdy cierpi. To właśnie Matka uczy 
człowieka pierwszej modlitwy i objawia mu istnienie Stwórcy. Cień Matki towarzyszy człowiekowi do 
końca jego ziemskiego życia, tak jak Maryja była obecna u stóp Krzyża przy ofiarnej śmierci 
najukochańszego Syna i przyjęła na swoje łono śmiertelną powłokę Tego, który oddał swoje życie z 
miłości do człowieka. 
3 Wielka jest duchowa misja kobiety, wrażliwe jest jej serce, jej umysł, jej łono, wszystkie jej włókna 
nerwowe są delikatne. Tylko w ten sposób będzie mogła wypełnić swoją misję tak wysoko i wypić 
swój kielich tak gorzki. 
4 Fizycznie mężczyzna i kobieta są różne, ale duchowo są one takie same. Wszystkie one są duszami 
dążącymi do swojej doskonałości. 
5 Postawiłem kobietę u boku mężczyzny, aby osłodzić jego istnienie, aby wypełnić je rozkoszą. 
6 W życiu kobiety mąż jest tarczą, opiekunem, jej panem. W Nim bowiem umieściłem moje światło, 
moje prawo, moją moc. 
7 W ten sposób zjednoczyłem was na tym świecie i wyznaczyłem wam drogę, którą macie kroczyć 
8 Poznajcie samych siebie, wtedy będziecie mogli dawać przykłady i nauki swoim bliźnim. 
9 Stawiasz czoła ludziom o różnych przekonaniach i żyjesz z nimi w tym samym świecie. Nie bądźcie 
jednak skłonni do nauczania, jeśli najpierw nie pójdziecie za moją nauką. Najpierw osiągnijcie pełne 
przekonanie o tym, czego się nauczyliście, abyście mogli być nauczycielami. Nie oszukujcie się i nie 
stwarzajcie sobie trudności. 
10 Noś w swoim duchu moje podstawowe objawienia, że mogą one służyć jako standard w swoim 
życiu. 
11 Na podstawie tego duchowego nauczania zachowaj wiedzę niezbędną do życia duszy. Bądźcie 
czujni, ponieważ na swojej drodze spotkacie wiele różnych poglądów na temat spirytualizmu i 
musicie być przygotowani, aby nie podążać złą ścieżką. 
12 Zachowaj niezbędne przygotowanie, abyś w każdym momencie swojego życia był gotowy do 
opuszczenia tego świata. 
13 Wiedz, że dusza podczas swego bliskiego pobytu w świecie duchowym nie będzie mogła cieszyć 
się tą wieczną błogością, o której marzysz. Tak jak nie będzie wiecznie cierpieć z powodu swoich 
długów. Znacie bowiem podstawę Mojej nauki, którą jest miłość. Dlatego każdy otrzyma według 
swoich uczynków i pokuty, a to rozbudzi w duszy w jeszcze większym stopniu ideał doskonałości. 
14 Nie myśl, że to w trakcie materialnego życia dusza cieszy się błogością lub otrzymuje karę. 
15 Dusza oczyszcza się i doskonali, ponieważ intuicja i moje objawienie mówią jej, że pochodzi od 
Boskości i musi do niej powrócić. 
16 Dlatego daję duszy tyle możliwości, ile potrzebuje, by osiągnąć swój rozwój i dotrzeć do wiecznej 
błogości we Mnie. 
17 Spirytualizm jest objawieniem, które ujawnia i uczy cię wszystkiego, co posiadasz i nosisz w sobie. 
Uświadamia ci, że jesteś dziełem Boga, że nie jesteś tylko materią, że jest coś ponad twoim "ciałem", 
co wznosi cię ponad poziom natury, która cię otacza i ponad brud twoich namiętności. 
18 Kiedy człowiek osiągnie duchowość, każdy nakaz i każda nauka staną się częścią światła jego 
duszy. Nawet jeśli jego pamięć nie zachowa ani jednego zdania czy słowa z mojej nauki, będzie on 
nosił w sobie jej istotę, ponieważ ją zrozumiał, ponieważ ją czuje i za nią podąża. 
19 Spirytualista musi być czystym chrześcijaninem, który zna i podąża za nauką Chrystusa, Boskiego 
Mistrza, który odkupił ludzi w swoim niestrudzonym wysiłku, aby przekazać im swoje własne 
królestwo miłości, aby uczynić z nich jedną wielką rodzinę. 



20 Teraz w Trzeciej Erze, oświeceni światłem Ducha Świętego, uświadamiacie sobie, że nauki, których 
wam udzielałem w trzech czasach, miały te same zasady i że tylko zewnętrzna forma zmieniała się z 
jednego czasu na drugi. 
21 Tak więc, w Pierwszym Czasie, w waszym życiu i w waszym sercu była taka prostota, byliście tak 
blisko natury, że przejawiłem się w harmonii z tym wszystkim. W blasku przyrody widziałeś i czułeś 
Moją Obecność, a twoja dusza była zachwycona jej cudami, dzięki którym zrozumiałeś wolę twego 
Pana. 
22 W Drugiej Erze, kiedy egoizm już zakiełkował w sercach ludzi, a umysły ludzi obudziły się do zła, 
urodziłem się wśród was, abyście zrozumieli, że to, co robicie, jest czczeniem Boskości i dzieł, i 
uczynki, które czynicie sobie nawzajem, nie były tym, co wam przykazałem, i dlatego nie przyniosą 
wam zbawienia; że to, co czynicie, było tylko pozornym wypełnianiem prawa przed oczami ludzi, lecz 
w waszych sercach ukrywaliście obłudę i egoizm. 
23 Konieczne było, aby Jezus pokazał wam zasady, według których mieliście się kierować, a od 
których odeszliście. 
24 Dałem wam wszystkim świadectwo Mojej łagodności, Mojej miłości, Mojej mądrości i Mojego 
miłosierdzia, i piłem z wami kielich cierpienia, aby poruszyć wasze serca i obudzić wasz umysł. Serca 
musiały narodzić się do dobroci, a ból, gdy ujrzały Mnie ukrzyżowanego z miłości do nich, był jak 
ukłucie przypominające im, że wy wszyscy musicie cierpieć z miłości, aby dotrzeć do Ojca. Moja 
obietnica dla każdego, kto weźmie swój krzyż i pójdzie za mną, to wieczny pokój, najwyższe 
błogosławieństwo, które nie ma końca w duchu. 
25 Moja obietnica w tym czasie opiera się na tym samym, jest taka sama, ale naprawdę będziecie 
musieli z niej skorzystać, dopóki nie zostaniecie oczyszczeni. 
26 Od czasu, kiedy wypisałem w waszym duchu Moją Krwią Moje Prawo miłości i sprawiedliwości, aż 
do obecnego, w którym żyjecie, stwierdzam, że wasze dusze są bardziej rozwinięte. Ich zdolności 
pojmowania i rozumienia są większe, ich zdolności i moce są gotowe na przyjęcie Moich nowych 
objawień. 
27 Dziś umiecie odróżnić od siebie fałszywe nauki wiary od prawdziwych. Niemniej jednak jest to czas 
próby dla duszy, ponieważ ze wszystkich stron pojawiły się światopoglądy, teorie, doktryny, religie i 
"nauki", których moc niekiedy czyni niepewnym umysł słabego, który nie wie, którą drogą podążać. 
28 Ten czas jest kluczowy, ponieważ ludzie będą podejmować ostateczne kroki na duchowej ścieżce. 
29 Wiele ciemnych przepasek spadnie, zniknie fanatyzm i bałwochwalstwo, wiele wizji przebiegu 
wydarzeń zostanie wygaszonych, a tradycje zostaną wyrwane z korzeniami. Wtedy wszystko, co jest 
przemijające, zostanie porzucone. 
30 Dzieci moje, bądźcie zadowolone z waszej sytuacji życiowej, nie odczuwajcie zazdrości wobec tych, 
którzy żyją lepiej od was. Pamiętaj, że w niskości zbliżasz się do mnie i lepiej mi służysz. 
31 Zwróćcie uwagę na to, dokąd zmierzacie, w jaki sposób odbieracie życie i co robicie z dobrami, 
które wam daję. 
32 Daję ci moją miłość. Moja miłość jest z tobą. 
33 Kto wątpi w Chrystusa objawiającego się w tej Trzeciej Erze, wątpi również w Jezusa jako 
człowieka w Drugiej Erze, gdyż Moja miłość i Moja istota są takie same. Jeśli chcecie lepiej zrozumieć 
dziedzictwo, które Boski Mistrz zostawił wam w tym czasie, powinniście zwrócić uwagę na to, w jaki 
sposób, na ile pozwalała na to stopniowo ewolucja waszej duszy, moja mądrość i moje objawienia 
ujawniały się w waszym życiu z coraz większą jasnością. 
34 Jeśli chcecie przeniknąć Tajemnicę Instrukcji, którą chcę, abyście poznali, usuńcie w sobie strach 
przed nieznanym, przygotujcie się przez uduchowienie, czyli szacunek i pokorę, a objawię wam wiele 
rzeczy. Kiedy otworzą się oczy waszego ducha, zobaczycie tam Chrystusa, chodzącego po ulicach bólu 
potrzebujących, wciąż niosącego swój krzyż miłości i przelewającego swoją krew na tak wiele potrzeb 
tej ludzkości. Zobaczycie Mistrza wylewającego swoje miłosierdzie na wszystkich, odkryjecie, że 
nawet w tym, co duchowe, jest On otoczony uczniami, którzy chętnie słuchają Jego słowa, Jego 
kazań, przez których natchnienia zostają oświeceni, aby następnie posłać swoje światło tym, którzy 
żyją w ciemności. 
35 Tak Go zobaczysz, jeśli jesteś w stanie przeniknąć to, co duchowe. W ten sposób poznasz swojego 
Pana trochę lepiej. Jeśli chcecie wiedzieć, czym jest Duch Święty, odkryjecie Go w świetle mądrości, 



która emanuje z Boskiego Słowa. Tam poznacie Go jako nieskończoną inteligencję, jako duchową 
łaskę, która was oświeca, a jednocześnie pociesza i uzdrawia. 
36 Dlatego, gdy usłyszysz to słowo przez głosiciela, musisz szukać jego znaczenia, bo w nim jest istota 
mojej nauki. 
37 Kiedy przenikniecie Słowo, które Chrystus dał wam jako człowiek i jako Duch, będziecie mieli 
wiedzę o tym, czym jest wasz Bóg, o Trójcy Jego objawień, a wtedy pokochacie Go w prawdzie, 
uwierzycie w Niego we wszystkich formach, w jakich do was przyszedł. 
38 Gdy osiągniecie to wzniesienie, będziecie jak te wysokie duchy, które niewidzialnie przychodzą 
jako nauczyciele, aby oświecić umysły ludzi i poprowadzić ich drogą dobra. Nie poznacie się za 
pomocą ludzkich mózgów. Ale będziecie wywierać dobry wpływ na wszystkich, którzy przygotowują 
się w tym świecie. Będziesz ich oświecał i inspirował. Wasza komunikacja będzie się odbywać od 
ducha do ducha, a gdy wykonacie to zadanie, pojawi się przed wami kolejny stopień do wzniesienia. 
W ten sposób dusze docierają do łona Ojca, oczyszczają się, doskonalą, aż mogą połączyć się z 
najczystszym światłem Boskiego Ducha. 
39 Już teraz przygotowuję was do następnego poziomu, na który wejdziecie. Nie mówię wam o 
innych, bo nie zrozumielibyście ich. Wystarczy, że będziesz wiedział, że istnieje siedem etapów lub 
kroków, które musisz pokonać. Na każdej z nich spotkacie łaskę dla waszej duszy, która będzie wam 
służyć jako pomoc w stawianiu kolejnych kroków, aż dojdziecie do obecności Boga i spełnienia Moich 
obietnic dla każdego, kto idzie za Mną do ostatecznego celu. 
40 Twój umysł nie jest w stanie pojąć całej tej lekcji. Gdyż nadal, gdy myślicie, że mnie zobaczycie, 
wyobrażacie sobie mnie jako istotę podobną do was w fizycznej postaci. Ale nikt nie oczekuje, że 
zjednoczy się ze swoim materialnym ciałem, aby żyć wiecznie w Moim łonie. To nie jest 
"zmartwychwstanie ciała", o którym mówili wam apostołowie. Tylko dusza pozna wieczność, po 
pojawieniu się na ziemi raz po raz w różnych ciałach i po przebyciu drogi do końca jako istota 
duchowa. 
41 Sąd Ostateczny, tak jak go interpretuje ludzkość, jest błędem. Mój sąd nie jest sądem na godzinę 
lub dzień. To już od dłuższego czasu na was ciąży. Ale zaprawdę powiadam wam, ciała umarłych są 
przeznaczone i poszły za swoim przeznaczeniem, aby połączyć się z królestwem naturalnym, które im 
odpowiada; bo to, co jest z ziemi, wróci do ziemi, tak jak to, co duchowe, dąży do swego domu, 
którym jest moje łono. Ale powiem wam również, że w waszym osądzie sami będziecie swoimi 
sędziami, ponieważ wasze sumienie, wasza samoświadomość i intuicja powiedzą wam, do jakiego 
stopnia jesteście godni pochwały i w jakim duchowym domu powinniście zamieszkać. Wyraźnie 
zobaczycie drogę, którą powinniście podążać, ponieważ gdy otrzymacie światło mojej Boskości, 
poznacie swoje czyny i osądzicie swoje zasługi. 
42 W "Duchowej Dolinie" jest wiele zdezorientowanych i zaniepokojonych istot. Przynieście im moje 
przesłanie i moje światło, gdy kiedyś tam wejdziecie. 
43 Już teraz możesz korzystać z tej formy miłosierdzia poprzez modlitwę, dzięki której możesz się z 
nimi połączyć. Twój głos będzie rozbrzmiewać tam, gdzie mieszkają i obudzić je z ich głębokiego snu. 
Oni będą płakać i oczyścić się z ich łzy pokuty. W tym momencie otrzymają promień światła, bo wtedy 
zrozumieją swoje dawne próżności, swoje błędy i grzechy. 
44 Jak wielka jest boleść duszy, gdy sumienie ją budzi! Jakże pokornie uniża się wtedy przed 
spojrzeniem Najwyższego Sędziego! Jak pokornie, z wnętrza jego istoty, wypływają prośby o 
przebaczenie, śluby, błogosławieństwa Mojego Imienia! Teraz dusza uświadamia sobie, że nie może 
zbliżyć się do doskonałości Ojca, więc zwraca swój wzrok ku ziemi, gdzie nie umiała wykorzystać czasu 
i prób, które dawały możliwość zbliżenia się do celu, i prosi o inne ciało, aby odpokutować za 
przewinienia i wypełnić niewypełnione zadania. 
45 Kto więc wymierzył sprawiedliwość? Czy to nie sam Duch Święty sprawował sąd nad sobą? 
46 Mój Duch jest zwierciadłem, w którym powinniście się przejrzeć, a ono wam powie, jaki macie 
stopień czystości. 
47 Gdy będziecie w duchu, wasz duch da wam oświecenie o sobie. Twoja pamięć stanie się jasna i 
będziesz pamiętał to, co zapomniałeś. Dlaczego więc boicie się mojej sprawiedliwości, skoro nie 
otrzymujecie więcej niż to, na co zasługujecie? Zamiast tego, dlaczego nie bać się swoich własnych 



czynów nawet teraz? Zobacz, z jaką dobrocią pozwalam, aby twoje zrozumienie ogarnęło tajemnicę 
tego, co jest twoim wyrokiem. 
48 Porzucić fanatyzm, który jest bardzo daleki od prawdy. Rozważajcie moje nauki, które zawierają 
doktrynę pokoju, światła i błogosławieństwa. 
49 Nawet gdybyście zapomnieli o tych, którzy przeszli do "duchowej doliny", Mistrz nie zapomina o 
nikim. 
50 Nawet w duchowym są ci, którzy śpią, którzy zamknęli oczy na światło prawdy, którzy wędrują o 
ciągnąc łańcuchy samooskarżenia, zamieszania i bólu. 
51 Wezwałem was, aby wam powiedzieć, że możecie czynić dobro nie tylko uzdrawiając chorych i 
wskazując drogę waszym bliźnim, którzy mieszkają z wami na ziemi, lecz również istotom, które żyją 
w zaświatach. Wśród nich są także chorzy, zagubieni, potrzebujący miłości i pocieszenia. Oni są tymi, 
którzy oczyszczają się w bólu, aby stać się czystymi w mojej obecności. Ale można pomóc im w ich 
pokuty z modlitw, z miłosierdzia i hojne myśli, i skrócić czas ich cierpienia. 
52 Moja nauka o powszechnej miłości zjednoczy wszystkie dusze i zbliży je do siebie, bez wytyczania 
linii podziału między światami życia, i sprawi, że istoty będą kochać się miłością duchową. 
53 Legiony istot ciemności przychodzą jak chmury gromu wśród ludzkości, powodując wstrząsy, 
myląc myśli i zaciemniając serca ludzi. I chociaż ta ludzkość ma broń do obrony przed tymi 
zdradzieckimi atakami, niektórzy nie wiedzą, jak jej używać, a inni nawet nie podejrzewają, że ją 
posiadają. 
54 W wojnach, w morderstwach i w niecnych namiętnościach, wpływ tych sił istnieje. Wy, którzy 
otworzyliście oczy na światło i znacie duchową broń miłości i sprawiedliwości, którą wam 
powierzyłem, módlcie się za świat i za świat duchowy, pojednajcie tych, którzy się nienawidzą, uczcie 
kochać, przebaczać i modlić się. 
55 Pamiętajcie też, że dobre uczynki, które czynicie na ziemi, będą światłem oświecającym dusze 
pogrążone w zamęcie, a wasze modlitwy będą dla nich balsamem uwalniającym ich od zamętu. 56 
Walczcie z pokusami i złymi natchnieniami, abyście mogli doświadczyć zwycięstwa Światła. 
Przygotujcie się, ponieważ przesłanie, które będziecie musieli przynieść ludziom, ma doprowadzić do 
rozpoznania ich cech i zdolności, które są częściowo nieznane, częściowo nierozwinięte. 
57 Będziesz nauczał przez dobre uczynki, przywrócisz zdrowie temu, którego nauka opuściła, i 
zbawisz duszę, o której ludzie mówili, że jest skazana na wieczną karę. Zarówno jeden, jak i drugi 
poznają chwałę mojego dzieła, a ciemna opaska spadnie z ich oczu. 
58 Jest to czas, kiedy dam się zobaczyć, kiedy dam się odczuć we wszystkich i kiedy przemówię do 
świata. 
59 Mówię wam dzisiaj: Błogosławieni, którzy idą za przykładem Maryi w swojej wędrówce, 
zachowując czystość duszy. Maryja jest czystością i łagodnością. Ci, którzy ją kochają, powinni brać z 
niej przykład w tym względzie. To nie zrobi nic dobrego, aby powtórzyć jej nazwę lub powiedzieć, że 
ją kochasz, jeśli twoje działania nie odpowiadają tym słowom. 
60 Poznajcie prawdziwe wartości ludzkie i duchowe, nie dajcie się uwieść fałszywemu blaskowi 
ziemskich chwały. Wasze światło może już ujawnić wam wszystko, co jest fałszywe. Uznajcie, że 
istnieje wiele dzieł, które, choć prezentują czystość, zawierają tylko ciemność i prowadzą was 
ciemnymi ścieżkami, które są efektowne z wyglądu. 
Dlatego ty, przez którego Ja się ujawniam, zrozum odpowiedzialność, jaką przyjęłaś, aby w twoim 
życiu, w twoim sposobie życia i w twoich próbach, godnie wypełnić słowa, które wychodzą z twoich 
ust w chwilach Mojego objawienia się. Ludzie mają oczy utkwione w tobie, oczekując, że w swoich 
działaniach okażesz wzniosłość duszy. Musisz być jak czyste lustro. Bo jeśli działania tych, którzy mnie 
nie słyszeli w tym czasie, a którzy nazywają siebie sługami Bożymi, nie zawsze są dopuszczalne, świat 
patrzy na nich bez zdziwienia. Ale kiedy zobaczy w was te same niedozwolone czyny, ci, którzy was 
obserwują, z pewnością będą oburzeni, ponieważ nie zrozumieją, że chociaż macie w sobie tę łaskę, 
możecie nadal czynić czyny, które są sprzeczne z nauką, którą otrzymaliście. 
61 Mistrz mówi do ciebie: Strzeżcie się skandalu od chwili, gdy podjęliście postanowienie pójścia za 
mną. Pamiętaj, że od tego dnia twoja dusza odrzuciła wszystko, co mogło jej zaszkodzić. Musicie 
wtedy utrzymać drogę dobroci i poczuć całą swoją odpowiedzialność. Jeśli mi służycie, jeśli 



poddaliście się mojej woli, to dlatego, że mnie poznaliście, że jesteście całkowicie pewni prawdy 
mojego przepowiadania i nie ma w was żadnej wątpliwości. 
62 Gdy widziałem was oddanych w ten sposób służbie Mojej, mówiłem wam, że czynicie wielkie 
dzieło miłosierdzia dla waszych bliźnich. Powiedziałem wam już, że duchowe wypełnienie misji nie 
przeszkadza wam w wypełnianiu któregokolwiek z ludzkich obowiązków. Niech nikt nie stara się 
komplikować prostoty mojego nauczania. Przekazujcie esencję mojego nauczania i pozwólcie ludziom 
się nim inspirować. 
63 Jakże niezwykłe wydaje ci się to, że Moja Boska Wola zjednoczyła się z twoim intelektem! Na to ja 
wam mówię, że jest to rzecz najbardziej naturalna, gdyż jest to sprawa Boga, który jest duchem, i 
człowieka, który na mocy swego ducha jest podobny do swego Stwórcy. Chcielibyście przeniknąć 
wiele tajemnic, których jeszcze nie wolno wam poznać, a ja wam powiem tylko tyle, że nie nauka 
wam je objawi, lecz duch na mocy swej miłości do swego Stwórcy. 
64 Ujawnijcie Moje dzieło w tej samej prostocie, w jakiej wam je przekazałem, to wasi bliźni 
zrozumieją je dzięki rozwojowi, jaki osiągnęli. Jeśli wasze działania mogą ujawnić, że zasługujecie na 
chwałę, którą otrzymujecie, wasza praca będzie godna podziwu, a człowiek uwierzy we mnie przez 
was. 
65 Przyjmuję twoją duszę do siebie, aby zostawiła za sobą zmęczenie i trudy świata. 
66 Z różnych stron ziemi przychodzicie pragnąc mojej nauki i mojego pokoju. Wtedy, gdy słyszysz 
moje słowo, czujesz ojcowskie ciepło i twoje serce się uspokaja. 
67 Są tacy, którzy chętnie poszliby za tobą na miejsce spotkania, gdzie daję ci Moje słowo, ale strach 
przed światem powstrzymuje ich od tego. Inni jednak patrzą na Ciebie z pogardą, nawet wtedy, gdy 
wewnętrzny głos mówi im, że droga, którą podążasz, jest słuszna i prowadzi do prawdy, nawet 
wtedy, gdy słyszą krzyki rozpętanych żywiołów i nadzwyczajnych wydarzeń, które zapowiadają, że 
nadszedł nowy czas: czas sądu, zapowiedź czasu łaski. Objawiłem się we wszystkich miejscach na 
ziemi i we wszystkich sercach. Mówię do nich przez natchnienie, przez intuicję, przez sny i 
objawienia. 
68 Obecnie przygotowuję przyszłe pokolenia, które nie będą rozdarte między zwątpieniem a wiarą i 
które nadadzą prawdziwą wartość i interpretację zapisom ksiąg, które wam zostawię. 
69 Ogłoszą oni wypełnienie się proroctw z dawnych czasów. 
70 Pozostawiam zapisy z obecnego czasu w twojej gestii, abyś mógł je podać do wiadomości tym 
wszystkim, którzy nie słyszeli mojego słowa. Wasza prawdziwa walka nadejdzie dopiero po moim 
odejściu. 
71 Moja nauka, wasz sposób oddawania czci i wasze działania będą sędziami dla wszystkich tych, 
którzy mogą przyjść z sekt i kościołów, aby je zbadać. Nie będzie konieczne, abyś pokazywał im ich 
błędy. Przeciwnie, przyjmiecie ich szczerze i z miłością, i pokażecie im moje Dzieło we wszystkich jego 
częściach. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 241  
 
1 Przyjmuję was, ludzie, którzy przychodzicie, aby karmić się Słowem Bożym, które jest Chlebem 
duszy. Przychodzę do was z miłości, jaką mam dla was. Ach wy, ludzie, którzy podążacie tylko w 
kierunku bólu, krwi i strachu! Cienie materializmu zaciemniły spojrzenie ludzi, dlatego nie widzą oni 
drogi do ich zadośćuczynienia. 
2 Przynajmniej wy, którzy Mnie słuchacie, radujcie się Moim słowem i znajdujcie we Mnie 
pocieszenie. Dla tego ludzkość sprzeniewierzyła się swojemu intelektowi i swoim uczuciom, bo 
zamiast dążyć do prawdy, dąży do zamętu. Wielkie ludzkie inteligencje rozkwitają dziś w zbrodni, i to 
czynią swoim ideałem. 
Dlatego od dawna mówię tym, których nazywam moimi uczniami, że jeśli będą wypełniać misję, którą 
im powierzyłem, ich przykład będzie miał taki wpływ na życie, myślenie i mówienie innych, że będą 
mogli powiedzieć: Dzisiaj używam mojego ducha, który wcześniej wydawał mi się bezużyteczny. 
3 Uczniowie: Kiedy duch ludzki powstanie, wyzwoli się i będzie pracował na polach, które mu się 
należą, wtedy skończy się kielich cierpienia, który pije ten świat. Gdy duchowość rozkwitnie w umyśle 
i sercu człowieka, rozkwitnie na wszystkich drogach waszego życia. Mówię właśnie do tych, którzy 
pragną być Moimi uczniami i w których znajduję wrażliwość, gdy Mnie słuchają. 
4 Ludu mój, dopilnuj, aby ani jedna chwila twojego życia nie została zmarnowana. Kochajcie się 
nawzajem i czujcie ból, że nie zrobiliście tego wcześniej. Zastanów się głęboko nad istotnymi dobrymi 
i złymi uczynkami z twojej przeszłości. Bo dobre owoce przyniesie wam ta refleksja, a potem myślcie 
o przyszłości. Zadajcie sobie pytanie: "Co przygotowałem na nadchodzące czasy?". 
Zrozumiecie, że macie coś do powiedzenia ludzkości, że musicie zrobić coś, aby obudzić ją ze snu, 
który nie pozwala jej dostrzec całunu, jakim obecnie okrywa ją śmierć i stale jej zagraża ─ że musicie 
zrobić coś, aby się obudziła i usłyszała głos sumienia. 
5 Ach wy, próżności ludzkie! O wy, ludzie, którzy szukacie swojego rozkwitu i swojej chwały na tej 
ziemi! 
6 Aby wypowiadać słowa, które zabijają, ustanowiliście sobie tron, z którego rozlegają się wasze 
rozkazy na wojnę, na przyzywanie zniszczenia i śmierci! 
7 Czymże jest ludzka inteligencja, jeśli nie jest zjednoczona z duchowością, która jest sumieniem, 
sprawiedliwością i miłosierdziem? Jakimi słowami chcą odpowiedzieć przed Bogiem ci ludzie, którzy 
ze swoim światłem wynaleźli wielką broń zniszczenia? Czym będą spłacać dług, który obecnie 
zaciągają? Jak będą zarządzać żniwem swojego wielkiego siewu? 
8 I wszystkich tych, którzy mówią o Mnie i nazywają się Moimi uczniami i sługami, pytam: co robicie 
w tych chwilach i co zrobiliście, aby chronić świat? 
9 O dzieci, które mnie słuchacie w tym czasie! Pracujcie w Moim Dziele Miłości, spieszcie się 
poświęcić tę część waszego życia, o którą was proszę, dla dobra waszego bliźniego, co będzie 
jednocześnie dla waszego dobra. 
10 Moja praca potrzebuje żołnierzy. Dlaczego nie stracić swoje życie na tym duchowym froncie, skoro 
dajesz go bezużytecznie na polach bitew? 
11 Tę część czasu, o którą was proszę, wykorzystajcie na pouczanie, na wykłady pełne miłości i 
wiedzy, na zmiękczanie i budzenie serc. Patrzcie na Moją Boską Istotę, jak poświęca się zadaniu 
kochania was, chronienia was i ratowania was. Pamiętaj, że już jako człowiek poświęciłem Ci całe 
moje życie. Nie zadowalaj się zebraniem tylko kilku nasion. Co będzie darem, który złożysz w Moje 
ręce, kiedy wejdziesz w to, co nazywasz Poza? Dałem wam wodę z Mojego źródła w obfitości. Czy 
chcesz wrócić do mnie tylko kilka kropli? Dawajcie świadectwo swoimi dobrymi uczynkami. 
12 Dary duchowe, które objawiły się w was w tym czasie, ujawniły się, aby pomóc wam wylewać te 
krystaliczne wody na dusze waszych bliźnich. Uczcie się od waszego Mistrza, który zawsze ukazywał 
się wam jako źródło miłości, jako nieustanny dar, jako płonąca lampa, która oświetla serce 
cierpiącego. Czyż każde z moich słów nie jest jak pochodnia światła na drodze wędrowca, który 
zmierza do celu swego przeznaczenia? Czy ta wiadomość nie jest nowym objawieniem, które 
przybliża cię do Boga? 



13 Tylko ten, kto czuje i żyje moją nauką i moim prawem, będzie mógł nazywać siebie "nauczycielem" 
w moim dziele. To jest to, gdzie to słowo prowadzi cię, tak, że można rozpoznać wysokie i niskie w 
nim. Bo duch, który chce być wielki, interesuje się tylko wielkimi dziełami. Mały duch dąży tylko do 
małych rzeczy, a żeby uwierzyć, musi boleśnie oddzielić się od tego, co zbędne i umocnić się w miłości 
swego Ojca. 
14 Wielki duch, z drugiej strony, ze względu na swój wysoki ideał lub misję miłości, poświęca nawet 
to, co można uznać za jego najdroższe. 
15 Czy dziwicie się, że moi uczniowie drugiej ery zostawili wszystko, aby pójść za mną, dając wam 
wszystko z miłości do was? 
16 Moje Słowo zaprasza wszystkich do powrotu na drogę miłości. Tam wielu będzie się wstydzić, że 
odczuwało nienawiść lub urazę do swoich bliźnich, że nie kontynuowało ich miłości. Wtedy ponownie 
obejmą je z serca z bólem, a jednocześnie z radością pokuty. Wtedy ujawni się uduchowienie i 
ziemsko-ludzki zaniknie. 
17 Powiem wam więcej o wielkich duszach: nie są one wrażliwe na zniewagi, ani słabe na ciosy. Ze 
spokojem patrzą na takie nędze i z politowaniem na tych, którzy je wykonują. Oni są ponad te 
drobiazgi i patrzą tylko na to, co jest wielkie. 
18 Wszyscy będziecie musieli przeżyć wielkie próby. Musisz być bardzo silny, aby nie rozpaczać i w 
ten sposób uniknąć wstydu z powodu swojej słabości. Wy, którzy usłyszeliście to słowo i 
przystąpiliście do tego stołu pełnego dobrego pokarmu i nakarmiliście się moją mądrością, bądźcie 
mocni i zachęcajcie waszych bliźnich waszą miłością. 
19 Kto czyni to, co jest dobre, jest apostołem Chrystusa. Ale nie będzie potrzebował tytułów, aby go 
poświadczyć jako takiego, ani nie będzie konieczne, aby się chwalić. 
20 Co Mi odpowiesz, gdy ci objawię smutne wydarzenia przyszłości? Co mógłbyś zaoferować 
niewtajemniczonym, którzy przychodzą do ciebie w potrzebie pocieszenia? 
21 Ja tylko mówię do ciebie: Siej moje nasienie. Ta doktryna jest twoim dziedzictwem. Jeśli wiesz, jak 
przeniknąć do głębi swojej duszy, znajdziesz tam Mesjasza, który powraca nieustannie do twojego 
serca, aby oświecić je swoim światłem. 
22 Ci, którzy przyjdą jutro, aby dowiedzieć się o moim przyjściu, mogą być podzieleni na dwie grupy: 
Ten, który przyjdzie wątpiąc, a wyjdzie wierząc i skruszony, bo dotknęła go miłość mojego słowa. I 
inni, którzy przychodzą z niedowierzaniem i pozostaną równie niezadowoleni, ponieważ są bardziej 
ciałem niż duszą, bardziej ograniczeniem niż rozwagą. Wam jednak, którzy zostaliście nazwani moimi 
nowymi uczniami i zostaliście naznaczeni przez Ducha Świętego, mówię: Kiedy zaczniecie oświecać 
świat przykładem waszych dzieł miłości? 
23 Posłuchaj: Kiedy byłem z wami na ziemi, ludzie przychodzili do mnie tłumnie ─ ludzie na wysokich 
stanowiskach, pełni próżności, władcy, którzy potajemnie szukali mnie, aby mnie wysłuchać. Jedni 
Mnie podziwiali, lecz ze strachu nie wyznawali tego otwarcie; inni Mnie odrzucili. Tłumy przyszły do 
mnie, składające się z mężczyzn, kobiet i dzieci, słuchając mnie rano, po południu i w nocy, i zawsze 
znaleźli Mistrza gotowego dać im Słowo Boże. Widzieli, że Mistrz zapomniał o sobie i nie mógł 
wyjaśnić, o której godzinie przyjmował pokarm, aby Jego ciało nie osłabło, a głos nie stał się matowy. 
Powodem było to, że nie wiedzieli, że Jezus otrzymał siłę z własnego ducha i znalazł pożywienie w 
sobie. 
24 Podobnie i wy pewnego dnia dowiecie się, że ten, kto pod natchnieniem Bożej Miłości poświęca 
swoje życie zadaniu pocieszania, wspierania i miłowania bliźnich, znajdzie we własnej duszy nieznaną 
siłę i pokarm, które go podtrzymają, nie znużą ani na chwilę w walce. 
25 W ten sposób objawię się w tym ludzie, który jest taki sam jak dziś, a który jutro będzie stanowił 
jedną wspólnotę na całym świecie: lud Boży. 
26 Uczcie się ode mnie i używajcie waszych darów tak, abyście spłacili wielki dług, który macie wobec 
siebie i wobec ludzkości. Przyjąć swoją pokutę chętnie, a nie pragnienie, aby zapłacić ten dług z 
czymś, co cię cieszy i nie jest trudne. Często bowiem będziecie musieli dokonywać poświęceń lub 
wyrzeczeń. 
27 Nie żądam od was waszego życia, ale tylko kilka godzin, tylko część waszego czasu. 
28 Pamiętajcie, że Jezus, aby być z wami, opuścił swoją Matkę, tę najbardziej kochającą, która była 
jedyną rzeczą, jaką miał na ziemi. On odszedł od niej w życiu i był tylko w jej ramionach, kiedy został 



zabrany bez życia z krzyża. Od was nie żądam tak wiele, lecz tylko małej części tego, co wam dałem i 
czego was nauczyłem. 
29 Oddajcie swoje życie, pocieszając strapionych, uzdrawiając chorych i ratując zagubionych, ale nie 
dajcie się zabić tylko po to, by pokazać, że jesteście gotowi umrzeć dla mnie. 
30 W moim nauczaniu nie będzie oskarżycieli i oskarżających, ani obrażonych i obrażających. W nim 
będą tylko ci, którzy dążą do ewolucji w górę poprzez praktykowanie moich nauk. 
31 Posiadasz wszystko, aby mnie dosięgnąć: Świat jest szkołą, życie jest podręcznikiem, Moje 
natchnienie jest światłem. Mistrzem jestem Ja, a ludzie są Moimi uczniami. Dlatego wzywam was 
nieustannie i mówię wam: Wszyscy znajdziecie miejsce w mojej miłości. 
32 Nie pozostawiajcie Mnie samego w Moich naukach, nie bądźcie zimni wobec tej miłości, którą 
wam okazuję. Rozważ, że jakieś ludzkie usta oświecają cię słowem Mojego Ducha. 
33 Gdy mówicie na ziemi, że przyniosłem wam religie przez Moją naukę, przez Moje prawo, to mówię 
wam, że w Moich oczach jest tylko jeden kult, który jest kultem miłości, miłości do Ojca, do bliźniego, 
do bliźniego i do wszystkiego, co pochodzi od Stwórcy. 
34 To najwyższe boskie przykazanie miłości wzajemnej będzie prawem, które jednoczy wszystkich 
ludzi, które ich oświeca, aby czuli się braćmi i siostrami, chronili się wzajemnie, pomagali sobie, 
strzegli się nawzajem przed pokusami i uznawali się wzajemnie, nie obrażając się na różnice rasy czy 
wyznania. 
35 Wyobraźcie sobie taki świat, a wyobrazicie go sobie w pokoju, jako jedną rodzinę rządzącą się 
prawami miłości, szacunku i sprawiedliwości. 
36 Te proroctwa się spełnią, bo wasz świat nie jest skazany na wieczne bycie doliną ciemności i 
grzechów. 
37 Cnota będzie świecić w sercach ludzkich jak kwiaty w ogrodach. Albowiem powiadam wam: 
Kwiaty w swoim pięknie przypominają idee i natchnienia, które wychodzą od Boga, aby zbawić 
grzeszników. 
38 Zbliżcie się, to jest wasza droga, tu jest chleb dla ubogich i pociecha dla strapionych. Przyjdź i nie 
bój się. 
39 Błogosławiony narodzie izraelski, mówi do ciebie Ojciec: Słuchaj głosu sumienia, kształć swój 
intelekt, bo Ja pozostawię w każdym z was Moje Słowo wypisane w sposób niezatarty. Usłysz żywe 
słowo, którym się obecnie przepełniam, które wypływa ze źródła mądrości, którym jest mój Duch. 
40 Otworzyłem wszystkie drogi, aby wszystkie Moje dzieci mogły przyjść do Mnie. Teraz jest czas 
przebudzenia, w którym jasno ukażę Moje słowo z czasów minionych i nowe objawienia, które wam 
dam, które są dokończeniem, trzecią częścią księgi, której będziecie właścicielami. 
41 Odsunąłem od was zasłonę, która ukrywała wielkość Mojej nauki. Dałem wam nasienie w Drugiej 
Erze, abyście je zasiali, pielęgnowali i przedstawili we właściwym czasie. 
42 A jednak zażądałem owocu od zleconych siewców, a po długim czasie zebrałem niewiele ziarna. 
Już wam mówiłem: przyjdą na ziemię nowe pokolenia i otrzymają Moje ostatnie przesłanie. 
Przygotowuję je w tym czasie i mówię wam: Nadszedł czas, kiedy wprowadziłem tę nową erę. 
43 Przepowiadający zainaugurował pierwszych pracowników mojego Dzieła, a następnie Mistrz 
otworzył księgę, aby ukazać całą jej zawartość, która jest światłem, mądrością, zbawieniem dla 
ludzkości. W ten sposób nadeszła dla ciebie chwila łaski. Połączyłem mężczyzn i kobiety różnych 
wyznań i światopoglądów. Wniknąłem w ich serca i zobaczyłem tylko gorycz i rozczarowanie. A gdy 
usłyszeli moje słowo, nie odrzucili go, nie zamknęli swoich serc, nie zakwestionowali go, ale przyjęli je 
z miłością i szacunkiem. 
44 Kazałem im poświęcić się studiowaniu wszystkich przejawów Mojej Boskości, a oni uznali je za 
wiarygodne, pełne wielkiego znaczenia i ich serca zostały pokrzepione. Lecz nadeszła chwila, w której 
powiedziałem im: "Pieściłem was, rozkoszowaliście się Moimi pieszczotami, lecz teraz nadszedł czas 
walki". A usta, które wcześniej były niezręczne i milczące, przemówiły Boskim Słowem. Ja sam przez 
nich wylałem swoje słowo, a oni stali się moimi nosicielami głosu. 
Innych, których spotkałem pełnych wiary, uczyniłem przywódcami kościoła i powiedziałem im: Z nich 
czerpać serca i tworzyć kościoły. Uzbrójcie się w siłę duszy, bo będziecie się ścierać z twardym sercem 
ludzi. Będziesz zmagać się z niewierzącymi, bo nasienie Tomasza zostało podlane i zakiełkowało w 



sercach. Ale ja wykorzenię to ziarno z korzeniami i będę wam pomagał w waszej pracy. Każdy z was 
będzie jak pochodnia, która oświetla drogę waszym bliźnim. 
Gdy skończy się czas mojej zapowiedzi, a wy nadal będziecie kontaktować się ze mną tylko od ducha 
do ducha, będziecie nadal pouczać. A ludzie będą się zastanawiać i pytać, gdzie się nauczyłeś. 
Pokażesz im wtedy księgę swego serca, w której wyryte są moje pouczenia i z której będą wypływać 
nowe natchnienia. 
45 Będę walczył, aby zostawić was przygotowanych na czas po moim odejściu. Po to wyznaczyłem 
długi okres czasu, żebyście w nim mieli wiele okazji do zrozumienia Mojego Dzieła. 
Jednak nie byłem widoczny dla materialnych oczu. Chociaż powiedziałem wam, że w tym czasie każde 
oko mnie zobaczy, oko grzesznika i oko nie-grzesznika, to nie muszą to być oczy ciała, ale jest to 
spojrzenie duchowe, które mnie widzi, oświetlone przez ducha i duszę jako sanktuarium, które mnie 
czuje. 
46 Przygotowałem "robotników" w wielu miejscach, aby objawiali moje Dzieło. Ileż to chwil szczęścia 
przeżyły wasze dusze słuchając Moich nauk! Jakże byliście zachwyceni cudami, których wam 
udzieliłem! Abyście mogli mnie uznać, dałem wam niezliczone dowody, gdyż chcę, abyście, gdy tylko 
będziecie gotowi, przyjęli tych, którym Ja przeznaczyłem tę naukę. Będziecie starać się, jako starsi 
bracia i siostry, o serca, które cierpią, aby im pomagać i służyć jako ich wsparcie. Przyprowadź 
zbłąkaną owieczkę z powrotem na płotek, ulżyj cierpieniu, uratuj swoich bliźnich. 
47 Pomogę ci z twoim krzyżem, gdy jesteś wyczerpany, i nauczę cię wspinać się na górę spełnienia. 
Czego mógłbyś się spodziewać, gdybyś nie spełnił. Jak moglibyście czuć się silni, jak moglibyście żyć, 
gdybyście po wysłuchaniu mnie nie dali świadectwa tym naukom? 
48 Bądźcie mocni, miłujcie się wzajemnie, a błogosławieństwo moje spłynie na was jak rosa, aby was 
zawsze zachęcać. 
49 Kiedy odczuwasz przyjemności życia, przypisujesz je światu. Ale mówię ci: Chcę widzieć cię 
radosną. Dlatego przesyłam Ci te chwile szczęścia. Gdy bowiem dziecko się uśmiecha, uśmiecha się 
również Ojciec. Szukajcie zdrowych radości, które nie przeszkadzają duszy, a znajdziecie mnie w nich. 
Ale bądźcie zdrowi, jeśli potraficie się uśmiechać pośród swoich cierpień! 
50 Moje ojcowskie spojrzenie spoczywa na waszych sercach, o ukochane dzieci, i widzę wasze 
oddanie. Zapomnieliście o tym, co należy do waszego materialnego życia i karmicie się Moimi 
słowami, by napełnić się jego esencją i odczuć Moją Obecność głęboko w sobie. Ujawniam się wam, 
bo was kocham i chcę, abyście zrozumieli Moją tęsknotę. Pełna wdzięczności, z pokorą pokazujesz mi 
swoje serce i mówisz: "Mistrzu, czytaj w nim jak w otwartej księdze i spraw w nas swoją wolę". 
Zgodzimy się na to, co Ty masz nad nami zarządzić". 
51 Widzę waszą wiarę i ufność w Moją Boskość. Wiecie, że was kocham i daję wam wszystko, co 
sprawiedliwe i dla waszego dobra. Dlatego miejcie wiarę i proście mnie o pomoc. 
Jest to czas zadośćuczynienia, w którym żyjecie, w którym nie będziecie mieli doskonałych radości ani 
trwałego pokoju. Ta ziemia nie jest waszą ojczyzną. Jesteście jego tymczasowymi mieszkańcami i 
zgodnie z waszymi zasługami wypracowujecie sobie lepsze, wyższe życie niż to. 
Na ziemi, kiedy będziecie przygotowani, odczujecie pokój Mojego Ducha, którym się cieszyliście, a 
którego nie zna reszta świata, łagodność, którą emanuje Moje słowo, tę chwałę, której 
doświadczyliście, gdy byliście wzniesieni w komunii ze Mną. Świat nie ma tej zachęty, ale jej 
potrzebuje, oczekuje jej, bo wie, że musi przyjść, a niektórzy przygotowują się, bo podejrzewają, że 
zbliża się czas, kiedy przyjdę do nich. 
52 A jednak mówię wam: Wszyscy posiądziecie ten pokój, wszyscy poznacie światło prawdy. Słowo 
moje będzie się szerzyć i przechodzić z ust do ust, z domu do domu i z jednego narodu do drugiego za 
pośrednictwem Moich robotników. Ale widziałem w nich i w ludziach ich powolny postęp, ich 
nieśmiałość i dlatego Moje Dzieło nie wyszło poza wąskie granice, w których je zamknęli, a to nie jest 
Moją Wolą. 
53 "Robotnicy", prosiłem was o zjednoczenie, abyście tworzyli jednego ducha, jeden umysł i jedno 
serce, aby gdziekolwiek są wasi bliźni, mogli usłyszeć od was to samo słowo, to samo świadectwo we 
wszystkich i zobaczyć w was odbicie Mojej Boskiej miłości. 
54 Nauczyłem was miłości, cierpliwości, pokory, abyście mogli nieść waszą misję jako łagodny krzyż. 
Praca nad odnowieniem, oczyszczeniem i uduchowieniem ludzkości jest pracą, która wymaga czasu. 



Jedno pokolenie przekaże następnemu tego samego ducha walki i to samo wzniesienie duszy, aż z 
biegiem czasu świat się udoskonali i osiągnie spełnienie swojej misji. 
55 Nie bójcie się jutra. Nie bójcie się, że pójdziecie za daleko i zgubicie drogę. Droga jest tak szeroka, 
że nieprędko dotrzesz do jej końca. Jestem z wami na każdym kroku, zarówno przed wami, jak i za 
wami, po waszej prawej i po waszej lewej stronie. Moc mojego Ducha przyodziewa cię; ta 
wewnętrzna siła, która zachęca cię do niestrudzonej walki, nie opuści cię. Niektórzy z was pracowali 
rok po roku i widzieli świt każdego dnia, jak pierwszego, w którym pracowali dla mojego Dzieła. 
56 Szukajcie wszelkiej doskonałości we Mnie, ale nie wymagajcie absolutnej prawości i doskonałości 
od "robotników". Są ludźmi i grozi im osłabienie. Oni również walczą o swoje zbawienie. Tej 
doskonałości, której pragnie wasza dusza, szukajcie u dusz, które zamieszkują wysokie duchowe 
poziomy, gdzie wszystko jest miłością, pięknem i światłem. 
57 Twoje serce jest oczyszczone w wypełnianiu misji. Każdy postępuje naprzód według swej miłości, 
swego zaangażowania i pragnienia służenia mi. Moje słowo było takie samo dla wszystkich, a jednak 
odkryłem "robotników", którzy robią wielkie kroki w kierunku uduchowienia, i innych, którzy 
pozostają w tyle w swoim rozwoju. 
58 Aby poznać istotę moich nauk, musisz je naśladować. Jeśli tylko usłyszycie moje nauki, a potem je 
zapomnicie, nie będziecie w stanie ich zachować, ani przekazać tej pysznej esencji, którą zawierają 
moje nauki. Jest tak prosty, że możesz go praktykować od pierwszej chwili, gdy go usłyszysz. Miłość 
jest pierwszym prawem, które wam oznajmiłem, i z niego wypływają wszystkie inne prawa i 
przykazania. 
59 Powiedziałem wam, że stworzyłem wszystkich równymi i kocham wszystkich. Dlaczego nie 
miłujecie się wzajemnie bez różnicy rasy, klasy czy wyznania? Dlaczego jednych kochasz, a innych 
lekceważysz? Nie kochajcie tylko tych, którzy czynią wam dobrze, szukajcie wszystkich i nawiążcie z 
nimi więzy miłości. Praktykujcie uniwersalną miłość, która ogarnia wszystko, i kochajcie swoich 
ziemskich i duchowych braci i siostry. Moja Praca stawia wszystkie dusze na tym samym poziomie. 
Chcę zobaczyć jak wszyscy tworzycie moją rodzinę, która kocha siebie nawzajem i tworzy powszechny 
pokój, która sprzymierza się z moją Boskością, aby każdy z was mógł być moim przedstawicielem 
gdziekolwiek jesteście. 
60 Przygotujcie się, aby każdy z was mógł być owocem Wielkiego Drzewa, a owoc ten mógł się 
mnożyć w nieskończoność. 
61 Módlcie się za świat i niech ta modlitwa będzie jak płaszcz chroniący ludzkość, jak antidotum na 
wojnę, która ciągle się zbliża i doprowadza człowieka do upadku. 
62 Błogosławię wszystkie moje stworzenia i zostawiam je zjednoczone w moich wyciągniętych 
ramionach. 
63 Przyjdźcie do Mnie wy, którzy ronicie łzy, Ja jestem pocieszeniem. Miłość zbliża się do was, bo 
jesteście stworzeniami, które w swoim pustkowiu potrzebują pieszczot Ojca, aby się odnowić. 
64 Wszyscy nosicie krzyż na swoich ramionach, abyście w nim byli podobni do Mistrza. Nie chcę 
jednak, aby ten krzyż stał się ciężarem nie do udźwignięcia lub uciążliwym z powodu waszego braku 
zrozumienia i wywyższenia. 
65 Zmienne koleje losu miotają waszym życiem jak wichry. Ale miłość do Ojca i ufność, jaką w Nim 
pokładasz, dają ci pokój ducha w próbach i pozwalają ci wyjść z nich zwycięsko. 
66 Kto prawdziwie ufa we Mnie, nigdy nie będzie oszukany. 
67 Ból czyni zatwardziałe serce wrażliwym, sprawi, że krystalicznie czysta woda wytryśnie ze skał. 
Próby utrzymują duszę w stanie czuwania. 
68 Wyruszyliście w poszukiwaniu mojego słowa, ponieważ znacie głos Boskiego Pasterza, w którego 
ślady idziecie od dawna. 
69 Nie przymus skłonił was do naśladowania Mnie w ten sposób, ani strach, lecz pragnienie, by być 
użytecznym dla waszych bliźnich, by być miłym Panu. 
70 W ten sposób nowi uczniowie przygotowują się do bycia pochodniami, które oświetlają świat. 
Błogosławieni, którzy Mnie rozumieją i wierzą w Słowo Moje, albowiem oni nie będą odczuwać głodu 
ani pragnienia w duszy swojej. 



71 Nie chcę, aby jutro twoje serce było pełne próżności i samouwielbienia, gdy będzie świadkiem 
cudów urzeczywistnionych dzięki twoim darom. Ale nie chcę też widzieć was nieśmiałych, bo wtedy 
nie wzbudzilibyście zaufania u swoich bliźnich. Bądźcie przekonani o tym, co mówicie i robicie. 
72 Musicie wzmocnić wasze przygotowanie i udoskonalić wasze podejście, abyście po moim odejściu 
zostali rozpoznani. 
73 Wszystkim wam powierzyłem dar uzdrawiania, dzięki któremu możecie czynić cuda wśród chorych 
fizycznie i duchowo. 
74 Będziecie szukać odrzuconego w bagnie, aby podać mu rękę zbawienia. Jeśli myślicie, że moje 
nasienie nie wykiełkuje tam, to jesteście w błędzie. Mogę ci udowodnić, że z bagna mogą wyrosnąć 
kwiaty białe jak śnieg. Im bardziej zdeprawowana jest dusza, tym więcej miłości potrzeba, by jej 
szukać, a kiedy poczuje pieszczotę lub uzdrawiający balsam, poczuje, że przenika ją promień światła i 
znajdzie się wśród najbardziej gorliwych. Jej wdzięczność będzie bardzo wielka, bo zostanie jej 
wybaczona jej wina, która też była bardzo wielka. 
75 Tych będziecie szukać, tak jak ja zawsze szukałem was. Nie zapominaj, że sprawiedliwi są już ze 
mną. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Reichl Verlag, D -56329 St. Goar, Tel: +49 (0) 6741 1720 
Księga prawdziwego życia, tomy I, II, III, IV, V, VI 

Trzeci Testament (również w języku hiszpańskim, angielskim i francuskim) 
Boskie objawienia Meksyku (krótkie wprowadzenie) 
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Fundacja Unicon, D-88709 Meersburg 
Tel: +49 (0) 7532 808162, e-mail: info@unicon-stiftung.de  
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Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 
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www.dritte-zeit.net  
 
  

mailto:manfredbaese@gmx.de
mailto:info@unicon-stiftung.de
http://www.reichl-verlag.de/
http://www.unicon-stiftung.de/
http://www.drittes-testament.de/
http://www.dritte-zeit.net/

