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Uwaga w tej sprawie:  
 

Niniejszy tom został opracowany wiernie z treścią wyżej wymienionego niemieckiego oryginału na 

potrzeby programu tłumaczeniowego DeepL, ProVersion, który tłumaczy na 12 języków.  

Do tej pory przetłumaczono nim następujące tomy:   

Status Grudzień 2020 r.  

 

Trzeci Testament  

Z oryginału niemieckiego na języki:  Holenderski, polski, rosyjski, portugalski, portugalsko-

brazylijski,. Do następnych: Japoński i chiński 

Do tej pory był dostępny w następujących językach: Niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, 

francuski,  

Księga prawdziwego życia 

Z niemieckiego oryginału: Tomy IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - pozostałe 5 tomów było już 

dostępne. 

Dalsze tłumaczenia będą kontynuowane.  

 

Wolą Pana jest, aby te dzieła były dostępne dla wszystkich ludzi za darmo. Nie jest Jego wolą, aby 

sprzedać to dzieło za pieniądze. Wszystkie dostępne tomy można bezpłatnie pobrać w internecie w 

formacie PDF.  

Wolą Pana jest również, aby Jego słowo rozprzestrzeniało się po całym świecie. Ma to nastąpić w 

związku ze świadectwem mojego własnego, spirytualistycznego przykładu. Z tego powodu na mojej 

stronie internetowej można bezpłatnie pobrać w formacie PDF wszystkie opublikowane dotychczas 6 

tomów mojego osobistego, spirytystycznego przykładu, jak również 5 tomów poezji w języku 

niemieckim i angielskim, które powstały na podstawie Księgi prawdziwego życia.  

Pan powołał mnie do swojej służby w 2017 roku. Historię tę spisałem w powyższych 6 tomach, 

podając datę każdego z nich. Zawiera ona wiele snów, wizji, tajemnic, które Pan mi objawił, proroctw, 

przepowiedni aktualnych wydarzeń na świecie. Jest to przebudzenie dla ludzkości, a dla mnie faza 

oczyszczenia i wzniesienia oraz powrotu na łono Ojca.  

 

Moje imię, Anna Maria Hosta jest imieniem duchowym, które Pan objawił mi w 2017 roku.  

Hosta, Pan powiedział mi, ma następujące znaczenie:  

Hos... (nazwisko mojego męża) - Hos - t.... (hostia, chleb życia, słowo Boże) i  

Hos...t...A (A jak moje imię, Anna)  

Moje nazwisko cywilne nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wolą Pana jest, aby SŁOWO 

poruszało serca i aby te nastawiły się na słowo, a nie na posłańca. Posłaniec jest tylko nosicielem 

SŁOWA, a tym jest sam Bóg. Jest ona esencją wszystkich doświadczeń Boga z istotami, które stworzył, 

i jest dla ich pouczenia, aby mogli ją studiować w celu oczyszczenia i udoskonalenia siebie, w celu 

powrotu do Boga i ponownego wejścia na łono Ojca.  

 

Anna Maria Hosta 

Pokojowy Chrystus na Ziemi 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (wielojęzyczny) 

E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Przedmowa 
 

W każdym czasie Bóg, w swej bezgranicznej miłości, dawał siebie samego 

On dał się poznać ludziom, aby wskazać im drogę duchowego rozwoju: W czasach biblijnych, po raz 

pierwszy, przez swoich proroków; po raz drugi, przez Jezusa Chrystusa i Jego apostołów; obecnie, po raz 

trzeci, przez swoich tak zwanych głosicieli ─ zwykłych, wierzących w Boga ludzi. 

Przygotowania do tego rozpoczęły się w Meksyku w 1866 r., a od 1884 r. ludzie z pospólstwa spotykali 

się, by słuchać słowa Bożego niedziela po niedzieli w prostych miejscach spotkań. 

Na początku była to garstka ludzi w jednym miejscu. Pod koniec 1950 roku, Duch Boży objawił się w 

ponad stu różnych miejscach spotkań w Meksyku, w niedziele. 

Ten rodzaj objawienia zakończył się 31 grudnia 1950 r. ─ tak jak to było zapowiadane kilka razy 

wcześniej. W ciągu ostatnich piętnastu lat te słowa Pana były współstenografowane i nagrywane. 

Z tej ogromnej liczby protokołów wybrano po 1950 r. w sumie 366, które zostały opublikowane na 

początku lat 60. w 12-tomowym dziele Libro de la Vida Verdadera (Księga prawdziwego życia). 

Więcej informacji i rys historyczny na temat pochodzenia boskich objawień w Meksyku można znaleźć 

w I tomie tej pracy, jak również w książce Fundacji Unicon "Wprowadzenie do Księgi Prawdziwego Życia". 

Poniższe oryginalne fragmenty dają czytelnikowi pierwszy wgląd w niektóre ważne tematy tego tomu: 

Wróciłem do ludzi pośród wieści o wojnie, wydarzeniach i znakach, którymi przepowiedziałem Moje 

przyjście. Jednak ludzie mnie nie czuli. 

Pośród tej ciszy, tego ubóstwa, tego zakątka ziemi (Meksyk), rozbrzmiewam obecnie Moim słowem 

poprzez ludzki intelekt, wzywając ludzi, budząc ich do nowego życia, odnawiając ich poprzez Moje 

przekonujące i pełne miłości pouczenia, budząc w nich ich uśpione zdolności, aby podnieść ich na drogi 

naśladowania ich Mistrza. 

Muszę wam powiedzieć, że w tym czasie znalazłem was bardziej zaangażowanych w fanatyzm religijny 

i bałwochwalstwo niż w jakimkolwiek poprzednim czasie, a jednocześnie wasze dusze uboższe w cnoty 

niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz pytam was, po wysłuchaniu mnie rok po roku poprzez tę proklamację: 

Kto czuje, że zniszczyłem jego zasady życia? Kto uważa się za zagubionego lub widzi, że jego wiara 

chrześcijańska została zniszczona? Zaprawdę powiadam wam, przypomniałem wam tylko to, co wam 

objawiłem w czasach minionych, ponieważ zapomnieliście lub wypaczyliście to. To, co ludzie ukryli przed 

wami, Ja ujawniłem na światło dzienne, a to, co było przechowywane w Moim tajemnym skarbcu, Ja wam 

objawiłem. Ten wiek jest wiekiem duchowej wolności. Mężczyźni są oświeceni przez ich ducha i będą 

wiedzieć, jak wybrać bezpieczną ścieżkę. (188, 33-35) 

Nie mylcie tej komunikacji z tą, którą ludzie wytwarzają z własnej woli ─ jedni kierują się nauką, inni 

ciekawością, jeszcze inni przesądnymi wyobrażeniami. (188, 45) 

Ja, Ojciec, nie odrzuciłem nikogo z mojego łona miłości i przebaczenia, nawet tych, którzy dali się 

zwieść pokusie i wpadli w otchłań. Nikogo nie potępiłem. Ani na ziemi, ani w "duchowej dolinie" nie ma 

bezbronnych istot. Kto z was może być wyrzucony z mojego łona, bo jest grzesznikiem i niegodne 

otrzymania mojego miłosierdzia? Mieszkam w sercu zatwardziałego grzesznika, który nie mógł przyjąć 

światła Mojego Boskiego Ducha, bo nie słuchał wezwania, które płynęło z głosu jego sumienia. Czy 

myślicie, że oddaliłem się od niego z powodu jego łańcucha złych uczynków? Tak, zaprawdę. Ja jestem 

Ojcem wszystkich stworzeń, nie odrzucając żadnego z Moich dzieci. Ja jestem miłością i jako kochający 

Ojciec nie zaniedbuję nikogo, Mój lud. 

Do ciebie należy modlitwa za błądzącego, prośba, aby światło mojego Ducha oświeciło jego duszę, aby 

mógł się przebudzić, zerwać więzy pokusy i rozproszyć ciemności, które go oślepiły. (206, 36-37) 

Dobrzy siewcy spirytualizmu nigdy nie będą wyróżniani przez nic zewnętrznego czy materialnego. Nie 

będą oni mieli żadnych pozorów, żadnych odznak ani specjalnego sposobu mówienia. Wszystko w ich 
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sposobie działania będzie jasne i proste. Jeśli jednak czymś się wyróżniają, to aktywną działalnością 

charytatywną i uduchowieniem. 

Prawdziwi kaznodzieje spirytualizmu nie będą wyróżniać się elokwencją, ale mądrością i prostotą 

swoich słów, a przede wszystkim prawdziwością swoich dzieł i prawością swojego życia. 

Pamiętajcie, że na ziemi nie potrzebowałem zewnętrznego, pięknego sposobu mówienia, aby zdobyć 

serca tłumów, ale wiedziałem, jak do nich dotrzeć poprzez miłość, prawdomówność, uzdrawiającą moc i 

mądrość. To jest przykład, który macie wziąć sobie do serca i naśladować zgodnie z moją wolą. 

Nie chcę też, abyście ograniczyli swoje praktyki religijne do materialnych miejsc kultu, bo wtedy 

uwięzicie swoją duszę i nie pozwolicie jej rozwinąć skrzydeł na podbój wieczności. 

Ołtarz, który wam zostawiam, abyście na nim odprawiali cześć, której oczekuję, jest życiem bez 

żadnych ograniczeń, poza wszelkimi wyznaniami, wszelkimi kościołami i sektami, ponieważ jest 

ufundowany w tym, co duchowe, w tym, co wieczne, w tym, co Boskie. (194, 24-28) 

Pozwoliłem, aby na ziemi istniały religie, które są ścieżkami dla duszy, które prowadzą do Boga. Każda 

religia, która uczy dobra i miłości oraz wychwala miłosierdzie, jest dobra, ponieważ zawiera światło i 

prawdę. Kiedy ludzie usychają w nich i zmieniają to, co pierwotnie było dobre w złe, droga ginie pod 

materializmem i grzechem. 

Dlatego w tym czasie pokazuję wam na nowo Moją prawdę, która jest drogą, istotą życia i prawem, 

abyście szukali tego prawa, które jest latarnią morską i gwiazdą przewodnią, poza formami i obrzędami, 

poza tym wszystkim, co ludzkie. Ten, kto szuka mnie w ten sposób, będzie spirytystą. (197, 10-11) 

Zjednoczenie religii nastąpi, gdy duch człowieka wzniesie się ponad materializm, ponad tradycje, 

uprzedzenia i fanatyzm. Wtedy ludzie zjednoczą się duchowo w jednym kulcie: dobroci z miłości do Boga i 

bliźniego. Kiedy to nastąpi, ludzkość wejdzie w okres doskonałości. Dlatego wymagam od was, abyście 

ukazywali Moje dzieła poprzez dobre i sprawiedliwe działania. 

Nie smućcie się, że nie dożyjecie realizacji tego wszystkiego. Ale w każdym razie będziecie mieli 

satysfakcję, że swoim nasieniem przyczyniliście się do ustanowienia Królestwa Pokoju, które będzie 

owocować w sercach przyszłych pokoleń. (187, 43) 

Mówiłem wam że nadejdzie czas gdy światło pojawi się we wszystkich miejscach, we wszystkich 

krajach, na wszystkich kontynentach. To światło będzie świecić zgodnie z duchowego szkolenia człowieka. 

Ale przez to samo, nowa i bardziej dokładna koncepcja Stworzenia zostanie uformowana, nowa 

koncepcja duchowości. W ten sposób rozpocznie się nowy etap rozwoju duchowego. (200, 41) 
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Instrukcja 175  
1 Światło mojego Ducha przyszło, aby ujawnić wam wszystkie dary, które spoczywają w waszej 

istocie, wszystko to, co nosicie w sobie od początku, nie wiedząc o tym. Dałem wam do zrozumienia, że 

nadszedł czas, abyście naprawdę poznali siebie, odkryli siebie i poznali swoje dziedzictwo, abyście mogli 

być duchowo wielcy. 

2 Od czasu do czasu dawałem wam objawienia: Najpierw było to Prawo, później moja Nauka, a na 

końcu pełna wiedza o waszej duchowej misji. 

3 Mówisz, że byłam z mężczyznami trzy razy, ale to prawda, że zawsze byłam z tobą. Ja jestem tym 

Ojcem, który w Pierwszej Erze objawił ludziom swoje Prawo Sprawiedliwości, który w Drugiej Erze 

sprawił, że Jego Słowo stało się człowiekiem w Jezusie, Jego Synu, i który teraz objawia się duchowo 

światu. Tym samym dałem wam Boską przypowieść na przestrzeni wieków, której znaczenie mówi wam o 

waszym rozwoju duchowym i daje wam do zrozumienia, że Ten, który mówił do was w każdym czasie, był 

jednym Bogiem, jednym Duchem i jednym Ojcem. 

4 Pytacie Mnie, co chcę osiągnąć, gdy objawiam się duchowo ludzkości tego czasu? Na to 

odpowiadam: Szukam waszego przebudzenia do Światła, waszego uduchowienia i waszego zjednoczenia, 

ponieważ przez cały czas byliście podzieleni. Bo podczas gdy jedni szukali skarbów ducha, inni poświęcili 

się miłości do bogactw tego świata, spirytualizm i materializm w wiecznej walce, spirytualiści i 

materialiści, którzy nigdy nie byli w stanie zrozumieć siebie nawzajem. 

5 Pamiętaj: Kiedy Izrael, oczekując Mesjasza, miał Go przed oczami, podzielił się na wierzących i 

zaprzeczających Mojej prawdzie. Wyjaśnienie jest proste: Wierzącymi byli ci, którzy oczekiwali Mnie 

duchem, a ci, którzy oczekiwali Mnie zmysłami ciała, wyparli się Mnie. 

6 Te dwie siły będą musiały się ponownie skonfrontować, dopóki z tej walki nie wyłoni się prawda. 

Walka będzie zacięta; ponieważ im więcej czasu upływa, tym bardziej ludzie kochają to, co ziemskie, 

ponieważ ich nauka i ich odkrycia dają im poczucie, że żyją w swoim własnym królestwie, w świecie, który 

sami stworzyli. 

7 Dzisiejsi ludzie rozszerzyli swoje strefy wpływów, dominują i przemierzają całą ziemię. Nie ma już 

nieznanych kontynentów, krajów czy mórz. Uczynili drogi na lądzie, na morzu i w powietrzu. Ale nie 

zadowalając się tym, co posiadają jako dziedzictwo na swojej planecie, badają i przeszukują firmament, 

pragnąc jeszcze większych domen panowania. 

8 Błogosławię pragnienie wiedzy w moich dzieciach, a ich dążenia do bycia mądrymi, wielkimi i 

silnymi znajdują moją bezwarunkową aprobatę. Jednak to, czego moja sprawiedliwość nie pochwala, to 

próżność, na której często opierają się ich ambitne cele, lub egoistyczny cel, do którego czasami dążą. 

9 Nie przeszkadzam ludziom w poszerzaniu ich wiedzy, ani nie ukrywam przed nimi światła nauki. 

Kiedy umieściłem ludzkie nasienie w ziemi i powiedziałem mu, aby rosło i rozmnażało się, 

powiedziałem mu również, aby podporządkował sobie ziemię, to znaczy, że wśród wszystkich stworzeń, 

które będą ją otaczać, człowiek będzie świadomą istotą, która zna prawa ludzkie i Boską sprawiedliwość 

oraz kultywuje cnoty, wokół której wszystkie istoty i żywioły będą się harmonijnie obracać. 

10 Jakże daleko od harmonii żył człowiek od czasu, gdy rozpoczął swój spacer po ziemi! Świadczą o 

tym jego ciągłe upadki, niewyczerpany kielich cierpień, które znosił, i jego brak pokoju. 

11 Daję wam teraz nową lekcję, która jest dla wszystkich ludzi. Nie wszyscy modlili się w oczekiwaniu 

na Moje przyjście; ale ból utrzymywał ich w stanie przebudzenia i przygotowania na przyjęcie Mnie. 

Ludzkość ma już doświadczenie przekazane jej przez naród izraelski od wtórej ery, tak że nikt nie 

może mieć zamiaru nie ufać Boskiej sprawiedliwości. Czy nie wiecie, że dary proroctwa, Boskiej nauki i 

duchowej mocy dane były ubogim w duchu, którzy z utęsknieniem czekali na przyjście Pana, aby 

otrzymać od Niego światło nadziei i wiedzy? 

Jeśli zapytacie mnie o miejsce pobytu tych dusz, powiem wam, że mieszkają one teraz w domach, 

gdzie wszystkie wielkie rzeczy, które istnieją na tej planecie, ukazują się ich oczom jako zwykły pył 

ziemski. Jeśli jednak zapytacie Mnie, co stało się z tymi, którzy nie przyjęli niczego z Mojego Królestwa, 
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ponieważ Moje słowo i Moje obietnice wydały im się ubogie, powiem wam, że są oni wśród tych, którzy 

wcielają się i reinkarnują aż do pełnego rozwoju swojej duszy. Dla żądali złota i władzy, i słusznie, dla ich 

duchowego zadośćuczynienia, zostały one przyznane świata z jego wątpliwe bogactwa i jego fałszywej 

władzy. Zostali oni dotknięci przez Boską sprawiedliwość, ale nigdy nie zostali wyrzuceni z drogi 

zbawienia, która prowadzi do królestwa prawdy. 

Dlatego dziś, gdy obficie ześlę wam światło Mojego Ducha, będę ich niestrudzenie szukał, aby 

zrozumieli, że już dość czasu próby, który został im wyznaczony, i aby zrozumieli, że teraz jest Trzeci Czas, 

ten sam, w którym kończą się wieki, o którym mówiłem, gdy chodziło o sąd nad narodem żydowskim. 

12 Wszyscy jesteście ze Mną "umówieni" i będziecie musieli się zebrać, aby Mnie usłyszeć, bo 

wszyscy musicie Mnie usłyszeć. 

13 Wszystko zostanie położone na szalę mojej sprawiedliwości, na której będą ważone wszystkie 

dzieła, które nie zostały osądzone. Moja obecność i moja moc będą odczuwalne tak, jak nigdy wcześniej 

nie były manifestowane. Bo po chaosie wszyscy powrócą na właściwą drogę. 

14 Módlcie się i czuwajcie nieustannie, abyście nie byli zaskoczeni, o ludzie. Ale zaprawdę powiadam 

wam, jeśli będziecie czuwać i modlić się za świat, będzie niewidzialny płaszcz, który was ochroni, 

ponieważ kochaliście waszego bliźniego i odczuwaliście jego ból jak swój własny. 

15 Powtarzam wam raz jeszcze, że uczynię odczuwalną Moją Obecność, Moją moc i Moją 

sprawiedliwość. Jeśli pozwoliłem człowiekowi, w jego niegodziwości, profanować wszystko, co jest święte 

w jego życiu, to wyznaczę granicę jego deprawacji. Jeśli pozwoliłem mu błądzić po ścieżce jego wolności 

woli, udowodnię mu, że wszystko, co na niego nałożone, ma charakter "tak daleko i nie dalej". Jeśli 

pozwoliłem mu przeżyć jego dążenie do władzy i wielkości w świecie, zatrzymam go na jego drodze i każę 

mu kontemplować jego dzieło poprzez sumienie, aby mógł odpowiedzieć na Moje pytania. 

16 Pozwoliłem, aby ból, zniszczenie i śmierć dały się odczuć w waszym życiu, aby te owoce, tak 

gorzkie, pozwoliły wam zrozumieć, jakie drzewa uprawialiście. Ale sprawię też, że ból zniknie i pozwolę 

duszy dojść do odpoczynku i kontemplacji; bo z niej powstanie hymn miłości do swego Stwórcy. 

Powiedziano, a także zapisano, że dzień ten nadejdzie, gdy ludzie przyobleką swe dusze w białą szatę 

wywyższenia, gdy będą się wzajemnie miłować. 

17 Wszyscy będą zbawieni, wszystkim będzie przebaczone, wszyscy będą pocieszeni. Gdzie więc jest 

śmierć, gdzie wieczne potępienie i piekło bez końca? 

18 Nie stworzyłem ani śmierci, ani piekła, bo kiedy mój duch począł ideę stworzenia, czułem tylko 

miłość, a z mojego łona wyszło tylko życie. Gdyby śmierć i piekło istniały, musiałyby być dziełami 

ludzkimi, bo byłyby nędzne; a wiesz już, że nic, co ludzkie, nie jest wieczne. 

19 Zaprawdę powiadam wam, w chwilach gdy Moje Słowo jest słyszalne poprzez nosiciela głosu, nie 

tylko duch tego ludu drży, lecz również wszystkie te istoty, które w "duchowej dolinie" również 

potrzebują Boskiego Światła. 

20 Dźwięk ludzkiego słowa nie dociera do nich, ale znaczenie i inspiracja moich orędzi tak, ponieważ 

mój głos jest uniwersalny i jego echo dociera do wszystkich światów i domów, w których mieszka dziecko 

Boże. 

21 Na każdy świat wysyłam promień Mojego światła. Do was posłałem to światło w postaci ludzkich 

słów, do innych domów dociera ono poprzez natchnienie. 

22 W świetle tego boskiego promienia wszystkie dusze będą się teraz jednoczyć, tworząc z niego 

drabinę niebios, która doprowadzi je do duchowego królestwa obiecanego wam wszystkim, którzy 

jesteście duchową cząstką mojej boskości. 

23 Wyobraźcie sobie radość wszystkich tych istot, które miały materialne relacje z wami na Ziemi, a 

które teraz żyją poza waszym światem, gdy dowiedzą się, że głos, który słyszą, jest słyszany również na 

Ziemi. Oni nie odwrócili się od was, nie zapomnieli o was, ani nie powstrzymali się od proszenia o tych, 

którzy pozostali jeszcze kilka chwil w dolinie ziemi. Ich pieszczoty i błogosławieństwa są zawsze z wami. 
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24 Mieszkają tam ci, którzy byli waszymi rodzicami, dziećmi, rodzeństwem, małżonkami, przyjaciółmi 

lub dobroczyńcami, którzy teraz są po prostu waszymi braćmi i siostrami jako istoty duchowe. Ale ich 

miłość do ciebie jest taka sama lub nawet większa, podobnie jak ich moc, by ci pomóc i cię chronić. 

25 Módlcie się za nich, ludzie, nie przestawajcie ich kochać i pamiętać o nich, bo wasza pamięć i 

modlitwy są słodką pociechą w ich zmaganiach. Nigdy nie wyobrażaj sobie, że są zrozpaczeni lub 

mieszkają w ciemności, ponieważ byłoby to tak, jakbyś czuł się upoważniony do wydawania na nich 

wyroku. Jeśli ludzie tu na ziemi są na ogół zbyt niedoskonali i niesprawiedliwi, aby właściwie osądzać 

sprawy swoich bliźnich, to jak mogliby osądzać jakiekolwiek istoty duchowe? 

26 Powtarzam wam, że tylko do was należy wspomaganie ich na świecie przez wasze modlitwy i 

dobre uczynki. 

27 Nie odczuwajcie potrzeby, by przejawiały się one w waszym życiu w jakikolwiek materialny 

sposób, czy to poprzez użycie mózgu, czy w jakikolwiek inny sposób, gdyż w ten sposób zaprzeczalibyście 

duchowości, której was nauczyłem. Nie ma też żadnego szczególnego dnia w roku, aby się na nią 

powoływać. Pamiętajmy, że życie duchowe jest oddalone od czasu ziemskiego i dlatego każdy moment 

może być odpowiedni, aby zbliżyć się do niego poprzez modlitwę duchową. 

28 Jak wiele z tych istot, o których często sądziliście, że cierpią z powodu trudności, to właśnie te, 

które walczyły, by przybliżyć was do tej drogi do Światła, której same nie mogły znaleźć, gdy były na 

Ziemi. Nie płaczcie więc za nimi, a już na pewno nie smućcie się, bo odeszli do "duchowej doliny". Oni nie 

"umarli", oni tylko o kilka chwil wyprzedzili czas, kiedy trzeba będzie odejść. Tak zostało to przeze mnie 

postanowione, aby przygotowali wam drogę. 

29 Ludzie, czy naprawdę muszę wam mówić, że nie macie żadnego interesu na cmentarzach, i że łzy, 

które wylewacie nad grobami, są łzami ignorancji, materializacji i uporu? 

30 Dusze tych, za którymi płaczecie, są żywe, ale wy upieracie się, by uważać je za martwe w tym 

ciele, które zniknęło pod ziemią. Uważacie ich za zagubionych, podczas gdy oni czekają na was pełni 

miłości, aby dać wam świadectwo o Prawdzie i Życiu. Uważacie ich za dalekich lub nieczułych i głuchych 

na wasze zmagania i kłopoty, i nie wiecie, ile kamieni usunęli z waszej drogi i od ilu niebezpieczeństw was 

uratowali. 

31 Ignorancja prowadzi was do bycia niemiłymi, a nawet okrutnymi dla siebie i dla innych, choć 

muszę wam powiedzieć: Kto może być jeszcze ignorantem po wysłuchaniu któregokolwiek z Moich 

wykładów doktrynalnych? 

32 Moje słowo jest promieniem światła, który musi ogarnąć was wszystkich, abyście mogli pozostać 

złączeni w ogniu Mojej miłości. Jeśli po usłyszeniu go, wierzysz w to i wprowadzić go w życie, od tego 

momentu będzie zjednoczony z tych wszystkich, którzy mnie kochają, wierzą mi, i chwalą mnie. 

33 Powiedziałem wam w moich naukach, że życie ziemskie jest cierpieniem duszy, a kresem jej 

istnienia na ziemi jest jej Kalwaria, abyście starali się mnie naśladować, biorąc za wzór moje przykładne 

dzieła. 

34 Błogosławione dusze, które z wiarą i cnotą dotrą na szczyt, bo w chwili, gdy pozbędą się ciała, 

doznają pieszczot Ojca jako nagrody za ich siłę i miłość. To są ci, którzy wchodzą do wieczności bez 

potknięć. 

35 Moje słowo w tym czasie pomoże ludziom zrozumieć znaczenie mojego Prawa i mojej Nauki. 

Uznanie, jakie może dać im ludzkość, nie da im szczęścia, błogosławieństwa serca i pokoju duszy. Dusza 

bowiem znajdzie doskonałe szczęście tylko w domu, do którego należy. 

Jak wiele masz możliwości, aby być dobrym i użytecznym dla swojego bliźniego! Każdy dom jest 

odpowiednim polem do zasiewu Mojego ziarna. Każde miasto i każdy naród jest jak gleba spragniona 

miłosierdzia i miłości, a Ja chcę was uczynić siewcami, abyście nawadniali świat miłością i pocieszeniem, i 

siali pokój. 

36 Uczynki, słowa i modlitwy są środkami, których możecie i powinniście używać, aby wypełnić misję 

służenia i miłowania bliźniego. 
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37 Nauczyłem was doskonałej modlitwy, która jest prawdziwym językiem ducha, który doprowadza 

człowieka do bezpośredniego kontaktu ze Mną. 

38 Dałem wam dar Słowa, które jest wyrazem światła, które istnieje w duchu i miłości, która 

jednoczy serca. 

39 Ludzie, którzy Mnie słuchają: Nie mówcie, że żądam od was zbyt wiele, bo wiem lepiej od was, do 

czego jesteście zdolni. Dzisiaj czujesz się słaby, nieporadny, niezdolny i niegodny, ponieważ badasz swoje 

wnętrze i odkrywasz wiele słabości, wiele wad, które nie pozwalają ci odczuwać bólu innych. Ale najpierw 

was uzdrowię, dam wam odczuć mój pokój, aby umocnić wasze serca i utorować wam drogę. Wtedy nie 

będziecie już odczuwać strachu, nie będziecie mieć wątpliwości, ani nie będziecie czuć się niezdolni. 

40 Dlatego dałem wam czas na słuchanie Mnie i stopniowe umacnianie się przy Moim słowie, nie 

wysyłając was na rozległe ziemie, abyście wypełnili swoją misję. Lecz wtedy, gdy duch wasz nasyci się 

Moją Istotą, nie będzie czekał na dowody ani znaki, aby wyruszyć, gdyż otrzyma przez natchnienie to, co 

powinien uczynić. 

41 Módlcie się, ludzie, a gdy będziecie się modlić, ześlę Mój pokój na wszystkie ludy ziemi, 

pobłogosławię wasze domy i oświecę wasze drogi. 

42 Dam ci dowód, że wszystko, co ci obiecałem, jest prawdą. Jaki to będzie dowód? Że w waszym 

życiu spełni się coś, na co od dawna mieliście nadzieję, coś, co dla niektórych jest niemożliwe do 

osiągnięcia. Dla jednych to, co dałem, wkrótce nadejdzie, innym każę czekać. Ale zaprawdę, powiadam 

wam, nie będzie takiego, który by nie otrzymał Mojego dowodu miłości. Wtedy, gdy ta łaska dosięgnie 

każdego z was, przypomnicie sobie Moje słowo i wzrośnie wasza wiara. 

43 Nie rozpaczajcie, nie wylewajcie łez, umiejcie czekać na tę godzinę, póki żyjecie, módlcie się i 

czuwajcie według moich wskazówek. 

44 Czy widzisz, jak w tych chwilach, kiedy podnosisz swoją duszę, zapominasz o swoich cierpieniach i 

napełniasz się moim pokojem? Dbajcie o to, byście zawsze byli ze Mną, naśladujcie Moją naukę, a 

zobaczycie, że Mój pokój i światło zwyciężą nad waszymi nieszczęściami i trudnościami. 

45 Zrozumcie, że wasze cierpienia nie są bezużyteczne, że macie za zadanie panować nad sobą 

duchowo i fizycznie, abyście mogli należeć do grona moich siewców. 

46 Ci, którzy przynoszą pociechę ludziom, którzy podnoszą tych, którzy upadli, którzy dają siłę 

słabym, musieli zostać oświeceni przez światło doświadczenia i wzmocnieni w walce i próbach. Nie mogą 

być onieśmieleni żadnym obrazem bólu, nie mogą drżeć przed żadnym nieszczęściem bliźniego, nie mogą 

wzdragać się przed żadnym bólem, gdy ręce ich bliźnich wyciągają się do nich z pragnieniem miłosierdzia. 

47 Tam, wśród tych, którzy zatwardzili się w wadach i bólu, zobaczycie wielu, którzy podnoszą się do 

światła, pragnąc odnowy i uduchowienia. Ale aby ta inspiracja do nich dotarła, musicie umieścić w ich 

sercach prawdziwy dowód braterstwa, akt, który jest promieniem światła rozświetlającym ciemności tych 

ludzi. 

48 Zrozumcie więc, że ból, który towarzyszył wam w wielu formach, był dłutem, które ukształtowało 

wewnętrznie waszą duszę dla wypełnienia delikatnej misji. 

49 Nauka, którą dałem wam w tej Trzeciej Erze, jest nowym testamentem, który powinien być 

połączony z tymi z czasów minionych, gdyż te trzy stanowią jedno objawienie. 

50 Moje światło oświeci umysły tych, którzy są przeznaczeni do zjednoczenia wszystkich moich nauk 

w jednej książce. 

51 Moi duchowi słudzy poprowadzą rękę moich wybranych tak, że nie będzie żadnej skazy w tej 

księdze. 

52 Spory, które istniały w tej wspólnocie wiary, ich dyskusje i niezgody znikną, gdy zanurzycie się w 

studium tej książki i zrozumiecie prawdę mojej pracy. 

53 Dzisiaj nie jesteś jeszcze świadomy konsekwencji, jakie będzie miała dla ciebie twoja niezgoda. Ale 

zaprawdę, powiadam wam, jutro będziecie nad tym płakać. Ileż to razy prosiłem was o zjednoczenie 

myśli, czynów i dusz, lecz tyleż razy nie słuchaliście Mojej Boskiej rady! 
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54 Natchnąłem was, abyście tworzyli jeden lud, i dałem wam imię "Nowy Izrael". Dałem wam różne 

zadania i misje, abyście mieli wszystko, co niezbędne na waszej drodze życia i w waszych zmaganiach, tak 

jak to się stało z Izraelem w Pierwszej Erze, gdy wędrowali po pustyni w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej. 

Jednak do tej pory nie staraliście się zrozumieć Moich rozkazów, ani nie chcieliście obserwować przykładu 

jedności, jaki ten lud pozostawił na piśmie, przykładu niezatartego, bo to ich harmonia i spójność 

pozwoliła im pokonać przeciwności, jakie napotkali na swojej drodze. 

55 Czeka na was nowa "ziemia obiecana", ale jesteście jeszcze daleko od niej. Jeszcze wędrujecie 

przez wielką pustynię, zostawiliście za sobą niewolę "faraona" i już otrzymaliście prawo. Jednak nie 

zrezygnowaliście całkowicie z bałwochwalstwa i bez świadomości tego czcicie "złotego cielca". 

56 Musisz najpierw zmierzyć się z próbami, przeciwieństwami i prześladowaniami, abyś mógł 

obudzić się z drzemki. Tylko wtedy będziecie wyposażeni do wypełniania Moich poleceń i chętnie 

będziecie czuwać nad Dziełem, które wam objawiłem, tak jak w tym czasie Izraelici stworzyli Przybytek i 

Arkę Przymierza, aby zachować Prawo, gdyż próby obudziły ich do światła. 

57 Teraz dusza wasza będzie przybytkiem waszym, a Duch wasz arką przymierza. Tam moje prawo 

będzie oświetlać drogę ludu Pańskiego. 

58 W tym czasie nie pojawił się żaden człowiek, który tak jak Mojżesz, szedłby przed tym ludem i 

umacniał jego wiarę cudami. Ale przy odrobinie przygotowania będziesz w stanie odczuć duchową 

obecność Eliasza, który będzie cię prowadził, zachęcał i inspirował w tej wędrówce. 

59 Tłumy, które mnie słuchają, wylewają teraz łzy. Tylko ja znam przyczynę ich lamentów, tylko ja 

znam wszystkie przeszkody i trudności, które napotkali na swojej drodze i które ich zatrzymują. 

60 Wytrwajcie, tłumy, bądźcie mi wierni, a zobaczycie, że przeszkody upadną. Módlcie się i pracujcie 

z coraz większą prawdomównością, szczerością i doskonałością, abyście w wypełnianiu waszej misji 

znaleźli pociechę i siłę potrzebną do przetrwania zmienności życia. Jeśli żyjesz w ten sposób, to kiedy 

najmniej się tego spodziewasz, zobaczysz, że droga jest wolna, a przeszkody zniknęły. 

61 Wy jesteście moimi polami, na których obecnie rosną obok siebie pszenica i kąkol. Godzina 

żniwiarza jeszcze nie nadeszła, ale gdy nadejdzie, uczynki każdego z was będą osądzone. Wtedy zostawię 

wam dobrych uczniów na ziemi i zabiorę z tego świata tych, którzy nie wydali owoców jedności i 

uduchowienia. 

62 Patrzcie i zwracajcie uwagę na moje słowo. Nie bądźcie zadufani w sobie, ponieważ otrzymaliście 

moje bardzo wielkie komisje i misje, myśląc, że mój wyrok nigdy nie może was dosięgnąć. 

Przypomnijcie sobie Dawida i Salomona, którzy, choć byli wielcy w oczach swego ludu, zasnęli w swej 

wielkości, pogwałcili prawo i zobaczyli, jak moja boska sprawiedliwość, nieubłagana i mądra, przyszła na 

nich, gdy uwierzyli, że ponieważ byli tak kochani przez Ojca, nigdy nie będą przez Niego dotknięci. 

63 Myślcie, o ludzie, o nowych pokoleniach, myślcie o waszych dzieciach, tak jak czynili to 

patriarchowie, gdy przygotowywali swoje narody na przyjście Mesjasza. 

64 Módlcie się za potomków, przygotujcie dla nich drogę z troską i miłością. Zrozumcie, że mają oni 

jeszcze wyższe misje do spełnienia niż wasza i że dobrze będzie, jeśli znajdą ścieżkę uduchowienia, którą 

będą mogli podążać. 

65 Na czym będzie polegał ten ślad? W twoim życiu, w twoich dziełach. 

66 Każda dusza ma wielki dług wobec swojego Ojca. Moja miłość do was i Moja sprawiedliwość dały 

wam nową możliwość na ziemi, abyście się przede Mną usprawiedliwili, abyście się duchowo naprawili i 

oczyścili, abyście mogli przejść do następnego domu. 

67 O błogosławiony Trzeci Czasie, Ty przynosisz wszystko, czego świat potrzebuje, aby wybawić się z 

niewoli. Błogosławieni, którzy używają twego światła, albowiem oni znajdą zbawienie. 

68 Przez całą waszą duchową podróż życia prowadziłem was, testowałem was i przygotowywałem 

was na objawienie tego czasu. To nie mężczyźni stworzą nowy naród izraelski: To ja go uformuję, 

oczyszczę, podniosę i poślę do świata, aby wypełnił swoją misję. 
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W miarę jak ten naród rośnie i przygotowuje się, będę wygładzał ścieżki, otwierał drzwi i usuwał 

przeszkody, aby mogli iść naprzód. Podobnie uczyniłem z Izraelem, gdy wybawiłem ich z Egiptu i 

przeprowadziłem przez morze i przez pustynię. 

69 Ten lud tutaj ma za zadanie duchowe przebudzenie ludzkości. Ale kiedy to się spełni, a ludzie 

staną się świadomi czasów, w których żyją, zobaczysz w ich sercach pragnienie światła, a w ich duchach 

ideał 

Będziemy świadkami wzrastającego rozwoju, który wstrząśnie ludzkim życiem do jego podstaw i 

przekształci świat. 

70 Sumienie będzie wysłuchane i posłuszne, wezwania Ducha będą zrozumiane, potrzeby duszy będą 

rozważane i respektowane, a wszędzie rozbłyśnie gorące pragnienie poznania Boga, odczuwania Go, 

zbliżenia się do Niego, szerzenia Jego prawdy. 

71 Te proroctwa spełnią się wśród ludzi, gdy duchowy głód i pragnienie doprowadzą ich do granic 

wytrzymałości, gdy z uniżoną dumą wyznają swoje winy przed swoim Panem, gdy zejdą ze swoich 

tronów, krzeseł sędziowskich i miejsc honorowych, skąd starali się Mnie ignorować, skąd osądzali Mnie i 

zapierali się Mnie, i żałując za swoje winy, zwrócą swoje oczy ku Mnie i będą mówić do Mnie jak dzieci do 

Ojca, który czekał na nich od wieków. 

72 Jak nisko człowiek upadł w swoim materializmie, tak że w końcu zaparł się Tego, który stworzył 

wszystkie rzeczy! Jak ludzki umysł mógł zaciemnić się do tego stopnia? Jak wasza nauka może zaprzeczyć 

mnie i zbezcześcić życie i naturę, jak to uczyniła? 

73 W każdym dziele, które odkrywa wasza nauka, jestem obecny; w każdym dziele objawia się moje 

Prawo i słyszalny jest mój głos. Jak to jest, że ci ludzie nie czują, nie widzą, ani nie słyszą? Czy 

zaprzeczanie mojemu istnieniu, mojej miłości i mojej sprawiedliwości jest oznaką postępu i cywilizacji? 

Wtedy nie jesteś bardziej zaawansowany niż ludzie pierwotni, którzy potrafili odkryć w każdej sile i cudzie 

natury działanie boskiej, wyższej, mądrej, sprawiedliwej i potężnej Istoty, której przypisywali całe dobro 

we wszystkim, co istnieje i dlatego ją czcili. 

74 Za pomocą rosnącej inteligencji starali się zrozumieć to, co postrzegały ich fizyczne zmysły. Jaką 

doskonałą cześć mogliby mi ofiarować? Jakie zrozumienie mogli mieć o prawdzie? Niemniej jednak, ich 

cud, ich wiara i ich uwielbienie zostały przyjęte przeze Mnie jako pierwsze owoce rozległego pola, które 

Mój Duch musiał uprawiać przez wieki. 

75 Od tego czasu aż do teraz, ileż to nauk dałem ludzkości i ileż to objawień jej dałem! A jednak, 

chociaż ta ludzkość powinna już osiągnąć szczyt zrozumienia, a jej praktyka religijna powinna być 

doskonała, jej samolubna, dumna i nieludzka nauka nadyma się, aby mi zaprzeczyć, a istniejące kulty 

religijne żyją w gnuśności rutyny i tradycji. 

76 Dałem wam dar wolności woli i uszanowaliście tę błogosławioną wolność, którą dałem Moim 

dzieciom. Lecz umieściłem również w waszej istocie Boskie światło sumienia, abyście kierując się nim, 

kierowali wasze zdolności na właściwe drogi. Ale mówię wam, że w walce między duszą a materią dusza 

poniosła klęskę, bolesny upadek, który coraz bardziej oddalał ją od źródła prawdy. 

77 Ale jej klęska nie jest ostateczna, jest tylko tymczasowa, bo powstanie z głębi otchłani, gdy nie 

będzie mogła dłużej znieść głodu, pragnienia, nagości i ciemności. Ból bowiem będzie jej zbawieniem, a 

słuchając głosu swego sumienia, powstanie silna i promienna, ognista i natchniona, i znów użyje swych 

darów, ale już nie z tą wolnością, by używać ich do dobra lub zła, lecz poświęcając je tylko dla 

wypełnienia Boskich Praw, co jest najlepszym uwielbieniem, jakie możecie ofiarować waszemu Ojcu, 

który tak bardzo was kocha. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 176  
1 Bądźcie silni wobec pokus świata i ciała. Ilekroć jakaś próba sprawia ci ból, pamiętaj o moich 

lekcjach z Drugiej Ery i podążaj za moim przykładem. 

2 Pytacie mnie, jak to było możliwe, że Jezus został dotknięty pokusami świata? Na to odpowiadam 

wam, że nie były to zwykłe pokusy, które dotknęły serce waszego Mistrza. 

3 Ciało, które miał na świecie było ludzkie i wrażliwe, był on narzędziem, którego mój duch używał, 

aby zanieść moje nauki ludzkości. Znał próbę, która go czekała, ponieważ mój duch mu ją objawił, a ta 

materialna strona istoty cierpiała ból, który ją czekał. 

4 Chciałem, aby to ciało dało wam te oznaki człowieczeństwa, abyście byli przekonani, że mój ból 

był prawdziwy i moje poświęcenie jako człowieka było prawdziwe. 

5 Gdyby tak nie było, moja ofiara nie miałaby żadnej wartości w oczach ludzi. Dlatego Jezus 

trzykrotnie wzywał mocy mojego ducha, która ożywiała Go do zwycięstwa w ciężkiej próbie: Po raz 

pierwszy na pustyni, po raz drugi w ogrodzie oliwnym, po raz trzeci na krzyżu. 

6 Konieczne było, abym stał się człowiekiem i pokazał wam Moje 

Ciało i Krew Moją, aby w tym ciele odniosło skutek cierpienie, jakie ludzie mu zadadzą. Gdybym przyszedł 

w duchu, jaką ofiarę złożyłbym dla was? Czego bym się wyrzekł i jaki ból sprawiłbyś mi? 

7 Boski duch jest nieśmiertelny, nie zna fizycznego bólu. Ale ciało jest wrażliwe na ból, jest 

ograniczone w swoich możliwościach, jest śmiertelne z natury. Dlatego wybrałem ten sposób, aby 

objawić się światu i złożyć mu moją prawdziwą ofiarę, aby wskazać wam drogę do waszego zbawienia. 

8 Pamiętajcie o tej Męce, dopóki jesteście grzesznikami, i pamiętajcie o tej Krwi, abyście mogli 

oczyścić się w pokucie za wasze przewinienia i starać się naśladować Mnie w tym przykładzie 

bezgranicznej miłości, który wam dałem. 

9 Dopóki jesteście ludźmi, pamiętajcie o mnie na tym krzyżu, przebaczającym moim oprawcom, 

błogosławiącym ich i uzdrawiającym, abyście na waszej trudnej drodze życia mogli również błogosławić 

tych, którzy was skrzywdzili, i czynić wszelkie możliwe dobro tym, którzy wyrządzili wam zło. Kto tak 

postępuje, jest Moim uczniem, a Ja mówię mu zgodnie z prawdą, że jego ból będzie zawsze krótki, bo Ja 

sprawię, że poczuje Moją siłę w chwilach jego próby. 

10 Bardzo niewielu jest tych, którzy starają się pouczać swoich braci i siostry przez przykłady Mistrza. 

W tej wspólnocie, podobnie jak w większości wspólnot zakonnych, nauczanie odbywa się za pomocą 

słów, które nie mają mocy, ponieważ brakuje im potwierdzenia w dziełach i przykładach miłości. 

11 Teraz macie możliwość wysłuchać wykładu Mojej Nauki, która stopniowo będzie szlifować wasze 

serce, aż będzie ono przygotowane do wypełnienia misji, którą powierzyłem waszemu duchowi. 

12 Nie bójcie się iść za Moimi krokami, bo nie będę nikogo prosił, aby czynił to samo w Mojej ofierze. 

Muszę wam także powiedzieć, że to ciało samo opróżniło kielich, który podał mu Mój Duch; inny człowiek 

nie wypiłby go. Ciało moje bowiem otrzymało życie i umocniło się w cnocie i czystości Tej, która 

ofiarowała swoje łono, aby je przyjąć: Mary. 

13 Medytujcie, ludzie, i skorzystajcie z tej błogosławionej ciszy, w którą wchodzicie, gdy słyszycie 

moje nauki. Zaprawdę powiadam wam, w tych chwilach kontemplacji i duchowości, moje ziarno 

zakiełkuje w waszych sercach. 

14 W tym dniu osiągacie jedność i pokój między waszymi sercami, aby pokazać się przede Mną jako 

jedna istota, świadoma wydarzenia, którego jest świadkiem, gdy słyszy Moje słowo przez głosiciela. I 

przyjmuję twego ducha. Wszystko, co ofiarujecie mi czysto i zwyczajnie w waszych modlitwach i w 

waszych aktach kultu, przyjmuję jako sprawiedliwy hołd dzieci dla ich Ojca Niebieskiego. 

15 Najpilniejszą waszą prośbą jest, aby na tym świecie zapanował pokój, aby powróciło do ludzkości 

patriarchalne życie z innych czasów; ale mówię wam, że ten pokój powróci dopiero wtedy, gdy wy, moi 

nowi uczniowie, położycie fundamenty nowego świata, do czego was przygotowuję. 
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16 Kiedy zobaczycie w każdym bliźnim brata, kiedy porzucicie ich odmienny osąd i pokochacie mnie 

w nich, zobaczycie świt nowej ery. Życie człowieka będzie wtedy spokojne, a ja będę rozpoznawany i 

kochany jako Ojciec. 

17 Moje słowo w tym czasie jest takie samo jak to, które dałem wam w Jezusie. Jest to ten sam 

kryształowy strumień, który orzeźwiał wasze dusze, gdy szliście za Mną przez krajobrazy Palestyny. Jego 

istota jest ci znana, nigdy nie będziesz w stanie pomylić jego "smaku", ponieważ jego boska pieczęć 

pozostała odciśnięta w twoim duchu. A teraz, gdy zstąpiłem, by przejawić się poprzez tych mężczyzn i 

kobiety, i słyszycie słowo, które wychodzi z ich ust, uświadamiacie sobie, że może ono pochodzić tylko 

ode Mnie, i pytacie Mnie, dlaczego nie wybrałem innej formy, by przynieść ludzkości Moje przesłanie 

tego czasu. 

18 Mówicie mi, że wśród was nie ma ludzi o nieskazitelnej cnocie, którzy mogliby mi służyć. Nie ma 

Mojżesza, ani proroków Pierwszej Ery, ani Piotra, ani Jana. Zaprawde, powiadam wam: Ja zawsze 

wysylalem duchy cnotliwe, a wsród nich sa ci, którzy Mi sluzyli w pokorze. Kochajcie i wspierajcie ich, bo 

ich zadanie jest bardzo wielkie. Utrzymywałem ich umysły i serca jako czyste źródło, a często ból był 

najlepszym środkiem do ich oczyszczenia. Ich życie jest podobne do życia moich wysłanników z innych 

czasów. Błogosławię ich. Błogosławieni ci, którzy w ten sposób poszli za Mną i odczuli w pełni znaczenie 

urzędu, który im powierzyłem. 

19 Zapraszam was, o umiłowany ludu, do wejścia do Mojego Królestwa. Podobnie Ja wzywam 

wszystkie narody ziemi bez żadnego uprzywilejowania; wiem jednak, że nie wszystkie mnie usłyszą. 

Ludzkość zgasiła swoją lampę i chodzi w ciemności. Ale tam, gdzie panuje tylko zamieszanie, pojawi się 

jeden z Moich oświeconych, rozsiewając światło w swoim otoczeniu ─ duchowy strażnik, który czuwa i 

czeka na Mój znak, aby zabrzmiało wezwanie do przebudzenia, które obudzi i poruszy jego bliźnich. 

Pozwólcie, aby miłość tych wysłanników była płodnym ziarnem w waszych sercach. Nie oceniajcie ich 

źle, gdy pokazują się wam w ubóstwie materialnym, słuchajcie ich, bo pracują w moim imieniu, aby 

przekazać wam moc, której jeszcze nie znacie. Nauczą was doskonałej modlitwy, wyzwolą was z więzów 

materializmu, którymi jesteście związani, aby dać wam duchową wolność i abyście mogli wznieść się do 

mnie. 

20 Wy, którzy Mnie słuchacie, oczekujecie z niecierpliwością wypełnienia wszystkich Moich słów. 

Chcesz widzieć, jak ludzkość przemienia się w Moich uczniów, prosisz Mnie, abym był wśród tych, których 

posyłam do innych krajów z trudnymi misjami. Ale zaprawdę, powiadam wam, musicie się wcześniej 

wyćwiczyć, bo czeka was wielka walka. 

Ale nie wszyscy wysłannicy, o których do was mówię, są wśród was, ani nie wszyscy usłyszeli moje 

słowo przez głosicieli. Wielu, wielu z nich będzie mówić intuicyjnie, ponieważ przygotowałem ich 

duchowo. Rozdałem je mądrze, aby moje światło dotarło do wszystkich waszych braci i sióstr. 

21 Jak możecie przypuszczać, że kiedy zszedłem do was, mogłem zaniedbać inne narody, skoro 

wszyscy jesteście Moimi dziećmi? Czy myślicie, że ktoś jest daleki lub poza mną, choć Mój Duch jest 

uniwersalny i obejmuje wszystkie rzeczy stworzone? Wszystko żyje i odżywia się ze mnie. Dlatego mój 

Uniwersalny Promień zstąpił na całą kulę ziemską, a duch otrzymał mój wpływ w tym świecie i w innych, 

ponieważ przyszedłem zbawić wszystkie moje dzieci. 

22 Nie chcę, abyście zmarnowali ten czas, abyście przeszli przez świat bez pozostawienia śladu na 

waszej drodze życia, ale abyście byli prawdziwymi opiekunami ziarna, które wam powierzam i o które 

będziecie nadal zabiegać, gdy opuścicie ten świat, aż sprawicie, że wasze ziarno zakwitnie w duszach 

waszych braci i sióstr. 

23 Nie chcę was wiązać Moimi rozkazami, ja tylko was do tego inspiruję, bo nie przyjmę innego 

spełnienia, jak tylko to, które zrodziło się z waszej świadomej i przygotowanej duszy. Bądźcie wolni w 

granicach Moich praw, ale przyzwyczajajcie się do posłuszeństwa. Wypełnijcie te dwa prawa, które 

rządzą człowiekiem, a które są jednym w istocie, bo oba pochodzą ode mnie. 
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24 Módlcie się za wszystkie istoty, pragnąc harmonii i zrozumienia wszystkich wobec mnie, i żeby 

wasza modlitwa wznosiła się jak pieśń, jak radosny hymn, który podnosi dusze i wskazuje im drogę, po 

której dojdą do celu swego przeznaczenia. 

25 Moja nauka pozwala człowiekowi rozwijać się we wszystkich aspektach jego bytu: uwrażliwia i 

uszlachetnia serce, rozbudza i pogłębia umysł, doskonali i wznosi duszę. 

26 Uczyńcie z mojej nauki gruntowne studium, które umożliwi wam zrozumienie właściwego 

sposobu praktykowania moich nauk, aby wasz rozwój był harmonijny; abyście nie rozwijali tylko umysłu, 

nie czyniąc wysiłku dla ideałów duszy, które macie pobudzać. 

27 Wszystkie władze twojej istoty mogą znaleźć w moim słowie świetlistą drogę, na której mogą 

wzrastać i doskonalić się aż do nieskończoności. 

28 Dałem wam wystarczająco dużo czasu na przyswojenie i zrozumienie moich nauk. W międzyczasie 

wielu z was, którzy kiedyś przychodziliście jako dzieci, jest teraz nastolatkami, tak jak inni, którzy 

przychodzili jako nastolatkowie, są teraz dorosłymi. Niektórzy z nich rozwinęli się po drodze i są teraz 

wśród moich "pracowników", a inni odetchnęli ostatni raz i mają teraz swoje miejsce wśród moich 

wybranych. 

29 Dałem temu ludowi wystarczająco dużo czasu, aby zrodziła się w nim mocna i prawdziwa wiara i 

aby w swoim duchu osiągnął głęboką wiedzę o moim Dziele. Moje słowo przygotowuje was na czas, kiedy 

nie będziecie już słyszeć tego głosu i będziecie musieli skupić się na najgłębszym wnętrzu waszego serca, 

aby odczuć moją obecność i otrzymać moje natchnienie. 

30 Moja nauka jest zapisana w waszych sumieniach; tam jest arka, która najlepiej przechowuje moje 

Prawo, tak że ─ gdy mija czas i oddalają się godziny duchowego pokrzepienia, które spędziliście ze swoim 

Mistrzem ─ istota mojego Słowa wibruje pełnym życiem w waszej duszy, przepojona miłością i mądrością. 

31 We wszystkich moich lekcjach odkryjecie, że ciągle mówię wam, żebyście osiągnęli duchowość, 

ponieważ to ona powinna wyróżniać was na ziemi. Bez duchowości nie dacie swoim bliźnim świadectwa, 

które powinniście dać. 

32 Nie lękajcie się dnia, w którym dokończę Mojego słowa wśród was. Dzieło moje nie zginie, ani 

dusza twoja nie będzie rozpaczać. Trzymam w duchowej dolinie gotowe istoty, które wcielą się na ziemi, 

aby być przewodnikami i prorokami wspólnot, istotami światła, które nauczą was, abyście zrobili krok 

naprzód na ścieżce wyznaczonej przez Moje Słowo. 

33 Dziś chcę wam powiedzieć, że tak jak tutaj polegacie na istotach światła przychodzących ze świata 

duchowego, by pomóc wam na waszej drodze, tak samo istnieją duchowe domy, które polegają na tym, 

że niektórzy z was przychodzą do nich z przesłaniem mojego pouczenia. 

Nie wiecie, który z tych, którzy mnie słuchają w tych chwilach, musi wkrótce odejść, wypełniając 

duchową misję. To jest powód, dla którego wiele serc od dawna potrzebuje oczyszczenia i dlaczego z 

każdym dniem, który mija, czują, że ich dusze są coraz bardziej oświecone światłem Mojej Nauki. 

34 Chcę, abyście zjednoczyli się z duchowymi zastępami, abyście poprzez waszą miłość do wszystkich 

waszych braci i sióstr mogli pracować dla zbawienia wszystkich istot, które odeszły od drogi życia i 

prawdy. 

35 Zachowajcie to słowo w waszej duszy, które może wam służyć w godzinie śmierci, gdy opuścicie 

to istnienie, by przygotować was do duchowego wyzwolenia. 

36 Zrozumcie, umiłowani, jaki to był piękny czas objawień, czas światła, które podnosi dusze! 

Błogosławieni, którzy się przygotowują, albowiem otrzymacie Moje światło w obfitości. 

37 Pamiętajcie jednak, że jest to dopiero początek ery, że nie wszystko zostało wam objawione, co 

ten czas niesie dla ludzi, ani nie wszystko, co otrzymaliście, zostało przez was zrozumiane. 

38 Miną dni, lata i wieki, kiedy ta ludzkość będzie świadkiem cudownych przesłań światła i 

duchowych objawień, jakich ich umysły nigdy nie znały. 

39 Te czasy już nadchodzą i dlatego musicie przygotować drogę dla tych, którzy zajmą wasze miejsca. 

Musisz błogosławić drogę przez swoje dobre uczynki. Wtedy rozpoczniecie budowę prawdziwej świątyni, 

którą inni będą kontynuować z własnej woli, a później przyjdą inni, aby ją dokończyć. 
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40 Widziałem, jak walczysz ze swoim ciałem, aby poskromić jego buntowniczość. Musiałeś stoczyć 

wielkie bitwy ze swoim sercem, aby wymusić posłuszeństwo i uległość od niego. Jego natura buntuje się 

przeciwko dyktatowi sumienia, ale jeśli wytrwasz w modlitwie, jeśli jesteś uważny, zrobisz z niego 

najlepszego współpracownika w duchowym spełnieniu. Ta walka jest częścią waszej pokuty w tym czasie. 

41 Wszystkie wasze cechy były w was od momentu stworzenia. Inteligencja, wrażliwość, rozum 

oświeciły twoją duszę, abyś mógł stoczyć ostateczną bitwę. Wtedy, gdy zwyciężycie nad złem, a wasza 

dusza będzie pilotem, który kieruje ciałem, będziecie mogli wyjść do swoich bliźnich i dać im świetlany 

przykład, jak osiągnąć ewolucję duszy. Bez chlubienia się siłą duszy i samokontroli, pokażecie swoje 

dzieła, a one ujawnią posłuszeństwo i uważność wobec mojego Prawa. 

42 Kiedy nie słyszycie już mojego słowa przez głosicieli, a wasza dusza odczuwa pragnienie 

posłuszeństwa temu, czego was nauczyłem w tym czasie, niech każdy z moich uczniów uważa grupę, 

którą mu przydzielono, za swoją rodzinę i niech ich poucza i prowadzi. 

Zawsze czyńcie użytek z miłosierdzia, poprawiajcie z miłością i mądrością, czyńcie namacalną 

atmosferę pokoju, taką jak ta, którą dzisiaj stworzyliście, a wtedy mój Duch będzie namacalnie obecny, 

aby inspirować i błogosławić wszystkich. 

43 Nie pytajcie nikogo, skąd przychodzą, ani dlaczego Mnie szukają. Eliasz będzie ich prowadził, a 

jego godzina wtedy nadejdzie. Już teraz przygotowuję tych, którzy mają przyjść, i przyjmuję tych, którzy 

wierzą w to Słowo, które dałem wam przez ludzki umysł. 

44 Uczę was, abyście byli "smakiem" ziemi, abyście osładzali życie ludzi dobrą nowiną, że Mistrz 

powrócił do nich w tym czasie smutku i pozostawił swoje słowo jako dziedzictwo, aby wszyscy mogli się 

nim karmić i żyć na wieki. 

45 Nie obarczam was odpowiedzialnością za całkowite przekształcenie tej ludzkości. Przynieś moje 

słowo do serc z przekonaniem, a to będzie czynić cuda wśród swoich bliźnich. Jak wielką pociechę 

otrzymają w dniach nawiedzenia, jeśli będą umieli słuchać i interpretować moją naukę! A wy, jakże 

będziecie pragnęli powrócić do tych godzin, które spędziliście ze Mną, w których wchłonęliście tę Boską 

istotę, czując się jak małe dzieci, które otrzymują od waszego Ojca całą Jego czułość i miłość. 

46 Ludzkość jest dziś żyznym polem do pracy. Pola są bardzo rozległe, a robotników mało. Jak 

przedstawicie mi to pokolenie nawrócone na Moją naukę, jeśli nie będziecie pracować? Macie 

ograniczony czas, a wiele jest do zrobienia. Godzina jest odpowiednia. Odbudujcie "świątynie", które 

zostały zburzone w sercach! Pomóż odbudować domy, głosić duchowość w swoich drogach z myśli, słów i 

dzieł! 

47 Czuwajcie, aby cnota wróciła do ludzi, a dzieci były silną więzią między ojcem i matką, młodzież 

silnym fundamentem nowych pokoleń, mąż i żona obrazem Boga i Jego stworzenia, a wszyscy, 

zjednoczeni z aniołami stróżami, którzy wam pomagają, tworzyli doskonałą harmonię ze Mną. 

48 Wasze prośby docierają do mnie, światło, które rzuciłem, oświeca waszą istotę. Wszystkie twoje 

prace są obecne i możesz ocenić swoje zasługi. Bóle, których doświadczacie, przeminą i pokój zajaśnieje 

na całej kuli ziemskiej. 

49 Módlcie się za narody, które walczą ze sobą w wojnie. Podziel się swoim chlebem i odzieżą z 

potrzebującymi. Otwórzcie swoje spichlerze i nakarmcie ich. Okażcie swoje braterstwo w tej godzinie 

cierpienia dla świata. Praktykujcie czynne miłosierdzie wobec chorych, przygotowujcie dusze, które 

muszą odejść do zaświatów, podnoście wiarę strapionych, przynoście pokój wszystkim waszym bliźnim. 

Proście, a uczynię cuda wśród ludzkości. 

50 Twój świat jest pełen niewolników. Dlatego też w każdym człowieku tkwi głęboka tęsknota za 

wolnością. Ale nie wolno wam winić za to praw ducha, ani praw ludzkich, lecz samych siebie. Prawdziwe 

prawo, czy to boskie czy ludzkie, musi prowadzić, pouczać i chronić, ale nigdy nie zakuwać w kajdany. 

51 Zrozumcie, że właśnie dlatego nie jesteście wolni w duchu, ponieważ z dala od boskiej istoty, 

prawa miłości do waszego Ojca ponad wszystko, co stworzone, miłości do siebie nawzajem jako braci i 

sióstr w Stwórcy, uczyniliście się niewolnikami religijnego fanatyzmu, bałwochwalstwa i przesądów. 
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52 Nie jesteście też wolni w ramach praw ludzkich, ponieważ te, które powinny ustanawiać 

sprawiedliwość między ludźmi, są naruszane przez egoizm narodów, przez niesprawiedliwość i kłamstwo. 

53 Ci, którzy rządzą i ci, którzy mają misję prowadzenia dusz, są również dziećmi mojej Boskości. 

Prawa, które stosują jedni i drudzy, muszą być ludzkie. A jednak, jak daleko od siebie chodzą i żyją. 

54 Kiedy ludzkość dojdzie do "oddawania Bogu tego, co Boże, a Cezarowi tego, co Cezarowe"? 

55 Podczas gdy jedni zadowalają się życiem według standardów świata i lekceważeniem wszelkich 

praw boskich, inni dążą do podniesienia duszy drogami wyznaczonymi im przez różne wspólnoty religijne, 

chociaż w sercu buntują się przeciwko nim i uchylają się od podporządkowania się prawom ziemi. 

56 Zaprawde, powiadam wam: ani jedni, ani drudzy nie czynia swego obowiązku. 

57 Oto gwiazda królewska, która codziennie wschodzi na wschodzie, 

jak świeci i ogrzewa wszystkich jednakowo, nie faworyzując żadnej istoty? 

58 Taka jest miłość Ojca do wszystkich jego dzieci, i taka powinna być wasza miłość i wasza 

sprawiedliwość, tak, że moje prawa mogą być stosowane do ludzi w ten sposób. 

59 Czy nie dostrzegacie doskonałej harmonii, która istnieje pomiędzy Boskością a wszystkim, co 

zostało stworzone przez wasze serce? Dlaczego więc nie może być również doskonała harmonia między 

ludźmi, którzy są dziećmi Bożymi? 

60 Szczęśliwy jest ten, kto słyszy to wezwanie i rozpoznaje czas światła, w którym żyje, ponieważ 

będzie mógł czynić postępy na drodze duchowego rozwoju w górę. 

61 Jesteście teraz w ostatnich latach, w których usłyszycie moje słowo, które było jak iskra mojej 

mądrości w waszym życiu. 

62 Ta nauka pozostanie zapisana w księgach i wraz z uczniami, którzy naprawdę się przygotują i będą 

nosić w swoich sercach niezłomną wiarę, będzie żywym świadectwem, które pozostawię tym, którzy 

mnie nie słyszeli w tej Trzeciej Erze, kiedy nadejdzie godzina mojego odejścia. 

63 Błogosławieni ci, którzy pozostają wierni mimo prób, albowiem oni osiągną mądrość i pokój. 

64 Aby każdy z was mógł wypełnić otrzymane zadanie, musicie zjednoczyć się w jednej woli, odrzucić 

bezwład ciała na rzecz duchowych pouczeń, przestać kierować swoje zainteresowanie tylko na to, co 

dotyczy waszego życia materialnego, a myśleć również o swojej duszy. 

65 Ja jestem życiem wiecznym; jeśli chcesz je osiągnąć, musisz tylko wypełnić moje prawo. 

66 Poświęcenie, które macie w moim "płotku", kiedy słuchacie mojego słowa, powinniście zachować 

także potem, a w waszym życiu powinien panować porządek, szacunek, dyscyplina, pokora. 

67 Oświecam waszą duszę, wasz umysł i wasze serce, kierując wasze życie na właściwe tory. 

68 Chcę, aby moja nauka zakorzeniła się w waszych sercach, abyście jej nie zapomnieli, bo nie 

wiecie, jak bardzo będzie wam jej brakowało w czasie walki, ani nie znacie czasu, jaki musicie pozostać na 

tej ziemi. Dlatego czyńcie dobrze na podstawie mojej nauki, aby gdy Ojciec was wezwie, wezwanie to nie 

zaskoczyło was, ale zastało was pracujących jako dobrych robotników. 

69 Zaprawdę powiadam wam, ta nauka przywróci moralność tego świata, ponieważ będzie krokiem 

ku uduchowieniu; ponieważ obudzi serca do braterstwa. 

70 Obecnie wciąż jestem Niezrozumiany; bo podczas gdy zwykli ludzie w swojej ignorancji oferują mi 

fanatyczne kulty, ci, którzy są uważani za uczonych lub potężnych mówią, że są wystarczający dla siebie. 

71 Jakże niewielu idzie za Mną! 

72 Umiłowany ludu, niech moje słowo nadal cię wyposaża. 

73 Daję pokój twemu sercu, pokój twemu domowi i wolność twemu duchowi w tych chwilach, gdy 

ciało poddaje się snu. 

74 Zachowaj tę łaskę i przyjmij moje błogosławieństwo. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 177  
1 Ludzkości, ty, którą reprezentuje w tej chwili to zgromadzenie, które klęczy skruszone i zalęknione 

przed obliczem swego Pana: czym możesz spłacić swój dług miłości i być naprawdę miłym swemu Ojcu? 

2 Powiem wam, jak to zrobić: walcząc o wasz pokój i wasze duchowe podniesienie. W ten sposób 

zmyjecie swoje winy i podniesiecie swoje dusze. 

3 Daję ci określony czas, w którym możesz zaspokoić tęsknoty swojej duszy. Nowa Era wznosi się 

przed waszymi oczami jak promienny dzień pełen obietnic i objawień. Swoim światłem chce ci 

powiedzieć: Walcz! I w tym słowie zawarty jest rozkaz Ojca. Walczcie o pokój, o odnowę, o zwycięstwo 

uduchowienia. 

4 Odciskam te słowa w waszym sumieniu, aby powtarzało je wam na każdym kroku. 

5 Uświadom sobie, że moja miłość jest miastem, które musisz zdobyć. Istnieje wiele przeszkód i 

wielu wrogów, których musisz pokonać. Dadzą ci bitwę, aby cię zatrzymać; ale w twoich rękach, 

niewidzialny miecz iskrzy się, jeśli wiesz, jak nim władać. Jest to miecz miłości. 

Walczcie, zwyciężajcie z nim i nie wątpcie, bo w końcu zobaczycie, jak miasto upada, bo wasza miłość 

zwyciężyła Ojca. 

6 Chciałem stworzyć pośród was kilka braterskich i gościnnych rodzin, aby "karawany" 

bezdomnych, tęskniących za pokojem i miłosierdziem, wchodziły do waszych domów, aby dzielić się 

miłością, którą w was złożyłem. Ale wasze przygotowanie było powolne, opóźniliście się i karawany 

bezdomnych zatrzymały się na pustyni, gdy zobaczyli, że gwiazda, która prowadziła ich kroki, zatrzymała 

się w swoim biegu. Dlatego nie chcę, aby ludzie zastali was "śpiących" lub grzeszących, gdy jesteście 

przebudzeni, bo wtedy nie będziecie mogli być świadkami Mojego powrotu, ale zdradzicie waszego 

Mistrza. 

7 Daję wam czas, abyście mogli odpokutować za swoje przewinienia i odbudować swoje życie. 

Ojciec rodziny, który naruszył swoje obowiązki, porzucając własne, pójdzie i odbuduje dom. 

8 Niechaj ci, którzy przyłączyli się do tych, którzy popadli w wadę, powstaną i przezwyciężą słabości 

ciała, używając woli i siły swego ducha, aż zostaną uzdrowieni. Niech wszyscy, którzy są sługami tego 

dzieła, jednoczą się w duchu, miłują się wzajemnie i wspomagają. Wtedy gwiazda, która zatrzymała się w 

swoim biegu, a tym samym doprowadziła do zatrzymania "wielkich karawan na pustyni", będzie 

kontynuować swój bieg i wskaże drogę tym rzeszom ludzi, które prowadzą do ziemi pokoju. 

9 Kiedy ci ludzie, którzy przybyli tu uciekając przed wojną, śmiercią i zniszczeniem, nosząc w sercach 

obrazy pamięciowe nienawiści i zbrodni, wejdą w krąg wspólnoty, gdzie w każdym domu wznosi się 

sanktuarium prawdziwej miłości, gdzie światło mojego Prawa jaśnieje w każdym małżeństwie, gdzie 

rodzice kochają dzieci, i dzieci kochają i czczą rodziców, gdzie małe dzieci są prowadzone z czułością i 

mądrością, a starsi są szanowani ─ czy nie sądzisz, że w obliczu takich oznak czci dla mojego Prawa, 

wyznają, że w tej wspólnocie wydarzył się cud, który można przypisać jedynie miłosierdziu Ojca? 

10 O ludzie! Wy do dnia dzisiejszego byliście twardzi i niewdzięczni! Nie żądałem od was żadnych 

ofiar, ani nie prosiłem was o rzeczy niemożliwe. Jeśli czasami wydaje się wam, że trudno jest wam 

podążać za moją nauką, to jest to spowodowane waszym brakiem miłości. Dla tego, kto kocha, nie ma ani 

przeszkód, ani przepaści, ani niemożliwości, ponieważ miłość jest Boską mocą, która wszystko ożywia, 

która wszystko porusza. 

11 Przyjdźcie na moje pola, o rzesze ludzi. Pole czeka na was, aby otrzymać zasiew waszej miłości, a 

później nagrodzić wasze wysiłki słodkimi owocami, które wyjdą z jego łona. 

12 Zwiążcie się mocno więzami braterstwa, bo pokusa czyha na mój lud, wojna zbliża się w 

pragnieniu bramy, gdzie stróż śpi, aby zaraza, głód i choroby przeniknęły na łono tego narodu z nowymi i 

nieznanymi właściwościami. 

13 Dałem wam ziemską naukę do zwalczania tych nieszczęść i do eliminowania tych cierpień. Lecz ja 

nauczyłem was nauki, która jest wyższa, której kłaniają się wszyscy wrogowie Światła, wszyscy 

niszczyciele zdrowia i pokoju. Ta nauka jest mocą miłości, która umacnia się w modlitwie. 
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14 Zastanówcie się nad tymi słowami, o ludzie, a potem posłuchajcie, co wam radzi sumienie. 

15 Mój Duch zsyła wam swój pokój, który nie zawsze umiecie zachować. Kiedy nauczycie się nosić 

mnie w sobie bez odpychania mnie przez wasze czyny i myśli? 

16 Niech nikt nie będzie zmieszany, gdy mu powiem, że chcę, abyś nosił Mnie w najgłębszym 

wnętrzu swego serca, bo chcę, aby zamieszkało w tobie Moje Światło i Mój Pokój. 

17 Jest to Mój głos sądu, który w tym dniu odrzuca wasz brak wypełnienia obowiązku, wasz brak 

miłości do tego Dzieła, które wam powierzyłem i które jest waszym przeznaczeniem. Jest to Boski głos, 

który teraz dociera do was poprzez sumienie i wprawia wasze serce w drżenie, gdy pyta was: Co 

zrobiliście z tym wszystkim, co wam objawiłem i czego was nauczyłem w tej Trzeciej Erze? 

18 Przez chwile jesteście świadomi odpowiedzialności, która została powierzona waszemu duchowi. 

Ale to zrozumienie jest tylko jak promień światła, który przenika was na krótko, a potem znowu 

pogrążacie się w słabości, ponieważ zawsze myślicie o sobie jako o niedojrzałych, chorych i 

potrzebujących, podczas gdy w rzeczywistości macie w zasięgu ręki skarb boskich darów. 

19 Jeśli znajdziesz w Moim słowie zarzut, to jest on zrodzony z miłości. Nie nazywajcie Mnie 

niesprawiedliwym, bo gdybym nim był i gdybyście we Mnie napotkali "gniew", jak zwykliście mówić, 

sprawiedliwość Moja już dawno by was ugasiła. Ale Ja nie niszczę swoich dzieł, stawiam was na drodze 

ewolucji, abyście na niej doszli do swojej doskonałości. 

20 Mówię wam, że prawdziwe pojęcie Boga nie jest jeszcze znane na ziemi, chociaż posłałem Jezusa, 

abyście mogli mnie poznać przez Niego. Zrozumieć: Gdybym wiedział, że człowiek nie osiągnie zbawienia, 

nie przyszedłbym do niego z taką miłością, z jaką zawsze go szukałem. Moja obecność wśród was jest 

przekonywującym dowodem, że przyjdziecie do mnie, bo Ojciec zna dobrze przyszłość i przeznaczenie 

wszystkich swoich dzieci. 

21 Sprawię, że Słowo, które dałem wam w tym czasie, będzie napisane z jasnością, aby ludzkość 

mogła znaleźć w tej księdze wyjaśnienie wielu nauk, których nie rozumiała, oraz prawidłową interpretację 

Mojej Nauki. Wtedy z tej wiedzy zrodzi się prawdziwy strach, nie strach przed Boską karą, ale smutek z 

powodu splamienia się grzechem, obrażenia Stwórcy, powrotu do Ojca w zaświatach ze splamioną duszą, 

bez zrobienia kolejnego kroku naprzód na drodze uduchowienia i prawdziwej wiedzy. 

22 Czym będziesz w stanie spłacić dług miłości, który zaciągnąłeś u swojego ojca? Z tego, co będzie w 

stanie zapłacić mu, który stale przebacza swoje obelgi i niewdzięczność? Powiem wam: przez czynienie 

uczynków godnych mojej Boskości, przez służenie i miłowanie siebie nawzajem. 

23 Przed wami nowy rok, a w tym, który właśnie się kończy, nie żądam relacji z przyrody, ani z jej 

elementów: Odczuwam siebie w waszym sumieniu i pytam was, co zrobiliście w związku z waszą misją, 

jak wykorzystaliście czas i dary, które wam powierzyłem. 

24 Kończący się rok mówił do mnie o waszych zmaganiach, waszych łzach, wysiłkach, trudach, ale 

także o smutku, krwi, ruinach i nienawiści. Ta bolesna równowaga postawiła miniony rok przed Moją 

Obecnością. 

25 Nowy rok daję wam, a przed waszym wzrokiem pojawia się na horyzoncie jak smuga światła, 

która rozpala waszą nadzieję na przyszłość. To światło jest głosem, który codziennie będzie ci mówił: 

Walcz! 

26 Tak, ludzie, walczcie o pokój, walczcie o odnowę, walczcie o sprawiedliwość! 

27 Tylko cztery lata dadzą Ci moje słowa, abyś pożegnał się z tym "dniem". Zrozum, jak wykorzystać 

ten cenny czas. Moja praca nie skończy się w 1950 roku, ponieważ należy do wieczności, ani też wasze 

zadanie nie skończy się w tym czasie. Raczej dopiero wtedy rozpocznie się wasza walka, ponieważ w 

czasie mojego głoszenia byliście tylko w przygotowaniu. 

28 Zrozumcie, aby zjednoczyć duchowe i ziemskie zadanie w jednym prawie, abyście mogli ofiarować 

Ojcu dobre spełnienie. 

29 Nie tylko uczę was, abyście oddawali Mi to, co Mi się należy; uczę was także, abyście oddawali 

Cezarowi to, co należy do Cezara. 
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30 Świat wkrótce dowie się o was, a przez was ludzie dowiedzą się o moim przyjściu, o moich cudach 

i o moich naukach. Mężczyźni będą badać te miejsca spotkań i osądzać wasze życie. Wśród nich znajdą 

się ludzie władzy, duchowni sekt i kościołów, naukowcy i ci, którzy badają zaświaty. Moim pragnieniem 

jest, abyście w łonie waszych zgromadzeń i w łonie waszych domów, jeśli nie jest to doskonałość, 

okazywali tę samą harmonię, moralność, szacunek, miłość do siebie nawzajem i duchowość. 

31 Co by ci myśleć, którzy przyszli w pragnieniu prawdy, jeśli odkryli fanatyzm wśród was w waszych 

duchowych nabożeństwach, i znaleźć w życiu prywatnym małżonków w separacji lub dzieci porzucone, 

ponieważ ich rodzice nie wiedzą, jak wypełnić swoje obowiązki? 

32 Zobaczcie ptaki, które budują swoje gniazda w gałęziach drzew i bierzcie z nich przykład, jeśli tego 

potrzebujecie. Nie pytajcie mnie, jak ci, którzy są połączeni w małżeństwie, powinni się miłować i jak 

powinni kochać swoje dzieci. Spójrzcie w górę na te gniazda, a odkryjecie tam lekcję wierności i czułości. 

Gdyby tylko wszyscy ludzie tak się kochali! 

33 Czuwajcie i walczcie, abyście, gdy rok 1950 dobiegnie końca, mogli wydać owoce godne Ojca. Jeśli 

bowiem nie będziecie wtedy wyposażeni, to w chwili mojego odejścia będzie wielki ból wśród tłumów. 

34 Jeśli nie przygotujecie się, aby znieść brak mojego słowa, jakże bolesne będzie dla was moje 

pożegnanie i to, co mówi wam mój Świat Duchowy. 

35 W tym dniu, kiedy Mój Duch napełnił was pokojem i błogosławieństwem, o co jeszcze możecie 

Mnie prosić? 

36 Teraz to ja was proszę, pukając do drzwi waszych serc, proszę was, abyście się wzajemnie 

miłowali. 

37 Módlcie się szczerze o pokój między narodami, odczuwajcie głęboko ból ludzkości. 

38 Zaprawdę, powiadam wam: plagi i śmierć otaczają wasz naród. Nie masz żadnych naukowych 

środków, aby zatrzymać inwazję plag i trudności. Ale skorzystaj z modlitwy, a odkryjesz w niej broń i moc 

do walki z tymi nieszczęsnymi niebezpieczeństwami. Módlcie się i zjednoczcie modlitwę z dobrymi 

uczynkami, a będziecie mieli prawdziwe zasługi przed waszym Panem, który jest wszechmogący i który 

udzieli wam, ze względu na waszą pokorę, cudów zdolnych zadziwić świat. 

39 Kiedy siły natury są rozpętane, dając znaki wyroku, módl się, pozostać skomponowane, i płakać 

nie dla dobra, ale dla dobra innych. Ale osuszyć łzy tego, który pragnie cię, usłyszeć jego lament, i dać mu 

balsam uzdrowienia. 

40 Umiłowana ludzkości, nie myślcie, że powróciłem w tym czasie, aby zażądać od was Mojej krwi 

przelanej w Drugiej Erze; nie, ta istota życia pozostaje zakotwiczona w waszych duszach. Ta krew 

przemówi w każdym z was, kiedy nadejdzie właściwy czas. Do tego czasu wielu czeka na powrót Syna 

Bożego, aby po raz kolejny zażądać od Niego Jego krwi. W każdym sercu moich dzieci przeżywam obecnie 

moją Boską Mękę. 

41 Rodzę się w człowieku w jego niewinności, kiedy budzi się do wiary. Cierpię w nim, gdy jego 

namiętności są rozpętane i biczują go. Dźwigam ciężki krzyż jego grzechów, jego niewdzięczności i jego 

dumy. Umieram w jego sercu, gdy się mnie zaprzecza i oświadcza, że nie ma innego Pana, ani innego 

Króla niż świat. Tam, w najgłębszej i najbardziej ukrytej części jego istoty, znajduję Mój grób. 

42 Czasami to serce słyszy, jak echo, głos Mistrza, którego chciałoby zabić w sobie, aby nie stawiał 

przeszkód na jego drodze. To głos jego sumienia zdoła pokonać mur materializmu, który otacza to serce, 

aż w końcu zostanie usłyszany. 

43 Tak jak w każdym sercu ludzkości znalazłem krzyż i grób, tak i teraz, zaprawdę, powiadam wam, 

nastanie dzień trzeci, kiedy to Ja zmartwychwstanę pełen światła i chwały. 

44 Dziś pola nasienne są jałowe. Czasami chcecie nadać wartość swojemu życiu, siejąc dobro w 

każdej jego formie. Ale potem rezygnujecie z tego i ubolewacie nad swoim przedsięwzięciem, bo zamiast 

ziemi uprawnej, która pozwoliłaby wam siać, napotkaliście tylko kamienie, a to dlatego, że nie 

zrozumieliście, iż przed siewem musicie poznać pola, na których zamierzacie go dokonać. Przejdź się po 

nich, przygotuj je, oczyść i uczyń je płodnymi. Tego, moje dzieci, jeszcze nie umiecie robić. To jest powód, 

dla którego twoje dobre intencje, pomysły i inspiracje często zawodzą. 
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Ale nie rozpaczajcie w waszej walce; możecie raczej obudzić waszych bliźnich, otwierając ich oczy na 

prawdę i światło tego czasu, tak aby ludzie mogli uświadomić sobie, że każdy ból, który ludzie są zmuszeni 

pić jako kielich cierpienia, jest tworzącym sprawiedliwość sierpem, który wycina chwasty z korzeniami. To 

mądra i nieubłagana sprawiedliwość, która ora i przygotowuje pola. 

Potem bowiem obudzi ludzi, ludy i narody, i nie będzie potrzeby, aby ból zmył wszystkie przewinienia, 

bo na jego miejsce pozostanie skrucha, refleksja i odnowa tych, którzy pragną osiągnąć ten sam cel, jakim 

jest oczyszczenie. 

Lecz gdy to osiągniecie, nadejdzie czas, gdy to słowo będzie słyszane na całym świecie jako pieśń 

miłości i powrotu do pokoju. 

45 Dziś widzę was nierozumiejących wszystkiego, co do was przychodzi, ponieważ istnieje całkowita 

niewiedza i zamieszanie wśród ludzi. 

46 Większość ludzi nazywa siebie chrześcijanami, a jednak w większości przypadków swoim życiem i 

postępowaniem udowadniają, że jest inaczej. 

47 Kiedy czynią coś dobrego, ujawniają to i chlubią się tym, a kiedy popełnili błąd, żałują za niego i 

proszą Mnie o przebaczenie, czynią to w taki sposób, że dowodzą, iż nawet nie wiedzą, na czym polega 

Moje przebaczenie. 

48 Teraz możecie powiedzieć światu, o ludzie, że słyszycie to słowo, że moje światło znów przyszło 

do ludzi, zwłaszcza, że możecie im także oznajmić, że ludzkość wkrótce otrząśnie się z letargu. 

49 Nie dam wam ponownie ludzkiej krwi, aby uratować was od grzechu. Jeśli moja Boska Krew, 

przelana w tamtej Drugiej Erze, mówiła wam o Boskiej i nieskończonej miłości, o wzniosłym przebaczeniu 

i życiu wiecznym, to powinniście zrozumieć, że ta Krew ani na chwilę nie przestała przelewać się na was, 

na waszą istotę, by wskazać swoim śladem drogę waszej ewolucji w górę. 

50 Nikt nie powinien oczekiwać ani szukać mnie jako człowieka. Bo gdybym był skłonny spełnić 

wasze pragnienie, takie objawienie nie byłoby na czas, a musicie zrozumieć, że Mistrz nigdy nie zrobi 

niczego, co nie jest doskonałe, ponieważ Jego nauki są zawsze doskonałe, ponieważ On uczy tego, co jest 

doskonałe. 

51 Tak samo, gdy skończy się ta forma przejawiania się, której teraz używam z wami, nie będzie 

żadnego błagania ani prośby, które by sprawiły, że nie spełnię tego, co wam zapowiedziałem. Ta 

zapowiedź skończy się na zawsze, ponieważ jej czas już minął, a jej zadanie zostało zakończone. 

52 Wkrótce minie 2000 lat, odkąd byłem wśród was jako człowiek, a krew, którą wam przekazałem 

jako dowód mojej miłości, jest dziedzictwem, które jest wciąż świeże. 

53 Niemniej jednak świat znów domaga się mojej krwi, a ja mu ją dam; ale nie tę, która ożywia ciało, 

lecz tę, która daje życie wieczne duszy. Ze światłem moim ześlę życie i zdrowie ludziom. Będzie to jak 

słońce, które przyśle swoje ciepło do zamarzniętych serc tej ludzkości. 

54 Nad wszystkimi rozpościera się moje miłosierdzie, jak gdyby było 

byłyby skrzydłami skowronka okrywającymi jego młode. Moja miłość będzie łagodniejsza i piękniejsza niż 

błękitny firmament, który tak bardzo podziwiają twoje oczy. Poczujecie mój oddech życia jak niebiański 

powiew, który tylko wasza dusza może odczuć. Jestem czasem, życiem, a także wiecznością. Ja jestem 

wiosną i latem, jesienią i zimą waszego życia, a każda z tych faz życia jest namacalną i żywą nauką, której 

Boski Mistrz udziela swoim dzieciom. 

55 Pozwólcie, aby boska poranna rosa przeniknęła waszą duszę, aby mogła doświadczyć wiecznej 

wiosny. Niech serce znuży się pod palącym słońcem życiowych zmagań, ale niech kwiaty cnoty, wiary i 

miłości pozostaną świeże w głębi waszego jestestwa. 

56 Dlaczego jesteś smutny? Nie wiesz. Wiem bardzo dobrze, że smutek was obciąża, ponieważ 

pozwoliliście, aby wasze dusze chorowały w tym samym czasie, co wasze ciała. Kiedy burza namiętności 

lub próby biczują cię, albo "śniegi zimy" sprawiają, że zamarzasz, tracisz wszelką nadzieję i chęć do życia. 

57 Mój duch jest również zasmucony, ponieważ zawsze widzi tę płaczącą ludzkość, która nie chce się 

obudzić i uświadomić sobie, że ta ziemia jest jeszcze ziemskim rajem. Widzę, że giniesz z głodu, choć 
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jesteś otoczony płodnością i życiem. To właśnie tę ludzkość mam na myśli, gdy mówię wam: "Mają oczy, 

a nie widzą". 

58 Ludzie pobiegli za nauką bez miary i celu, i odkryli wiele "cudów". Ale tego cudu, który daje 

prawdziwy pokój, prawdziwe zdrowie i prawdziwe szczęście, nie odkryli wśród wszystkich dóbr ziemi, bo 

jest on poza człowiekiem, tam, gdzie człowiek po prostu nie chciał dotrzeć. Tej "boskiej nauki" nauczał 

Jezus, gdy mówił do was: "Miłujcie się wzajemnie". 

59 Szukajcie królestwa Jezusa, które nie jest z tego świata, a znajdziecie w nim światło i pokój, 

niezbędne do uczynienia tego ziemskiego życia piękniejszym i łatwiejszym. 

60 Teraz przychodzicie, aby otrzymać Boski mandat. Widzę, że jesteście gotowi być posłuszni 

mojemu prawu, próbując podążać szlakiem, który zostawił Jezus. 

61 Dawno mnie wśród was nie było, ale i teraz kołaczę do drzwi waszych serc, abyście się wzajemnie 

miłowali. 

62 Błogosławiony ten, kto wiedział, jak przygotować się do przyjęcia Ojca niebieskiego w swoim 

sercu, bo Ojciec daje mu możliwość czynienia dobra w każdym czasie, ze względu na pragnienie ucznia, 

aby być ze swoim Mistrzem. 

63 Jeśli w tym roku napotkacie na próbę, która jest dla was początkiem, bądźcie silni i nie 

rozpaczajcie. Wtedy będziecie w stanie udowodnić swoim bliźnim moc, która istnieje w waszym duchu. 

Będą wtedy chcieli poznać źródło, z którego piliście, i odkryją, że to Ja, Chrystus, jestem źródłem, od 

którego tak daleko odeszli. 

64 Zaprawdę powiadam wam, do tego źródła przyjdą ludzie wszystkich ras i religii, ponieważ we 

wszystkich formach kultu, które ludzie mi wtedy poświęcą, będzie duchowość i w końcu wszyscy zbliżą się 

bardzo do prawdy, do jedności. 

65 Uczniowie, były chwile, kiedy odczuwaliście Moją sprawiedliwość i widziałem, jak pokornie 

spowiadaliście się przed Moim Boskim Duchem. Wtedy odwróciłem swój wzrok od waszych grzechów i 

skupiłem go tylko na tym, że jesteście Moimi dziećmi, które kocham i przebaczam. W ten sposób uczę 

was kochać bliźnich i przebaczać im. 

66 Nie pozwólcie, aby czas upłynął bez wykorzystania go, bo nikt nie wie, jak długo będzie żył na tym 

świecie. Dlatego mówię do was: Nie czekajcie na bardziej odpowiedni moment niż teraźniejszość, aby 

zabrać się do pracy. Nie pozwólcie, czekając na lepsze czasy, aby śmierć was zaskoczyła, bez zbiorów i bez 

wypełnienia waszej misji. 

67 Zbliża się rok 1950, kiedy pożegnam się z wami tą proklamacją, a to pożegnanie będzie 

odczuwane przez was tak, jak było odczuwane przez moich uczniów w Drugiej Erze, kiedy oznajmiłem im, 

że nadeszła godzina mojego odejścia. 

68 Jeśli ci mieli pociechę ujrzeć Mnie ponownie po Mojej śmierci, to po to, by odcisnąć w ich duszach 

ogniem prawdę o życiu duchowym. Ale spośród was tylko niektórzy zobaczą ludzką postać Jezusa. Inni 

odczują go głęboko i to będzie sposób na połączenie się ze mną od ducha do ducha. 

69 Oglądaj i módl się o pokój na ziemi, że wiele trudności może się skończyć, bo na nim jest nasienie 

nowych pokoleń. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 178  
1 Ludzie: Za każdym razem, gdy rozpoczyna się nowy rok, słyszę od Ciebie pytania tej natury: 

"Panie, czy ten rok przyniesie nam również próby?". Na to odpowiadam wam, że życie jest ciągłą próbą, 

ale nie musicie się bać. Jeśli bowiem umiecie czuwać i modlić się, będziecie mogli posuwać się naprzód w 

waszym zadośćuczynieniu, aż osiągniecie cel waszego przeznaczenia. 

2 Te próby, których ludzie doświadczają, są owocem ich własnych zasiewów ─ żniwem, które 

czasami jest wynikiem ziarna zasianego rok wcześniej, a w innych przypadkach owocem tego, co zasiali w 

bardziej odległych latach lub w innych wcieleniach. 

3 Zaczyna się nowy rok? Czyńcie więc tak, jak czynią to dobrzy siewcy, którzy najpierw oczyszczają 

swoje ziarno, czekając na właściwy czas, by umieścić je w żyznej glebie. Więc ty też powinieneś najpierw 

oczyścić swoje serce, abyś jutro mógł zebrać z twoich dobrych uczynków dobre żniwo pokoju, miłości i 

zadowolenia. 

4 Czy widziałeś harmonię, w której żyje całe stworzenie? Czy nie odnosisz wrażenia, że we 

wszystkim, co istnieje, stworzenia kochają się nawzajem? Spójrzcie na słońce: czyż nie jest ono jak ojciec, 

który rozpościera swoje ramiona, by objąć wszystkie stworzenia w uścisku pełnym życia i miłości, światła i 

energii? Zobacz, jak przy dotknięciu jego ciepłych promieni, kwiaty się otwierają, ptaki śpiewają, a 

stworzenia się poruszają, składając swój hołd wdzięcznej miłości Królowi Gwieździe. 

5 Jest to piękny przykład tego, jak macie być w harmonii z tym wszystkim, co was otacza w 

przyrodzie i z tym wszystkim, co jest duchowe. 

6 Od zrozumienia, które ludzie uzyskują dzięki tym naukom i dzięki posłuszeństwu prawom 

rządzącym wszechświatem, zależy ich szczęście, o którym niektórzy myślą, że nie istnieje na ziemi, a inni 

myślą, że tylko ja posiadam go w obfitości, lecz które bardzo dobrze przejawia się w pokoju waszej duszy. 

7 Teraz wiecie, o umiłowani ludzie, że wasza błogość jest w was samych, abyście mogli uczyć ludzi, 

że w rdzeniu ich istoty, tam gdzie myślą, że jest tylko gorycz, nienawiść i uraza, wyrzuty sumienia i łzy, 

jest światło, którego nic nie może zgasić, jest to światło ducha. 

8 W podstępny sposób ludzkość skierowała swoje kroki, ponieważ każde pokolenie dziedziczy błędy 

poprzednich pokoleń jako spuściznę, a w miarę upływu czasu jego błędy się mnożą. Ta ludzkość zbiera 

teraz owoce nasion bólu, które zasiała wcześniej na świecie, tak jak przyszłe pokolenia będą zbierać 

owoce tego, co wy dzisiaj zasiewacie. 

9 Dlaczego nie skierujecie swoich przekonań, wysiłków, nauk, ideałów i pragnień na tę jedyną drogę 

sprawiedliwości, którą wskazuje wam moja nauka? Kiedy ludzie w końcu zrozumieją prawdę mojego 

słowa? 

10 Moje niezmienne i wieczne prawo wznosi się przed ludźmi i wskazuje im drogę do prawdziwego 

szczęścia ─ drogę, która prowadzi na pola, gdzie siejąc dobro, zbiera się plon pokoju. 

11 Błogosławieni są ci, którzy w głębi serca odczuli moje wezwanie i pospieszyli, by wysłuchać 

Boskiej Instrukcji, gdyż dzięki jej duchowej treści ich wiedza wzrośnie. Będą one jak bastiony wśród 

swoich krewnych, a dzięki swojej wierze będą mogli stanąć w próbach. 

12 Usunę wszelką nieprawość z waszego wnętrza, aby wasze uczynki były przyjemne w oczach Ojca. 

13 W tej szkole Chrystusa było wielu początkujących, którzy przychodząc tutaj, mówili do Mistrza 

wszelkiej mądrości: "Panie, jeśli Ty jesteś Chrystusem, który naucza w ten sposób i odkrywasz w każdym z 

nas zadanie i zdolności, które posiada, to spraw, abyśmy zrealizowali nasze przeznaczenie przyjścia do 

Ciebie". 

14 Potem ukazałem wam wasze dziedzictwo, dałem wam zadania i uczyniłem was "robotnikami". Ale 

zaprawdę powiadam wam, nie mam uprzywilejowanych wśród dzieci Moich, bo każdy, kto się zbliży z 

pragnieniem służenia Mi, otrzyma łaskę Moją w sercu swoim. Ale podobnie nadejdzie chwila, gdy 

wszystko, co uczyniliście z powierzonymi wam darami, zostanie przeze mnie osądzone i będziecie musieli 

odpowiedzieć przede mną. 
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15 Teraz jeszcze nie proszę was o złożenie rachunku, bo próbujecie zastosować Moje Prawo do 

uczynków waszego życia, a jesteście jeszcze zbyt niedojrzali, by znieść wyrok. Ale niech każdy z was 

będzie gorliwym stróżem moich pouczeń. Realizacja zamówień nie uniemożliwia Państwu wypełniania 

zobowiązań wobec świata. Spójrzcie na tych, którzy odrzucili to dziedzictwo: Jest w nich smutek i pustka. 

Ale moje miłosierdzie jest wielkie i objawia się przez przebaczenie im. 

16 Kto spełnił słusznie, odczuwa mój pokój, a kto nie, szukam go przez jego sumienie, aby nie zasnął, 

aby dusza nie była zaskoczona godziną śmierci bez dobrych uczynków, bo bez nich nie będzie mogła się 

podnieść. 

17 Nieś moją naukę z serca do serca. Kiedy twoi bliźni ją przyjmą, niektórzy powiedzą: "To słowo 

zawiera proroctwo"; inni osądzą je jako naukę o niewielkim znaczeniu. Podczas gdy jedni ocenią ją jako 

postępową, inni uznają ją za bardzo zacofaną. Każdy będzie interpretować go zgodnie z jego duchowych 

możliwości i czystości swoich dzieł. 

18 Bądź pokorny, abyś mógł być żywym przykładem dla ludzi i aby moja praca została uznana. 

19 Ale okażcie się pokorni nie tylko w tym krótkim czasie, kiedy mnie słyszycie, ale w całym waszym 

życiu, abyście mogli zmienić umysły waszych bliźnich, bo samo słowo nie przekona. Przygotujcie się na 

przykład, a nawet na ofiarę. 

20 Jeśli Mnie miłujecie, idźcie i przebaczcie temu, kto was obraził. Jeśli Mnie miłujecie, idźcie do 

obozu chorych lub do lochu więźniów. Pocieszaj ich i módl się z nimi. Wtedy wasza miłość nagnie wszelką 

arogancję, którą możecie mieć w sobie. 

21 Moje Słowo jest przebudzeniem, bo dopóki jesteście ze Mną, jesteście jak łagodne baranki. Ale 

kiedy wracacie do waszego codziennego życia, "rozdzieracie się" i odmawiacie sobie przebaczenia. 

22 Czas na samozadowolenie się skończył i powinniście wyjść z waszego zastoju dla większej ewolucji 

waszych dusz. 

23 Zdobądźcie białą szatę duchowości, abyście mówiąc o moich słowach do ludzi, czynili to z 

bezstronnością małego dziecka. Wtedy nie będziecie się bać mówić o moich dziełach, bo wasze dzieła i 

wasze życie będą mówić za was. 

24 Moje słowo przez nosicieli głosu ma to samo znaczenie. Do każdego zgromadzenia mówię według 

jego zrozumienia i możliwości. 

25 Dziś, gdy zaczyna się nowy rok, już w pierwszych godzinach zjednoczyliście siły, by kontynuować 

walkę. W ten sposób uczyniliście mi to wiadomym. Twoje postanowienie jest wznieść się jako dobry 

siewca, który umieszcza nasienie w przygotowanej bruździe, z pragnieniem przyniesienia bogatego plonu 

na końcu pracy. 

26 Tym ziarnem jest słowo pełne światła, które zasiewacie w sercach waszych bliźnich. 

27 Będziecie musieli stawić czoło światu, uczoności człowieka; ci, którzy zostali wyszkoleni, podejmą 

z wami walkę, a jeśli nie będziecie wtedy mocni w wierze, wyjdziecie z niej jako pokonani. 

28 Nie napełniłem waszych umysłów nauką, abyście się kłócili z naukowcami. Oświeciłem twoją 

duszę, aby przez wzniesienie i natchnienie mogła przeniknąć "niezgłębione". Nikt nie będzie mógł 

twierdzić, że już wiedziałeś, co otrzymałeś w tym czasie. Bowiem wiele z nauk, których udzieliłem wam w 

tym czasie poprzez ludzki umysł, to nowe objawienia. 

29 Mówicie o duszy, o jej nieśmiertelności, ponieważ jest jej dane życie wieczne. Ale zanim będziesz 

mógł mówić o tych objawieniach, musisz je najpierw poczuć. Tylko wtedy możecie nazywać się moimi 

uczniami. 

30 Duchowy nie jest ten, kto wchodzi do tych miejsc zgromadzeń, gdzie daję wam Moje słowo. 

Spirytualista to ten, kto modli się duchowo i wznosi się w duchu z dowolnego miejsca. Duchowny to ten, 

kto walczy o doskonałość swojej duszy, a także ten, kto żyje, aby ulżyć cierpieniu innych. 

31 Zrozum, że spirytualista może być wszędzie. Będzie on rozpoznawany bardziej po swoich czynach 

niż po słowach. Dlatego cały czas ci to powtarzam: Bądź przykładem miłości, pokory i miłosierdzia. 

32 Uznaj, że nie każdy, kto nazywa siebie spirytystą, nim jest. 



U 178 

26 

33 Uprościłem wasze praktyki religijne i kult, nie dając wam nowych praw. 

34 Dałem wam do zrozumienia, że czczenie mojej boskości za pomocą obrazów jest niedoskonałe, i 

że powinniście porzucić wszelki fanatyzm. 

35 Czy nie wiesz, że moc twojego Boga ogranicza się przyjść do ciebie? Czy nie powiedziałem ci, że 

kiedy wierzysz, schodzę do twojego serca, aby dać mu życie? Czy nie uczyłem was, że jeśli jesteście 

czystego serca i duszy, Ja mieszkam w was? 

36 Nie mogliście doświadczyć tej Ery Światła wcześniej, ponieważ mały rozwój, który posiadaliście, 

nie pozwoliłby wam na to. Jednak teraz, kiedy to przeżywacie i zastanawiacie się nad tym, wydaje się 

najbardziej naturalną rzeczą dla was, aby doświadczyć wypełnienia się proroctw. 

37 Nawet naukowiec odkrył "cuda" i dokonał postępów, które kiedyś wydawały się niemożliwe. 

38 Dlaczego nie mielibyście zrozumieć, że te wszystkie cudowne dzieła są wynikiem łaski ich Pana? 

39 Spirytualizm uczy ludzi i zaprasza ich do odkrywania Mnie na ich własne sposoby, ponieważ Ja 

wyrażam się we wszystkim jako Stwórca, jako Moc, jako Życie, Doskonałość i Harmonia. A kto może 

utrzymać tę harmonię we wszechświecie oprócz Boga? Ten Bóg nie ma formy i nie wolno wam 

wyobrażać Go sobie w ograniczonych formach, ponieważ wtedy, po opuszczeniu tego świata, 

zostalibyście skonfrontowani z rzeczywistością, której nie moglibyście zrozumieć. 

40 Moja nauka to nie tylko wiedza, to pieszczota i pocieszenie. Miłosierdzie moje rozciąga się nad 

wszystkimi, którzy cierpią, którzy wylewają łzy, którzy znoszą niesprawiedliwość. Pociesza matkę i 

małżonkę, chroni dziewicę, wzmacnia młodzieńca i podtrzymuje starca. Ona rozpala światło nadziei na to 

niewysłowione błogosławieństwo, które czeka na was wszystkich. 

41 W tym czasie wylewam na was moją łaskę, abyście nadal podążali drogą światła i ani ból, ani 

porażka nie są na tyle silne, aby was od nich oddzielić. 

42 W waszej duszy żyje już tęsknota za tym, by dotrzeć do swego prawdziwego domu, do świata 

pokoju waszego Ojca. Tutaj oczyściliście się w tyglu życiowych zmagań, w zmiennych losach i próbach. 

Lecz ja wam mówię: Podejdźcie do celu z wytrwałością i oddaniem, bo jeśli nie ma w was cierpliwości, to 

jeszcze bardziej wydłużycie drogę. 

43 Niezależnie od tego, jak długo trwa to ziemskie życie, jest ono przemijające i ulotne w 

porównaniu z życiem duchowym, które jest nietrwałe. 

44 Chwalcie się życiem, które wam obiecuję, abyście nie obawiali się utraty tego ciała, które tak 

bardzo kochacie. 

45 Dopilnuję, aby wszyscy ludzie, którzy zamieszkują tę ziemię, rozpoznali się w zaświatach, kochali 

się i żyli w pokoju. Wtedy zrozumiecie sens istnienia, które zostawiliście za sobą, z wszystkimi jego 

cierpieniami i próbami, które czasami są niepojęte dla człowieka. 

46 Życie duchowe jest tak blisko ciebie, że czasami wystarczy zamknąć oczy ciała i otworzyć oczy 

ducha, aby móc dostrzec cuda tej sfery. 

47 Jesteście tak blisko "duchowej doliny", że wystarczy chwila, abyście przeszli z tego świata na 

tamten. 

W każdym czasie mówiłem do ludzi o tych objawieniach przez Moich proroków, którzy świadczyli o 

Mojej prawdzie. W tym czasie mówię do was o jedynej drodze, która prowadzi do Mojego Królestwa, a 

czynię to przez mężczyzn i kobiety, którzy zostali do tego przygotowani ze względu na Moje miłosierdzie. 

48 Uświadom sobie, że nie jesteś sam w tym życiu. Jeśli żylibyście duchowo, moglibyście widzieć i 

czuć świat duchów bardzo blisko was. Niech prawda i chwała tego świata odbija się we wszystkich 

działaniach twojego życia. 

49 Zawsze poświęcajcie chwile najczystszych myśli Ojcu, który jest w niebie, abyście bez wahania i 

oświeceni światłem waszego ducha doszli do chwili, kiedy wejdziecie w bezpośredni dialog z moim 

duchem, co nastąpi po roku 1950, kiedy nie będziecie mnie już słyszeć w tej postaci. 
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50 Bez wzniesienia nie będziecie w stanie osiągnąć tego dialogu waszej duszy z waszym Stwórcą. 

Wyzwólcie w sobie pragnienie wzniesienia się do Mnie i poświęćcie Mi część czasu, który jeszcze żyjecie 

na ziemi, by przejście w zaświaty stało się łatwe dla waszej duszy. 

51 Zobaczcie jak wasze zmysły, serce i dusza zharmonizowały się podczas słuchania mnie. Ciało i 

dusza głęboko zastanawiały się nad swoją przyszłością. Pierwszy zna i akceptuje swój koniec, drugi raduje 

się, patrząc na horyzont bez końca, który prezentuje się jego spojrzeniu. Ale kto jest w stanie zmierzyć 

duchową odległość, jaką musi pokonać, aby dotrzeć do Mnie, który jestem celem waszej doskonałości? 

Kto może chociaż znać godzinę, którą wskazuje zegar wieczności, skoro opuszcza swoje ciało na ziemi? 

52 Żyj przygotowany, obserwuj i módl się. Zbierzcie zasługi, a nie będziecie się bać śmierci. Gdy 

bowiem wasza dusza opuści ciało, rozwinie skrzydła i będzie umiała latać, jak młode ptaki, które 

opuszczają gniazdo, by odbyć swój pierwszy lot. 

53 Nie powinniście się smucić na myśl o wyrzeczeniach. Tylko materialista ma pragnienia i cierpi, gdy 

myśli o satysfakcjach tego życia. Nie bądźcie materialistami, zajmijcie się tym, co dotyczy waszej duszy, 

nie pomijając uwagi, którą jesteście winni ludzkiej części waszej istoty. 

54 Zrozumcie, że wszystko zostało przygotowane dla waszego odświeżenia. Kto chce spożywać tę 

ucztę miłości, niech zasiądzie do mego stołu i ucztuje jak aniołowie. 

55 Nie przyszliście tu przypadkiem, zostaliście przeze mnie poprowadzeni do uczestniczenia w Moich 

manifestacjach. Znalazłem wielu z was umarłych do życia duchowego, a moje słowo wzbudziło was. Dziś 

oddychasz życiem, a w twoim sercu jest nadzieja. Przyjmuję wszystkich ─ tych, którzy mają wiarę i tych, 

którzy nie wierzą. Do ludzi z różnych kościołów i sekt mówię: Błogosławieni, którzy wierzą w moje słowo. 

56 Jeśli weźmiesz moją inspirację i przekształcisz ją w 

Jeśli chcecie wyrażać swoje myśli i słowa, pracujcie nad sobą: Wszyscy możecie być moimi mediatorami. 

Ojciec chce być zrozumiany przez swoje dzieci, i dlatego zaprasza do wejścia do duchowej świątyni. 

57 Szukajcie mnie z czystym sercem, zawsze słuchając głosu sumienia, a zaprawdę powiadam wam, 

znajdziecie mnie bardzo szybko. Nawet zanim wasza dusza wzbije się w powietrze, przyjdę do was, aby 

doprowadzić was do domu pokoju, który wam obiecałem. Ale konieczne jest, abyście znali drogę, która 

prowadzi do Mnie: Wasza droga prowadzi do uduchowienia. Aby wspiąć się na szczyt, trzeba się modlić i 

podjąć wysiłek. 

Nie widzę jeszcze wśród ludów ziemi świętego pragnienia uduchowienia się. Materializm nie osiągnął 

jeszcze granicy wyznaczonej przeze mnie, ale koniec tego okresu jest bliski. Potem z utęsknieniem 

będziecie powracać do praktyki miłości i miłosierdzia, aby przez zasługi uzyskać wzniesienie waszej duszy. 

58 Ciemne kłęby, które wytwarza grzech i pojęciowe zamieszanie, zostaną rozproszone, a prawdziwe 

prawo oświeci wszystkie istoty. 

59 Udzielam wam wielkich wizji, które mówią wam o przyszłości, abyście mogli je interpretować i być 

przygotowani. Dawajcie o nich świadectwo swoim bliźnim. Ale nadejdzie czas, kiedy ludzie różnych ras i 

różnych narodów zobaczą moje znaki w nieskończoności, a to będzie pociechą dla jednych i szczęśliwym 

spełnieniem dla innych, którzy zobaczą w tym spełnienie mojego słowa. 

60 Moja instrukcja zawiera wszelką duchową wiedzę, jakiej mógłbyś zapragnąć. W swojej duszy 

odkryjecie doświadczenia, które zgromadziliście na swojej drodze rozwoju i one posłużą wam do 

odnalezienia drogi do rozwoju duchowego wznoszenia się, jeśli wiecie jak się przygotować. 

61 Z waszą modlitwą wysyłacie pieśń pochwalną, która dociera do mnie. Ofiarujecie Mi swoje 

zmagania w Mojej pracy i nadzieję, że ziarno, które zasadziliście jest dobre i miłe Mi. Potwierdzam cię: 

Rozrzucacie Moje nasienie po błogosławionych polach, bo wiecie, że dobra, które wam dałem, nie są 

tylko dla was, ale że należą także do waszych bliźnich. 

W tym dążeniu nie żądałem od was ofiar, lecz tylko przestrzegania Prawa; abyście żyli jako dzieci Moje 

i wyrażali cnoty, których uczyniłem was posiadaczami. Bądźcie czystymi naczyniami wewnątrz i na 

zewnątrz, aby Boska doskonałość obfitowała w was. 

62 Niekiedy widziałem wśród was protesty i niezadowolenie z waszego losu. Życie doczesne, które 

macie na ziemi, nie zadowala was. Ale Mistrz mówi do ciebie: Prawdziwy dom duszy jest w zaświatach. 
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Bądź cierpliwy, przejdź odważnie przez próby i postępuj zgodnie z moim prawem w tym okresie. Zobacz, 

że złe czasy stają się dobrymi czasami, a kiedy słyszysz wieści o wojnie i zniszczeniu, módl się i nie mieszaj 

się, nie bierz stron. Te i wiele innych nieszczęśliwych wydarzeń rozpętuje się i przeprowadza dzieło 

oczyszczenia wśród ludzkości, ale jest to dla dobra i rozwoju dusz. Po tej wielkiej bitwie, którą toczy Duch 

Święty, czeka na was lepsza ziemia i wtedy osiągniecie wyższy poziom, gdzie odpoczniecie od waszej 

pracy. 

63 Otwórzcie swoje duchowe oczy i kontemplujcie czas, w którym żyjecie, wtedy będziecie mogli 

potwierdzić moje słowa o Drugiej Erze, które zapowiadały wielkie próby dla ludzkości. 

64 Wszystko urzeczywistniło się tak, jak jest napisane. Wznieście się duchowo, podążajcie za Moją 

nauką z czystym umysłem i nie zapominajcie, że powiedziałem wam, że walka jest uniwersalna, że dusza 

walczy nie tylko na ziemi, lecz również na innych płaszczyznach bytu. 

Pomóżcie swoim przykładem tym legionom bezcielesnych dusz, które wciąż żyją związane z materią. 

Poczujcie, jak zbliżają się do was z prośbą o modlitwę i pomoc. Nie odwracaj się od nich, pomóż im wyjść 

z ich stanu zamieszania, wpływaj na nich swoim współczuciem, zanim oni wpłyną na ciebie. Wtedy ci, 

którzy dzięki waszej miłości osiągną światło moich nauk, staną się waszymi orędownikami, pełnymi 

wdzięczności i będą pomagać wam w wypełnianiu waszej misji. Wszystko będzie się rozwijać w ramach 

Moich praw miłości i sprawiedliwości. Kochajcie wszystkich we Mnie, nawet jeśli zamieszkujecie różne 

płaszczyzny duchowe. Przebaczajcie też sobie nawzajem. 

65 Walczcie z całą siłą waszego ducha, aby osiągnąć spełnienie waszego przeznaczenia. W zależności 

od waszej decyzji, umożliwicie wyrażenie waszej cnoty i będziecie mogli udowodnić waszą wiarę słowami 

i uczynkami miłości. 

66 W tej epoce, podobnie jak w drugiej, Mistrz pojawia się wśród swoich uczniów, a widząc w nich 

tak wielką prostotę i pokorę, udziela im łaski słuchania Jego słowa. 

67 Pamiętaj, że każde dzieło przyjdzie do Mnie, gdy będzie oparte na Moim Prawie. 

68 Prawo moje jest dobrym nasieniem, które otrzymaliście ode mnie, a które macie włożyć w serca 

waszych bliźnich i w serca waszych dzieci. Są serca, które na Moje wezwanie rozpalają się jak pochodnie 

wiary i które pozostaną w Moim dziele. 

69 W swoich zmaganiach często pokonywaliście pokusy, pobudzani wzniosłym celem, aby moja 

nauka rozkwitła wśród ludzi. 

70 Chcę oświecić twoją duszę moją mądrością, abyś, gdy spotkasz tego, który nie podziela twojej 

wiary, dała mu przekonujący dowód, że znasz prawdę, a jednocześnie pomogła mu uwierzyć. 

71 Zapytają was, czy myślicie, że jesteście prorokami i czy macie władzę nad duchem, i poddadzą was 

próbie, jak Eliasza w Pierwszej Erze. Dasz im dowody. 

Ale do tego będzie konieczne, abyście w tej godzinie mieli wiarę, wypełniali moje prawo i poddali się 

mojej woli. 

72 Oto Mistrz, który przemawia przez ludzki intelekt, będący obrazem Boskiej inteligencji, dar, który 

złożyłem w najdoskonalszym stworzeniu zamieszkującym ziemię: człowieku. Dlaczego wątpić, że 

przejawiam się w tej formie, skoro przejawiłem się w każdym z was? Mądrość, która promieniuje z tego 

słowa, jest nieskończonym horyzontem, który otwieram dla ducha, abyście mogli poznać prawdę i w ten 

sposób odczuć najwyższe szczęście. 

73 Kto otworzy oczy na to światło, nie będzie już mógł szukać Mnie poprzez obrazowe wytwory 

własnej ręki, bo będzie należał do tych, którzy natchnieni przez swoje duchowe wzniesienie obcują z 

Moją Boskością. 

74 Człowiek musi nauczyć się odłączać od ciała w chwili swego wyniesienia, aby ten krótki czas, w 

którym jego duch przebywa w zaświatach, służył mu do oświecenia i wzmocnienia. Tak więc zawsze 

znajdzie drogę do rozwoju wznoszenia się i wyznaczy ją temu, kto jej nie zna. Dam wam możliwość dania 

świadectwa o tych objawieniach. 
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75 Dziś mówię wam, abyście starali się nie tylko o zbawienie swojej duszy, ale także duszy waszych 

bliźnich, dzięki którym ludzkość zobaczy, jak wypełnia się moje słowo, które uczy was kochać się 

nawzajem. 

76 Wiele z tego, o co mnie prosisz, udzielam ci. Gdybyś jednak prosił Mnie o zmianę twego 

przeznaczenia, zaprawdę powiadam ci, nie udzieliłbym ci jej, bo twoje przeznaczenie, które mówi ci o 

cnocie, doskonałości i miłości, zostało przeze Mnie zapisane. 

77 Ten, który został stworzony, aby być robotnikiem na moich polach, musi siać na nich, a ziarno 

będzie z wiary, miłości i dobrej woli. 

78 Pijcie z tego źródła, o spragnione dusze, wy, którzy jesteście na 

Szukacie światła, ale go nie znajdujecie. Poczujcie ten słodki pokój, którego nie zna wasze serce, a kiedy 

go poczujecie, dojdźcie do wniosku, kim jest Ten, który do was mówi. Wtedy nie będziecie już musieli 

pytać, dlaczego ponownie przyszedłem do ludzi, ponieważ odpowiedź znajdziecie w sobie. 

79 Gdyby nie było niewiedzy na świecie, gdyby nie było krwi, gdyby nie było bólu i nieszczęścia, nie 

byłoby powodu, żeby Mój Duch zmaterializował się, czyniąc siebie dostrzegalnym dla waszych zmysłów. 

Ale ty mnie potrzebujesz. Wiem, że w tych czasach tylko Moja miłość może was uratować i dlatego 

przyszedłem. 

80 Gdybym cię nie kochał, co by to znaczyło dla ciebie, żebyś się zrujnował i co by oznaczał twój ból? 

A przecież Ja jestem waszym Ojcem, który odczuwa ból dziecka w sobie, ponieważ każde dziecko jest 

Jego małą cząstką. Dlatego w każdym Moim słowie i w każdym natchnieniu daję wam światło prawdy, 

która jest życiem dla ducha. 

81 Twoje serce bije szybciej, gdy słyszy to słowo, i byłeś bliski błogosławienia Mojego imienia 

donośnym głosem. Nie było jednak konieczne, aby wasze usta wyrażały radosne podniecenie, które 

ogarnęło wasze dusze, gdyż z góry wiedziałem o waszym uniesieniu, gdy mnie usłyszeliście. 

82 Jestem waszym Mistrzem, tym samym, którego świat złożył w ofierze w Drugiej Erze i który teraz 

przychodzi do ludzi z tą samą miłością. Jestem Tym, który w mękach śmierci na krzyżu odczuwał 

bezgraniczne pragnienie miłości i zamiast wody, która byłaby formą lub dowodem współczucia ze strony 

ludzi, otrzymał na swoje usta żółć i ocet, jako znak pogardy, szyderstwa i ignorancji. 

83 Ale ja nie czynię ludzkości wyrzutów; przeciwnie, przynoszę jej nowe przesłanie, które ją 

podniesie, dając jej odczuć pokój tak potrzebny dla duszy. 

84 "Pragnę" - powiedziałem w tamtej godzinie; "Pragnę" - mówię wam ponownie ─ waszej miłości, 

poczucia bliskości z Moim Duchem, wzajemnego miłowania się. 

85 Ty też jesteś spragniony, ból jest palenie serca i desperacko potrzebują świeżości duchowej wody, 

tak, że wiara, nadzieja, komfort i pokój może ugasić pragnienie duszy, serca i umysłu. 

86 Prosisz o władzę? Zabierz go ze sobą. Potrzebujesz balsamu leczniczego? Odbierz to. Masz trudny 

problem? Przyznaję ci rozwiązanie. Przedstawiasz Mi swoje ubóstwo? Zabierz klucze do pracy i na chleb 

powszedni. Cierpisz? Płacz, a potem osusz swoje łzy na moim płaszczu, poczuj moją pieszczotę i powstań 

do życia z nową siłą. 

87 Rozpocznij nowe życie od tego dnia. Będę się cieszył z waszych zwycięstw i pomagał wam 

pokonywać przeszkody. I znowu mówię wam: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem". 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 179  
1 Przemawiam do świata przez Moich wybranych. Błogosławieni, którzy się we Mnie natchnęli, bo 

ich słowo zakwitło, było wymowne, a Ja w nim ujawniłem moją mądrość i moją wolę. 

2 Na początku czasów człowiek, obdarzony inteligencją i rozumem, zaczął zdobywać wiedzę, 

tworzyć idee i oddawać cześć swemu Panu. Jego duch rósł w siłę, a kiedy rozwinął się po wielkich 

doświadczeniach, posłałem Abrahama, Izaaka i Jakuba, aby byli wzorem i podkładką duchowego drzewa, 

ojcami licznej rodziny, której ród przetrwa wieki, rozmnażając się i rozprzestrzeniając po całej ziemi. Od 

niego wyszło dwanaście plemion, pełnych siły i mocy, aby przekazać narodom zadanie nauczania 

prawdziwego kultu Stwórcy i eliminacji grzechu. 

Powierzyłem to zadanie narodowi izraelskiemu, ponieważ w początkach ludzkości widziałem wiele 

początkowych trudności i złych interpretacji Mojego Prawa. Duchowa, prosta i czysta cześć, której 

żądałem od Moich dzieci, przerodziła się w bałwochwalstwo, w zmysłowe akty uwielbienia i w 

obrzydliwości. Chociaż byłem blisko nich, oni "czuli" mnie daleko i myśląc, że wypełniają Prawo, grzeszyli. 

Kiedy posyłałem proroków do ludzkości, źle ich oceniali, a kiedy słyszeli ich słowo pełne gorliwości i 

prawdziwości, mówili Mi: "Nie możemy iść za Tobą, Panie, droga jest zbyt daleka". Ale Ojciec, który jest 

miłością i który ożywia i towarzyszy wszystkim swoim dzieciom, nadal czekał na ich uznanie. 

3 Dziś żyjecie w Trzeciej Erze, wybrani ludzie, i wysłałem was z tą samą misją przebudzenia i 

doradzania światu. Jeśli się przygotujecie, wasze natchnienia będą niewyczerpane, a po 1950 r., jako moi 

uczniowie, będziecie głosić naukę swoimi słowami, a wraz z nią moją wolę, moje objawienia i moje 

miłosierdzie. Twoja miłość do mężczyzn będzie czynić cuda, a ty będziesz prowadzić życie w ciągłej 

gotowości. Lecz gdy poczyniliście już kroki w kierunku uduchowienia, nie wolno wam czuć wyższości 

wobec tych waszych współtowarzyszy, których duch nie osiągnął jeszcze waszej receptywności. 

4 Wznieś się w górę, a jeśli trzeba będzie zejść w dół, aby uratować duszę, zrób to. Tak jak pasterz 

schodzi w otchłań, w którą wpadła jego owca, aby ją uratować i połączyć z innymi, którzy tworzą jego 

stado. Bądźcie dobrymi pasterzami i uczcie się pielęgnować serca waszych bliźnich tą nauką, która jest 

życiem, rozwojem w górę i chwałą. 

5 Nigdy nie zamykaj serca na miłość, a dzięki niej będziesz w stanie rozpoznać nieskończone dzieło 

swojego Ojca. 

6 Bądźcie wyrozumiali wobec przewinień waszych bliźnich, o umiłowani uczniowie. 

7 Błogosławieni, którzy nie osądzają występków swoich bliźnich, i którzy unikają zgorszenia, bo 

okazują czystość serca i umieją czynić miłosierdzie. 

8 Tylko ten, kto wie, jak to zrobić, a kto jest również w stanie poprawić i pouczyć z prawdziwą 

miłością, ma prawo do sądu. W obecnych kłopotach, których doświadcza ludzkość, mogę wam 

powiedzieć, że jestem jedynym, który ma prawo sądzić. Nie widzę bowiem wśród wszystkich ludzi ani 

jednego sprawiedliwego, który by miał prawo to uczynić. 

9 Jeśli kochasz cnotę i przepraszasz za winy innych, jeśli poświęcasz całe swoje życie na 

doskonalenie swojej duszy, będziesz mógł być prawdziwym przykładem. A jeśli przez uczynki, słowa i 

myśli będziecie nauczać i oświecać drogę waszych bliźnich, będziecie gotowi stać się podobnymi do 

Boskiego Mistrza, który, gdy był na ziemi, pokazał wam, jak być doskonałym sędzią. 

10 Pozwoliłem wielkim grzesznikom wejść w Moje oblicze, mężczyznom i kobietom. Pozwoliłem 

wielkim hipokrytom przejść przez moją drogę, pozwoliłem im wystawiać mnie na próbę, kwestionować 

mnie, wyśmiewać się ze mnie lub próbować mnie upokorzyć. Dobrze wiedziałem, że nie wytrzymają 

Mojego sądu i że wszyscy w końcu odczują Moją Boską Obecność. Niekiedy wystarczyło zdanie, by 

poruszyć człowieka, innym razem wystarczyło spojrzenie lub po prostu milczenie. Ale powinniście 

wiedzieć, że w moim działaniu była pokora, godność, miłość, współczucie. 

11 Pokora, dobroć i miłość były istotą sprawiedliwości Jezusa, a jednak ludzkość nie miała tak 

nieubłaganego sędziego jak On. Kto mógłby się oprzeć prawdziwej miłości, absolutnej szczerości, 

boskiemu światłu? 
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12 Zaprawdę powiadam wam: nie ma takiej siły, której moglibyście się przeciwstawić Mojej miłości. 

Wrogowie okazują się biedni, siły przeciwne są słabe, broń, którą próbowano walczyć z prawdą i 

sprawiedliwością, zawsze była krucha. 

13 Walka toczona przez siły zła przeciwko Boskiej sprawiedliwości wydawała ci się niekończącym się 

konfliktem. A jednak ─ w obliczu wieczności ─ będzie to jak chwila, a przewinienia popełnione w czasie 

niedoskonałości twojej duszy będą jak mała plama, którą twoja cnota i Moja miłująca sprawiedliwość 

wymażą na zawsze. 

14 Każdy, kto przyjmie Moje słowo, które jest jak krystalicznie czysta woda, nie będzie już pragnął. 

Każdy, kto rozpoznaje mnie w Trzeciej Erze w tych naukach, które wam daję, będzie silny w wielkich 

próbach, które czekają ludzkość i nie zginie. 

15 Przygotowuję was, abyście nie byli zaskoczeni. Rozpalcie swoją wiarę, a choć wiatr burzowy wyje, 

by zgasić waszą lampę, czuwajcie nad nią, strzeżcie jej uważnie, a nie będziecie w ciemności. 

16 Dziś świat nie uśmiecha się już, gdy słyszy moje nauki. Dusza wie, że przeżywa wielki dzień Pański, 

kiedy wszystkie jej uczynki będą osądzone i kiedy moje spojrzenie przeniknie do wnętrza jej istoty. Ona 

wie, że jej żniwo jest zmieszane ze złym nasieniem, którego owoce przynoszą jej smutek. Jej sumienie 

mówi jej, że nie zastosowała się do Boskich zarządzeń, że zboczyła z drogi uległości i posłuszeństwa, i że 

dlatego jej krzyż jest bardzo ciężki. 

Dałem wszystkim ludziom kielich, aby napełniali go miłością i dobrymi uczynkami, lecz wy 

przedstawiacie mi tylko gorycz i truciznę. Chcesz go wyeliminować, bo czujesz, że umierasz, i szukasz 

antidotum. Ale Ja wam mówię: przyjdźcie do Mnie, bo możecie jeszcze odzyskać życie. Słuchajcie mnie i 

pracujcie. 

17 Kochaj, wypędź nienawiść, zostaw za sobą stare zwyczaje, które oddalają twoje kroki od ścieżki 

dobra. Oświetlaj swoją drogę słowem wszystkich czasów. Szukajcie boskiego dziedzictwa na dnie waszej 

duszy i pamiętajcie o moich zasadach przekazanych wam przez Mojżesza oraz o moim słowie i przykładzie 

przez Jezusa. Przypomnijcie sobie Moje objawienia dane wam jako Duch Święty w Trzeciej Erze, a 

będziecie wiedzieć dlaczego płaczecie. Jednak ja zdejmuję z ciebie kielich i ofiaruję ci mój pokój. 

18 W Moich słowach z tego czasu znajdziecie tę samą istotę, którą nauczał was Jezus, tę samą 

prawdę, którą dałem wam w Dziesięciu Przykazaniach na Synaju. Niech każdy, kto chce mi służyć, 

wcześniej pozna, że moja droga jest drogą ofiary i dawania z miłości do bliźniego. Ale mówię wam 

również, że zaliczę wam wszystkie wasze zasługi, aby doprowadzić was do prawdziwego życia. 

19 Poczujcie moją miłość i przyjdźcie do mnie, ludzie dobrej woli. Podnieście swoje twarze i patrzeć 

na Chrystusa, który powrócił do ludzi w spełnieniu jego obietnicy. 

20 Wnikam do wnętrza twego serca i tam przyjmuję prosty hołd twego ducha, który przemawia do 

Mnie w modlitwie i ofiarowuje Mi swoje postanowienie, by iść za Moją nauką, by być silnym i okazać się 

opanowanym w próbach. 

21 W odpowiedzi na tę serdeczną i pokorną modlitwę, ofiaruję wam, że zawsze będę z wami i że 

uczynię tę obecność najbardziej odczuwalną dla was w tych trudnych chwilach, które przeżywacie. 

22 Światło tego wieku rozdziera ciemną zasłonę, która spowijała ducha ludzkiego; zrywa łańcuchy, 

które go krępowały i uniemożliwiały mu dotarcie do prawdziwej drogi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie 

myślcie, że Moja nauka zabrania wam zgłębiania wszystkich dziedzin wiedzy, ponieważ to Ja wzbudzam 

wasze zainteresowanie, wasz podziw i waszą ciekawość. W tym celu dałem wam zdolność myślenia, aby 

mogła ona bez przeszkód podążać w kierunku, w którym chce podążać. Dałem wam światło inteligencji, 

abyście mogli zrozumieć, co widzicie na swojej drodze. Dlatego mówię wam: Odkrywajcie, badajcie, ale 

dbajcie o to, aby wasze podejście do wnikania w Moje tajemnice było pełne szacunku i pokory, bo wtedy 

będzie to naprawdę dopuszczalne. 

23 Nie zabroniłem wam znać książek, które napisali ludzie, ale musicie być wyszkoleni, abyście się nie 

potknęli i nie popadli w błąd. Następnie dowiesz się, jak człowiek rozpoczął swoje życie i walkę i jak 

daleko zaszedł. Gdy jesteście gotowi, powinniście zwrócić się do Mojego źródła nauk i objawień, abym 

mógł wskazać wam przyszłość i cel, który was czeka. 
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24 Niech każdy człowiek przygotuje się w sposób, jaki dyktuje mu sumienie. Zrozumcie, że nadejdzie 

czas walki i że nie powinniście wtedy szukać cienia pustelni, aby medytować, ale że powinniście stawić 

czoła światu i pokusom i nie uciekać od tej walki ani na chwilę. 

25 Jeśli się nie przygotujecie, jeśli nie zgłębicie mojej nauki, to jutro wśród ludzi powstanie teoria, 

która, choć fałszywa, będzie miała pozory prawdy, a nie jest moją wolą, abyście zostali uznani za 

zwodzicieli. Będą bowiem starali się udowodnić, że moje przyjście w tym czasie nie było zgodne z prawdą. 

26 Użyjcie własnej siły, aby się przygotować i nie marnujcie jej oceniając prace innych. 

27 Wiele razy mówiłem do was: Zjednoczcie się. Lecz kiedy mówię do was o zjednoczeniu, 

zrozumcie, że mówię nie tylko o waszych wspólnotach, ale że to słowo obejmuje całą ziemię. 

28 Uznajcie, że nie przyszedłem, aby zainspirować was do jakiegokolwiek aktu uwielbienia. Ani w 

Drugiej Erze, ani w tej nie szukałem tronu ani honorowego miejsca w salach zgromadzeń, które 

przeznaczyliście na moje uwielbienie. Dziś mówię wam, abyście nie ofiarowywali mi skarbów ziemi, ani 

ludzkich próżności, bo wtedy robilibyście to samo, co kusiciel zrobił z Jezusem na pustyni: ofiarowując Mu 

swoje królestwo za moje. 

Wiecie już, że Królestwo Moje nie jest na tym świecie. Dlatego stałem się człowiekiem, narodziłem się 

w pokorze i żyłem w ten sam sposób, aby udowodnić wam, że potęga i chwała ziemi nie są konieczne do 

zdobycia Królestwa Niebieskiego. 

29 Ale dlaczego mielibyście ofiarować mi bogactwa materialne, skoro już wiecie, że wszystko jest 

Moje? Daj mi to, czego jeszcze nie posiadam: Twoją miłość. 

30 To do twego ducha się zwracam, gdyż jest on częścią Mojego i musi do Mnie powrócić. Ale żeby ją 

uratować, musiałem się do niej zejść. Dziś to twój duch musi wznieść się przez cnotę, aż dotrze na Moje 

łono. 

31 Uczniowie moi, wy szukacie w sobie myśli i uczynków, które są miłe przede Mną, aby otrzymać 

moją łaskę, a Ja, który znam waszą miłość i starania, udzielam wam tego, o co prosicie. Nie o dobra 

ziemskie Mnie prosicie, nie zabiegacie tak bardzo o przyjemności przemijające, jak o te, które trwają. 

Idziesz na ścieżce do życia wiecznego, gdzie odpoczniesz od swoich zmagań. 

32 Zadawalajcie się istotą zawartą w moim słowie, a gdy dotknie was ból, pocieszajcie się myślą, że w 

nim odkryjecie światło, które zawsze wskaże wam drogę do życia wiecznego. Ten właśnie ból nie pozwoli 

duszy zasnąć ani stać się zarozumiałą; będzie on jak rosa, która odświeża i ożywia serce. 

33 Zawsze mówiłem wam o życiu wiecznym, o tej drodze, którą dusza przebywa i która nie ma 

końca, na której się rozwija, doskonali i dochodzi do swego Pana. 

Abyście mogli mieć przykład do zrozumienia i naśladowania, przyszedłem w czasach. Ograniczyłem się 

w Jezusie, urodziłem się i żyłem jako człowiek, byłem posłuszny prawom boskim i ludzkim, odczuwałem 

trudy tego życia, pracowałem na chleb powszedni. Ale poza tym wypełnianiem obowiązków, dałem 

światu Moje przesłanie miłości i łagodności. 

34 Gdy nadszedł czas głoszenia i działania, poświęciłem swego ducha wypełnieniu tej misji. 

35 Nie wszyscy zrozumieli, że dusza jest ważniejsza od ciała. A z tej nauki miłości, którą wam dałem, 

daliście mi bardzo mało owoców. Jakże kruche jest twoje serce! Wielu twierdzi, że Mnie kocha, a nie 

rozpoznaje korzyści płynących z Mojej nauki. 

36 W tym czasie, kiedy objawiłem Moim uczniom, że powrócę do człowieka, pytali Mnie, kiedy 

nastąpi realizacja Moich proroctw, a Ja im powiedziałem: "Czuwajcie i módlcie się, a ujrzycie je". 

Wielu oczekiwało mnie bardzo szybko, ale dopiero w tym czasie przyszedłem jako sędzia, aby 

przygotować drogę wszystkim ludziom. Gdyby otworzyli swoje duchowe oczy, zobaczyliby, jak zstępuję na 

"białym obłoku" i stamtąd zsyłam na ziemię niezliczone promienie światła. 

37 Któż mógłby zgłębić istotę Mojego Ducha, skoro jestem Światłem, Boską Miłością, skoro we Mnie 

nie ma formy materialnej? Przyszedłem do Ciebie w samym środku ubóstwa. Cnota, której was uczyłem, 

jest tą samą, którą głosiłem w Drugiej Erze. Chcę przybliżyć wasze serca do Mnie i chcę, abyście 

rozpoznali Moje odnowione objawienie. 
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38 Jest wielu takich, którzy z nieśmiałości lub braku pilności nie rozwinęli się i postępują tylko według 

Prawa Mojżesza, nie uznając przyjścia Mesjasza, a inni, choć wierzą w Jezusa, nie oczekiwali obiecanego 

Ducha Pocieszenia. Teraz zszedłem po raz trzeci, a oni mnie nie oczekiwali. 

39 Aniołowie ogłosili te objawienia, a ich wezwanie wypełniło salę. Czy rozpoznałeś je? To jest świat 

duchów, który przyszedł do was, aby zaświadczyć o mojej obecności. Wszystko, co jest napisane, spełni 

się. Zniszczenie, które zostało rozpętane, pokona arogancję i próżność człowieka, a on ─ stawszy się 

pokornym ─ będzie Mnie szukał i będzie Mnie nazywał Ojcem. Kochajcie Mnie, a poznacie Mnie. W ten 

sposób z waszych serc wypłynie prośba o pokój dla narodów. 

Kocham was wszystkich, a kiedy powrócicie do Mnie duchowo przygotowani, zawrę pakt przymierza z 

ludźmi i będzie wielka radość u Ojca i u dzieci. 

40 Ci, którzy się Mnie spodziewali, nie byli zaskoczeni Moim słowem danym przez człowieka. Inni 

zaprzeczyli, że Mistrz przyszedł ponownie, aby dać się poznać światu w tej formie. Ale ja wam mówię: 

Módlcie się i szukajcie, studiujcie proroctwa, słuchajcie głosu sumienia w waszym wnętrzu, a będziecie 

wiedzieć, jak odpowiedzieć na każde pytanie, które jest wam zadawane. 

41 Błogosławię was, ludzie. Dałem wam życie i zachęcam was na drodze rozwoju, ponieważ was 

kocham. Dałem człowiekowi i niższym istotom elementy niezbędne do życia. Wy wszyscy żyjecie we Mnie 

i jesteście poddani Mojej Woli. Powiedziałem wam, że "liść drzewa nie porusza się bez Mojej Woli". Aby 

żyć, masz powietrze, którym oddychasz, słońce, które ogrzewa twoje ciało, wody i owoce, które cię 

odżywiają. Lecz wam, którzy jesteście obdarzeni duchem, daję wam wstęp do Moich tajemnych 

skarbców, abyście mogli poznać wszystko, co jest konieczne do waszego duchowego wznoszenia się. 

Wasz duch nie umrze, podczas gdy materialna natura istnieje dziś i nie będzie jej jutro. Stworzyłem go 

bowiem, aby był sługą człowieka, a gdy wypełni swoje przeznaczenie, zniknie. 

42 Ziemia, rośliny, zwierzęta składają hołd wdzięczności swojemu Bogu. Całe stworzenie kłania się i 

podporządkowuje prawom. Dzikie zwierzęta w lesie kochają się wzajemnie, nie zabijają istot swojego 

gatunku, a jeśli już, to po to, by się wyżywić. Szanują kolegę, nie rozmnażają się przed czasem, nie 

krytykują się nawzajem. 

Ale wy, ludzie, robicie coś zupełnie przeciwnego, ponieważ macie wolność woli i własną wolę. Ale 

dałem wam sumienie i Prawo, aby oświecić waszą drogę. Obudźcie się, otwórzcie oczy na światło Mojej 

nauki. Skoro musicie przyjść do Mnie, dlaczego zwalniacie kroku? Nie czyńcie podróży życia smutną. 

Pozwól duszy szukać Mnie, kochać Mnie, rozumieć Mnie i stawać się silną i ożywioną w modlitwie i dziele 

miłości. 

43 Przygotowuję was, abyście z gorliwością wypełniali moje Prawo. W ten sposób możesz pouczać 

swoich kolegów i być dla nich wsparciem. 

44 Chcę, abyście kochali Mnie jako Ojca i widzieli Mnie w doskonałym dziele Mojego stworzenia. Nie 

zaprzeczaj mi w krystalicznie czystych wodach strumieni, w zieleni pól, w powietrzu, które pieści twoje 

policzki, na firmamencie usianym gwiazdami. 

Nie zadawaj mi tego bólu. 

45 Zobacz, jak wylewam Siebie w Mojej mocy twórczej, aby karmić twoją duszę. Uzdrawiam 

trędowatych z ciała i duszy. Bo tak jak ciało potrzebuje pokarmu, aby żyć, tak i dusza potrzebuje pokarmu 

duchowego. Potrzebuje miłości, komunii z Ojcem, wypełniania swoich obowiązków. W tej harmonii 

będziecie mogli żyć szczęśliwie dziś na ziemi, a jutro w domu duchowym. 

46 Moja miłość jest z tobą. Moje natchnienie jest przekładane na słowa przez intelekt tych 

przygotowanych do tego istot. Oni są Moimi tłumaczami, a Ja objawiam się według ich duchowego 

przygotowania i zdolności. Wszyscy moglibyście być moimi nosicielami głosu. Człowiek jest zbyt mały, aby 

otrzymać moc Mojej Boskości. Ale Ja wysyłam ograniczony promień do jego organu rozumienia, aby 

uczynić Siebie zrozumiałym i aby Moje słowo mogło być wymówione przez jego usta. Mówię do was: 

Przyjdźcie, aby otrzymać miłość waszego Mistrza i pouczenie, które ugasi wasz głód wiedzy. 

Niektórzy z was odczuwają strach, ale ja was proszę: Skąd ten strach, skoro zawsze byłem z wszystkimi 

Moimi dziećmi, skoro nosiliście Mnie w swoich sercach? 
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47 Moja miłość do was jest wielka, dlatego wybrałem was z różnych regionów i narodów, bo bardzo 

mnie potrzebujecie. Zawarliście umowę ze Mną, ponieważ w przeszłości nie wypełnialiście swojej misji i 

trzeba przyspieszyć kroki, abyście mogli przyjść do Mnie czyści i głośni, tak jak wyszliście ode Mnie. 

48 Jeszcze się nie udoskonaliliście, a już znajdujecie się w czasach ostatecznych. Od dłuższego czasu 

przemawiam w tej Erze za pośrednictwem człowieka. Mówiłem do was w przypowieściach, a jeśli 

przeczytacie pisma, w których Moje słowo zostało przekazane i spisane przez pierwszych głosicieli, 

będziecie podziwiać Moją cierpliwość i odczuwać ból z powodu waszych zaniedbań. We wszystkich 

wspólnotach, w których gromadzą się ludzie, dałem obficie Moje słowo życia i powiedziałem wam: uczcie 

się sami, abyście mogli zrozumieć waszych bliźnich. Poczuj ich ból, kochaj ich tak, jak ja kocham ciebie. 

49 Przyszedłem pragnąć tej części Mojego Ducha, która jest w tobie i która należy do Mnie, aby ją 

odzyskać. Przychodzę, aby wypowiedzieć wojnę, nie przeciwko ludzkości, ale przeciwko grzechowi, 

przeciwko złu. W tej bitwie, która już w was szaleje, musicie pozostać silni. Korzystajcie z waszych darów, 

aby w miarę czynienia dobra, wzrastały i stawały się niewyczerpane. Jeśli mówię do was o odnowieniu, to 

dlatego, że utraciliście łaskę i czystość, którymi was przyozdobiłem i które powinniście byli zachować 

przez wieki. 

50 Powiedziałem wam, że przyjdę "na obłoku" i że przyjdą także Moi aniołowie. Czy te proroctwa się 

nie spełniły? Czy mój świat duchowy nie wypowiedział i nie potwierdził wszystkich moich słów? Przyjdą 

wielkie próby i zniszczą ziemię. 

wstrząsnąć. Nie chcę, abyście szukali mnie wtedy jako sędziego, ale jako Ojca i Mistrza. Pokażę wam 

prawdziwą drogę życia, miłości i pokory, tak, że można pragnąć ani korony, ani berła. Jeśli chcesz być 

wielki, bądź pokorny. 

51 Chcę, abyście byli zjednoczeni. Bo po 1950 roku nie będziecie już słyszeć słowa waszego Ojca 

przez głosicieli, a wasza dusza będzie tęsknić za zachętą do kontynuowania tej drogi, i wielu z was będzie 

słabych jak Piotr, a inni będą wątpić jak Tomasz. Ale kto weźmie Jana za przykład? Zaprawdę powiadam 

wam, jeśli będziecie Mnie miłować jak ten wybrany uczeń, ujrzycie Mnie w całej Mojej chwale, a Ja wam 

powiem: przyjdźcie do Mnie, strapione serca, jestem Ojcem i odczuwam ból wszystkich Moich dzieci. 

Módl się, a poczujesz, że Cyrenejczyk jest bardzo blisko, by pomóc ci nieść twój krzyż. Bądźcie oddani i 

mocni w próbach, a wasze cierpienia będą lżejsze. 

52 Przygotowałem ten naród i jego mieszkańców na objawienie Mojej Nauki, aby ludzie mogli 

wznieść swoje dusze i ujrzeć w zaświatach Drugie Jeruzalem, obiecaną ziemię duchową, gdzie zjednoczą 

się z patriarchami na końcu czasów. Moją wolą jest, aby w tym narodzie różne rasy mogły się mieszać, 

aby ci, którzy są zmęczeni wojnami i sporami, znaleźli pokój i szukali miejsca do rozważania moich nauk, a 

ci, którzy łakną duchowości, mieli przejaw mojego ducha, który napełnia ich światłem i pociechą, aby z 

ziemskiej doliny mogli już dostrzec progi do wyższego życia, gdzie dusza zamieszka i doświadczy 

wypełnienia mojego słowa. 

53 Dam splendor temu narodowi. Wzniesie się nie tylko duchowo, ale osiągnie również moc 

materialną. Jego pola będą żyzne, jego mieszkańcy będą mieli energię i siłę moralną, a duch wyćwiczony 

przeze Mnie da dowód podniesienia i znajomości Mojego Prawa. 

54 Kiedy człowiek świata przyjdzie i spojrzy na moją pracę z wami, poczuje chęć polepszenia swojego 

życia i będzie szukał naturalnych zasad, które pomogą mu w naprawie. Będzie rozmyślał nad prawem, 

będzie pragnął mojego słowa, a jego dusza znów będzie w kontakcie ze mną. Przemówię do niego w 

tajemnicy i z miłością i umieszczę go na początku drogi. Następnie, gdy pokona ten odcinek drogi, zacznie 

wchodzić na górę, gdzie będę na niego czekał. 

55 Nie wszyscy usłyszą Moje słowo w tym czasie w takiej samej formie, w jakiej mówię do was, 

Moich uczniów. Ale wiedz, że każdy, kto mnie szuka, znajdzie mnie. Natchnienie moje będzie w każdym, 

kto mnie miłuje, i o tym będziecie świadczyć. Jeśli już zabraliście się do wypełniania misji przed nimi, 

przygotujcie im drogę, dając przykład miłości i pokory. 
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56 Bądź blisko mnie, niech otworzą się oczy twego ducha i niech twoje serce odczuwa moją miłość, 

niech wszystko, co słyszysz i czujesz, zostanie zachowane w twoim jestestwie, abyś jutro, gdy 

przypomnisz sobie moje słowo i będziesz je interpretował, mógł pouczać swoich bliźnich. 

57 Nie przegapcie tych lekcji, które są stronami Księgi Mądrości, którą wam teraz daję dla waszego 

zbawienia. 

58 Przyjmuję cię, a w tobie przyjmuję wszystkie moje dzieci. Moja mądrość zstępuje na wszystkich 

moich uczniów, którzy umieli przygotować swoje postrzeganie i swoje serca. 

59 Przychodzę do waszych serc jako światło i siła, jako pokój i miłość, abyście nie czuli się słabi 

wobec ludzi. 

60 Uzbrajacie się w cierpliwość, ponieważ wiecie, że macie szlachetne zadanie szerzenia braterstwa i 

pokoju na całym świecie; ponieważ wiecie, że musicie czuwać, aby wola Ojca Niebieskiego mogła się 

wypełnić. Musicie być jak wartownicy, którzy czuwają nad tą misją, która jeszcze nie została wypełniona. 

61 Mój głos nieustannie wzywa ludzi na drogę Prawa. Ale wy, którzy jako pierwsi otrzymaliście Moje 

objawienia w tym czasie, staliście się ostatnimi, abyście byli świadkami tłumów przychodzących do Mnie. 

Ale ponieważ należysz do tych, którzy pierwsi Mnie poznali, jesteś zobowiązana być przykładem wokół 

Mojej nauki, być jak laska dla swoich bliźnich. 

62 Widzę, że w obliczu wielkości waszego zadania, wciąż brakuje wam odwagi i wiary, by być 

apostołami Trzeciej Ery. Nadal macie w swoim życiu chwile słabości, rozpaczy i walki z samym sobą. 

Pokonaj wszystkie przeszkody. Twoje serce już odczuło wielkość mojego Dzieła. Przekonaliście się, że 

moje słowo jest zachęcające. W moim nauczaniu nauczyliście się modlić, aby uwolnić się od pokusy. 

63 Mistrz nie chce, abyś dalej tracił czas. Zobacz, jak ludzkość pod pewnymi względami poszła do 

przodu. Ale chcę, aby ich postęp był pełny, aby życie ludzkie i duchowe było w harmonii. 

64 To życie jest piękną okazją ofiarowaną waszej duszy, by czynić postępy. Wyruszaj, rozwijaj się, 

ewoluuj. Zobacz jak wszystko w Stworzeniu ewoluuje i przekształca się. Na początku, w swojej 

niedojrzałości, byłeś jak atom; ale dzięki inteligencji, którą cię obdarzyłem, w końcu wziąłeś w swoje ręce 

substancje, które posiada Natura, aby z nich korzystać. Już wtedy, gdy zaczęliście zamieszkiwać ziemię, 

obowiązywało na niej prawo, które was czekało. Od tego czasu Ojciec objawił wam życie duchowe i 

wysłał was na drogę do tej ojczyzny, do której powinniście powrócić, aby odpocząć i cieszyć się pokojem 

po walce o swoje oczyszczenie. 

65 Zawsze słuchać głosu sumienia, że może powiedzieć, czy masz wypełnione prawo, czy nie. 

(przypowieść) 

66 Posłuchaj: Pewien człowiek był na wysokiej górze. Znał góry, lasy i ścieżki, którymi posuwał się 

naprzód w poszukiwaniu pożywienia dla swoich współplemieńców. Pewnego dnia, pośród swojej 

samotności, usłyszał głos mówiący: "Obserwuję cię, człowieku, i widzę twoje trudności. Dlatego 

przychodzę do was, bo jestem Życiem, które pulsuje we wszystkim, co jest stworzone. 

Ale słuchajcie: Wstańcie, spójrzcie i idźcie do tych, którzy do was należą, i powiedzcie im to, co 

słyszeliście i co czuliście, ale nie widzieliście. Następnie, gdy będą przekonani o tym, w co już wierzysz, 

stwórz z nimi zalążek narodu. Wprowadzić ich na drogę do wypełnienia obietnicy o ziemi, którą dla nich 

przygotowałem." Kiedy ten człowiek usłyszał ten głos, poczuł, że jego serce bije z mocą, i nie śmiał 

podnieść twarzy, aby spojrzeć na Tego, który tak do niego mówił. Czuł, jak nieznana siła wnika w jego 

istotę, jak niebiańskie światło zalewa jego duszę witalnością. 

Gdy ten głos umilkł, poczuł, że zmęczenie jego ciała znika, a jednocześnie poczuł ciężar 

odpowiedzialności na duszy. 

Następnie udał się do swoich, aby dać świadectwo o tym, co się stało, a będąc człowiekiem 

sprawiedliwym, wszyscy uwierzyli w jego słowo. Człowiek ten rzekł: "Ten głos, który słyszałem, mówił mi 

o pewnej drodze; lecz nie wiem, która z tych, które znam, to jest droga. Może jest taki, który prowadzi do 

jakiegoś wielkiego miasta, a może prowadzi do szerokiej krainy winnic." 
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Pewnej nocy, kiedy odpoczywał na swoim łóżku, usłyszał wyraźny głos w swoim duchu, już nie przy 

zdrowych zmysłach, który powiedział mu: "Twoje oczy nie znają drogi, ponieważ jest ona znana tylko 

duchowi. To jest droga mojego prawa". Następnie usłyszał przykazania tegoż, które mówiły o miłowaniu 

Boga bardziej niż wszystkie rzeczy stworzone, o nie oddawaniu Mu czci przez przedmioty stworzone przez 

wyobraźnię lub przesąd; słyszał też, że mówiono o miłowaniu siebie nawzajem. To była droga miłości i 

dobroci. 

Kiedy mężczyzna się obudził, zrozumiał, że to wszystko było objawieniem Bożym danym jego duchowi. 

Ponownie dał świadectwo swojej rodzinie o tym, co otrzymał w snach, a pełen wiary i posłuszeństwa 

zjednoczył całe swoje plemię, aby przez ich zjednoczenie mogli stworzyć nasienie silnego i wielkiego 

narodu. 

(koniec przypowieści) 

67. To jest moja przypowieść z tego dnia, w której mówię wam o Mojżeszu, o tym duchu, z którym 

przywódcy kościoła tego dnia 

Ten, który modlił się w ciszy i komunikował się ze swoim Ojcem; ten, który prowadził swój lud na długie 

wędrówki przez pustynię; ten, który w obliczu słabości tłumów rozbił na ziemi tablice Prawa. 

68. Minęły trzy wieki, a ja dziś pytam was: Kto z was zna drogę? Kim jest ten, kto naprawdę 

przygotowuje się, aby usłyszeć głos Wiecznego? Gdzie są ci, którzy mogliby Mi powiedzieć, jak to czynili 

wasi bracia w innych czasach: "Panie, jeśli ofiara z mojego istnienia jest konieczna dla dobra Twojego 

Dzieła, uczyń mi według Twojej Woli". 

69. Dziś nie znajduję nikogo, kto by tak mówił do swego Mistrza. Jak sprawisz, aby Moje słowo było 

znane światu w tym czasie? Konieczne jest, żebyście się zjednoczyli, żeby moje dzieło miłości i szczerości 

zostało rozpoznane. Jeśli przedstawisz to za pomocą obrzędów, symboli lub wyznań wiary, nie uda ci się 

wstrząsnąć duszami twoich bliźnich. Z drugiej strony, jeśli dacie przykład miłości swoimi uczynkami, moje 

prawo będzie uznane i respektowane. 

70. Studiujcie moje słowo, bo w nim usłyszycie głos Ojca, który zawsze wskaże wam drogę przez 

sumienie i sprawi, że zobaczycie doskonałość, którą na nim stopniowo osiągniecie. 

71. Tak jak studiujecie ciało ludzkie i zdumiewacie się jego widokiem, który jest tylko zewnętrzną 

formą człowieka, tak samo powinniście zanurzyć się w kontemplacji i studiowaniu duszy, bo tylko w ten 

sposób rozpoznacie jej wielkość. 

72. Walczcie, a nawet jeśli wasza walka będzie zacięta, nie męczcie się świadczeniem o mojej 

prawdzie. Czyńcie dobro, nawet jeśli oznacza to poświęcenie siebie. Masz za zadanie uratować swoich 

bliźnich. 

73. Daję ci moje błogosławieństwo i moje przebaczenie. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 180  
(nadane w czasie II wojny światowej) 

1 Daję wam światło, abyście mogli zgłębić moje słowo i zrozumieć moją naukę, umiłowani 

uczniowie. 

2 Robotnik" ma nadal uprawiać i orać pole, na którym musi zasiać ziarno z wiarą i pragnieniem 

przyniesienia obfitego plonu. Ale Mistrz mówi do ciebie: Należy uważać, aby wybrać glebę, która jest 

odpowiednia, tak, że nasiona nie psują i zawsze zbierać owoce, które odpowiadają miłości, z którą 

uprawiałeś swoją ziemię. 

3 Wszyscy możecie być "robotnikami na Moich polach", ale przedtem trzeba poczuć i zrozumieć tę 

misję. Celem tej instrukcji jest zdjęcie ciemnej przepaski z oczu ignorantów i sprawienie, by "chromi" 

mogli chodzić, pokazując im w ten sposób, że jestem jedynym Bogiem, któremu powinni służyć. Dlatego 

powiadam wam: Przygotowuję was, abyście byli przykładem dla innych, ponieważ otworzyliście oczy na 

światło i pokornie wyznali, że byliście nieświadomi. Przez was też będę siał i zbierał owoce mojego 

miłosierdzia. 

4 Wasi koledzy będą was pytać, jak otrzymaliście tę naukę, jak przebiegały moje przejawy i dlaczego 

podążacie tą drogą. Na każde pytanie powinieneś odpowiedzieć z całkowitą szczerością. Jeśli bowiem nie 

trzymacie się prawdy, nie będziecie silni i zostaniecie pokonani. Wtedy nasiona nie wykiełkują. 

5 Nie chcę, abyście byli wtedy z pustymi rękami, ani nie chcę, abyście byli bez żniwa na końcu 

waszej walki, po tym jak usunąłem was ze świata, abyście szli Moją drogą i nazwałem was "Moimi 

uczniami". Nie byłoby dla was sprawiedliwe, gdybyście zbierali rozczarowania i gorycz tylko dlatego, że 

nie nauczyliście się bronić Mojego Dzieła przez studiowanie i zgłębianie go, aby zdobyć wystarczającą siłę, 

spokój umysłu i wiedzę, by przetrwać próby. 

6 Moja Instrukcja jest jedną lekcją, wyrażoną w wielu formach, abyście mogli ją zrozumieć i do 

której nie macie nic do dodania. Ale chociaż jest to prawo, nie chcę go narzucać wam, bo wtedy 

popadlibyście w hipokryzję, udając na zewnątrz, że je przestrzegacie, podczas gdy wasze serce je narusza. 

7 Umieściłem sumienie w waszej istocie, aby było obecne na wszystkich waszych drogach, gdyż 

sumienie jest w stanie odróżnić dobro od zła i dobro od zła. Prowadzeni przez to światło, nie będziecie 

mogli być oszukani, ani nie będziecie mogli być nazwani ignorantami. Jak spirytualista mógłby oszukiwać 

swoich bliźnich lub próbować oszukiwać samego siebie, skoro posiada w swoim wnętrzu światło swojego 

Stwórcy? 

8 W tym czasie podszedł do Jezusa bogaty młodzieniec i powiedział do Niego: "Mistrzu, wierzę, że 

zasługuję na królestwo, które obiecujesz, ponieważ jestem posłuszny nauczaniu." Jezus zapytał go: 

9 "Czy zachowujesz prawo?" A młodzieniec odpowiedział: "Tak, Panie, poszczę, dobrze traktuję 

moich bliźnich, nikomu nie szkodzę. 

Zło, i dać część mojego majątku na utrzymanie świątyni." 

Wtedy Jezus powiedział do niego: "Jeśli chcesz pójść za Mną, zostaw wszystko, co posiadasz, i chodź 

za Mistrzem". Ale było tak wiele, że młody posiadał na świecie, że nie chciał rozstać się ze swoimi 

bogactwami i wolał oddzielić się od Pana. Myślał, że wypełnia moje prawo i oszukał samego siebie. 

10 Ileż razy mówiłem wam: praktykujcie czynną miłość, okazujcie tę cnotę, ale nie chwalcie się nią, 

bo wtedy nie będzie to już miłość i sami siebie oszukujecie! 

11 Uczniowie: Jeśli nie chcecie popełniać błędów i pomyłek, badajcie swoje czyny w świetle 

sumienia. A jeśli jest coś, co ją zaciemnia, zbadajcie się dokładnie, a odkryjecie plamę, abyście mogli ją 

naprawić. W was jest lustro, w którym możecie spojrzeć na siebie i zobaczyć, czy jesteście czyści, czy nie. 

12 Spirytysta powinien być rozpoznawany po swoich czynach, które aby były czyste, muszą być 

podyktowane sumieniem. Ten, kto tak postępuje, będzie czuł, że ma prawo nazywać się moim uczniem. 
13 Kto mógłby mnie oszukać? Nikt. Oceniam cię nie na podstawie tego, co robisz, ale na podstawie 

intencji, z jaką to robisz. Jestem w twoim sumieniu i poza nim. Jak możecie wierzyć, że nie mogę znać 

waszych czynów i ich motywów? 
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14 Przygotujcie się do walki, aby moje Dzieło nie zostało zaatakowane z powodu waszych złych 

uczynków. Bowiem w wielu przypadkach uznanie lub nieuznanie mojego Dzieła przez ludzkość będzie 

zależało od was. 

15 Ale co może zniweczyć moje dzieło, skoro jest ono samą prawdą, skoro jest nieskazitelną 

czystością? Ty jednak bardzo byś przegapił okazje do zdobycia zasług i podniesienia duszy. 

16 Jeśli ktoś nie zna mojej prawdy, to dlatego, że się nią nie interesował, a pił z tego źródła, które 

wylewa swą krystalicznie czystą wodę dla wszystkich ust spragnionych miłości. 

17 Prawda, którą objawiłem patriarchom, prorokom i sprawiedliwym, jest tą samą, którą objawiam 

wam dzisiaj. Bowiem Moja Nauka, którą dzisiaj otrzymujecie, jest Prawem wszystkich czasów, którym 

wskazałem wam drogę do wzniesienia się, abyście mogli kontynuować waszą podróż życia, aż do 

osiągnięcia celu. W mojej nauce nigdy nie powiedziałem wam niczego, co nie ma prawdziwego 

wyjaśnienia. Lecz jeśli dajecie wyjaśnienia, które są inne i skomplikowane, jeśli zmieniacie Moją naukę lub 

dajecie błędną interpretację tym, którzy potrzebują jej wyjaśnienia, zbierzecie złe żniwo. 

18 Zwróć uwagę na to, jak przekazujesz i jak mówisz. Zrozumcie, że jesteście odpowiedzialni za 

bardzo wielki dar. 

19 Ja jestem właścicielem ziarna, wy jesteście robotnikami. Jeśli ktoś jest leniwy i nie wypełnia 

swojego zadania, jeśli ktoś zbacza z drogi, nie wińcie Mnie, który was wszędzie wzywam. Uznajcie, że ten, 

kto chce zdobyć swoje zbawienie, musi podjąć pewien wysiłek. 

20 Oto Ja zwracam się do waszych serc, abyście czując Mnie, mogli powiedzieć: "Mistrzu, pójdę za 

tobą". 

21 Słuchajcie uważnie: W każdym czasie Ojciec dawał znać o swojej miłości do ludzkości poprzez 

orędzia do swoich wysłanników. Ta miłość, którą staracie się zrozumieć i odczuć do tej chwili, jest tą samą 

miłością, która zawsze was pieściła. 

22 Chcę, abyście napełnili się tym światłem, bo bez miłości nie dojdziecie do mnie. Bez tej siły nie 

możesz pojąć Mojej chwały. 

23 Moje słowo dotyka najczulszych strun waszego serca, abyście obudzili się do miłości i zrozumieli, 

że jeśli żyjecie tylko po to, aby zdobyć bogactwa tego świata, a nie macie ani miejsca, ani czasu dla serca i 

duszy, aby rozwinąć ich zdolności, to nie rozwiną się one na drodze rozwoju. 

24 Niech twoje serce nie stanie się zarozumiałe, gdyż symbolizuje ono ogień wieczności Tego, z 

którego wszystko wyszło i w którym wszystko się odradza. 

25 Duch używa serca, aby kochać za pomocą ciała. Jeśli kochasz tylko zgodnie z prawem materii, 

twoja miłość będzie ulotna, ponieważ jest ograniczona. Ale jeśli kochasz duchowo, że sensacja będzie jak 

to z Ojca, który jest wieczny, doskonały i niezmienny. 

26 Całe życie i wszystkie rzeczy stworzone są związane z Duchem Świętym, ponieważ On posiada 

życie wieczne. Nie ograniczajcie się, kochajcie Mnie i kochajcie siebie, ponieważ posiadacie tę Bożą iskrę 

"bytu", która nie zna granic w kochaniu, a którą jest sam Bóg. 

27 Zrozumcie, że wszystko, co istnieje, jest dla was, tak jak wszystko jest, zgodnie ze swoim 

przeznaczeniem, nieustannym hołdem i czcią dla Stwórcy. 

28 Od wszystkich istot otrzymuję ich owoce, ale wszystko otrzymuje ode mnie życiodajną moc. 

29 Wyjaśniam wam wszystkie te nauki, aby wasza dusza nie była już dłużej więźniem waszych 

zmysłów, abyście, gdy wyruszycie szerzyć moje nauki, mogli powiedzieć, że dusza, tak jak wszystko, co 

stworzone, podlega prawu ewolucji. 

30 "Rozwój" ─ słowo, które będzie na ustach ludzi, gdy zajmą się duszą; oznacza ono bowiem postęp, 

postęp, przemianę i doskonałość. 

31 Kiedy wreszcie człowiek będzie wolny od uprzedzeń, tak że nie zwraca się już do form, ani nie 

widzi wszystkiego, co go otacza, większym od siebie? Wtedy, gdy osiągnie wolność ducha. 

32 Teraz możecie dobrze zrozumieć, że gdy zawsze dawałem się poznać ludziom w mądrości, to po 

to, by uwolnić dusze uwięzione przez ograniczone umysły. 
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33 Są jeszcze ludzie w tym czasie z ograniczonymi umysłami i bez inspiracji. Chociaż ludzie powinni 

już mieć jasny i przebudzony umysł dzięki swojemu rozwojowi, wielu z nich nadal myśli i żyje jak w 

prymitywnych epokach. 

Inni dokonali wielkiego postępu w nauce, lecz czyniąc to, zamknęli się w swej próżności i 

samolubstwie, sądząc, że osiągnęli szczyt wiedzy. Ale oni zatrzymali się na drodze do swojego duchowego 

postępu. 

34 Wam, którzy słuchaliście Mnie w tym czasie i słyszeliście słowo "duch" stale powtarzane w Moim 

nauczaniu, mówię, że wielkość i światło, które zawiera to słowo, wstrząśnie tą ludzkością, gdy je 

zrozumie. 

35 Wciąż czyńcie się godnymi tej łaski przez dobrze rozumianą pokorę. "Pokora" nie oznacza 

ubóstwa, ani ubóstwa materialnego. 

36 Zachowajcie siłę moralną, bo przez cierpienia tego życia umocniliście się jak stal na kowadle. 

37 Widzę, że zgadzasz się ze swoim przeznaczeniem. Jeśli twoja przeszłość była męcząca, nie patrz na 

nią więcej. Zapomnij o tym i żyj spokojnie w teraźniejszości. Nie lękajcie się przyszłości, bo "jutro" to ja. 

38 Wszystkie moje proroctwa się spełnią, a ten wasz mały naród zostanie uznany przez ludzkość za 

"Ziemię Obiecaną". Dopilnuję, aby serca odczuły w niej pokój, a dusze zostały oświecone. Do niej będą 

przychodzić wysocy władcy innych narodów i inspirować się w jej łonie, aby rządzić z miłością. 

39 Zagubione plemiona Izraela" przyjdą, aby zgromadzić się w tej ziemi przygotowanej przez moje 

miłosierdzie i poczują mój pokój. 

40 Musisz być przygotowany, bo twoi bliźni zwrócą się do ciebie. Nie wiecie jak i kiedy, ale moje 

słowo się spełni. 

41 Dlatego zachęcam was do łączenia się, aby wasi współtowarzysze mogli poczuć, że dotarli na łono 

ludu Bożego, gdzie otrzymają to, co Mój 

Will jest. 

42 Uświadamiam wam z wyprzedzeniem wszystkie przyszłe wydarzenia. Co do tych plemion, mówię 

wam, że przyjdą, poruszeni Moją mądrością, aby otrzymać dziedzictwo, które wy otrzymaliście. Nie 

przyjdą one przypadkiem, lecz konieczne jest, abyście byli zjednoczeni, abyście mogli zobaczyć, jak 

wypełnia się Moje słowo. 

43 W II Erze, gdy nad Palestyną panował cesarz, była ona podzielona między siebie. Naród izraelski 

był niewolnikiem pogan, a na swoich barkach odczuwał ciężar jarzma tyranii. 

44 Właśnie wtedy Syn Boży przyszedł do ludzi. 

45 Jak wiele bólu było w tym ludzi, i jak wielki był egoizm mężczyzn! Ale słowo Moje zostało 

wysłuchane i było jak balsam na wszystkie rany tego wydziedziczonego ludu. Ugasiłem ich pragnienie 

miłości i dlatego ci, którzy we Mnie uwierzyli, mówili: "Tylko Nazarejczyk umie kochać". A jednak 

zostałem źle oceniony. 

Gdy lud przyprowadził Mnie, abym złożył ofiarę, zapytali Mnie: "Jezu, gdzie są ci, którzy szli za Tobą?". 

W tym momencie spojrzałem na Jerozolimę i powiedziałem: "Jeszcze nie nadszedł czas, aby to ziarno 

wykiełkowało. Ale przyjdzie czas i wtedy ludzkość pozna owoce." I rzeczywiście, po Moim odejściu 

uczniowie Moi wyruszyli i głosili Moje słowo. 

46 Teraz ja ci mówię: W roku 1950 pojawią się ci, którzy nie będą posłuszni Mojemu słowu, i sprawią, 

że ponownie poniosę śmierć ofiarną, którą jest nieposłuszeństwo i niezgoda między wami. Wtedy 

powiem, tak jak wtedy: "Umieściłem Moje nasienie w tych sercach i ono zakwitnie, a z jego owocu będą 

jadły narody, które poznają Moje Słowo zapisane w Piśmie Świętym". 

47 To dziedzictwo jest przeznaczone dla Ciebie. Pamiętaj, że zawsze musisz siać dobro na swojej 

drodze. 

48 Zbliżają się dni, w których świat chrześcijański skupi swoje serce na wspominaniu dramatu, jaki 

rozegrał się na Golgocie około dwóch tysięcy lat temu. Następnie niektórzy zastanawiają się, aby 

dowiedzieć się, czy działania ich życia są w harmonii z ich sumieniem, czy też były one słabe w obliczu 

pokusy. 
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49 Ale ten lud, który mnie słucha w tym czasie, czuje, że nie ma potrzeby kontemplować obrazu 

Ukrzyżowanego, ponieważ rozumie, że Krew przelana na Kalwarii jest nadal skuteczna w sercach ludzi. 

Została ona bowiem "podlana", aby pokazać mu, jak ma wykonać misję. 

Ludzie spirytualistyczni nie muszą przeżywać tego dramatu; nauczyli się wznosić duchowo, aż poczują 

i ujrzą chwałę, która istnieje w duchu. On, który jest jak 

Tomasz wątpił, pozwoliłam mu włożyć palce w ranę Jezusa i zobaczyć moją krew, która jest wciąż świeża i 

która nadal wlewa się do każdej duszy jak niewyczerpane źródło miłości i mocy. 

50 Powiedziałem wam, że jestem tak blisko was, że znam nawet najskrytsze wasze myśli, że jestem 

wszędzie tam, gdzie wy jesteście, bo jestem wszechobecny. Jestem światłem, które oświetla wasze 

umysły poprzez inspiracje lub pomysły pełne światła. 

51 Ja jestem w tobie, bo jestem Duchem, który cię ożywia, Sumieniem, które cię osądza. Jestem w 

twoich zmysłach i w twoim ciele, bo jestem w całym stworzeniu. 

52 Odczuwajcie Mnie coraz bardziej w sobie i we wszystkim, co was otacza, abyście, gdy nadejdzie 

chwila odejścia z tego świata, mogli wejść w pełni w Życie Duchowe, a w waszej duszy nie będzie żadnych 

zakłóceń od wrażeń, jakie może pozostawić po sobie świat zmysłów; i zbliżycie się o krok do Mnie, który 

jestem Źródłem nieskończonej czystości, z którego będziecie pić wiecznie. 

53 Nie wiesz, ile czasu zostało Ci na podjęcie tego kroku. Dlatego uważaj, bo pokusa będzie próbował 

zrobić potknięcia. Przygotowuję was i obiecuję wam, że moje miłosierdzie będzie gotowe, aby uratować 

was przed burzą. Ofiaruję wam moją pomoc, gdy grozi wam upadek, bo dla Mnie nie ma nikogo, kto 

byłby więcej wart, ani drugiego, który byłby mniej wart. Ja jestem Ojcem i kiedykolwiek przyjdziesz do 

mnie skruszony, przyjmę cię i dam ci twoją nagrodę zgodnie z twoimi zasługami. 

54 Zastanówcie się i przeanalizujcie swoje życie. Pozwólcie się oświecić światłem waszego ducha. 

Sprawię, że zobaczysz swój duchowy postęp. 

55 Zinterpretuj moje słowo poprawnie, wiedząc, że to nie jego forma ma być zgłębiona, ale 

znaczenie, które zawiera i cel, który ci wskazuje. Moi głosiciele mogą popełniać błędy, ale to, co pochodzi 

od Boga, jest czyste i nie może być skażone. 

56 Dałem wam ziarno, z którego będziecie zbierać obfite plony. Weźcie mnie za przykład i na waszej 

drodze życia szerzcie miłość i miłosierdzie wśród waszych bliźnich. Wtedy ludzkość rozpozna wiarę i siłę, 

którą zdobyłeś. 

57 Spróbujcie zrozumieć znaczenie Mojego Dzieła, tak jak je rozumieli i interpretowali ci, którzy szli 

za Mną do końca. 

58 Kiedy przygotowałeś swoje serce jako sanktuarium, w którym oczekujesz na wizytę Ojca, aby 

mógł poczuć w nim ciepło twojej miłości, wtedy możesz naprawdę powiedzieć, że "skowronek" był z 

tobą. Otaczają mnie mężczyźni, kobiety i dzieci, a wszyscy są jak pisklęta na drzewie życia. 

59 Wędrowaliście bez końca, szukając w ziemi korzeni pewnych drzew, aby ocenić ich owoce, i 

często odkrywaliście w tych korzeniach gryzącego robaka. Potem szukaliście Mnie na górach i w dolinach 

z nadzieją, że usłyszycie ojcowski głos, a przynajmniej głos przyjazny, który uwolni was od niepewności i 

poprowadzi drogą prawdy. Teraz, gdy słyszycie Moje słowo, dziękujecie Mi za to, że pozwoliłem wam 

słuchać Mojej nauki, która przygotowuje was do doskonalszej komunikacji duchowej niż ta, którą macie 

obecnie. 

Dzisiaj muszę ograniczyć moje światło, aby być zrozumianym przez was. Ale przyjdzie chwila, kiedy 

twoja dusza i twój umysł będą mogły bezpośrednio znieść Moją mądrość. Dziś dla wielu wystarczy 

odrobina światła i pokoju w sercu; dla dzieci - pieszczota; dla zmęczonych osób starszych - pełne miłości 

spojrzenie ich dzieci; bo dzięki temu czują promień światła w swoim zmęczonym i zasmuconym sercu. Ale 

potem wszyscy wyruszą w poszukiwaniu światła, które oświetli im drogę w życiu. 

60 Gdyby zapytać wiele Moich dzieci w tym czasie, czy mają pragnienie usłyszeć Moje nauki, 

odpowiedziałyby, że nie są tego godne. Ale mówię wam, że żadne z Moich dzieci nie jest niegodne, by 

Mnie słuchać. Wszyscy potrzebują Mojego słowa: sprawiedliwi, aby odświeżyć się w słuchaniu swego 
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Boga; ignoranci, aby uczyć się i osiągnąć rozwój swoich dusz poprzez nauki Mistrza; grzesznicy, aby 

odnowić się poprzez swoją skruchę, gdy słuchają Ojca. 

61 Przychodzi do mnie głos i mówi mi: "Chodź i zobacz, jak jestem słaby na ziemi, jak splamiona jest 

moja dusza. Wiem, że mnie kochasz i może mi wybaczyć, że jesteś przewodnikiem w mojej ciemności i 

pomocnikiem w mojej samotności. Przyjdź mi na pomoc, bo w próbach tej godziny czuję ból agonii 

śmierci." 

62 Kto mówi do mnie w ten sposób? Kto więc pozwala, aby jego wołanie dotarło do mnie w 

pragnieniu miłosierdzia? Czy to jest serce? Nie, ludzie, to ludzkość nie zapomniała, że Ja jestem miłością. 

Uznaje swoją haniebność i prosi o odkupienie. 

63 Płakałem nad waszym odejściem od chwili, gdy opuściliście dom duchowy, by udać się na ziemię. 

Od tego czasu to moje łzy i moja Krew odpuszczały twoje grzechy, a mój miły i spokojny głos nieustannie 

doradzał ci w twojej podróży przez życie. Mój cień podążał za tobą na wszystkich twoich drogach. To ja 

tęskniłem za tobą w rzeczywistości, nie ty. Bo kiedy odeszłaś, poczułaś się silna i uwierzyłaś, że nie 

potrzebujesz już mojej pomocy. Wasza droga była drogą wolnej woli, wasze zmysły rozszerzyły się, by 

wdychać i dotykać wszystkiego, co was otaczało, i musieliście upaść bardzo nisko, by ponownie zwrócić 

swoje oczy ku mnie. 

Już wtedy pamiętałeś, że masz Ojca, przy którego stole siedzisz. Wtedy zawołaliście do waszego Pana; 

lecz Ja was wcześniej zawołałem i wasze 

Obecność przy moim stole. Szukałem cię jak ojciec, który widzi, że jego dziecko odchodzi jako małe, z 

niewinnością w sercu i bez znajomości drogi. 

64 Jeśli zgłębisz Moje słowo, zrozumiesz, że zamiarem Ojca, który posłał cię na świat, abyś szedł jego 

drogami pełnymi niebezpieczeństw i pokus, nie było to, abyś na nich zgubił drogę. Zostały one bowiem z 

góry zaplanowane tak, byście otrzymali niezbędne lekcje dla rozwoju duszy, by dać wam doświadczenie, 

którego wam brakowało, i w końcu, byście powrócili do Mnie pełni światła. 

Gdy wasz duch wyszedł ode Mnie, był jak iskra, którą wiatry musiały przemienić w płomień, abyście 

po powrocie do Mnie, wasze światło stało się jednym z Boskim. 
65 Przemawiam do was ze szczytu nowej góry. Tam czekam na was i zaprawdę powiadam wam: W 

dniu waszego przybycia odbędzie się święto w tym królestwie. Dochodzicie do niej drogą bólu, a w ten 

sposób oczyszczacie się ze swoich przewinień ─ drogą, której nie ja wytyczyłem, ale którą stworzył 

człowiek. Tą drogą również mnie puszczasz. Ale od tego czasu droga ofiary i bólu została uwielbiona przez 

Moją krew. 

66 Usłysz w nieskończoności dźwięk mojego głosu, tak jak słyszysz dźwięk dzwonu. 

67 Pamiętajcie, że jest to czas sądu, bo zaprawdę powiadam wam, każde przewinienie będzie 

odpokutowane. Ziemia sama rozliczy się ze złego użycia, jakie człowiek uczynił z niej i jej naturalnych 

królestw. Wszystko, co zostało zniszczone, wezwie was do odpowiedzialności, a tym samym uświadomi 

ludziom, że zostali stworzeni przez Stwórcę z intencjami miłości, i że ta sama wola, która mogłaby ich 

zniszczyć, troszczy się o nich, chroni ich i błogosławi ich. 

68 Czy dusza może spokojnie odejść z tej planety, gdy ten, kto ją zbezcześcił i zniszczył, wezwie ją do 

odpowiedzi? Są to ci, którzy musieli stworzyć świat, w którym wyrzuty sumienia, materializm i 

konsekwencje życia w nieposłuszeństwie wobec mojego Prawa są jak ciemne chmury mgły, w których 

błądzą w bólu, dopóki nie stanie się on w nich światłem, aby mogli zacząć odbudowywać wszystko, co 

zniszczyli. 

69 Aby im pomóc, mówię do nich: Oto Mistrz jest znowu wśród swoich uczniów. 

70 Dziś przychodzę, aby rozpalić wiarę w tych, którzy są przygnębieni przez krótki czas. 

71 Jeśli przyszedłem do ciebie, to przyjdę także do wszystkich, którzy się do mnie zwracają. Moja 

miłość, Moje światło są dla wszystkich. 

72 Gdy manifestacja Pana ma miejsce wśród jego uczniów, odczuwacie nieskończoną rozkosz w 

waszej duszy, i nawet jeśli moja manifestacja jest krótka, okazujecie swoje zadowolenie. 
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73 Chcę, abyście odczuwali ten pokój i radość, których doświadczacie, gdy Mnie słuchacie, gdy 

szukacie Mnie w modlitwie, abyście, gdy tylko osiągniecie to wewnętrzne wzniesienie, wasze myśli były 

jak owocna rosa, która zstępuje na jałowe pola. 

74 Podczas gdy świat pogrążony jest w chaosie, cień chaosu osiada na narodach, a wojna wstrząsa 

ludzkością, słyszę tych, którzy mówią: "Jeśli dla Boga nie ma nic niemożliwego ─ dlaczego nie zaprzestaje 

On wojny i nie tworzy nowego świata pełnego pokoju?". Ale powiadam wam, że tak jak w człowieku jest 

wojna, jest w nim również pokój. Każdy człowiek posiada surowe i mądre sumienie, a dzięki niemu jest w 

stanie wybrać drogę, która jest dla niego użyteczna. 

75 Już teraz na świecie wybuchła nowa bitwa. Całe narody walczą w celu pokonania swoich wrogów. 

Inni dążą do wyższości, aby podporządkować sobie ludy i trzymać w niewoli, a jeszcze inni, aby ich rasa 

mogła udowodnić, że jest najwyższą ze wszystkich; lecz w swym zaślepieniu nie rozpoznają przepaści, 

która czeka wszystkich. 

76 W tej atmosferze ciemności i zamętu, niech wasze myśli przenikają jak promień światła. Dzięki 

nim pomożesz swoim bliźnim myśleć jasno w chwilach próby. W ten sposób wypełnicie misję, którą wam 

zleciłem. 

77 Bądźcie silni, aby kontrolować swoje namiętności, a potem nie opowiadajcie się po jednej lub 

drugiej stronie. Twoje serce musi być rozpalone współczuciem i braterstwem dla wszystkich, i 

wewnętrznie uczestniczyć w cierpieniach i trudnościach, które dotykają tę ludzkość. W ten sposób twoje 

serce będzie biło w zgodzie z moim. 

Wszelkie dobro, które czynisz, będzie miało swoją nagrodę. Albo nie sądzisz, że nadejście pokoju 

między ludźmi będzie nagrodą za swoje modlitwy? 

78 Oto nie o ofiarę was proszę. Nie posyłam was, abyście głosili kazania wśród tych rozpętanych 

tłumów, nie oddaję was w ręce pogan. Teraz wystarczy, abyście oczyścili swoje umysły, abyście mogli 

nimi oświetlać drogę waszych bliźnich. 

79 Walczcie, módlcie się, czuwajcie, aby pokusa, która ma moc przedstawić się wam w najbardziej 

atrakcyjnych formach, nie odwróciła was od waszych dobrych intencji i nie przeszkodziła wam w 

wypełnianiu waszych obowiązków. Naucz się z nim walczyć i pokonać go. Nie śpijcie, bo ona będzie 

walczyć do końca. 

80 Twoja walka jest większa niż możesz sobie wyobrazić, ponieważ ten przeciwnik jest niewidzialny. 

Bo często szukacie go w wielu miejscach, ale nosicie go ukrytego w sobie, w swoich uczuciach i w swoich 

namiętnościach. W tej walce nie ma lepszej broni niż modlitwa. 

81 Ojciec dał ci swoją radę. Chociaż każda nauka jest inna, jej istota, znaczenie i cel są takie same: 

dać wam moją miłość i wskazać wam drogę do doskonałości, która da wam zbawienie. 

82 W dniach pamięci nawet najtwardsze serce czuje moją obecność. W nieskończoności, dźwięk 

boskiego dzwonu, który ogłasza manifestację tego nowego czasu, wibruje nieprzerwanie. Ale jakże 

głuche jest serce tej ludzkości! 

83 Kiedy wtedy ludzie się obudzą i przyjdą spragnieni mojego słowa, będzie już za późno, bo mnie już 

tam nie będzie. Wtedy będą mogli otrzymać tylko świadectwo o moim objawieniu się. Wielu będzie 

narzekać na siebie, bo nie odwiedzili mnie w miejscach, w których się zapowiedziałem i nie słyszeli 

mojego głosu. 

84 W tym czasie ludzkość jest dotknięta wielkimi próbami. We wszystkich miejscach na świecie jest 

lament. Powodem tego jest to, że dusze przyszły na ziemię, aby zebrać owoce tego, co zasiały w innych 

czasach; nikt bowiem nie uniknie Mojej sprawiedliwości. Nie byłbym już doskonały, gdybym nie pozwolił 

wam tego zobaczyć, gdybym nie pozwolił wam zbierać owoców waszych uczynków. Ale przygotowuję 

również mężczyzn poprzez światło tego przesłania. 

Do każdego ucha dotrze wieść o Moim powtórnym przyjściu, o naukach, które zostawiłem dla 

ludzkości. Moi uczniowie wyruszą, aby nieść uzdrawiający balsam chorym, będą nosicielami krzyża tym, 

którzy są obciążeni ciężarem swojego krzyża. Często powtarzam wam te nauki, abyście nie zapomnieli ich 

po Moim odejściu. 
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85 Czuwajcie i módlcie się, abyście byli mocni. Ale modlić się z duchem tak, że można osiągnąć i 

cieszyć się doskonałą komunię z Panem. Gdy zobaczycie, że to, co otrzymaliście z natchnienia w chwilach 

modlitwy, stało się rzeczywistością, będzie to dowodem, że przeżyliście chwilę duchowej łączności z 

Mistrzem. 

86 Doprowadźcie wasz sposób szukania Mnie, modlitwy do doskonałości. Pamiętajcie: Kiedy Moje 

słowo nie jest już słyszane w waszych salach konferencyjnych, ludzie z kościołów wyruszą, aby was 

odzyskać, będą próbowali was odzyskać. Czy wtedy będziecie w stanie zamknąć oczy na to światło i 

odłożyć na bok zadanie, które otrzymaliście, aby zadowolić się wykonaniem obrzędu? 

87 Nie bójcie się, gdy czasem mówię, że jesteście oczerniani i prześladowani. Mówię wam tylko, że 

jeśli wypełniacie Moje Boskie Prawo i przestrzegacie praw ziemi, nie macie się czego obawiać. 

88 Już teraz udowodnijcie, że nie słyszeliście, jak Jezus mówił przez ten czas na próżno, że kiedy 

nazwałem was "uczniami", wiecie, jak godnie nosić ten tytuł. W obliczu prawdziwości i czystości waszych 

działań, najbardziej uparci będą się kłaniać. Wtedy, gdy na świecie nastanie czas konfliktu między 

doktrynami i ideami religijnymi, gdy ludzie będą najsilniej sprzeciwiać się głoszeniu Mojej duchowej 

nauki, cuda, których wam udzielę, będą największe, a te dowody sprawią, że świat zadrży. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 181  
1 Wy, rzesze słuchaczy, podejdźcie do światła, zamknijcie oczy ciała na kilka chwil i ujrzyjcie duchem 

blask Mojej Obecności, która przychodzi do was. Jest to Boskie światło miłości i mądrości, które chcę 

wam dać jako szatę. Jest to światło, które rozprasza ciemności ignorancji, fanatyzmu i złośliwości. 

2 Daję wam moje pouczenie w tym dniu, który poświęciliście na odpoczynek fizyczny i na troskę o 

duszę. Jest to siódmy dzień, kiedy odpoczywasz od trudów tygodnia, kiedy zbierasz owoce swojej pracy i 

zbierasz siły do dalszej podróży. 

3 Przyjmijcie ten dzień jako symbol siódmego etapu waszej ewolucji, tego, w którym otworzy się 

ostatnia pieczęć, w którym odpoczniecie po długiej podróży życia. 

4 Wielu myśli, że Moje światło zstępuje tylko w tych miejscach, gdzie Moje słowo jest 

manifestowane; ale prawda jest taka, że Moja duchowa obecność jest ze wszystkimi. Dlatego właśnie 

nazwałem światło, które wam wysyłam Uniwersalnym Promieniem. Ponieważ w tym samym momencie, 

kiedy promieniuje on przez nosicieli głosu, wszystkie stworzenia odczuwają go na różne sposoby. Tak, 

ludzie, ponieważ jestem wszechmocny i wszechobecny, manifestuję Siebie w różnych formach, z których 

wszystkie są duchowe. Kiedy w Drugiej Erze ujrzeliście mnie jako człowieka, to dlatego, że starałem się 

dotrzeć do waszego serca. Ale teraz "widzisz" Mnie przychodzącego duchowo, bo to twoją duszę chcę 

oświecić. 

5 "Zbawicielu" nazwaliście Mnie i "Zbawicielu" nadal będziecie Mnie wzywać, bo odwracam was od 

złych dróg. 

6 Nie przeklinajcie prób, które dotykają was i cały rodzaj ludzki. Nie mów, że są one karą, gniewem 

lub zemstą Boga, bo wtedy bluźnisz. Mówię wam, że to właśnie te utrapienia przybliżają ludzkość do 

portu zbawienia. 

7 Nazwij je sprawiedliwością, zadośćuczynieniem lub lekcją, a będzie to prawdziwe i słuszne. Gniew 

i zemsta są ludzkimi namiętnościami właściwymi istotom, które są jeszcze dalekie od spokoju umysłu, 

harmonii i doskonałości. Nie chodzi tylko o to, że mojej miłości do ciebie, która określa wszystkie moje 

dzieła, nadajesz wulgarne miano "kary" lub niegodne miano "zemsty". 

8 Rozważcie, że dobrowolnie zeszliście na cierniste ścieżki lub do ciemnych otchłani, i że nie 

posłuchaliście mojego miłosnego wezwania ani głosu waszego sumienia, dlatego konieczne stało się, aby 

ból przyszedł wam z pomocą, aby was obudzić, aby was zatrzymać, aby was opamiętać i abyście wrócili 

na prawdziwą drogę. 

9 Trzeba było przyznać, że ból jest obecny w ciemności, a pokój mieszka w świetle, abyście mogli 

dobrowolnie wybrać stan duchowy, do którego dążycie. 

10 Kiedy widzę, że pozwalacie się pokonać przez ból i że zamiast wyciągnąć z niego naukę, którą 

zawiera każda próba, zadowalacie się płaczem, przekleństwami lub po prostu czekacie na śmierć jako 

koniec waszych cierpień, zbliżam się do was, aby z miłością zwrócić się do waszego serca, dać mu 

pociechę i nadzieję, umocnić je, aby mogło pokonać siebie, swoją słabość i brak wiary, i aby mogło 

zwyciężyć w próbach; bo w tym triumfie leży pokój, światło i szczęście duchowe, które jest prawdziwym 

szczęściem. 

11 Po to przyszedłem, ludzie, aby usunąć niekończącą się noc, która was okryła, i dać wam nowy 

dzień pełen blasku. Moje Słowo dokona cudu roztopienia lodu w twoim sercu, tak że zacznie ono 

odczuwać to, co duchowe i bić dla wszystkiego, co dobre. Moje Słowo otworzy kraty więzienia, w którym 

uwięziona została twoja dusza. Lecz waszym zadaniem jest dokonać drugiego cudu: osiągnąć pokój i 

wzniesienie dzięki zasługom waszych dzieł. 

12 Jakże odległe będą wtedy ścieżki, na których zraniliście wasze stopy, pozostawiając ślad krwi i łez, 

i gdzie piliście kielich cierpienia do syta! 

13 Moim boskim pragnieniem jest zbawić was i zaprowadzić do świata światła, piękna i miłości, gdzie 

będziecie radośnie wibrować z powodu wzniesienia duszy, hojności uczuć i ideału doskonałości. Ale czy 
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nie dostrzegasz w tym boskim pragnieniu mojej ojcowskiej miłości? Niewątpliwie ten, kto tego nie 

rozumie, musi być ślepy. 

14 Niektórzy twierdzą, że chwytają mnie swoim intelektem, myśląc, że w ten sposób mogą mnie 

pojąć. Inni, jeszcze bardziej niedojrzali i materialistyczni, chcą Mnie widzieć w ludzkiej postaci, aby we 

Mnie uwierzyć, nie myśląc, że w ich istocie jest wyższy zmysł, dzięki któremu mogą Mnie zrozumieć, 

poczuć Moją obecność i zobaczyć. Ale ten sens może się objawić tylko poprzez wiarę i uduchowienie. 

15 Jakże wielką radość sprawia mojemu duchowi ci uczniowie, którzy naprawdę dążą do wyniesienia; 

bo ci, choć w oczach świata mało znaczący i głupi, umieją odczuć moją obecność w sercu, odczytać lub 

zrozumieć moje natchnienia i zgadzają się z tym, co im daje moja wola. 

16 Bądźcie do nich podobni, abyście wszyscy mogli Mnie odczuwać i korzystać z Moich 

dobrodziejstw, bo Ja jestem dla wszystkich. Oto: utorowawszy drogę Moją Nauką, zwracam Mój wzrok na 

was, wy, niewielka liczba serc, którzy jesteście wśród młodszych, powołanych w tym czasie do podążania 

Moim szlakiem. 

17 To słowo światła, które wam daję, jest duchowym chlebem, którym karmię was w Trzeciej Erze. 

Wszystkie moje dzieci, w swoich przekonaniach wiary, proszą o to 

Jedni w swojej zewnętrznej formie, a inni w swoim znaczeniu. Wszystkich przyjmuję z miłością i 

wszystkim udzielam mojej łaski. 

18 Podczas Wieczerzy Pańskiej powiedziałem do moich apostołów: "Bierzcie chleb, który jest moim 

ciałem. Weźcie wino, które jest moją krwią, a po moim odejściu przypomnicie sobie to polecenie." 

19 Teraz mówię do was: Przyjmijcie moje słowo, które jest życiem wiecznym, i zachowajcie jego 

znaczenie. Pamiętajcie o niej po 1950 roku, kiedy już nie będzie słyszana, i karmcie się nią. Jak moi 

uczniowie umieli uporządkować swoje życie dzięki mojej nauce i pokornie ją głosili, tak i wy powinniście 

być, abyście mogli nieść ten chleb duszy wszystkim, którzy są głodni. Jest bowiem napisane, że moje 

słowo nie przeminie i będzie słyszane we wszystkich krajach. 

20 Powiedziałem wam: Słuchajcie mego słowa, a znajdziecie w jego istocie chleb łaski Bożej. 

Powiedziałem wam: Pragnijcie miłości Ojca, bo to, co jest konieczne dla waszego życia na ziemi, będzie 

wam dane na górze. 

21 W sprawie tego ziarna będziecie musieli odpowiedzieć przede Mną, ponieważ powierzyłem je 

wam w każdym czasie. Kto może powiedzieć o sobie, że wypełnił swoje zadanie, i że jest wolny od 

jakiejkolwiek skazy? 

22 Praktykowanie dobroczynności jest najwyższym zadaniem waszego przeznaczenia. 

Rozpowszechniajcie ją w dziełach, w słowach, a nawet w myślach, bo myśl wysłana z miłością przynosi 

pociechę waszym bliźnim. 

23 Chcę, żebyś nauczył się przebaczać. Zapraszam was do wzięcia Mojego krzyża miłości i pójścia za 

Mną. Słyszę i przyjmuję tego, kto mówi do Mnie wewnętrznie: "Panie, chcę iść Twoimi śladami". 

24 Ale jednocześnie pytam was: Kto mnie zdradzi w tej Trzeciej Erze? Szukajcie samych siebie, a 

odpowiecie mi, gdy nadejdzie czas. 

25 Kto nie zachowuje Mojego Prawa, kto się Mnie wypiera, kto w jakikolwiek sposób profanuje lub 

kala Moje dzieło, ten będzie tym, który Mnie porzuca dla motłochu, który woła przez swoje dzieła: 

"Ukrzyżuj Go!". Jego sposób działania sprawi, że ludzie będą się zastanawiać: "Czy to są uczniowie 

Mistrza? 

Czy to są ci, którzy usłyszeli Jego słowo?" 

26 Kochajcie ludzi, nie rozgłaszajcie swoich dobrych uczynków, to wystarczy, aby być apostołami 

Trzeciej Ery. 

27 Dziś jestem przed światem, obecny wśród ludzi, i mówię do nich: O co mnie oskarżasz? Mówiłem 

prawdę, dobrze radziłem, spełniłem obietnicę powrotu. Nie zaprzeczam temu, co powiedziałem wam w 

Drugim, ponieważ jestem wzorem prawdomówności. Wciąż dźwigam ciężki krzyż, a to człowiek rani moje 

ciało. 
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28 Pamiętaj, że w tym czasie Syn Boży zbliżył się do ludzi, a oni nie rozumieli Go. Ale dzisiaj możesz 

mnie wreszcie zrozumieć. 

29 Nadal jestem ukrzyżowany, bo jestem pocięty na kawałki w postaci każdego z was. Powiedz mi: 

Czy mogę nie czuć twojego własnego bólu? Dlaczego więc mnie nie czujesz? 

30 Znowu zostanę złożony w ofierze. Którzy mnie ukrzyżują w tym czasie? Które z nich będą wołać 

do Mnie: "Ruszaj się!". 
31 Moje spojrzenie jest przenikliwe i jednocześnie pełne miłości. Gdy łza z niego płynie, nie spada na 

ziemię, ale przenika wasze dusze. Zawsze będę przy tobie. Świat wciąż mnie potrzebuje. 

32 Nadejdzie czas, kiedy braterstwo będzie odczuwalne wśród was, gdy wejdziecie do sanktuarium 

moich myśli. 

33 Skąd przychodzę i dokąd idę, nie możecie w tej chwili iść. Ale przyjdzie dzień, kiedy wejdziecie w 

Moją obecność i rozpoznacie Mnie przez to słowo. Zobaczysz wtedy Zwycięzcę śmierci, który przez swoją 

ofiarę dał ci życie wieczne. Bo Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, Ja jestem pociechą, która szuka 

każdej strapionej duszy, aby jej dać pokój. 

34 To światło, które świecę na was w tym czasie, ma być pokojem i moralnością w przyszłych 

pokoleniach. 

35 Zaprawdę, powiadam wam raz jeszcze: cierpię we wszystkich, którzy cierpią. Głód i pragnienie 

miłości u ludzi jest także głodem i pragnieniem Mojego Ducha. W nich cierpię i w nich jestem przebity. 

Lecz miłość moja mówi do was: Uczniowie, bądźcie wytrwali, bo obłudnicy, faryzeusze i poganie przyjdą 

do was i zapytają was, czy Mnie uznaliście i czy Mnie miłujecie. Przy tych pytaniach będziecie się bać, a 

jeśli jesteście słabi, powiecie jak ów apostoł: "Nigdy nie znałem tego Galilejczyka". 

36 Nie zapominajcie, że wasza nagroda nie jest na tym świecie. Jeśli zostaniesz zraniony z mojego 

powodu, nie rozpaczaj. Przebaczajcie i kochajcie, bądźcie moimi uczniami. 

37 Nie czyńcie znaku krzyża na zewnątrz, gdyż Ja sam wiszę w was na krzyżu. 

38 Uczynię się odczuwalnym w sumieniu tych wszystkich, którzy świętują Moją Boską Mękę 

pogańskimi i światowymi obchodami, i sprawię, że poczują skruchę, a ich serca zatrzepoczą i zapłaczą. 

Przyjmę ich pokutę, bo nigdy nie będzie za późno, aby otworzyć ich oczy na prawdę. 

39 Oczyszczajcie się z grzechu i miłujcie się wzajemnie, abyście mogli zdjąć ciało Jezusa z krzyża i aby 

wasze serca były Jego płótnem pogrzebowym. 

40 Poznajcie spełnienie Mojej obietnicy: "świątynia" została zburzona, a Ja ją odbudowałem w trzech 

dniach. Duchowe sanktuarium jest teraz zbudowany, w którym Pan mieszka. 

41 Znalazłem pobożną kobietę, a gdy zobaczyłem, że płacze, zapytałem ją: "Dlaczego płaczesz?". A 

ona odpowiedziała, jak w owych czasach: "Płaczę, bo Mistrz zniknął". Poszedłem szukać Jego ciała; ale Go 

tam nie ma." Wtedy powiedziałem do niej: "Spójrz w górę i wiedz, że Mistrz jest z tobą". 

42 "Idź, powiedz swoim braciom i siostrom, aby się zgromadzili, bo Mistrz ich zaskoczy, i że ukażę 

życie wieczne temu, kto dzięki swej wierze będzie mógł Mnie odczuć". 

43 Umiłowani uczniowie, patrzycie na mnie obecnie spojrzeniem waszej wiary, bo przybrałem postać 

w istocie tego Słowa, w natchnieniu człowieka. Ale odkrywam też Tomasza, który włożył palce w Moje 

rany, aby uwierzyć. Dziś nie możecie dotknąć Mojego Ciała, bo jestem nietykalny. To już nie jest czas, 

kiedy możecie mnie dotknąć. 

44 Przyszedłem do was w duchu i nadejdzie czas, gdy przyjmiecie moją naukę sercem i duchem. Ja, 

zdobywca materii, pokus i śmierci, przeniknąłem do jaskiń ciemności i przyniosłem światło duszom tych, 

którzy zamieszkiwali ten świat i przeszli do innego życia. Związani w kajdany wyrzutów sumienia i 

samooskarżeń, sprawiłem, że ujrzeli światło Mojej chwały i uwolniłem ich. Ja bowiem przebywam w 

światłości, ale zstępuję też do otchłani, gdzie dusze się oczyszczają, bo jestem zmartwychwstaniem dla 

wszystkich. 

45 Bądźcie wiernymi świadkami tych manifestacji. Poczuj je i zapamiętaj z oddaniem, abyś mógł 

zasiać ich ziarno w żyznej glebie. 

46 Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, jeśli moja nauka nie stanie się znana. 
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47 Zostaniecie źle ocenieni i skarceni, ale ja wam mówię: Nie bójcie się śmieszności, nawet śmierci 

ciała. Nikt nie będzie mógł cię zabić, bo Ja jestem z tobą. 

Po tej konfrontacji, świat pozna duchową radość komunii z Ojcem. Pokój przyjdzie do narodów, 

ponieważ w swojej przemianie serca będą postępować według Mojego pouczenia. Bądźcie wiernymi 

uczniami, pamiętajcie, że dałem wam wystarczająco dużo czasu i możliwości, abyście poznali świat. Czego 

można się po niej spodziewać? 

48 Jeśli jesteś słaby w sensie materialnym, jesteś silny w duchu. Zrozumieliście sens ludzkiego życia, 

a teraz próbujecie zrozumieć sens życia duchowego. Któż z was nie odczuwa w sobie darów, które mu 

dałem? Miejcie wiarę we Mnie, abyście mogli przeniknąć to, co niewidzialne i umocnić się, bo wciąż 

musicie walczyć z samymi sobą. 

49 Ja was wskrzesiłem do nowego życia, bo byliście umarli. Otworzyłem przed tobą moją chwałę, 

ozdobiłem twoją duszę światłem mojego Słowa. Zachowaj tę łaskę i poczuj, że prawdziwe życie 

przychodzi do ciebie. 

50 Teraz przebaczajcie i miłujcie tych, którzy was obrazili, myśląc, że obraza nie była wam 

wyrządzona, ale Mnie, który jestem w każdym z Moich dzieci. Jeśli Ja przebaczam wszystkim, to dlaczego 

wy nie możecie przebaczyć? Z powodu samolubstwa i próżności ciała! Ale gdzie się podziewa twoje ciało? 

Gdzie łączy się z elementami, z których powstała, podczas gdy dusza przeżywa, aby odpowiedzieć za 

wszystkie swoje czyny popełnione za pomocą cielesnej powłoki, podczas gdy nieskończone światło 

Stwórcy czeka na nią, aby połączyć się z dzieckiem w miłosnym uścisku. 

51 Któż więc w tym momencie nie chciałby być godnym tej nagrody? 

52 Uczniowie, pragnę, abyście w tym czasie odczuli radość, jakiej doświadczyli ci, którzy widzieli 

Mnie wstępującego do nieba. Moja manifestacja przed uczniami nastąpiła, aby wypełnić obietnicę, którą 

im dałem na dzień przed śmiercią ofiarną. 

Uczyłem ich wtedy o życiu duszy i o tym, co oznacza śmierć cielesna. Nie rozumieli, więc musiałem im 

oznajmić, że powrócę jako istota duchowa, aby potwierdzić im wszystko, co im powiedziałem. Potem, 

kiedy byłem wśród uczniów ─ już jako Istota Duchowa ─ i jeden z nich włożył palce w Moje świeże rany, 

powiedziałem im: "Będę zawsze z wami i przyjdę jako światło Ducha Świętego". 

Gdy ci zamierzali oprzeć swe głowy o pierś Mistrza, postać Jezusa zniknęła, ponieważ dowód, jaki im 

dałem o Mojej prawdzie, był wystarczający. Obiecałem, że powrócę do ludzi "na obłoku", i ci uczniowie 

również byli świadkami wypełnienia się Mojego słowa ze swojego duchowego domu, a wy widzieliście, 

jak ta obietnica spełniła się w waszym świecie. To jest zmartwychwstanie, które wam objawiłem w tym 

czasie. 

53 Zostawiam wam mój pokój. Zachowajcie moją naukę i pozwólcie się jej prowadzić, abyście nie 

zgubili drogi w ciemnych cieniach. Po 1950 roku wejdziecie do sanktuarium mojego Boskiego 

natchnienia, abyście mogli wyruszyć na nauczanie tej Dobrej Nowiny, jak to czynili wasi bracia, moi 

apostołowie w Drugiej Erze. Zobaczycie, jak rozkwitnie moja czysta Nauka, wolna od obrzędów, tradycji i 

próżności. Nie pragnę bowiem kościołów materialnych, lecz serca Moich dzieci, aby przekształcić je w 

prawdziwe sanktuarium, w którym mieszka miłość Jehowy. 

54 Co przynosisz przede mną w tym dniu? Dlaczego płaczesz, kiedy dałem ci Mój pokój i sprawiłem, 

że poczułaś Moją miłość i czułość? Milczysz w odpowiedzi na Moje pytanie. Wypełniłem cię łaską, ale 

czujesz, że nie wiesz, jak z niej korzystać. Dlatego w waszych sercach jest ból. Ale co powstrzymuje Cię 

przed wypełnieniem swojej misji? 

Świat, który zamieszkujecie, jest kamieniem milowym, a im bardziej się oczyszczacie, tym swobodniej 

się czujecie. Wtedy wasze przeszłe długi nie będą już ciążyć na waszej duszy i będziecie mogli rozwijać się 

duchowo w górę. 

Nie bójcie się ubóstwa. Gdy świat ograbia cię z twoich dóbr, gdy żąda twoich posiadłości, oddaj je, a 

nic nie stracisz. Bójcie się tego, który chce was pozbawić pokoju, tego, który chce zgasić waszą wiarę. Bo 

te dobra są nie tylko twój skarb, ale także należy do tych, które zostały powierzone do Ciebie. Jest to 

środek, dzięki któremu dam wam zbawienie, a także tym, których powierzyłem waszej opiece. 
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55 Przychodzi do Mnie wstawiennictwo Maryi, Matki kochającej i bezinteresownej, a pasterz Eliasz 

kładzie lud na Moim sercu. Boska czułość, Pasterz i wasi aniołowie stróże nieustannie się o was 

upominają. Ale Ja, Ojciec, znam i czuję wasz ból, a Moje miłosierdzie jest z wami. Stańcie się całością, 

ludzie, i ocalcie ludzkość. Pokazałem wam drogę, a jeśli chcecie pokoju, bądźcie ludźmi dobrej woli, 

wyrzeknijcie się egoizmu i dajcie z siebie to, co macie w sercu. 

Dziś nie kochacie się nawzajem w duchu, lecz nadejdzie czas, gdy w każdym bliźnim zobaczycie 

wcielenie Mnie, obraz Mojej Boskości i ta miłość rozproszy ból. 

56 Zrozumcie, że wszyscy należycie do mnie. Ceną waszego zbawienia jest przykład naznaczony Moją 

Krwią, Moją ofiarną śmiercią miłości i konieczne jest, abyście uświadomili sobie, że przychodzę dla dobra 

waszej duszy, aby doprowadzić ją do bram "Ziemi Obiecanej". 

Moje Słowo nie opuści was przed wyznaczonym czasem, a potem, gdy już się wyposażycie, Dobra 

Nowina będzie znana przez was i przez moich posłańców w różnych narodach. Moje Słowo będzie badane 

i ostatecznie studiowane i rozumiane. Około roku 2000 duchowe zdolności ludzkości zaczną się 

manifestować, dając świadectwo mojemu słowu. 

57 Przygotujcie się, a w krótkim czasie uświadomicie sobie wasze duchowe dary. Wszyscy posiadacie 

dziedzictwo od momentu waszego stworzenia. Dlatego wszyscy możecie stać się aktywni i być moimi 

"pracownikami". 

58 Pola są przygotowane i czekają na nasiona i opiekę. Nie bądźcie opieszali, zacznijcie wypełniać 

swoją misję. Czas jest proroczy, a wasza modlitwa i działalność w Prawie napełni wasze dusze pokojem. 

59 Minęło zaledwie kilka chwil od momentu, gdy skupiając się na swoim duchu, przypomniałeś sobie 

godzinę, w której widziałeś ukrzyżowanego Syna Bożego. 

60 Przyszedłem powiedzieć wam, że ten krótki czas, który upłynął od tamtej pory, był korzystny dla 

ludzkości. Przyszedłem dać świadectwo o Mojej miłości i będę bardzo blisko was, aby dać się poznać 

każdemu duchowi, każdemu sercu i wszystkiemu ciału, ponieważ jest to Wiek Światła, czas Ducha 

Świętego. 

61 Przyjmijcie moje nauki jako wzorzec i zastosujcie je w praktyce. Nie myślcie jednak, że oznacza to 

dla was poświęcenie. Gdyby tak było, oznaczałoby to, że wasza dusza nie przygotowała się i dlatego nie 

doświadcza szczęścia. 

62 Jeśli chcesz naśladować Jezusa, musisz cierpieć. Ale na dnie tego bólu będzie szczęście cierpienia 

ze względu na bliźniego. Teraz wasza ofiara nie będzie z krwi, ponieważ czasy się zmieniły, a ludzkość 

ewoluowała; będzie to ofiara z miłości. 

63 Wasza dusza ciągnie za sobą łańcuch stworzony przez życia, które dałem wam jako możliwości do 

waszej doskonałości, a których nie wykorzystaliście. Każde istnienie stanowi ogniwo w łańcuchu. Lecz jeśli 

będziecie kierować swoim życiem według Mojej nauki, jeśli będziecie przestrzegać Prawa, nie przyjdziecie 

już na ten świat, aby cierpieć. 

64 Jeśli pozwolisz, aby czas minął bez studiowania mojego słowa, Ja, który jestem czasem, zaskoczę 

cię. Uczcie się, abyście mogli zająć swoje miejsce w Moim Dziele. 

65 Chcę, aby skończył się brak zrozumienia i różne opinie na temat mojej boskości. Zrozumcie, że 

wszyscy wyszliście od jednego Boga. 

66 Nadal pokazuję ci jedyną drogę, która prowadzi na moje łono. Jest szeroka, szorstka, widać na niej 

ślady krwi. Ale na końcu podróży życia, znajdziesz kwiaty o wspaniałym zapachu i owoce o dobrym 

smaku. 

67 Niektórzy z was opłakują czas, kiedy mieliście szczęście i pokój. Mówię wam: Nie wzdychajcie. 

Przyniosłem wam na nowo szczęście i pokój, a te dary łaski będą trwać wiecznie. 

68 Kiedy mówię do was: "Proście, a będzie wam dane", prosicie mnie o rzeczy ziemskie. Ale 

zaprawdę, jak mało ode mnie żądacie! Proście Mnie przede wszystkim o wszystko, co jest dla dobra 

waszej duszy. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, bo tu są złodzieje! Gromadzić skarby w Królestwie 

Ojca, bo tam twoje bogactwo będzie bezpieczne, i będzie służyć do szczęścia i pokoju duszy. 

69 Skarby ziemi to bogactwa, władza i tytuły fałszywej wielkości. Skarbami ducha są dobre uczynki. 
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70 Nie zaprzeczam wiedzy i nauce, którą ludzie osiągnęli. Przeciwnie, ja oświecam ich wydział 

wiedzy, aby ich dzieła miały szlachetny i wzniosły cel. Wtedy bowiem z pewnością osiągną prawdziwą 

wielkość. 

71 W Drugiej Erze pokazałem światu, co człowiek jest w stanie uczynić dzięki wierze. Ja wskrzesiłem 

tego, który był umarły, niewidomemu dałem wzrok, trędowatego oczyściłem, chromego uczyniłem 

chodzącym. 

72 Błogosławię naukę człowieka, który uzdrowił i uratował od śmierci tego, który był na skraju grobu. 

73 Teraz przyszedłem, aby wam jeszcze raz okazać Moją mądrość, która jest ponad wszelką naukę, i 

mówię wam: Świat pozna Pocieszyciela Trzeciej Ery. Ale choć wiecie, że jestem znowu z ludźmi, oni nadal 

na mnie czekają, choć moje odejście jest już bliskie. 

74 W Moim Słowie Drugiej Ery dałem wam znać, że przyjdę do was na nowo, że Moje duchowe 

zastępy zejdą ze Mną. Ale ludzkość nie zrozumiała i nie zinterpretowała poprawnie znaczenia Mojego 

słowa. 

Dlatego każda wspólnota religijna oczekuje Mnie pośród siebie, dlatego spodziewa się ujrzeć Mnie 

swoimi śmiertelnymi oczami; lecz ci, którzy teraz oczekują Mnie w ten sposób, są tymi samymi, którzy 

kiedyś zaprzeczali, że Jezus był Mesjaszem i uważali Go za marzyciela. 

75 Tak długo, jak masz wiarę, będziesz widział swoją ścieżkę oświetloną. 

76 Przyszedłem w tym czasie, aby zbudować moją świątynię. Odbuduję świątynię twojego serca, 

którą zniszczyłeś, w "trzy dni". 

77 Wy wszyscy trzymacie swoją zbroję i tak mi się pokazujecie. Ilekroć otwieraliście swoje serce na 

przyjęcie Mojego słowa, odczuwaliście pokój. Któż z was, który szukał Mnie z miłością, nie prowadził ze 

Mną dialogu? Jeśli jednak osiągnęliście to miłosierdzie, dlaczego nie nauczacie o nim swoich bliźnich? 

Jeśli odnajdujesz życie w działaniu miłości, kochaj bezinteresownie. Jeśli wykonywanie obowiązków 

napełnia cię zdrowiem, pracuj bez wytchnienia. 

78 Chcę cię znaleźć godną Mnie. Chcę widzieć pokój w waszych domach, chcę widzieć każdego z was 

kultywującego i promującego dobro, abyście mogli żyć ze Mną i stać się jedno z waszymi braćmi i 

siostrami. 

(przypowieść) 

79 Dawno temu był sobie skromny mistrz, który pouczał swoich uczniów. Wśród nich były serca 

pełne wiary i niecierpliwe, by wyruszyć, by wypełnić swoją misję. W krótkim czasie po otrzymaniu nauk 

mistrza zapytali go: "Ty, który jesteś mądry i uczysz czystej miłości i wyzwolenia duszy, powiedz nam: 

Kiedy będziemy mogli wyjść, aby nauczać tego, czego się nauczyliśmy, w imię naszego Ojca? 

Ale mistrz odpowiedział: "O uczniowie, wy już chcecie przekazywać moją naukę? Czy już się nim 

nasyciliście? Czy nie boisz się niebezpieczeństw, czy nie przeraża cię niewiara? 

nie wyłączone? Czy jesteś już wystarczająco silny?" 

Ale jeden z uczniów nalega: "Dałeś nam antidotum, czujemy się silni i chcemy wprowadzić Twoją 

naukę w czyn". 

Ten Mistrz, pełen czułości i dobroci, błogosławi swoim uczniom, daje im władzę i pozwala im odejść. I 

tak uczeń wyrusza, pracuje sercem, daje im tę wielką naukę. 

Wielu szuka go, a kiedy słyszą jego słowa, są nawróceni do jego nauczania i go naśladować. Ale po 

wyposażeniu tych nowych uczniów, "Robotnik" mówi do tłumu, który za nim idzie: "Musicie się pokazać 

przed Tym, który mnie pouczył, aby otrzymać ostatnią lekcję. Bo ten Mistrz wkrótce odejdzie i chce was 

zostawić pełnych swojej mądrości. Czy pójdziecie za Mną?" 

80. Tłumnie udali się do tego Mistrza i ze zdziwieniem zobaczyli, że jest to Mistrz Mistrzów, 

nieskończony Bóg, Stwórca wszystkich rzeczy stworzonych. Wtedy uklękli i poczuli głęboki żal, a ich dusze 

zjednoczyły się z nim, a pokój przepłynął przez serca uczniów. 

(koniec przypowieści) 
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81. Dziś mówię wam, uczniowie Moi: Nadejdzie chwila, kiedy ujrzycie Mnie w całej Mojej chwale. W 

tym czasie ziemia i jej mieszkańcy zostaną oczyszczeni, a cnota i piękno duszy zostaną przywrócone. Ból 

zniknie, a wszystko będzie błogością, będzie nieskończonym "dniem" bez końca dla ciebie. Czy nie chcesz 

zobaczyć tych cudów? Czy nie chcecie, aby wasze dzieci obcowały z moim Duchem i tworzyły świat 

pokoju, wolny od grzechu? 

82. Dałem wam dary ducha, abyście mogli wprowadzać w życie moją naukę. Bądźcie wytrwali w 

dobrym. Jeśli wasza determinacja jest wielka, zdobędziecie to, co wydaje się nie do pokonania, a świat, 

który nie wierzył w Moje przyjście w tym czasie, pokocha Mnie i będzie zbawiony. 

83. Ludzie, będziecie się radować, gdy zobaczycie, że Moje przejawy z dnia na dzień stają się bardziej 

duchowe. Przyjdź do mnie z miłości, a nie z lęku. 

84. Bądźcie silni, ponieważ na waszej drodze pojawią się próby, przez które musicie przejść z 

ufnością. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 182  
1 Módlcie się za ludzkość bardziej niż za siebie. Jest jak rozbitek pośród morza ciemności i utrapień, 

który w swoim zagubieniu nie odnajduje "latarni", która powinna go oświecić, aby mógł się uratować. 

2 Każdy, kto wierzy we Mnie i przestrzega Moich przykazań, jest w zbawczej arce, gdziekolwiek się 

znajduje, czy to w "duchowej dolinie", czy na tym świecie. Ten, kto kocha duchowo i prawdziwie, jest ze 

mną. Każde ludzkie stworzenie ma w sobie środki do zbawienia, a są nimi: światło sumienia i intuicyjne 

poznanie dobra, które mieszka w duszy. Są to cechy, którymi cię obdarzyłem. 

3 Modlitwa jest pocieszeniem i laską dla serca w godzinach próby. Aby być silnym, musicie 

zjednoczyć się w moim Prawie. Wtedy, nawet jeśli jesteście na różnych ścieżkach, jeśli podążacie za 

moimi naukami w duchowy sposób, w końcu pokochacie i zrozumiecie siebie nawzajem. 

4 Nie wszyscy, którzy usłyszeli moje słowo, wierzą w nie, i nie wszyscy, którzy twierdzą, że mnie 

kochają, naprawdę mnie kochają. Abyście mogli nazywać się Moimi uczniami, musicie być posłuszni 

Mojemu prawu i podążać Moim szlakiem. 

5 Moja miłość jest taka sama dla wszystkich. Czy nie widzieliście, że nikomu nie odmówiłem światła, 

ciepła i chleba? Nawet jeśli próby duszy są ciężkie, Moja opieka nigdy cię nie opuści. 

6 Czy chcecie zobaczyć mnie w cielesnej postaci, aby uwierzyć we mnie i poczuć mnie blisko? 

Wtedy zanurzcie się w istotę i życie tej kuli ziemskiej, którą zamieszkujecie, a ujrzycie mnie objawionego 

we wszystkich istotach, które do niej należą. 

7 Wszystkim wam dałem chleb powszedni. Widzę jednak, że jedni są syci, a inni głodni, a to dlatego, 

że nie dzielicie się z innymi owocami swojej pracy ani swoim domem. 

8 Umieściłem was na początku waszej ewolucji, żebyście wszyscy mogli przyjść do Mnie. Moja 

miłość, którą otrzymujecie w tych proklamacjach, jest przeznaczona dla wszystkich moich dzieci. Przyjdź 

do mnie, szukaj mnie z przygotowanej duszy, a ja będę z tobą. Wszyscy możecie odczuwać Moją 

Obecność i karmić się Mną. 

9 Wielkie dzieła duchowe dokonują się przez praktykowanie pokory, zwracanie uwagi na czystość 

duszy i słowo światła, które wychodzi z ust. Lecz nie mówcie o waszych dziełach, mówcie o Boskim Dziele, 

a Ja pozwolę wam sądzić i nagrodzić wasze wysiłki. 

10 Nie zapomnij modlić się o pokój na świecie, na wielkie nieszczęścia zagrażają mu. Ale nie wtrącaj 

się do moich rad. Pozwól mi z mądrością wykorzenić złe drzewa z korzeniami i dotknąć instytucje z 

surowością. 

11 Powinniście się modlić i przynajmniej pomóc jak największej liczbie osób. Czas ten jest bliski, a ja 

ostrzegam was, abyście mogli żyć czujnie i nadal być świadkami wypełnienia się tych proroctw. 

12 Gdy zrozumiecie moje słowo, wszyscy będziecie jak jedno stado, a Ja, wasz Bóg, poprowadzę was 

jak pasterz do źródła życia wiecznego, gdzie nie będziecie już więcej pragnąć. 

13 Mistrz jest wśród was, a moim pragnieniem jest pozostawienie was w gotowości do nadejścia 

właściwego czasu. 

14 Uczę was w tej chwili, kiedy świat jest w pozornym spoczynku. 

15 Człowiek poddał się materializmowi i tylko przez chwilę myśli o przykładzie pozostawionym mu 

przez Syna Bożego, by zaraz zwrócić się ponownie ku walce o życie w swoim świecie i ku temu, co dotyczy 

życia czysto materialnego. Nie jest on przygotowany do uduchowienia. 

16 Człowiek ma pewne daty roczne, aby upamiętnić Mękę Jezusa... 

pamiętać, i tylko wtedy może poruszyć swoje serce. 

17 Lecz wy, którzy słyszeliście moje słowo, rozumiecie, że nie ma określonych godzin ani dni, żeby 

zapamiętać lub podążać za tymi naukami, których udziela wam Boski Mistrz. Zrozumieliście wreszcie, że 

w każdej chwili możecie czynić uczynki dla dobra bliźniego, inspirując się tym przykładem Bożej miłości i 

miłosierdzia. 
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18 Chcę, abyście przekazali waszym bliźnim tę lekcję, której właśnie się uczycie. Wszystko, co jest 

potrzebne, to aby twoje serce było gotowe do siewu. Wtedy pierwsze żniwo napełni was radością i chęcią 

do dalszej pracy w ciągu dnia. 

19 Kiedy moje słowo dotrze do wszystkich moich dzieci, będzie ono jak promień światła dla 

zdumionych naukowców, oświetlając ich umysły. I jak tylko odkryją sojusz, który istnieje między Bogiem a 

człowiekiem, związek między nauką ludzką a tajemnicą Stworzenia, zrobią krok naprzód, który będzie dla 

dobra przyszłych pokoleń, ponieważ wszystko będzie się wtedy rozwijać w doskonałej harmonii. Ludzie i 

wydarzenia będą wtedy bez przerwy ewoluować w kierunku doskonałości. 

20 W obecnym stuleciu nauka ludzka osiągnęła wielki rozwój, dla którego nazwano go wiekiem 

światła, nie rozumiejąc, że czas ten okazał się również czasem światła dla duszy. Oni nie wiedzą, że Duch 

Święty jest obecnie objawiając się i oświecając wszystkich ludzi w wypełnianiu proroctw. 

21 W wielkich dziełach ludzkich istnieje wpływ i służba wysokich istot duchowych, które nieustannie 

działają na organy umysłu i promieniują przez nie, wprowadzając lub ujawniając nieznane swoim 

wcielonym braciom. 

22 Dlatego powiem uczonym i naukowcom w każdym czasie: Nie wolno wam się chlubić z tego, co 

rozumiecie, ani z tego, co robicie, bo nie wszystko jest waszym dziełem. 

Jak często służycie jako zwykłe narzędzia dla tych duchów, o których do was mówię! Czy nie byłeś często 

zdumiony osiągnięciami swoich odkryć? Czy nie przyznawałeś się często wewnętrznie do tego, że nie 

jesteś w stanie i nie potrafisz podjąć tego, co już osiągnąłeś? Bo tu masz odpowiedź. Dlaczego się tym 

chwalisz? Zrozumcie, że wasza praca jest kierowana przez wyższe istoty. Nigdy nie próbuj zmieniać ich 

inspiracji, bo one zawsze są skierowane ku dobru. 

23 Nieograniczona i głęboka jest moja nauka; w niej leży istota, z której odżywiają się wszystkie 

religie. W mojej nauce czynię was braćmi i siostrami wszystkich, bez względu na wyznanie. Nigdy nie 

zamykajcie się w celi na modlitwę, bo to byłoby tak, jakbyście odgradzali się od ludzkości i jakbyście 

uciekali przed pokusami z obawy przed upadkiem. Jezus nauczył cię, abyś stawiał czoło każdej bitwie. 

Jezus wiedział, że On jest Prawdą, a ta, podobnie jak światło, nie może się ukryć. Już wtedy nauczyłem cię 

drogi, abyś podążała Moim szlakiem. 

24 Byłem potępiony, byłem zniesławiony, ale nigdy nie można było znaleźć we mnie żadnej 

niedoskonałości. 

Skoro natura, jako dzieło wam powierzone, jest doskonała, któż mógłby znaleźć wadę lub 

niedoskonałość w tym dziele stworzonym przeze mnie? Kto mógłby zrobić jej to samo? 

25 Ilekroć nie rozumiecie Mojego słowa, podnoście się w modlitwie, zanim popadniecie w błąd. Bo 

jak możesz myśleć, że podaję ci myśl, która nie zawiera rozumu i prawdy? Podnieście się tak, żeby wasze 

myśli mogły dotrzeć do Boskiego blasku. 

26 Będziecie głosić moją naukę bez dodawania własnych pomysłów, bo nie będziecie mogli nikogo 

oszukać. Kłamstwo prędzej czy później zostanie pokonane przez prawdę. 

27 Jeśli jesteście uczciwi wobec siebie, rozpoznacie prawdę, bo odkryjecie ją w sobie i w waszych 

bliźnich, jeśli będziecie ich kochać, jeśli w waszym spojrzeniu będzie serdeczność, jeśli wasze słowa i 

uczynki będą nacechowane miłością. Nie patrz na wiarę jak na coś prostego, z tym bezpodstawnym 

przekonaniem, że cud realizuje się na siłę. Pamiętajcie, że musicie udowodnić, że jesteście godni takich 

świadczeń. 

28 Przekonana ufność w moje słowo i moc waszej modlitwy przygotują was do zdobycia wiary i 

dokonania wielkich dzieł. 

29 Daję wam światło i wyjaśnienie tajemnicy, w której przez wieki pozostawało wiele proroctw. 

30 Proście o światło, a będzie wam dane. Chcę, aby istniała komunia między twoim duchem a moim. 

31 Ta łaska, którą emanuję z każdym Moim słowem, będzie tym, co cię pocieszy, kiedy już nie będę 

się objawiał przez ludzki rozum. Dzięki tej łasce będziecie panami wśród waszych bliźnich, bo będziecie 

wiedzieli, jak zachowywać Moje Prawo. 
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32 Nie będzie nic, co mogłoby was zmylić, ani ideolodzy, ani doktryny nie sprowadzą was na 

manowce, ponieważ wszystko, czego nauczyliście się ode mnie, będzie odciśnięte ogniem w waszej 

duszy. 

33 We wszystkich wyznaniach człowiek ma do wyboru dwie drogi: jedną - dzień odpoczynku dla 

duszy, a drugą - wieczną karę. Im bardziej człowiek starał się poznać rzeczywistość, tym bardziej 

napotykał tylko na tajemnice, w które uwikłany był jego umysł. 

34 Natomiast wy, prości uczniowie, którzy nie znaliście nauk, otrzymaliście moje natchnienie i moje 

mądre słowo, przez które zasłona tajemnicy została rozdarta, i dowiedzieliście się, że po tym życiu, po 

walce, bitwach i oczyszczeniu, czeka na was wszystkich pokój i spokój, za którymi tęsknicie. 

35 Wy, którzy już znacie tę rzeczywistość, będziecie wiedzieli, jak ją ujawnić tym, którzy jej nie znają. 

36 Ty będziesz prorokiem, który ogłasza moją wolę. 

Wtedy twoi bliźni będą mogli zobaczyć, że mówiłeś prawdziwie, bo zobaczą, że to, co ogłosiły twoje usta, 

spełniło się. 

37 Pokój nie jest w narodach. Na pozór w umysłach ludzi panuje spokojna pewność siebie, ale wojna 

zagraża Wschodowi (z Meksyku, czyli z Europy). W rzeczywistości dojdzie do wybuchu wojny, a świat 

znajdzie się w ponurej sytuacji. Stanie się to "wkrótce". 

38 Moje siły natury zostaną wyzwolone i zniszczą całe obszary. Naukowcy odkryją nową planetę, a 

"deszcz gwiazd" rozświetli Twój świat. Nie spowoduje to jednak żadnych katastrof dla ludzkości, a jedynie 

obwieści ludziom nadejście nowego czasu. 

39 Czynię te proroctwa znanymi wam, aby nie były dla was zaskoczeniem, gdy się spełnią. 

40 Musicie też być w harmonii z moimi siłami natury, bo one też są moimi sługami i narzędziami 

mojej sprawiedliwości. Na świecie będą miały miejsce wielkie katastrofy, które zajmą naukowców, którzy 

będą szukać przyczyn tego wszystkiego w samej naturze. To naukowiec, który szuka swego istnienia w 

komórkach, a czyniąc to, tęskni za tym, co istotne, to znaczy za sferą ducha, pierwszego i jedynego źródła, 

z którego wypływa wszystko, co istnieje. 

41 Wiele wam objawię, gdy będziecie jeszcze na tym świecie. Ale kiedy zamkniecie swoje fizyczne 

oczy na to życie, a oczy ducha otworzą się, by ujrzeć nieskończoność, zrozumiecie, że w życiu ducha jest 

więcej jasności i światła. Wola, inteligencja i rozum nie opuszczą cię, ponieważ są to wrodzone zdolności 

ducha. 

42 We wspólnotach religijnych uznaje się moc zła i personifikuje się je w postaci ludzkiej; przypisuje 

mu się potężną sferę i nadaje mu różne nazwy. Ludzie odczuwają strach, gdy myślą, że jest blisko, nie 

rozumiejąc, że pokusa jest zakorzeniona w namiętnościach, w słabościach, które zarówno dobro, jak i zło 

wzbudzają w człowieku. W tym czasie na świecie panuje zło, które stworzyło siłę, moc, która przejawia 

się we wszystkim. A w duchowym są legiony niedoskonałych, zaburzonych dusz, skłonnych do zła i 

zemsty, których moc łączy się z ludzką niegodziwością, tworząc Królestwo Zła. 

43 Ta moc powstała przeciwko Jezusowi w Drugiej Erze i pokazała mu swoje królestwo. Moje ciało, 

wrażliwe na wszystko, było kuszone, lecz moja duchowa siła przezwyciężyła pokuszenie. Musiałem 

bowiem być zwycięzcą świata, ciała, pokuszenia i śmierci. Bo ja byłem Mistrzem, który zszedł do ludzi, 

aby dać przykład siły. 

44 Po tym, jak Jezus wydał ostatnie tchnienie na krzyżu, zmartwychwstał wśród umarłych, zstąpił do 

otchłani ciemności, gdzie mieszkają zdezorientowane dusze, aby doprowadzić je do światła, a następnie 

powrócił w duchu do apostołów, aby pokazać im wyższe życie Ducha. 

45 Mówiłem wam w tym czasie: nie trzymajcie się tego pojęcia o piekle, które istnieje wśród ludzi; 

bo na tym świecie nie ma innego piekła, jak tylko to życie, które stworzyliście swoimi wojnami i 

wrogością, a w zaświatach nie ma innego ognia, jak tylko skrucha duszy, kiedy sumienie pokaże jej swoje 

przewinienia. 

46 Moja nauka przemówi do teologa, do filozofa, do naukowca, a oni odkryją, że moje dzieło jest 

niewyczerpanym źródłem objawień. 
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47 Dzięki jego odnowieniu człowiek zlikwiduje swoje piekło, a wtedy, gdy jego dusza wejdzie w 

zaświaty, znajdzie tylko światło, harmonię i łaskę. W świecie życia duszy nie może bowiem istnieć to, co 

stworzył tylko ludzki przesąd. 

48 Przygotujcie się, niech wasze umysły będą spokojne, ponieważ teraz otrzymujecie światło, które 

wam posyłam. Uczyń swoje serce otwartym i nie mów mi tylko swoimi ustami, że mnie kochasz. 

Kochajcie Mnie prawdziwie, bo chcę, abyście żyli w harmonii ze Mną. Dopilnuj, aby ta cecha, którą nosisz 

w swojej duszy, a którą splamiłeś, znów zabłysła. Chcę, abyście czuli, że jesteście właścicielami Moich 

wiecznych darów i że dajecie o Mnie świadectwo. 

49 Miałem nieskończoną cierpliwość do was, czekając na wasze uznanie, lecz wy ciągle mówicie mi, 

żebym nie zakłócał waszego snu, że nie chcecie żyć w rzeczywistości. Ale jest napisane, że przyjdę 

ponownie, aby podnieść Mój naród wybrany i dać mu broń do walki z ciemnością. Jak to jest, że 

lekceważycie światło, choć jesteście przeznaczeni do niesienia go ludzkości? Bardzo szybko 

przekształcicie się w żołnierzy pokoju, prawdy i miłości. Próby, które wam zsyłam, wygładzają wasze serca 

i kierują je na właściwą drogę. Zaraz weźmiesz na siebie swój ciężar i rozpoczniesz "pracę dnia". Inni 

wyruszą po spełnienie, gdy będą w duchu i zamieszkają na innych płaszczyznach życia. 

50 Nie chcę widzieć wśród was ucznia, który by zdradził swego Mistrza, który by zamienił swoje dary 

na fałszywe bogactwa, bo wtedy moje rany otworzą się na nowo i popłyną wody współczucia i krwi, aby 

zmyć plamę po umiłowanym uczniu. 

51 Bądźcie błogosławieni, którzy przybyliście tu na moje wezwanie. Otrzymacie wielkie dowody 

miłości i zostaniecie wzmocnieni na czas walki, który się zbliża. Wasze cierpienia będą lżejsze i będziecie 

mieli spokój umysłu. 

52 Kiedy prosisz mnie o prowizje, szukaj w księdze, którą ci daję, a znajdziesz w każdym słowie 

prowizję, niezmienne prawo, które mówi do twego ducha o świecie, który musi podbić. Kiedy poczujecie, 

że nadeszła godzina pracy, zobaczycie ze zdziwieniem i radością, jak rozległe są pola, które wam 

powierzyłem, i jak obfite jest ziarno. 

53 Chcę, aby to, czego was nauczyłem, zostało przekazane w niezafałszowanej formie tym, którzy nie 

usłyszą Mojego słowa w tym czasie. W cnocie waszego życia znajdziecie to, co jest konieczne do 

prowadzenia, doradzania i pocieszania ludzi. Oczekuję, że w tym czasie otrzymam z ludzkich serc 

zrozumienie, żniwo, którego nie otrzymałem w minionych czasach, aby pomóc wam wejść na wysoką 

górę, gdzie jestem i czekam na wszystkie Moje dzieci. 

54 Ludzkość: Co zrobiliście z ziarnem, które przyniosłem wam w Drugiej Erze jako dar miłości? 

Nazywacie siebie chrześcijanami, ale nie jesteście nimi naprawdę, bo nie znajduję wśród ludzi ani miłości, 

ani miłosierdzia, ani sprawiedliwości. Nie zdając sobie z tego sprawy, kochacie innego Boga i stworzyliście 

inny świat. Tam masz swoje afekty, ambicje, majątek, ideały i bogactwa; poza tym wszystkim nie ma nic 

dla ciebie. Gdzie jest twoja wiara? Gdzie jest rzeczywiste podążanie za moimi naukami? Macie je tylko w 

swoich umysłach, jako kolejną z waszych teorii. Ilu z was myśli, że to, co wam mówię, jest przesadą, a ilu z 

tych, którzy jutro poznają te słowa, będzie musiało się nimi zgorszyć. 

Zaprawdę powiadam wam: Eliasz udowodni wam w tym Trzecim Czasie, że czcicie fałszywego Boga, 

choć wierzycie, że Mnie miłujecie. I znowu wam mówię: Tak jak w pierwszej erze zaskoczył lud Izraela, 

kiedy oddawał cześć Baalowi, i mając władzę, którą Bóg dał swojemu prorokowi, poddał próbie ten lud, 

który popadł w ciemność i podążał błędną drogą, tak samo w tej erze Eliasz rzuci promień Boga na dusze, 

powodując upadek waszych bożków na ziemię. Jacy są twoi idole? Świat, ciało, nauka, fanatyzm religijny, 

wady, pieniądze. 

55 Gdy światło wzejdzie w każdej duszy, zrozumiecie, że świat i nauka nie mogą być celem, do 

którego dążycie, ani najwyższą doskonałością, lecz są tylko środkami, które Bóg postawił na waszej 

drodze, abyście mogli iść krok po kroku ku Temu, który jest doskonałym Duchem. 

56 Eliasz jest pionierem, prorokiem, posłańcem; ja jestem światłem, które przez Eliasza na nowo 

udowodnię ludziom, którzy myślą, że mogą poruszyć świat swoją nauką i mogą zrobić wszystko. Lecz gdy 

nadejdzie chwila próby, gdy wszędzie rozprzestrzeni się spustoszenie, Eliasz powie do uczonych i 
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badaczy: Przywołajcie waszą naukę i powstrzymajcie postęp rozpętanych żywiołów. Użyj swojej mocy i 

uspokój wściekłość burzy. Jeśli to zrobisz, uznam Twoją moc i mądrość. Ja jednak natchnę was mocą i 

wiedzą, która przewyższa waszą naukę, a tą mocą jest modlitwa. 

57 Teraz jest czas, kiedy wskazujący palec Eliasza wskazuje na was, ludzie, a jego głos wzywa was, 

abyście poprzez nowych uczniów udowodnili światu prawdę o modlitwie i moc uduchowienia. 

58 W duchowy sposób będziesz przeżywał próby, jakie przechodzili starożytni, naród izraelski. 

Ponieważ znaczenie tych lekcji, powód tych wezwań, które Pan skierował do Swoich dzieci, nie został 

jeszcze dostatecznie wyjaśniony. 

59 To prawda, że ludzie przekonali się o swoich błędach i pokutowali, przerażeni boską 

sprawiedliwością. Ale nie dotarli do sedna prawdy, gdzie światło jest jedyną rzeczą, która daje prawdziwą 

mądrość duszy. 

60 Powiedziałem wam, że w tym czasie światła wszystkie Boskie Objawienia minionych wieków są 

prawidłowo rozumiane i interpretowane. Dusza ludzka bowiem, przemierzając rozległą pustynię swej 

pielgrzymki i przemierzając niezliczone drogi swego doświadczenia, osiągnęła dojrzałość do kontaktu z 

tym, co duchowe, do obcowania ze swym sumieniem w 

aby być w harmonii i zrozumieć prawdziwy sens swojego istnienia. 

61 Człowiek ma się obudzić ze snu, aby powstać i dokonać wielkich dzieł, do których został 

przeznaczony ─ dzieł natchnionych przez Ducha, podyktowanych przez sumienie i odzwierciedlonych w 

uczuciach. 

62 Kiedy wielka liczba spirytystów utworzy zjednoczoną i silną społeczność, ich krok pozostawi na 

ziemi ślad światła. Będzie on dla Ludzkości jak większy brat, który wielkodusznie wyciąga rękę, by pomóc 

wstać swemu mniejszemu bratu. 

63 Miłosiernymi słowami przemawiałem do was, aby serce wasze stało się miłe, a szorstkość 

waszego charakteru złagodniała. Albowiem jutro to wy będziecie musieli dać poznać Moje Dzieło waszym 

bliźnim. Ale jeśli chcecie poruszyć czułe struny tych serc, musicie używać wielkiej serdeczności i być 

przeniknięci miłością i miłosierdziem we wszystkich waszych dziełach. 

64 Nauczcie się porozumiewać ze mną z ducha na ducha, modlitwą bez słów, modlitwą, która jest 

myślą, która jest odczuciem. To jest ten, który przybliży was do Mojej Boskiej Obecności. Pamiętaj, że 

jutro będziesz musiał nauczyć wszystkich tych lekcji, dlatego konieczne jest, aby moi nowi uczniowie już 

teraz praktykowali to, czego nauczyła ich moja Nauka. Jeśli nauczasz swoimi dziełami i głosisz swoimi 

dobrymi przykładami, ludzkość poczuje się poruszona, aby zrobić to samo, i przestanie czcić bożki, które 

są głuche i bez życia, i wreszcie szukać prawdziwego, żywego i wiecznego Boga, który mieszka tylko w 

duchowym. 

65 Modlitwa jest szalupą ratunkową wszystkich rozbitków na tym wzburzonym morzu, bo ten, kto 

wie, jak się modlić, słusznie się umacnia, jest pełen wiary. Czuje się na równi z wszystkimi próbami i może 

z ufnością oczekiwać nadejścia pokoju. 

66 Wiele z nauk, których wam udzieliłem, ma za podstawę ostrzec was przed niebezpieczeństwami, 

które grożą wam w czasach największego rozgoryczenia. Powinniście być częścią moich zastępów światła 

i pokoju, które są zawsze zjednoczone z moimi armiami istot duchowych. 

Dla każdego z was będzie istniał zastęp niewidzialnych istot, które będą strażnikami i obrońcami. 

Zadaniem obu będzie zjednoczenie się, aby osiągnąć najwyższy cel: powszechny pokój. Już dzisiaj mówię 

wam, że z tej duchowej harmonii wśród wszystkich Moich sług zrodzi się siła, która uczyni tę wspólnotę 

niezwyciężoną. 

67 Ubodzy w duchu będą natchnieni; opieszali w mowie i zrozumieniu będą mieli do dyspozycji 

strumień słów przepojonych prawdą i życiem. 

68 Zwróciłem wam już uwagę, że po drodze będą potknięcia. Ale mówię wam też, że ten, kto się 

przygotuje, będzie mógł ich uniknąć. Tylko ci, którzy teraz śpią, podczas gdy ja do nich mówię, będą tymi, 

którzy potkną się, upadną i w końcu zawrócą, myśląc, że głazy, które pojawiają się na ich drodze, są nie 

do pokonania. 
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69 Modlitwa, medytacja, pogoda ducha i podniesienie na duchu to wartości, które powinny wejść do 

waszego codziennego życia jako jego istotna część, aby nic nie przytrafiło się wam niespodziewanie. 

70 Zrozumcie, dlaczego przez wszystkie minione wieki mówiłem wam wciąż na nowo: "Czuwajcie i 

módlcie się!". 

71 W tym czasie ofiaruję wam chleb, który ma was pokrzepić. Jest bez zakwasu, ma w sobie życie 

wieczne. 

72 Zamiast obnażać was w Moich naukach, chcę uzdrowić wasze serce i ulżyć waszej duszy. 

Zapraszam cię, abyś wstąpił do Mojego miejsca pokoju i tam wyznał Mi wszystkie swoje grzechy. Wezmę 

pod uwagę twój ból i nie będę cię osądzał surowo. Jeśli ten ból jest spowodowany przez twoje wyrzuty 

sumienia, nie martw się. Przyszedłem bowiem szukać właśnie tych spośród was, którzy nie znaleźli ani 

pobłażliwości, ani zrozumienia wśród swoich bliźnich. Chcę cię uratować, abyś wkrótce mógł być ze mną. 

73 Ćwiczę wasz intelekt, wasze usta, abyście nie czuli się zbyt skrępowani w mówieniu i dawaniu 

świadectwa o moim Dziele. Jeśli czujesz miłość, możesz mówić; jeśli masz wiarę, możesz czynić wielkie 

dzieła w moim imieniu. 

74 Daję wam białą kartkę, abyście mogli spisać swoje życie, a sumienie przemówi do was wyraźnie. 

Przez to będziesz wiedział, kiedy masz zaszczycony Ojca i kiedy masz nieposłuszeństwo wobec niego. 

75 Prosicie Mnie w tym dniu, ale czego potrzebujecie, czego by wam nie dała Moja miłość? Jeśli 

jednak wypijesz gorzki kielich w zadośćuczynieniu za swoje przewinienia, nie wiń Mnie, nie pytaj Mnie, 

dlaczego nie dałem ci do picia kielicha mleka i miodu, skoro należysz do narodu wybranego. To od ciebie 

zależy, czy osiągniesz pokój. Dałem wam wolność woli, abyście mogli wybrać drogę i podnieść się do 

Mnie przez wasze zasługi. Dlaczego nie bierzecie sobie za wzór dobrych uczniów? Dlaczego nie żyjecie 

życiem patriarchów? Bo jeszcze mnie nie chwalicie przez wasze uczynki. 

76 Dawaj, zawsze masz coś do dania. Nie zachowuj się jak bogaty skąpiec. Nie odpędzajcie chorych, 

potrzebujących, bo uważacie ich za głupich. Nie pogardzaj głodnym. Jeśli wiesz, jak wczuć się w ich serca, 

odkryjesz ich ból i będziesz im współczuć. 

Dałem wam balsam z miłością, aby uzdrowić wszystkie cierpienia. Czy boicie się krytyki, bo kiedy 

praktykujecie miłosierdzie, upodabniacie się do mnie? Czego się boicie od tej niesprawiedliwej i 

samolubnej ludzkości, która nic o mnie nie wie? Przyjdźcie i przestrzegajcie Moich niezmiennych praw, 

pijcie Moją Duchową Esencję i czujcie się pełni Ducha Prawdy. 

77 Prawda jest moim królestwem miłości, światła i 

Sprawiedliwość jest prawdą, która uczy was prawa, które wam objawiłem. Prawda jest drogą wytyczoną 

przez Moją miłość, abyście mogli w końcu stać się wielcy, szczęśliwi, doskonali i nieśmiertelni. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 183  
1 Zachowajcie moje słowo, uczniowie, bo już zbliżają się do tego narodu ludzie różnych wyznań, 

którzy będą żądać od was dowodów, że otrzymaliście moje pouczenie. 

2 Obecnie usuwam od was cierpienie i chorobę, abyście nauczyli się pocieszać siebie i praktykować 

miłosierdzie wobec waszych bliźnich w taki sam sposób, w jaki ja czynię to wobec was. 

3 Moja nauka napełni radością tych, którzy przyjmą ją przygotowani. Będzie to krystalicznie czysta 

woda na spragnione usta, chleb dla głodnych, odpoczynek i pokój dla zmęczonej duszy, a także zachęta i 

światło dla wszystkich. 

4 Ja oświecam ten naród, od władców do najbardziej nieznaczących, aby mogli oni otworzyć swoje 

ramiona dla tych grup, które przyjdą z pragnieniem poznania Mistrza. 

5 Niektórzy przyjdą do mnie skruszony, inni bojaźliwy, bo ból będzie mieć zajęte ich w ich wnętrzu, 

a ich sumienie będzie mówić, mówiąc im, że sąd przyszedł do każdej duszy. Ale dla wszystkich mam 

gotową nową możliwość zbawienia. Dusza otrzyma potwierdzenie wszystkich swoich zdolności, a kiedy 

obudzi się jej wiara, będzie wiedziała przez to samo, dlaczego jeszcze raz przyszedłem do ludzi i jak 

bardzo ich kocham. 

6 Ja nie przychodzę z Moim słowem tego czasu, aby wymazać to, co powiedziałem w Drugiej Erze. 

Chcę wam ją raczej przypomnieć, ponieważ o niej zapomnieliście, i wyjaśnić ją wam, ponieważ jej nie 

zrozumieliście. Ujawniam wam tylko to, czego nie powiedziałem wam wtedy, a co zachowałem dla was 

na obecny czas, w którym wasza dusza jest rozwinięta. 

7 Ci, którzy spisali moje słowo z miłością, z krwią i łzami, byli posłuszni swojej pamięci i swojemu 

natchnieniu; wiernie przekazali moją wolę. Ale potem przyszli inni, moje słowo zostało zniekształcone, 

jego prawdziwe znaczenie zagubiło się pod ideologią i formami kultu, które nie należą do mojej Nauki. 

Ale w tym czasie światło rozdziera każdą zasłonę, aby uwidocznić czystość mojej prawdy. 

8 Uczę was, abyście nie oceniali się wzajemnie źle z powodu Mojego Dzieła, abyście nie dyskutowali 

niesprawiedliwie. Jednakowoż i ja ostrzegam was tymi objawieniami: Fałszywi nauczyciele i prorocy 

pojawią się nawet w łonie ludu izraelskiego. 

9 Wielu, którzy dziś jedzą chleb przy moim stole, jutro będą szukać tylko swojego dobrobytu 

materialnego, swojego panowania i chwały, a wy musicie uważać, żeby nie dać się zwieść. 

10 Wielkie jest wasze zmaganie, wierni uczniowie, którzy będziecie czuwać nad tą Sprawą. 

Zostawiam sto czterdzieści cztery tysiące wyposażonych, na których spocznie ta odpowiedzialność. 

Wśród nich są tacy, którzy odwrócą się ode Mnie, ci, którzy będą używać Mojego imienia, aby 

powiedzieć: Oto stoi przed wami Mistrz, i ci, którzy nie ugasili swego pragnienia, a także ci, którzy nie 

chcieli Mnie słuchać w stosownej porze. Do nich zwrócą się ci, którzy pragną prawdy i zostaną 

wprowadzeni w błąd. 

11 Ćwicz pokorę i nie schlebiaj swoim bliźnim, ani nie pozwól im schlebiać tobie. Odwróćcie się od 

tych, którzy pragnąc czynić wam dobro, pobudzają waszą próżność i deprawują was. 

12 Nie słuchaj pokusy. Władza, którą wam dałem, jest po to, abyście jej używali do uczynków 

duchowych, do dzieł miłości i miłosierdzia. 

13 Nigdy nie wzbogacajcie się moimi naukami. 

14 Chronię was, ludzie, ukrywam was przed spojrzeniami waszych bliźnich, abyście mogli w spokoju 

słuchać mojego słowa aż do roku 1950. Jeśli zostaniecie "rozdarci", bo wierzycie w moje przyjście w tym 

czasie, będę was bronił. Jeśli zostaniesz wtrącony do więzienia, otworzę bramy i będziesz zbawiony. 

Mówię wam tylko: wypełniajcie Moje Prawo, nie popadajcie w chciwość i skrytość. Kiedy jesteś powołany 

do uzdrowienia chorego, praktykuj miłosierdzie i upewnij się, że twoje dzieła są duchowe. 

15 W Drugim Czasie, po moim odejściu, wasza Niebiańska Matka pozostała w tyle, aby wzmacniać i 

towarzyszyć moim uczniom. Te, po bólu i próbach, znalazły ochronę w kochającym Sercu Maryi. Jej słowo 

nadal ich karmiło i zachęceni przez Nią, którą nadal pouczali w imieniu Boskiego Mistrza, kontynuowali 
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swoją drogę. A kiedy ona odeszła, rozpoczęła się ich walka i każdy z nich obrał drogę, która została mu 

wskazana. 

W tym Trzecim Czasie będziecie mieli bardzo blisko serca miłość Maryi, która będzie dodawać otuchy i 

umacniać waszą duszę we wszystkich waszych próbach. 

16 Stopniowo otwieracie wasze serca, aby Mnie poczuć i pokochać, ale mówię wam: Słuchajcie 

Moich poleceń i umiejcie je wypełniać. Nie tylko mnie kochajcie, kochajcie swoich bliźnich. Nie sądźcie 

jedni drugich niesprawiedliwie. Każdą sprawiedliwą lub niesprawiedliwą sprawę pozostawcie Mojej 

sprawiedliwości, bo tylko Ja znam jej przyczynę i tylko do Mnie należy jej osądzanie. Tych, którzy nie 

wypełnili Mojego Prawa, zapraszam, aby weszli na tę drogę. Wtedy przyjdą do Mnie wkrótce, a Ja im 

powiem: Nie jest to nowe prawo, które wam przedstawiam w tym czasie. To jest to samo, co napisałem 

w sumieniu pierwszego człowieka, a co potem jasno i precyzyjnie przekazałem przez Mojżesza. 

17 Nie pozwólcie się kierować słowem waszych bliźnich, jeśli nie jest ono oparte na moim prawie, i 

dlatego wchodzicie w ciemność w opinii, że jesteście na drodze światła. Pompatyczny sposób wyrażania 

się nie jest tym, co mnie zadowala. Zawsze mówiłem do ciebie prosto. Ale jeśli odkryjesz w tych słowach 

prawdę, weź z nich to, co jest 

To, co zawierają, to miłość, miłosierdzie i pokój, które należą do mnie, a wy możecie ich używać i 

interpretować we właściwy sposób. 

Dałem wam sędziego, który nigdy nie kłamie, a on jest w was; jest to sumienie. Aby usłyszeć jego głos, 

musisz wejść do swojego wnętrza, modlić się i medytować; wtedy przemówi do ciebie z prawdziwą 

mądrością i wzniosłością. 

18 Świat was zawiódł, a dziś, gdy słyszycie moje słowo głoszone przez tak nieznaczne istoty, w 

prostych salach zgromadzeń, uświadamiacie sobie, że nie trzeba budować pałaców, aby poświęcić je 

duchowemu uwielbieniu, że nie wolno wam ograniczać mojej nauki ani przedstawiać jej za pomocą 

materialnych obrazów. 

19 Aby zanieść tę misję światu w Trzeciej Erze, rozkazano wam wcielić się ponownie jako duchy 

światła pełne mocy, i ze względu na te dary łaski, wasi współtowarzysze źle was oceniali. Spojrzeli na 

waszą wiarę i wasze zaufanie do mnie, nie rozumiejąc, że nikogo nie faworyzowałem, a wszystkich 

szanuję i chronię. 

Ale wy, którzy przyszliście do Mnie pełni skruchy, jakże jestem blisko was, a dzięki waszej pokucie 

jesteście godni przynieść Mój dar miłości i miłosierdzia chorym, ubogim w duchu. Wasza wiara będzie 

przemawiać i napełni energią tych, którzy są osłabieni, a ich dusza powstanie do nowego życia. Wielu 

"synów marnotrawnych" przyjdzie do Mojej piersi w tym czasie, a Ja odprawię ucztę z powodu ich 

powrotu, a serce rodziny izraelskiej wzniesie się i nadal będzie przyciągać serca. 

20 Jeśli widzisz, że któryś z Moich uczniów wzrasta w mądrości z powodu swego oddania się Mnie, 

nie zazdrość mu, pomagaj mu jeszcze bardziej, bo przez niego będę czynił cuda, a korzyść z tego będzie 

dla was wszystkich. 

21 Uraza plami serce i sprawia, że dusza staje się chora. Moją wolą jest, żebyście wszyscy rozwijali się 

w górę i mieli doskonałą łączność ze mną i żyli w harmonii. 

22 Wykorzystaj swój rozum, abyś mógł zrozumieć, jak 

wiele sprawiedliwości leży w przeznaczeniu wszystkich stworzeń. 

23 Nie żyjecie bezużytecznie, nawet najmniejsze i najdziwniejsze próby mają swój cel, który Ja 

wyznaczyłem. 

24 Zastanówcie się nad moim prawem i studiujcie je. Niech twój 

Dusza dosięga Mnie przez modlitwę, aby była napełniona Moją uzdrawiającą mocą, gdy słyszy Moje 

Słowo, i otrzymuje uzdrawiający balsam, aby uzdrowić wasze chore ciała. 

25 Jeśli się przygotujecie, świat obierze nowe drogi. Groźba wojny zniknie i nastanie pokój. Ale jeśli 

będziecie postępować źle, to to zło odbije się echem w was samych. Jeszcze raz wam powtarzam: "Miarą, 

którą mierzycie, będziecie mierzeni". 
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26 Przyjdźcie i nakarmcie się Pokarmem mojego Słowa, a gdy się posilicie, nie zapominajcie o 

głodnych i przynieście im Pokarm. Nauczcie się brać istotę z mojego słowa i wykorzystywać ją, 

umacniajcie się i dzielcie się nią z waszymi braćmi i siostrami. 

27 Z waszego ziemskiego świata wyczuwacie miejsce pokoju, które wam obiecałem. Nieustannie 

prosisz mnie, abym pozwolił ci zobaczyć światła tej Ziemi Obiecanej. Ale mówię wam, że nie jesteście 

daleko od niego, że jesteście na drodze, która do niego prowadzi, i że nie minie wiele czasu, zanim 

zapukacie do jego bram. 

28 Droga jest Moim Prawem. Jeśli podążycie za nim, możecie być pewni, że dotrzecie do 

Obiecującego Miasta, a tam znajdziecie wszystko, co wam ofiarowałem. Bądźcie odważni i cnotliwi na tej 

drodze, bądźcie oświeceni przez wiarę, abyście mogli uczynić waszą podróż przez życie szczęśliwą i 

znośną. 

29 Poznałeś ciosy losu. Czasami drżysz z zimna, gdy czujesz egoizm i nieżyczliwość mężczyzn, i 

pokazać mi swoją duszę narażone. Jednak nie rozpaczacie, lecz ufacie, bo wiecie, że Ja czuwam nad 

wami, a Maryja, wasza Matka, jest gwiazdą w nocy, którą przeżywacie, i dlatego czujecie się pokrzepieni. 

30 W tej chwili komunii w milczeniu polecicie mi serce waszych strapionych dzieci, które potrzebują 

pokoju, a ja uczynię was powiernikami moich dobrodziejstw, abyście zanieśli je waszym krewnym, 

wszystkim waszym bliźnim, abyście nauczyli się dawać, ponieważ jesteście moimi posłańcami i 

orędownikami waszych bliźnich. 

31 Jeśli zostaniecie przyjęci przez waszych bliźnich, a oni przyjmą wasz dar, pobłogosławcie ich. Jeśli 

nie wiedzą, jak używać tego, co im zsyłam, pobłogosław ich również i pozostaw to Mnie, abym z 

nieskończoną cierpliwością gładził i budził ich dusze, aż przemienię je w serca płonące i wierzące. To jest 

Moja wola. 

32 Przyjmijcie tych, którzy wierzą w moją obecność; przyjmijcie też tych, którzy wątpią, bo oni, 

pobudzeni przez własne dusze, przyszli; bo i w nich będzie wiara. 

33 Biada tym, którzy nie walczą, aby zapalić swoją lampę w tym czasie, bo oni zginą. Oto: Choć ten 

czas jest czasem światła, wszędzie panują jeszcze cienie. 

Wiecie przez Moje słowo, że wybrałem ten naród, aby się ujawnić podczas Mojego trzeciego przyjścia, 

ale nie znacie powodu. Mistrz, który nie chce tajemnic od swoich uczniów, był dla ciebie tajemnicą. 

Objawię wam wszystko, co powinniście wiedzieć, abyście mogli z całą pewnością odpowiedzieć tym, 

którzy was pytają. 

Widziałam, że mieszkańcy tego zakątka ziemi zawsze mnie szukali i kochali, i chociaż ich sposób 

adoracji nie zawsze był doskonały, to jednak przyjmowałam ich intencje i ich miłość jak kwiat niewinności, 

ofiary i bólu. Na ołtarzu Mojej Boskości ten kwiat pełen zapachu zawsze był obecny. 

Zostaliście przygotowani do wypełnienia tej wielkiej misji w tej Trzeciej Erze. Dziś wiecie, że wcieliłem 

się ponownie pośród was, ludu Izraela, bo wam to objawiłem. 

Wiecie, że nasienie, które żyje w waszej istocie i wewnętrzne światło, które was prowadzi, jest takie samo 

jak to, które zesłałem do domu Jakuba w Pierwszej Erze. 

34. Jesteście Izraelitami w duchu, duchowo posiadającymi nasienie Abrahama, Izaaka i Jakuba. 

Jesteście gałęziami tego błogosławionego drzewa, które da cień i owoce ludzkości. 

35. To jest powód, dla którego nazywam was pierworodnymi i dla którego was szukałem w tym 

czasie, aby wśród was uczynić znane światu Moje trzecie objawienie. Wolą Moją jest, aby naród izraelski 

został duchowo wskrzeszony wśród ludzkości, aby mógł poznać prawdziwe zmartwychwstanie w ciele. 

36. Tak, uczniowie, dusza nie umiera, tylko odlatuje w zaświaty, w kosmos, gdy nadejdzie kres jej 

ciała. Ciało" też nie ginie, ale rozkłada się i miesza z 

elementy natury, z których pozwalam jej powstać na nowo i obdarzam ją duszą. 

37. Tak powstaje ciało, tak pojawiają się na ziemi wcielone dusze, które stały się ludźmi, tak sprawię, 

że Izrael powstanie na nowo na ziemi. Ale nie będę oferował jej ziemi na tym świecie, ani nie podzielę jej 

na plemiona. Przeciwnie, uczynię ze wszystkich jej członków jedną rodzinę, aby usunąć w niej 

odziedziczony podział. Z synów Reubena, z synów Judy, z synów Asera i Zabulona, z synów Neftalego i 
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Beniamina uczynię małżeństwa i rodziny. W ten sposób sprawię, że zniknie wszelka odrębność, bo to nie 

jest nasienie od Boga. 

38. Któż mógłby dokonać tych dzieł, jak nie Ja? Komu można było powierzyć zadanie przekonania 

wybranego ludu Pańskiego, że Kanaan nie jest wieczną ojczyzną, lecz tylko jej symbolem? Tylko Ja, 

ponieważ to Ja ukryłem twoją duszę w innej rasie lub ziemi, Ja, który powiedziałem ci: "Ty jesteś tym. " 

Jeśli jednak posłałem Cię ponownie, to po to, abyś mógł dokończyć na ziemi wielkie i trudne zadanie, 

które zostało Ci powierzone od początku. To jest twój krzyż. 

39. Także wy jesteście zwracani, aby zmywać plamy, naprawiać błędy i płacić długi. Nie będziecie już 

popadać w ułomności ani w bałwochwalstwo jak za dawnych czasów, choć jesteście ludem, który znał 

prawdziwego Boga i miał Prawo. Ale ból sprawił, że szukasz światła i spokoju. 

Podobnie w owym pierwszym czasie, gdy zabrakło pszenicy, a więc i chleba w waszej ziemi, 

wyemigrowaliście do bogatego Egiptu. Później, jako niewolnicy faraona, wyruszyliście w drogę, znosząc 

trudy pustyni i szukając "ziemi obiecanej", ponieważ tęskniliście za wolnością. W obecnym czasie 

przeciwstawiliście się kpinom i gniewowi waszych bliźnich, ponieważ szukacie mnie w tej postaci, 

ponieważ wasza dusza pragnie wywyższenia i uduchowienia. 

40. Jesteś "synem marnotrawnym", który za każdym razem, gdy powraca do domu ojca, znajduje 

wyciągnięte ramiona ojca, aby go objąć, i zastawiony stół, aby posadzić go przy stole bankietowym. 

41. Przybyliście zmęczeni długą podróżą, wasza dusza była splamiona, a ciało słabe. Ale zaskoczona, 

widziałaś z daleka, że "bramy miasta" były otwarte, czekając na twoje przybycie, aby dać ci moją miłość, 

moje nauki i błogosławieństwo mojego nowego przyjścia. 

42. Nie było Moją wolą, abym się teraz objawił w Kanaanie, który był waszą ojczyzną w dawnych 

czasach; bo nie jest to już czas Mojżesza ani Chrystusa, lecz wiek Ducha Świętego. 

Słyszycie Moje Boskie Słowo i zaprawdę powiadam wam: Manna z Pierwszej Ery, która rozpaliła waszą 

wiarę we Mnie, i chleb, który dałem wam do stołu w Drugiej Erze, którym wskazałem wam drogę do 

waszego zbawienia, są pokarmem, który ofiarowuję również w tej Erze, aby wasza dusza osiągnęła 

wieczny pokój i światło i nigdy więcej nie odczuwała głodu. 

43. Korzystając z duchowej prostoty, którą zachowujecie, wybieram spośród was Moich głosicieli, 

Moich nowych proroków i Moich uczniów, tak jak w innym czasie wzbudziłem z tego ludu patriarchów, 

proroków, emisariuszy i apostołów. Dzisiaj wyjaśniam wam Moje Prawo poprzez Moją Naukę. Uczę was, 

jak się modlić w tym czasie, jak mi służyć i jak żyć, aby być prawdziwymi braćmi i siostrami ludzkimi i 

dziećmi Bożymi. 

44. Wtedy, gdy moi nowi uczniowie będą silni, Nowe Jeruzalem mojego królestwa zstąpi do ludzi, a 

na jego niezniszczalnych murach roztrzaska się niegodziwość, bałwochwalstwo, kłamstwo i wszelka 

ciemność, która wypływa z ludzkiego umysłu i serca. 

45. Pamiętaj, że twój ojciec, za pomocą snu, obiecał Jakubowi błogosławić wszystkie narody w jego 

dzieci. Uznajcie, że jeśli pochodzicie z tego korzenia, waszym przeznaczeniem jest przynieść mój pokój i 

wnieść go do serc waszych bliźnich. 

46. Ludzie: W tym wieku są tacy, którzy nadal postępują według Prawa Mojżesza i inni, którzy żyją 

według ery chrześcijańskiej. Nie wszyscy z nich oczekują nadejścia nowej ery. Powodem tego jest fakt, że 

nie wszyscy postępują i rozwijają się w ten sam sposób. Dlatego powiadam wam: Uczcie się tej nauki, 

abyście byli dobrymi pracownikami, którzy są jak dobry pasterz i dobry siewca. Spójrzcie na tych, którzy 

uprawiają ziemię: Oni sieją w moim imieniu. Jeśli sezon wegetacyjny był dobry i ich nasiona 

prosperowały, odmawiają swoje modlitwy i dziękują Stwórcy. Jeśli pogoda była ciężka i nasiona się 

zepsuły, czekają z niecierpliwością na następny rok, aby zasiać ponownie z takim samym zapałem, aż 

zastąpią i rozmnożą poprzednie nasiona. Jeśli wykorzystacie ten czas i wyruszycie pełni nadziei i wiary, 

aby siać w sercach ludzi, rosa mojej łaski sprawi, że pola, jałowe pola, staną się żyzne dzięki mojej mocy, a 

wasze ziarno zasiane z miłością i dobrą wolą zakiełkuje. Będę strzegł waszego zasiewu, a promienne 

słońce mojego Ducha ozłocą kłosy zboża, tak że wasze żniwo zostanie przyniesione z pieśniami 

uwielbienia i chwały dla waszego Pana. 
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47. Bądźcie świadomi, że to Ja czuwam nad tym narodem, aby ochronić go przed burzami. Zachowuję 

ich w pokoju, gdyż w Moich wysokich radach przeznaczyłem ich do wypełnienia wielkiej misji w tym 

czasie, w sensie ludzkim i duchowym. 

48. Nastąpi chaos, bo dopóki na ziemi są władcy i imperia, będą też roszczenia do władzy, wrogość i 

wojny, i nie będzie pokoju. 

49. Nie ma miłości wśród ludzi, moje prawo nie jest przestrzegane. Nie ma prawdziwych braci i sióstr, 

ani rodziców, ani dzieci, dlatego ludzkości zagraża chaos. 

50. Ja wam to tylko oznajmiam, bo nic złego nie może wyjść ode Mnie. Chaos bierze się z braku 

wewnętrznego przygotowania człowieka, który nie słucha swojego sumienia i pozwala się prowadzić złym 

podszeptom. Ale czy wy czekacie na te wszystkie próby, aby wasze twarde serca mogły zostać 

wstrząśnięte? Nie, moje dzieci, módlcie się, pracujcie bez wytchnienia, już teraz zdobywajcie zasługi i 

odnawiajcie się. To jest twoje zadanie. "Czuwajcie" nad pokojem na świecie, przyciągajcie moje 

błogosławieństwa waszymi modlitwami i pozostańcie wierni moim prawom jako przykład dla waszych 

bliźnich. 

51. Każdy, kto zechce pójść za Mną, będzie miał udział w Mojej nauce i będzie nazwany uczniem. 

52. Wszystkie dusze, które mnie otaczają, stanowią część ludu Izraela. Od ich posłuszeństwa zależy 

odrodzenie się cnót w ludzkości. Dziś użyłem tego ludu jako Mojego rzecznika, aby przemówić do ludzi, i 

otrzymałem od nich pierwsze owoce ich wypełnienia obowiązku. 

53. Jesteście pierwszymi, których wyszkoliłem na bojowników dla Mojego Dzieła, tymi, którzy muszą 

pracować z entuzjazmem, aby postawić pierwsze kamienie Wielkiego Miasta na twardym gruncie. 

Musicie umocnić się w wierze i zaufaniu do Mnie. Będę mówił do was niestrudzenie aż do ostatniego dnia 

roku 1950 przez Moich głosicieli, a potem pozostaniecie wśród ludzkości, aby dać dowód waszej władzy. 

54. Wyślę do was tych uczonych, którzy trudzili się w pragnieniu przeniknięcia tajemnic życia 

duchowego, nie osiągając tego. Będą was szukać, bo wiedzą, że jesteście rodowitymi mieszkańcami tego 

narodu, że posiadacie Moje objawienia i że jesteście przeze Mnie "namaszczeni". Z wami będą chętnie 

chłonąć Moje słowo, a wy intuicyjnie będziecie wiedzieć, jak się wobec nich zachować ─ bez pychy, cicho, 

jak przystoi Moim uczniom, jak głosił Piotr i jak mówił Jan. Tak samo i wy będziecie mówić, gdy się 

przygotujecie, a gdy zwrócicie się w górę z pragnieniem Mojej pomocy, będę mówił przez was i dotrę do 

ich serc. Pragnąc poznać miejsca i osoby, które mi służyły, będą cię szukać, lecz ty im podasz do 

wiadomości tylko istotę Mojej Nauki. Wielu z nich nawróci się i stanie się częścią tego ludu dzięki 

prawdzie twoich słów. 

55. Droga tego narodu była długa. W jego środku zawsze posyłałem silne, gorliwe duchy, aby 

wskazywały na cel i były obrońcami Prawa. Ale ten lud, ukształtowany w trzech czasach przez próby, 

nawiedzenia i zmagania, czasem silny, a czasem słaby, czasem wolny, a czasem uwięziony, czasem 

nierozumiejący, a potem kochany i uznawany, zawsze posiadał Moje prerogatywy. 

56. Tylko ja wymierzyłem wam sprawiedliwość. Na Kalwarii otrzymałaś najwznioślejszy dowód 

miłości, ale także surowość Mojej sprawiedliwości, jeśli na nią zasłużyłaś. Zostaliście przeznaczeni do 

przyjęcia Mnie w Trzech Czasach. Dzisiaj, tak jak w Drugiej Erze, szukałem pokornych, wydziedziczonych i 

spragnionych sprawiedliwości, podnosiłem ich dusze i sprawiałem, że zajmowali miejsce ucznia lub 

apostoła. 

57. Żyjecie w czasach, kiedy człowiek rozwija się materialnie, szczyci się swoją wiedzą, a nie zna Mnie. 

Zapomina o swojej duchowej misji i gardzi naturą, którą oddałem w jego służbę, w sferę doświadczeń 

jego intelektu, dla życia i odświeżenia jego ciała oraz podniesienia jego duszy. Nie uznaje tego, co ma w 

nim największą wartość i ze względu na co zawsze przychodziłem, czyli jego duszy, która należy do Mnie. 

Ale tak jak zmieni się oblicze ziemi, tak i człowiek mnie rozpozna. Jego ideały, które dziś są jeszcze 

materialne, zmienią się w cele duchowe. Wszyscy ludzie zostali poddani próbom, a w nich dusza 

oczyszcza się i zgina. 

58. Od roku 1866 ludzkość wkroczyła w nową erę, w której stopniowo przygotowywałem wybranych. 

Ten lud otrzymał zlecenia, potwierdziłem im ich dary duchowe. Każdemu stworzeniu wyjawiłem, do 
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jakiego plemienia należy i jakie jest jego szczególne zadanie. Połączyłem moje duchowe zastępy, jednych 

w ciele, a drugich w duchu, jak jest napisane. 

59. Wyznaczyłem przywódców, aby dla każdej wspólnoty 

Będzie tam przedstawiciel, a Ja im oznajmiłem, że Moją Wolą jest, aby wszyscy byli zjednoczeni między 

sobą, aby lud był silny. 

60. Dałem stworzeniom przeze Mnie wyćwiczonym zadanie nosicieli głosu, aby objawiały się 

ludzkości ludzkimi słowami i pomnożyłem ich liczbę, aby Moje nauczanie się rozpowszechniało. 

Stworzyłem Ciało Pracowników, aby świat duchowy komunikował się z ludźmi i objawiał swoje 

miłosierdzie w uzdrawianiu i poradnictwie. 

61. Moją wolą było powołanie tego "kamienia węgielnego", który w każdym miejscu spotkań miał być 

doradcą przywódcy, pośrednikiem między nim a tymi, którzy mieli rozkazy, i powiernikiem ludu. 

62. Wyznaczyłem jasnowidzów i wyszkoliłem ich, aby otrzymywali wizje, które mieli interpretować 

ludzie, aby nie zasnęli. 

63. Dałem polecenie "złotych piór" tym, którzy będą pisać. Wyćwiczyłem ich umysły i posłałem dla ich 

ochrony duchy, które w innych czasach również czuwały nad pismami, aby moje słowo zostało 

wydrukowane i zachowane po wszystkie czasy. 

64. Wyszkoliłem "stróżów", aby pilnowali porządku w kościele i nazwałem ich "filarami". 

65. Wszystkie te stworzenia oświeciłem, a Moje natchnienie wylewa się na nie. Teraz pytam 

wszystkich, którzy otrzymali te urzędy, czy zrozumieli, co one zawierają. 

66. Daję ci jeszcze trzy lata na przygotowania. Potem urzędy te staną się jednym, a wy wszyscy 

będziecie nazwani "robotnikami na Bożym polu" i zostaną wam powierzeni wszyscy ci, którzy nie słyszeli 

mojego słowa, abyście mogli ich pouczać. Wtedy nie będziecie już uczniami, ale staniecie się mistrzami. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 184  
1 Ludzkości, pogrążyłaś się w ciemności. Lecz nadeszła godzina, abyście wstąpili do Światła. 

2 Posyłam ci Eliasza, aby cię obudził z twojego letargu. Jak mógłbyś czuć moją obecność, gdybyś się 

nie obudził? 

3 Nie oczekujcie, że przyjdę do waszego świata jako człowiek, ta lekcja już się skończyła. Mimo to, 

choć jestem z wami tylko w duchu, udowodnię wam, że jest to wyższa forma przejawiania się niż ta, przez 

którą dotychczas się objawiałem. Jest to dowód na to, że uważam was za duchowo zdolniejszych od ludzi 

z przeszłości. 

4 Nie będę potrzebował ciała, aby zamieszkać wśród was, ani nie będzie absolutnie konieczne, aby 

Mój głos stał się ludzki, aby był słyszany. A jednak będziesz miał Mnie przy sobie bez zastrzeżeń jako 

Mistrza, Sędziego, Lekarza. 

5 Dusza wasza posiada wiele zdolności i zmysłów po to, żebyście mogli odbierać Moje przesłania 

poprzez nie. Ale ponieważ do dziś nie znacie tych zdolności, które istnieją w waszej istocie, wierzycie, że 

możecie mnie widzieć tylko oczami ciała i słyszeć tylko uszami. Teraz udowodnię ci, że nie da się obronić 

tej opinii, gdy w ciszy twego pokoju sypialnego czujesz moją obecność, a w chwilach modlitwy czujesz się 

zalany światłem natchnienia. 

6 Jesteście nadal duszami bez światła, ale sprawię, że iskry światła będą z was emanować w postaci 

natchnień, wysokich idei, szlachetnych uczuć i dobrych uczynków. 

7 Jesteś jak Łazarz w grobie, martwy dla życia duchowego. Ale na moje wezwanie powstaniecie, aby 

pójść za mną i dać świadectwo mojej prawdzie. 

8 Te wydarzenia, które codziennie wstrząsają narodami ziemi, są wezwaniami sprawiedliwości, 

które wzywają was do pokuty, do modlitwy, do skupienia i do oczyszczenia. Lecz ten czas próby będzie 

trwał tak długo, aż ustąpi upór i głupota ludzi, aż porzucą swoją arogancję i swoją bezbożność. 

Nie zawsze będą to wezwania do sprawiedliwości, które będą słyszane na ziemi; ponieważ później, 

gdy ludzkość zostanie oczyszczona, będą to zupełnie inne wydarzenia, które pobudzą ludzi. Będą to 

boskie natchnienia i duchowe manifestacje, będą to objawienia natury. Jedne dla doskonałości duszy, 

inne dla dobra życia w świecie. 

9 Czy wiesz, co jest darem lub cnotą, przez którą człowiek może otrzymać więcej łaski? ─ 

Działalność charytatywna. To bowiem uszlachetni ich serca, da możliwość duszy, by oddawała się bliźnim, 

i będzie tym, co zbierze najwięcej w nasieniu wiary. Bo "pola" i "pola" są pełne nędzy, bólu, ubóstwa i 

chorób ─ pola głodne miłości, czekające tylko na ziarno i odrobinę deszczu, aby zakwitnąć. 

10 Jeśli obecnie tym, którzy głoszą moje słowo na ziemi, wydaje się niemożliwe zatrzymanie postępu 

grzechu, przelewu wrogości i namiętności, to dla mnie powrót ludzi do dobra i sprawiedliwości nie jest 

niemożliwy, a nawet trudny. 

11 Czy widzisz tych ludzi, którzy rządzą wielkimi narodami? Czy znasz moc ich prawa i ich doktryny? 

Czy widzisz naukowców, jak oni pochopnie i zarozumiale penetrują tajemnice natury? Zaprawde, 

zaprawde, powiadam wam: oni beda sie kłaniac przede Mna w pokorze z cala swoja arogancja, swoja 

umiejetnoscia i swoja wiedza. Każde bowiem dzieło człowieka osiąga w końcu swoją granicę, gdzie ludzie 

muszą z własnej woli otworzyć oczy na rzeczywistość i uświadomić sobie zakres każdego ze swoich dzieł, 

wagę swoich przewinień i wielkość swoich odchyleń. 

12 Nie chcę przez to powiedzieć, że wszystko, co zrobili, jest niedoskonałe ─ nie. Lecz jest tak mało 

dobra, które oni przynoszą swoim bliźnim, tak mało dobra, które czynią, że lepiej jest, aby moje prawo 

osądziło niesprawiedliwych i złych, którzy ważą więcej na wadze sprawiedliwości. 

13 Ludzkości nadal przyznany jest krótki okres czasu, aby dokończyć w nim swoją pracę i 

odpowiedzieć przed Boskim sędzią, gdy ten wezwie ich do rozliczenia. 

14 Tymczasem moje światło postępuje naprzód, rozprzestrzenia się i przenika wszędzie i do każdej 

duszy. 
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15 Moją wolą było, aby gdy nadejdzie czas Moich manifestacji, wszyscy Moi naznaczeni byli już 

przygotowani, czuwając i modląc się, oczekując godziny Mojego przyjścia i tworząc jedno ciało i jedną 

wolę, aby usłyszeć to, co wam objawię. Jednak nie znalazłem wśród was prawdziwego braterstwa. 

16 Ten lud, który otrzymał moje pouczenie, będzie szkolił swoich bliźnich i uczyni ich panami. 

17 Lecz zaprawdę powiadam wam, nie przyszedłem oświecić tylko was, którzy żyjecie na ziemi, lecz 

wezwałem również wszystkie dusze, które zabłądziły w innych, nieznanych wam światach życia. 

18 Jakież poddanie widziałem w istotach duchowych, aby wypełniały Moje polecenia! Ich dusza, 

uwolniona od ciała, łatwiej przygotowała się do wypełnienia swojego zadania w tym czasie. 

19 Ilu z nich oczekiwało, że będę wolny od błędów i 

przewinienia, po długim okresie pokuty. A gdy objawiłem im tę część Księgi Siedmiu Pieczęci, która 

odpowiada szóstemu okresowi, ich dusze zostały podniesione i w swoim podniesieniu pobudzili was, 

usunęli przeszkody na waszej drodze i przydzielili wam zaszczytne miejsce jako uczniom. 

20 Aby zrozumieć boskie nauki, konieczne jest odnowienie się i zbadanie prawa. 

Przez to dojdziecie do zrozumienia mojego słowa i otrzymacie wielkie objawienia, których nie moglibyście 

osiągnąć poprzez ludzką naukę. 

Nadejdzie dzień, kiedy człowiek skłoni swój kark i będzie kochał swojego Ojca z takim szacunkiem i 

miłością, o jakie was proszę. 

Moja manifestacja jest zrozumiała dla wszystkich. Mówiłem zgodnie z możliwościami waszego mózgu, 

bo nie mogliście pojąć całej mojej mądrości. Do tego prostego słowa, którym dałem wam poznać Moją 

naukę, nie powinniście dodawać nic, co pochodzi z waszego umysłu, a jeśli tłumaczycie je na inne języki, 

uważajcie, żeby zachowane zostało jego boskie znaczenie. 

21 Przygotujcie się tak, by wasz mózg był jak czyste lustro odbijające moje światło w całej jego 

wyrazistości, gdy będziecie zaangażowani w tę trudną misję. 

22 Żyj blisko Mnie. Ja jestem Życiem, początkiem i końcem wszystkiego, co zostało stworzone. Jeśli 

powierzyłem ci takie zadanie jak moje, to dlatego, że cię kocham i chcę, abyś brał ze mnie przykład. 

23 Ratujcie serca, czyńcie cuda, kochajcie się wzajemnie. 

24 Jeśli czujecie w sobie niezbędną wiarę i siłę duszy, aby wziąć krzyż, iść do domów i nieść moje 

słowo, iść przez szeroki ląd i żeglować po morzach. Ja pójdę przed tobą i przygotuję drogę. 

25 Bądźcie czujni, bo wiele wilków w owczej skórze przyjdzie do was i będzie chciało was omamić, 

sprowadzić na manowce. Ale patrzcie, a odkryjecie intencje ich serc. 

26 Jeśli twoi bliźni przychodzą cierpiąc i 

Jeśli chcesz powstrzymać ich łzy, zrób to. Dawajcie całe dobro, które jest w was, a później, w zaświatach, 

otrzymacie większe miłosierdzie niż to, które okazaliście na tym świecie. 

27 Umiłowany ludu, twoja modlitwa wznosi się do Mnie, tak jak w Pierwszym Czasie wznosiły się do 

Mnie w świątyni twoje psalmy. Ale ten czas już minął, a wasza dusza ewoluowała. Wielka świątynia 

jerozolimska już nie istnieje, bo spełniło się Moje słowo, a z jej materialnej konstrukcji nie pozostał ani 

jeden kamień na drugim. 

28 Nie ma Arki Przymierza, ani tablic Prawa na 

ołtarzu. Wasz duch szuka prawdy poza figurami i symbolami, które służyły mu do wierzenia i rozumienia, i 

które uczyły go czcić mnie. Ale dzisiaj rozumie, że nie mają one już uzasadnienia, ponieważ ich znaczenie 

zostało zrozumiane przez ducha. Symbole były tylko materialnymi przedmiotami, których Pan używał do 

wyjaśniania boskich nauk ludzkim istotom. 

29 Tak więc, gdy uczeń zrozumie podstawowe nauki, powinien zapomnieć o starych formach kultu, 

aby wznieść się w pragnieniu wyższych inspiracji i bardziej duchowego kultu. 

30 Pamiętajcie: Dopóki będziecie musieli mieć przed oczami jakiś symbol, który mnie uosabia, 

dopóty nie będziecie mogli połączyć się bezpośrednio z Boskim Duchem. Uświadomcie sobie jednak, że 

wszyscy jesteście wezwani do korzystania z tego dialogu między duchami. 
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31 Wszystko, co was otacza i obejmuje w tym życiu jest odbiciem życia wiecznego, jest głęboką 

nauką wyjaśnioną poprzez materialne formy i przedmioty tak, aby można było ją zrozumieć. 

32 Jeszcze nie doszliście do sedna tej wspaniałej lekcji, a człowiek wciąż na nowo błądził, ponieważ 

wyobrażał sobie życie, które prowadzi na ziemi, tak jakby było ono wiecznością. Zadowolił się 

zewnętrznymi formami, a odrzucił wszystko, co zawierało Boskie objawienie ─ to, co jest istotą i prawdą 

zawartą w całym stworzeniu. 

33 Kiedy ta "księga" zostawi swoje światło w duszach i zostanie zrozumiana do ostatniej strony, 

człowiek opuści ziemię, a jego dusza przejdzie do nowego domu, gdzie pozna i wykorzysta wszystko to, 

czego nauczyło go po drodze ludzkie życie. Wtedy będzie on w stanie pojąć wiele nauk, które zostały mu 

objawione poprzez życie w materii. 

34 Przestudiujcie te słowa, które wasz Mistrz poświęcił wam z tak wielką miłością, abyście w ich 

świetle mogli osądzić wasze uczynki. A gdy zdacie sobie sprawę, że zatrzymaliście się, zastanówcie się, 

jakie były przyczyny, które to spowodowały, żebyście mogli uniknąć ich w przyszłości i zawsze podążać 

naprzód na waszej ścieżce ewolucji. 

35 Misja, którą powierzyłem Mojemu ludowi na ziemi, jest wielka i bardzo delikatna. Dlatego szukam 

jej w każdym wieku, aby natchnąć ją Moim słowem i objawić jej coś więcej z treści Prawa. 

36 Prawo miłości, dobroci i sprawiedliwości było duchowym dziedzictwem, które przekazałem mu na 

przestrzeni wieków. Z lekcji na lekcję doprowadzałem ludzkość do zrozumienia, że Prawo może być 

streszczone w jednym przykazaniu: miłości. Kochaj Ojca, który jest autorem życia; kochaj bliźniego, który 

jest częścią Ojca; kochaj wszystko, co Pan stworzył i nakazał. 

37 Miłość jest źródłem, początkiem, zalążkiem mądrości, wielkości, mocy, wzniesienia i życia. To jest 

prawdziwa droga, którą Stwórca wyznaczył dla duszy, aby z kroku na krok, z domu do domu, coraz 

bardziej odczuwała zbliżanie się do Mnie. 

38 Gdyby człowiek od zarania dziejów czynił kult z miłości duchowej, zamiast popadać w 

bałwochwalcze obrzędy i fanatyzm religijny, ten świat, który dziś stał się doliną łez z powodu strachu i 

nędzy ludzi, byłby doliną pokoju, gdzie dusze przychodziłyby nabywać zasługi, aby po tym życiu osiągnąć 

te duchowe domy, do których dusza ma wejść w swej wędrówce. 

39 Zaprawdę powiadam wam, w żadnej epoce życia ludzkiego nie brakowało człowiekowi 

znajomości Mojego Prawa. Ponieważ z Boskiej iskry, która jest jego duchem, nigdy nie brakowało mu 

iskry światła w duszy, intuicji w umyśle, czy przeczucia w sercu. Niemniej jednak, wasza dusza powróciła 

do Zaświatów z ciemnym bandażem na oczach i mówię wam, że ktokolwiek nie skorzysta z lekcji, jaką 

zawiera życie na tym świecie w tej dolinie prób, musi do niej powrócić, aby dokończyć swoje 

zadośćuczynienie, a przede wszystkim, aby się uczyć. 

40 Błędne jest wyobrażenie, jakie macie o tym, co oznacza życie na ziemi, czym jest dusza i czym jest 

świat duchów. 

Większość wierzących uważa, że jeśli żyją z pewną sprawiedliwością, lub jeśli żałują w ostatnim 

momencie swojego życia z przestępstw, które popełnili, niebo jest pewne dla ich dusz. 

Ale ta fałszywa idea, która jest bardzo przyjemna dla człowieka, jest powodem, dla którego nie jest on 

wytrwały w wypełnianiu prawa przez całe swoje życie, i tak powoduje, że jego dusza, kiedy opuszcza ten 

świat i wchodzi do świata duchowego, stwierdza, że znalazła się w miejscu, gdzie nie widzi cudów, które 

sobie wyobrażała, ani nie odczuwa najwyższej błogości, do której myślała, że jest uprawniona. 

41 Czy wiesz, co dzieje się z tymi istotami, które były pewne, że pójdą do nieba, a zamiast tego 

znalazły tylko zamieszanie? Ponieważ na ziemi nie byli już u siebie, ponieważ nie mieli oparcia w fizycznej 

powłoce, ani nie mogli wznieść się na wyżyny, na których znajdują się sfery duchowego światła, stworzyli 

sobie świat, który nie jest ani ludzki, ani głęboko duchowy, nie zdając sobie z tego sprawy. 

Wtedy dusze zaczynają się zastanawiać: czy to jest niebo? 

Czy to jest dom, który Bóg przeznaczył dla dusz po tak długiej wędrówce na ziemi? 

42 Nie ─ mówią inni ─ to nie może być "łono Pana", gdzie może istnieć tylko światło, miłość i 

czystość. 
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43 Stopniowo, poprzez refleksję i ból, dusza dochodzi do zrozumienia. Rozumie ona Boską 

sprawiedliwość, a oświecona światłem swego ducha, osądza swoje przeszłe uczynki, odkrywając, że były 

one marne i niedoskonałe, że nie były godne tego, w co wierzyła. 

Potem, w wyniku tej introspekcji, pojawia się pokora i pragnienie powrotu na te drogi, które miała za 

sobą, aby zmazać plamy, naprawić błędy i czynić prawdziwie zasłużone rzeczy przed swoim Ojcem. 

44 Trzeba oświecić ludzkość w tych tajemnicach, aby zrozumiała, że życie w materii jest dla 

człowieka okazją do zdobycia zasług dla jego duszy, które podniosą ją aż do momentu, gdy zasłuży na 

życie w sferze wyższej duchowości, gdzie musi na nowo działać zasłużenie, aby nie pozostać w tyle i wciąż 

wznosić się z poziomu na poziom; bo "w domu Ojca jest wiele mieszkań". 

45 Zasługi te zdobędziecie przez miłość, jak was nauczyło odwieczne prawo Ojca. W ten sposób 

wasza dusza będzie postępować krok po kroku po drabinie do doskonałości, poznając wąską ścieżkę, 

która prowadzi do Królestwa Niebieskiego ─ prawdziwego nieba, którym jest doskonałość duszy. 

46 Przyjmij tych, którzy przychodzą do mnie, aby odnaleźć drogi pokoju i miłości. Tych ludzi 

przyjmuję i uświadamiam im, że czeka ich duchowe zadanie. 

47 Uczniowie, będziecie walczyć ze Mną, będziecie pracować blisko waszego Mistrza, i tak będziemy 

przemierzać drogę, która doprowadzi was na szczyt góry. Przyjdziecie do mnie z pokorą, nie prosząc, aby 

wasz Ojciec dał wam ten czy inny dar, ale aby chętnie przyjąć to, co On przewidział dla każdego ze swoich 

dzieci. 

48 Macie światło w waszej duszy, a co więcej, przeszliście już daleko na drodze prób, które uczyniły 

wasze doświadczenia owocnymi, i dlatego nie pozwalacie już sobie na to, by zdominowała was próżność 

pragnienia bycia wielkim, by być podziwianym i służonym. 

49 Kto oprócz mnie mógłby panować nad duszami i kierować ich losem? Nikt. Dlatego ten, który 

zamierzał zająć miejsce swego Pana, ponieważ chciał rządzić, stworzył dla siebie królestwo według 

swoich skłonności, upodobań, roszczeń do władzy i próżności ─ królestwo materii, niecnych namiętności i 

nikczemnych uczuć. 

50 Ducha nie ujarzmisz, bo w nim jest doskonała sprawiedliwość. W duszach tylko czystość ma 

władzę nad szlachetnymi uczuciami, tylko dobroć je porusza ─ jednym słowem, dusza żywi się tylko 

prawdą i dobrem. 

51 Dlatego, o uczniowie, chociaż widzicie, że jesteście obficie obdarowani i rozumiecie, że posiadacie 

dobro, którego nie wszyscy posiadają, nie powinniście czuć się od nikogo wyżsi. Oddajcie wszystko, co 

posiadacie, na służbę mojej Sprawy, gdyż jest ona naznaczona miłością i powinniście poświęcić jej całe 

swoje życie, aby w ten sposób być użytecznymi dla waszych bliźnich. 

52 Zniszczcie imperium próżności, które stworzyliście. Panuj nad ludzkimi namiętnościami i pozwól 

swojej duszy ujawnić się w jej najgłębszym wnętrzu, pełnym miłości i światła, które daje ci mądrość. 

We wszystkich działaniach w swoim życiu staraj się brać Jezusa za wzór. On nie został wysłany na 

ziemię, aby odpokutować za grzechy lub otrzymać wyrok Ojca. Chrystus, który mówi do Ciebie dzisiaj 

ponownie, zszedł do serc ludzi, aby ustanowić w nich swoje królestwo miłości, sprawiedliwości i prawdy. 

On nie przyniósł do ludzi materialistyczne doktryny, ani niesprawiedliwe prawa. On nie przyszedł, aby 

wzbudzić chciwość ludzi, ani karmić ich namiętności. Przyniósł naukę o miłości, która jest moralnością 

duszy. Dlatego powiedział do tłumów: "Królestwo moje nie jest z tego świata". 

53 Pytacie mnie w głębi swojego serca, jak to możliwe, że wielkie istoty duchowe buntują się i chcą 

działać przeciwko Bogu. Powiem ci to: Ci, którzy powstają przeciwko mnie, nie są jeszcze prawdziwie 

wielcy. Są to niedoskonałe duchy, które były w stanie rozwinąć jedną część swoich zdolności, a zaniedbały 

rozwój innych. Ich inteligencja została rozwinięta, ale nie szlachetne uczucia ich duszy. 

54 To jest powód, dla którego zwróciłem wam wtedy uwagę, że człowiek nie żyje samym chlebem. 

Albowiem oprócz nauk ziemskich, które ziemia mu przekazuje, do zupełnej doskonałości potrzebuje on 

światła ducha, które może otrzymać tylko w naukach Moich. 
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55 Wy, ludzie: Przez wiele wieków wędrowaliście po ziemi, zawsze obciążeni ciężarem waszych 

namiętności. Ale koniec nadszedł, już jesteście w erze waszego duchowego wyzwolenia, w którym dusza 

będzie panować w ciele, które będzie jej sługą, i w którym będzie mieć nieskończoność jako swój dom. 

56 Wkrótce będziesz wiedział, skąd przyszedłeś i dokąd zmierzasz, abyś wiedział, jak zapewnić światu 

miejsce, które powinien zajmować w twoim życiu, a duszy miejsce, które powinna zajmować w twoim 

istnieniu. 

57 Te słowa, które mam zamiar wam przekazać, mają charakter proroczy, abyście mieli bodziec, 

abyście mogli się wysilić i liczyć na światło nadziei w waszej przyszłości. 

58 Ci, którzy idą przez świat, wylewając łzy z powodu swoich bólów, nie myślcie, że ich opuściłem. 

Sprawdzam ich cierpliwość i czekam tylko na to, aż osiągną oczyszczenie, aby potem mogli powiększyć 

liczbę Moich wyznawców. 

59 Duchowość przyjdzie do ludzi, rozwieje ich wątpliwości, sprawi, że powrócą na bezpieczną 

ścieżkę, że ujrzą światło prawdy. Wtedy ludzie powiedzą: "Spełniło się słowo Pana, gdy powiedział nam: 

'Każde oko Mnie ujrzy'." 

60 Musicie wiedzieć, że ból w tym czasie jest bardzo duży, ponieważ dusza człowieka spłaca teraz 

długi, o których wasze serce nie wie, i wymazuje plamy, które były w was przez długi czas. Nie wiesz, kim 

jesteś i jakie były twoje dzieła na długiej drodze, którą przebyłeś. Ale teraz wy, którzy znacie to 

objawienie, musicie uzbroić się w cierpliwość i poddać się. To was podniesie na duchu i pomoże wam 

osiągnąć oczyszczenie. 

61 Zapewniam was, że na razie nie jest konieczne, abyście znali swoją przeszłość, wystarczy, że 

będziecie mieli intuicję lub przeczucie, że w innych czasach popełniliście błędy, które teraz powinniście 

naprawić. Z drugiej strony pragnę, abyście przez Moje słowo poznali wiele z waszej przyszłości, gdyż to 

światło zrodzi w waszych sercach nadzieję na osiągnięcie życia w pokoju i świetle, w którym dusza i ciało 

rozwijają się ku górze. Nadejdą bowiem czasy, gdy zapanuje harmonia między tym, co fizyczne, a tym, co 

duchowe. 

62 Moje światło oświetli wszystkie drogi, a sekty i religie zobaczą przed sobą jedną drogę, jedno 

prawo: Prawo Miłości Boskiego Ducha. Będzie to uniwersalna Nauka, która zjednoczy wszystkie dusze. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 185  
1 Błogosławię was, ponieważ wierzycie, że to mój duch daje wam to pouczenie, chociaż słyszycie 

moje pouczenia za pomocą ludzkiego umysłu. 

2 Nie zważacie na niedoskonałości nosiciela głosu, interesuje was tylko zrozumienie boskiego 

znaczenia. Ci, którzy w ten sposób studiują moje słowo, są tymi, którzy odkrywają prawdę. Oni będą 

uczniami, którzy jutro wyruszą, aby wyjaśnić ludziom moją naukę. Sprawią, że zrozumieją ci, którzy 

błądzili w interpretacji pism z minionych czasów. Aby bowiem odkryć prawdę moich objawień, nie należy 

trzymać się materialnego znaczenia słów, ale szukać znaczenia duchowego, które jest istotą, która jest 

prawdą i życiem. 

3 Dlatego poddałem ten lud próbie, która jest jednocześnie głęboką nauką, ponieważ dałem Moje 

słowo za pośrednictwem ludzkiego intelektu, wskazując mu, aby nie przejmował się zewnętrzną formą 

słowa, ale wnikał w jego sedno, aby odkryć jego znaczenie. Z tą instrukcją ten lud będzie mógł wyjaśnić 

tym, którzy szukają interpretacji Moich poprzednich przesłań, sposób mentalnego odkrywania zawartości 

znaczeniowej każdej nauki, fragmentu, czy jakiegokolwiek 

Przypowieść odkrywa ─ prawdę, która jest jedna. 

4 Widzę też wśród tego ludu tych, którzy stopniowo zrozumieli, że im większe przygotowanie ich 

duszy i ciała, tym obfitsze i wyraźniejsze są moje pouczenia przez głosiciela. Ach, gdyby tylko wszystkie te 

tłumy naprawdę dążyły do tego, aby okazać się godnymi mojej łaski, jakże wielka i doskonała byłaby moja 

manifestacja! 

Ale wciąż widzę, że wiele serc szuka zewnętrznego kultu, aby móc wierzyć w Moją Obecność, nie 

rozumiejąc, że zamiast pozwolić swoim duszom wznieść się swobodnie, zatrzymują je na materialnym 

ołtarzu, rozpraszając je bezużytecznymi ceremoniami i męcząc zwyczajowymi tradycjami. Zaprawdę 

powiadam wam, dla was ten czas już minął. 

Długo odświeżaliście swoje zmysły w blasku kościołów, długo podziwialiście dzieła sztuki waszych 

bliźnich. Teraz musisz zostawić to wszystko za sobą, aby twoja dusza mogła osiągnąć przeznaczone jej 

cudowne życie, nasycić się światłem w chwilach modlitwy w nim i przekazać swemu ciału wszystkie 

radości i natchnienia, które otrzymuje w czasie uniesienia. Wtedy uświadomicie sobie, jak ubogie i 

niezdarne były formy, za pomocą których świat starał się przedstawić Boskość. 

5 Wasza dusza przeszła z okresu dzieciństwa do okresu dojrzewania i dlatego w jej życiu musi 

nastąpić zmiana. 

6 W dawnych czasach przyjmowałem od twojego ducha wszystkie ofiary, które mi składał, nawet 

jeśli zawierały one wiele niewiedzy i niedoskonałości. Dzisiaj tylko to, co jest czyste, szczere i prawdziwe, 

będzie mogło do mnie dotrzeć. 

7 Czy widzicie, jak piękne są te kwiaty z waszych ogrodów, które czasami mi ofiarowujecie? 

Zaprawdę powiadam wam, że nawet tego daru nie mogę otrzymać w tym czasie, bo te kwiaty nie są 

waszym dziełem, lecz moim; lecz to, co powinniście mi ofiarować, to duchowe kwiaty waszego serca, to 

znaczy wasze dobre uczynki, wasze czyste modlitwy, wasze cnoty. 

8 Nie oszukujcie się więcej, nie próbujcie już zastępować zewnętrznością tego, co musi być głęboko 

duchowe. Nie bójcie się burzyć ograniczeń, nie bójcie się spojrzeć prawdzie w oczy. Niebo należy tylko do 

odważnych i pełnych entuzjazmu. 

9 Kiedy już wyeliminujecie w swoich sercach wszelki fanatyzm i bałwochwalstwo i nauczycie się 

modlić z ducha do ducha, dotrzecie do prawdziwego ołtarza Pańskiego, tego, który nie jest z tego świata. 

Na tym ołtarzu będziecie mogli złożyć swoją ofiarę, która będzie ofiarą waszych dobrych uczynków i która 

będzie piękniejsza w moich oczach niż kwiaty waszych ogrodów. Bo dobre uczynki twojej duszy nigdy nie 

zwiędną. 

10 Wy, tłumy ludzi: Otwórzcie wasze serca, aby spłynęła na nie rosa Mojej łaski. Chcę, aby ten naród 

był jak ogromny ogród, w którym kwitną najpiękniejsze kwiaty myśli, serca i duszy, które będę 

pielęgnować. 
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11 Ludzie: Kiedy mówię do was o nabożeństwach i ofiarach z jasnością, z jaką objawiam Moje słowo, 

czy odczuwacie ból, ponieważ odsuwam was od waszych poprzednich przekonań? Nie, Mistrzu", mówisz 

do mnie. 

12 Powodem tego jest to, że w moim słowie jest balsam i światło, które nie pozwala, aby w 

jakimkolwiek umyśle powstała dwuznaczność, ani aby jakiekolwiek serce było zasmucone. 

13 Chcę, abyście w ten sam sposób rozmawiali z waszymi bliźnimi, kiedy próbujecie otworzyć ich 

oczy na Światło. Róbcie to z taką jasnością i miłością, jakiej użyłem w stosunku do was, a nie pozostawicie 

w ich sercach bólu, lecz raczej pokój i światło. 

14 W wypełnieniu boskiej obietnicy dałem się wam poznać w tym czasie. W znaczeniu, które jest 

zawarte w rdzeniu tego słowa, byłem z wami całkowicie. Kto odnalazł to znaczenie, odczuł mnie. Ci 

natomiast, którzy poprzestali na ocenianiu zewnętrznego wyglądu mojej manifestacji, nie byli w stanie 

odkryć mojej prawdy. 

15 Podczas gdy niektórzy byli w najwyższym zdumieniu słysząc moje słowa, inni nie poczuli 

najmniejszego drżenia, ani nie uświadomili sobie mojej obecności i tego, że mnie słyszeli. 

16 Kiedy Moje słowo nie będzie już słyszane przez tych głosicieli, wiele serc będzie płakać z powodu 

końca tego czasu, tak jak będą tacy, którzy, chociaż Mnie słyszeli, nie będą świadomi dobra, które 

posiadali, a które utracili, ponieważ nie wiedzieli, jak z niego korzystać. 

17 Przyjdą czasy, kiedy to słowo będzie rozgłaszane w wielu miejscach. Ale wtedy stanie się to przez 

świadectwa tych, którzy je usłyszeli, zrozumieli i uwierzyli, a wy będziecie świadkami, że wielu z tych, 

którzy nigdy nie mieli łaski usłyszeć moich nauk, będzie mogło odkryć Boskie znaczenie, które one 

posiadają jako skarb, i będą oni z przekonaniem i wiarą wołać: "To jest Słowo Mistrza!". 

18 Zobaczycie waszych bliźnich płaczących z błogości, wewnętrznie poruszonych Moim przesłaniem, 

i zobaczycie ich lamentujących, że nie należą do Moich wybranych. Wtedy poczujecie wyrzuty sumienia, 

że chociaż byłem z wami tak długo, wasze serca nie okazały wiary i miłości, którą zobaczycie, jak pączkuje 

w waszych bliźnich tylko dzięki waszemu świadectwu. 

19 Wśród tych tłumów odkryjesz tych, którzy przeczuwają to, co duchowe, natchnionych, tych, 

którzy przewidują komunię ducha z duchem, jasnowidzów i tych, którzy posiadają dary i zdolności ducha 

w pełnym rozwoju. 

20 Czy myślicie, że Ja daję Moje słowo wszystkim narodom świata? Nie, to nowe Moje objawienie 

jest podobne do tych z czasów minionych, w których objawiłem się tylko jednemu ludowi, ale miał on za 

zadanie iść i głosić Dobrą Nowinę oraz siać nasiona, które otrzymał w Moim przesłaniu. 

21 Pamiętajcie, że moje ziarno zakiełkowało z największą mocą w innych krainach tylko dzięki 

świadectwu moich apostołów. 

22 Pamiętajcie, umiłowani ludzie: Jeśli inni ludzie wierzyli tym świadectwom, to dlatego, że ci, którzy 

je dawali, umieli to robić z całą miłością i prawdą, do jakiej zdolne było ich serce. Mówię wam to, bo jeśli 

chcecie, aby świat uwierzył mi przez was, musicie się przygotować, aby być jak ci apostołowie w swojej 

miłości, w swojej pokorze, w swojej duchowości i w swojej wierze. Wtedy świat ujrzy tę naukę jako 
prawdę, a Moje Słowo będzie święte dla ludzi. Wtedy zobaczysz, jak twoi bliźni chętnie czytają pisma 

powstałe dzięki mojemu słowu, i zobaczysz, jak tłumaczą je na różne języki, aby wszystkie ludy mogły je 

poznać. 
23 Zobaczycie, jak to słowo, do którego ten lud tutaj tak się przyzwyczaił, które zostało tak 

zdegradowane przez tych, którzy je najbardziej słyszeli, będzie jutro jak oaza dla tych, którzy wiele cierpią 

na ziemi. Zobaczycie, jak będzie ona balsamem i życiem, pokarmem i światłem w życiu tych, którzy łakną i 

pragną prawdy, miłości i sprawiedliwości. 

24 Mężczyźni i kobiety, którzy od dawna słyszą moje słowo i którzy podjęli się zadań w tym Dziele: 

pozwólcie, by moje słowa poruszyły wasze serca, pozwólcie, by Duch przemówił w najgłębszym wnętrzu 

waszej istoty. Wiele jedliście z owocu drzewa żywota, ale co uczyniliście z ziarnem? Dlaczego nie 

wszystko, co siejesz, pochodzi z ziarna, które ci dałem? Widzę, że używacie również własnego ziarna, 
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które dodajecie do tego, co powierzyłem waszej opiece. Kto z was nie rozumie, co mówię do was w tych 

chwilach? 

25 Nie pochwalam wszystkich prac, które wykonujecie. Mówię wam, że nie powinniście dodawać 

żadnej nieuczciwości do dobra, które czynicie, bo wtedy nie będziecie już siać Mojej prawdy, tak jak ją 

wam objawiłem, a jutro, gdy nadejdzie godzina, aby wasz duch zebrał owoc swego zasiewu, naturalnie 

stwierdzi, że ten owoc odpowiada dokładnie temu, co zasiał na swojej drodze życia. 

26 Jestem istotą wszystkiego, co jest stworzone. Wszystko żyje dzięki mojej nieskończonej mocy. 

Jestem w każdym ciele i w każdej formie. Jestem w każdym z was, lecz konieczne jest, byście się 

przygotowali i uczynili się otwartymi, byście mogli mnie odczuć i odnaleźć. 

27 Ja jestem tchnieniem życia dla wszystkich istot, bo Ja jestem Życiem. Dlatego dałem wam do 

zrozumienia, że jeśli macie Mnie przed oczami we wszystkich waszych dziełach, nie jest konieczne, 

abyście przedstawiali Mój obraz w glinie lub w marmurze, abyście Mnie adorowali lub czuli Mnie blisko 

siebie. Ten brak zrozumienia posłużył jedynie do doprowadzenia ludzkości do bałwochwalstwa. 

28 Dzięki Mojemu słowu wyczuwacie harmonię, która istnieje pomiędzy Ojcem i wszystkim, co 

zostało stworzone, rozumiecie, że jestem istotą, która żywi wszystkie istoty i że jesteście częścią Mnie. 

29 Na tyle, na ile rozumiecie sens swojego życia, przeznaczenie duszy i cel ewolucji, wchodzicie w 

życie duchowe. W ten sposób zapominacie o formach, które mi dawaliście, w których mnie szukaliście i 

stopniowo wygaszacie fałszywe przekonania i błędne idee, w których ta ludzkość była uwięziona przez 

tyle wieków. 

30 Dusza będzie mogła rozwijać się na podstawie swoich zdolności, aż osiągnie doskonałość. Lecz Ja 

jestem Mistrzem, który zawsze stał przy was na waszej drodze rozwoju, żeby wasze życie nie było jałowe. 

31 Gdy staniecie się ludźmi dobrej woli, wasze życie wejdzie w harmonię z doskonałością całego 

stworzenia. Osiągniecie światło prawdziwej wiedzy, a owoce waszych dzieł dadzą wam wieczny pokój. 

Wasza fizyczna część jest substancją, która rozpuści się na atomy w stworzeniu. 

To zrozumieliście, ale dla wielu nieśmiertelne życie duszy jest niepojęte. Rozumieją tylko to, co widzą 

ich oczy, lub co udowadnia ich nauka. Gdzie są ci, którzy mieszkali z tobą w tym ziemskim życiu? Nie 

wiesz. Można sobie tylko wyobrazić, że żyją w świecie światła. Na to Mistrz mówi wam: Wielu z nich jest 

wokół was. Dusza ma zarówno zdolność do zajmowania miejsca, które Ojciec wyznaczył jej w zaświatach, 

jak i do wykonywania zadania z wami. Taka jest moc duszy duchowej. 

32 Jeszcze nie zrozumieliście tych nauk. Lecz żeby otrzymać rozwój tej zdolności, konieczne byłoby, 

żebyście wypełnili to, co powiedziałem wam w Drugiej Erze: Człowiek, żeby otrzymać Moją łaskę, 

powinien być w swojej czystości jak dziecko. 

33 Ale nie możesz już czuć się pozostawiony sam sobie. Z każdą pracą, którą człowiek wykonuje, 

wiąże się wpływ ducha światła. Świat duchowy działa na organy ludzkiego umysłu i kieruje nimi. Ten 

świat jest większy i piękniejszy niż ten, który oglądasz swoimi oczami. Jest to świat światła i doskonałej 

harmonii. Jego mieszkańcy są ze Mną i zjednoczeni ze Mną czuwają nad stworzeniem. 

34 Ale czy możesz, choć znasz i wierzysz w te nauki, nadal lamentować, że ludzie, których kochałeś 

na tym świecie, przeszli do następnego świata, wiedząc, że czuwają nad tobą? Dlaczego myślisz o nich w 

ich ludzkiej postaci, skoro są teraz czysto duchowe? 

35 Dzisiaj mówiłem wam o tym, co nazywacie tajemnicą innego życia. 

36 Tylko ja mogę ujawnić wam te nauki. Ludzie nie mogą, ponieważ nie przeniknęli do ukrytej 

mądrości. 

37 Musiałem was przygotować, abyście mogli wejść do mojego sanktuarium i usłyszeć kolejną z 

moich nauk. Widzę bowiem, że najpierw musiałeś zaimponować swoim zmysłom, aby twoja dusza mogła 

się wznieść. Wasze oczy szukały obrazu, który mógłby wam mówić o Mojej Obecności, wasze uszy 

oczekiwały na muzyczne tony pieśni kościelnych, aby oczyścić serce z ziemskich trosk, a nawet kadzidło i 

zapach kwiatów były konieczne, abyście mogli myśleć o Mnie, choćby tylko przez kilka chwil. Ponieważ 

jednak wszystkie te elementy liturgiczne znajdowaliście tylko wewnątrz kościołów przeznaczonych do 

tego nabożeństwa, poza nimi nie mogliście pojąć ani nawet odczuć Mojej obecności. Dzisiaj, przeciwnie, 
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zamiast rozwijać zmysły waszego ciała, wasze duchowe przygotowanie zaczęło budzić waszą duszę do 

lekceważenia tego, co odnosi się do zmysłów fizycznych. 

38 Wasze oczy nie szukają już obrazu, który mógłby wam przedstawić Boskość, wasze uszy nie 

domagają się już tych dźwięków, które były wam potrzebne, żebyście na chwilę zapomnieli o bodźcach 

świata. Już nie czekacie, aby uczestniczyć w celebracji Boskiego nabożeństwa, aby uwierzyć, że jestem 

obecny tylko w tym akcie i w tym miejscu. 

39 Jedyną rzeczą, którą dzisiaj macie na sercu, jest to, jak oczyścić wasz umysł, jak oczyścić wasze 

serce, abyście mogli przyjąć, odczuć i zrozumieć Boskie znaczenie mojego słowa; i wiecie, że nie ma 

lepszego środka do tego, jak medytacja i modlitwa. 

40 Dziś każda rzecz, która może być umieszczona przed twoimi oczami, przeszkadzałaby ci, a 

najlepsza muzyka wydawałaby się zbyt uboga w porównaniu z niebiańskim koncertem mojego słowa. I 

zamiast pomóc ci w twoim nabożeństwie, te rzeczy mogą skończyć się przeszkadzaniem ci. Nie 

potrzebujecie i nie chcecie niczego zewnętrznego, dlatego przyzwyczailiście się do zamykania oczu w 

czasie, gdy otrzymujecie moje obwieszczenie. Ponieważ dusza, w swoim najwyższym pragnieniu 

wzniesienia się, chce pozbyć się wszelkiego kontaktu z tym, co materialne. 

41 Dawniej ołtarz, który wznosiliście dla mojej Boskości, był daleko od was, dziś wznieśliście go w 

waszych sercach. Wasza ofiara, która przez długi czas była materialna, teraz została zastąpiona przez 

duchową manifestację. Wiesz, że w moich oczach Twoja miłość jest piękniejsza niż najpiękniejszy kwiat w 

Twoich ogrodach, i że przebaczenie, którego udzielasz bliźniemu, jest dla 

Ja ma większą wartość niż skrucha, z którą wcześniej myślałeś, aby zmyć swoje plamy. 

42 Słyszę was w ciszy, dla mnie nie jest konieczne, abyście poruszali wargami. Nie jestem 

grzesznikiem, który słucha innego grzesznika. Ja jestem w duchu, i to waszą duszę słyszę, i to ona próbuje 

się podnieść i porozumieć ze mną. 

43 Wielu usłyszało moje słowo w tym czasie, ale nie wszyscy przyjęli je jako prawdę. Oczywiście, nie 

wszyscy doszli do czasu, kiedy mogą zrozumieć tę naukę. W każdym czasie było wielu powołanych, ale 

tylko nieliczni zostali ostatecznie wybrani ─ z powodu, który wam dzisiaj przypominam: tylko ci, którzy 

rozumieją, czują i wierzą w czas, są wśród tych, którzy pozostali i przygotowują się, aby pójść za Mną. 

Czasami widzicie, że wasi koledzy przychodzą z pozorami bycia duchowo bardzo zaawansowanymi i 

zrozumienia Mojej Nauki o miłości. Potem widzicie, że nie przyjęli za prawdę tego, co otrzymali w Moim 

słowie, a to dlatego, że nie przede wszystkim ludzka inteligencja może Mnie odkryć, lecz duch, jeśli jest w 

nim miłość. Nie należy mylić jednego z drugim. 

Z drugiej strony, widzicie niektórych z waszych współtowarzyszy, którzy przychodzą na moje 

przejawienie, którzy wydają się niewykształceni i zbyt zmaterializowani, których nawet w najmniejszym 

stopniu nie spodziewacie się, że będą w stanie emocjonalnie uchwycić moje słowo, i jesteście zdumieni 

ich wrażliwością i zrozumieniem, które wydają się osiągać. Przyczyną tego jest to, że są oni niezdarni na 

zewnątrz, w swoim człowieczeństwie, ale w swoim wnętrzu osiągnęli bardzo duży rozwój duchowy. 

44 Nie zawsze ci, którzy uwierzyli, budzą się do wiary od pierwszej chwili. Prawie wszyscy z nich 

zmagali się wewnętrznie. Odkryłem w ich sercach następujące ─ lub podobne ─ pytania: "Czy to prawda? 

Czy to możliwe, że spotykam się tu z obecnością Pana? Czy to możliwe, że znajdę tu uzdrowienie z moich 

dolegliwości, które tak długo uważałem za nieuleczalne?". A jednak, gdy otrzymali ten cud, niektórzy 

jeszcze pytali Mnie: "Czy to On mnie uzdrowił?". 

Ale było też wielu takich, którzy uwierzyli od pierwszej chwili, gdy usłyszeli mój głos, a byli nawet tacy, 

którzy jeszcze zanim usłyszeli moje słowo, już wierzyli w to samo. 

45 To, co najbardziej dręczyło umysły wielu ludzi, to bieda, nędza, w której się objawiłem. Byli oni 

bowiem przyzwyczajeni do ostentacji obrzędów i wystawnego bogactwa w kościołach materialnych. Ale 

powiadam wam, że tak jak kiedyś osądziłem próżność ludzi, ukazując im Moją prostotę, tak i dziś stronię 

od fałszywych widowisk i pragnę ukazać się nie tylko wśród ubogich, ale nawet wśród grzeszników. 

46 Jutro, kiedy ludzie spokojnie przestudiują sposób Mojego objawienia się i porównają go z 

proroctwami zawartymi w Piśmie Świętym, i dokładniej zbadają sferę działalności, w której się objawiłem 
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i w której rozwinęło się Moje objawienie ─ naród, który wybrałem i lud, który powołałem ─ dojdą do 

bezwarunkowej opinii, że wszystko zostało wykonane w doskonałości, a proroctwa jako całość wiernie się 

wypełniły. 

47 Oto przemawiam do ludzi na nowo, przemawiam do nich Moją Boską Istotą, ale słowami i 

pojęciami, które są w ich zasięgu. Ale podczas gdy jedni wierzą we Mnie tylko z powodu Boskiej istoty, 

którą znajdują w Moich słowach, inni potrzebują tego, co wy nazywacie cudami, aby uwierzyć. Dlatego 

mówię wam, że jesteście tymi samymi ludźmi, co ci z Drugiej Ery, którzy przynosili do Mnie swoich 

chorych, nieuleczalnie chorych dla ludzi, aby sprawdzić Moją moc. 

48 Znajduję jednych ślepych, innych chromych, wielu trędowatych, a jeszcze innych opętanych przez 

pomieszane duchy. Wszystkich was uzdrowię i zaprawdę powiadam wam, że nikt nie zginie. Lecz muszę 

wam również zaznaczyć, że powinniście być przygotowani, gdyż cuda tego czasu będę czynił bardziej w 

waszej wywyższonej duszy niż w waszym ciele. 

49 Łazarz nie będzie jedynym, przez którego dam wam poznać zmartwychwstanie. Ja wskrzeszę 

wszystkich "umarłych". 

50 Wy, rzesze ludzi, oto macie Moje słowo. Możecie mi wierzyć lub nie wierzyć, kochać mnie lub nie 

kochać. Lecz zaprawdę, powiadam wam, nie nadejdzie już czas, gdy nie usłyszycie tych lekcji mądrości, 

tych Boskich wykładów w tej formie. Jeśli chcecie mnie usłyszeć po 1950 roku, musicie wejść w duchu do 

Poza. Pamiętajcie, że powiedziałem wam: "Królestwo moje nie jest z tego świata". 

Mój pokój niech będzie z tobą! 



 

73 

Instrukcja 186  
1 Witajcie wszyscy ci uczniowie, którzy zbliżają się do Mnie, aby pogłębić swoją wiedzę. Szczęśliwi i 

błogosławieni są wszyscy ci, którzy chcą jasno poznać prawdę Moich nauk. 

Czynicie dobrze, jeśli chcecie rozerwać zasłonę, która zakrywa wasze duchowe oczy. Ciężka 

odpowiedzialność ciąży na tych wszystkich, którzy nie podejmują wysiłku, aby wniknąć głębiej w 

tajemnice mojej ukrytej mądrości. 

2 Kiedy w końcu zmęczą się przyjemnościami, które przynosi im ciało? Kiedy zrozumieją, że te 

przyjemności uniemożliwiły im cieszenie się orzeźwieniem duszy? Są wasalami królestwa grzechu, są 

niewolnikami swoich namiętności i chodzą po świecie jak głusi, ślepi, chromi i trędowaci, nie zdając sobie 

sprawy ze swoich odchyleń. Kiedy ktoś wreszcie zrozumie, że jego dusza jest chora, nie wie, jak szukać 

lekarstwa w świetle, które promieniuje z mojego Ducha. 

3 Ślepy prowadzi ślepego: Tak więc widzę wiele narodów świata, więcej niż wystarczająco ludów 

ziemi. Cnota stała się słaba, a dobre uczucia zostały utracone. Serce ludzkie, w którym powinny się rodzić 

wszystkie szlachetne uczucia i każda wzniosła myśl, stało się dziś źródłem egoizmu, wad i odchyleń. 

4 Co jest dziwnego w tym, że twój Pan, który kocha cię nieskończenie, przychodzi do ciebie dzisiaj, 

aby dać ci broń, z którą można walczyć ze złem, które jest we wszystkich ludzi? 

5 To prawda, że moje nauczanie jest bronią, świetlną szabelką, która uderza w serce i trafia w 

najwrażliwsze miejsca. 

dotyka mężczyzn. Wola zwycięstwa nad złem jest tym, czego potrzebujecie, a tą siłą dla waszej duszy jest 

to, co daje wam moje słowo. Największą i najszlachetniejszą bitwą, w której chcę widzieć was 

zwycięzcami, jest ta, którą toczycie przeciwko samym sobie, aby zapanować nad swoimi namiętnościami, 

egoizmem i zmysłowością. Przy każdej okazji, niech ta wielka bitwa wybuchnie w tobie. 

6 Z jednej strony jest dobra wola, rozum, sprawiedliwość i miłość, z drugiej zaś zgubne ludzkie 

namiętności. Ale światło zatriumfuje nad ciemnością. Gdybym wiedział, że tak nie będzie, nie 

pozwoliłbym ci angażować się w bezużyteczną i bezowocną walkę o twoją duszę. 

7 Kiedy myślicie o patriarchach, o prorokach lub o moich apostołach, nie myślcie o nich jako o 

ludziach wyjątkowych, ponieważ wszyscy oni zostali stworzeni z tej samej istoty, z której wy zostaliście 

stworzeni. Ale byli to ludzie, którzy podjęli wysiłek, aby pozostać na ścieżce światła, trzymać się prawdy, 

zawsze przestrzegać mojego Prawa i żyć w dobroci. Ich wola nie osłabła, dlatego pozostawili dzieła, które 

są przykładem dla ich braci w mężczyznach. 

8 Czy rozpoznajesz tych ludzi, którzy biegają po przyjemności, wygody, lub po prostu chleb 

powszedni, obojętny na dary ducha, niereceptywny na prawdy, które ujawniają życie wieczne do Ciebie? 

Później zobaczycie ich ochoczo biegnących do duchowego sanktuarium, aby stać się współpracownikami 

prawdziwego Kościoła. 

9 To właśnie w moim Boskim Słowie ludzie znajdą światło, które nauczy ich korzystać z siły, którą 

dusza w sobie zawiera, i nauczy ich twardo stąpać po ścieżce prób, którą jest życie. Kto ogląda moje 

światło, nie robi fałszywego kroku, ani się nie potyka. 

10 Musicie zgłębić moje słowo, bo jeśli tego nie zrobicie, ujrzycie tajemnice, w których Mistrz 

przemówił do was wyraźnie i w sposób doskonały. Bóg nie ma tajemnic dla człowieka. Rzecz w tym, że raz 

nie posuniecie się do Światła, a innym razem przedwcześnie poznacie objawienia. Brud, w który popadł 

człowiek, jest powodem, że nie zrozumiał on wielu moich nauk, choć już czas, aby je zrozumiał. 

11 Czego nauczyłeś się od swoich religii? Na cóż wam się zda mówienie, że wierzycie w to czy tamto, 

jeśli wasze życie nie podporządkowuje się przestrzeganiu zasad, które zalecają, ani nie staracie się przez 

nie zbliżyć do Mnie? 

12 Jeśli chcecie wiedzieć, czy wypełniacie Boskie prawo, zapytajcie siebie, czy zbieracie żniwo miłości 

w świecie. 
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13 Mam wam wiele rzeczy do powiedzenia w tym czasie, abyście zrozumieli, że jestem gotów dać 

wam Moje Królestwo Niebieskie. Ale do tego trzeba uwolnić swoją duszę duchową, bo ona będzie tą, 

która mnie przyjmie. Wtedy zobaczycie mnie i poczujecie. 

14 Będzie przymierze pokoju między ludźmi dobrej woli. Ale zwracam wam uwagę, że nie 

powinniście czekać, aż znajdziecie się w duchowej ojczyźnie, aby zawrzeć to przymierze. Zasługą jest to, 

że tutaj, gdzie świat otrzymał Krew Baranka jako Nasienie Miłości, wy składacie Ojcu hołd wdzięczności i 

najlepszą ofiarę: wasze posłuszeństwo, miłując się wzajemnie. 

15 Wierzcie w nieśmiertelność duszy. Mówię wam o tym, ponieważ niektórzy wierzą, że śmierć 

zniszczy istnienie tych, którzy trwają w grzechu i wyłączy ich z Życia Wiecznego, pozostawiając ich zamiast 

tego pod wieczną karą. 

16 Ci, którzy przyjmują taki pogląd, źle zinterpretowali niektóre z moich objawień i źle odczytali ich 

znaczenie. Gdyby to było poprawne i możliwe, byłoby to jak wyjaśnienie porażki miłości, dobroci i 

sprawiedliwości. Jakie byłoby więc znaczenie Mojego stania się człowiekiem, Mojej Męki, Mojej Śmierci i 

Mojej Obecności wśród was jako człowieka? Nie zapominajcie, że przyszedłem przez wzgląd na 

grzeszników, chorych, niewolników, głodnych, zagubionych. 

17 Wasza dusza duchowa posiada Życie Wieczne, dane jej przez Boskiego Ducha, a jedyne co umiera 

z człowieka to powłoka, ciało, które dusza zostawia za sobą, by móc wznieść się w górę. Grzech również 

sprawi, że przeminie, jeśli ma w sobie coś takiego, a ciemny opatrunek niewiedzy opadnie z niego jak 

zwiędły owoc. Ale dusza, po każdej z tych "śmierci", których doświadczy w sobie, bez umierania, 

powstanie silniejsza, bardziej świadoma, bardziej świetlista i bardziej czysta. 

18 Czy doświadczyłeś w swoim życiu jakiejś fizycznej pasji, która zawładnęła całym twoim 

jestestwem i uniemożliwiła ci usłyszenie głosu sumienia, moralności i rozsądku? 

Stało się to wtedy, gdy dusza upadła nisko, ponieważ pokusy i moc bestii zła, która mieszka w ciele, 

pokonały ją. 

I czyż nie jest prawdą, że kiedy udało się wam uwolnić od tej namiętności i pokonać jej wpływ, 

doświadczyliście głębokiego poczucia szczęścia i pokoju? 

19 Ten pokój i radość wynikają ze zwycięstwa duszy nad ciałem ─ zwycięstwa odniesionego w 

ogromnej walce, "krwawej" walce wewnętrznej. Wystarczyło jednak, by dusza nabrała nowych sił i 

powstała, pobudzana i radzona przez sumienie, a już pokonała impulsy ciała i uwolniła się od 

przyzwolenia na dalsze popadanie w ruinę. 

W tej walce, w tym wyrzeczeniu, w tej walce z samym sobą, widzieliście jak umiera coś, co mieszkało 

w was, nie będąc waszym życiem. To była tylko bezsensowna pasja. 

20 Zrozumcie więc, że kiedy człowiek pozwala się prowadzić natchnieniom sumienia i 

podporządkowuje wszystkie swoje czyny wyższemu przykazaniu, to tak jakby narodził się w nim nowy 

człowiek, dla którego nie ma śmierci. Będzie on bowiem uważał ciało jedynie za niezbędne okrycie dla 

duszy, a kiedy ta ostatnia wyruszy do swego prawdziwego domu, ciało będzie musiało zapaść się w łono 

ziemi, aby się w nim rozpuścić. 

21 Mówię wam, że nie istnieje "wieczna śmierć", a tym bardziej nie może istnieć wieczne 

zadośćuczynienie. Umiera tylko to, co jest szkodliwe, to, co jest bezużyteczne, to, co jest złe, a pokuta 

musi się zakończyć, gdy zostanie osiągnięte oczyszczenie. Już wtedy powiedziałem wam, że nic w Moim 

Dziele nie zginie. Powiedziałem wam też, że żadne z Moich dzieci nie zginie, a nadto objawiłem wam 

nieśmiertelność duszy, mówiąc: "Ja jestem Życiem, kto we Mnie wierzy, nigdy nie umrze." 

22 Umiłowani: Zamknijcie swoje ludzkie oczy i poczujcie moją obecność "na chmurze". Słyszycie 

ludzki głos, jest to głos nadawany przez nosiciela głosu, którego używam do przekazywania wam mojej 

mentalnej wibracji. Ale kiedy duchowo rozkołyszecie się, odczujecie moją duchową obecność. O 

błogosławiony Trzeci Czas, kiedy każde oko będzie mogło ujrzeć swego Pana! Idolatria spadnie na ziemię, 

a ludzie przyjdą do poznania prawdy w pełni. 
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23 Aby zainicjować ten czas, chciałem przekazać Siebie poprzez wasz własny intelekt, abyście poczuli 

Mnie bliżej, bardziej intymnie, bardziej przynależącego do was. Również w Drugiej Erze zbliżyłam się do 

ludzi, rodząc się wśród nich, żyjąc u ich boku, dzieląc ich bóle i cierpiąc na ich oczach. 

24 Dzisiaj, w moim nowym słowie, tłumy mężczyzn budzą się i tworzą wspólnotę ze sobą. Większość 

z nich składa się z ubogich ziemi, tych, których nazywacie "wydziedziczonymi", ale którym w 

rzeczywistości nie brakuje żadnego z darów, którymi Duch Święty was obdarzył. Dzięki mojej Nauce, 

ludzie ci przebudzili się z letargu i stali się świadomi wszystkiego, co w sobie noszą. W rezultacie 

rozpoczął się w nich rozwój duszy, a ich nieporadność stopniowo zniknęła. Intuicja oświeciła ich istotę, 

natchnienie pieściło ich umysł, dar wzroku oświetlił ich spojrzenie podczas modlitwy, sprawił, że odsunęli 

zasłonę od tego, co duchowe, a także objawił im coś z tego, co przyniesie przyszłość. Dar uzdrawiania, czy 

to przez zwykłe słowo, czy przez namaszczenie, czy nawet przez myśl, wypływał z głębi ich serc, a wiele 

innych zdolności ujawniało się w pokornych uczniach tego Dzieła. 

25 Powodem tego jest to, że ci, którzy nie posiadali niczego na ziemi, kiedy poczuli, że otrzymali 

dziedzictwo od Ojca, oddali całe swoje serce i entuzjazm na służbę tej sprawy i w ten sposób odkryli wiele 

darów łaski, które posiadali, a o których nie wiedzieli. 

26 Jak ludzie mogli odkryć dary, które posiadały ich umysły, skoro ich serca pragnęły jedynie 

posiadać bogactwa ziemi? 

27 Gdyby ludzie wiedzieli, jak się modlić, gdyby zrozumieli, że znam język serca, że rozumiem 

potrzeby ich duszy, że rozumiem nawet ich najmniejsze pragnienie, że wiem, jak interpretować ich myśli, 

jakkolwiek mogą się one wydawać, wysłaliby swoją modlitwę do Stwórcy. Ale człowiek jest światowy i 

zmaterializował swoje uwielbienie Boga i swój rozwój duchowy. Ale jak sprawić, by ludzkość zrozumiała 

swoje błędy? Poprzez wysłanie do niej uduchowionych ludzi, których dzieci żyją w tej wyższej moralności, 

o której uczy moja Nauka. 

28 Ludzkość, ze swoją nauką, ze swoim grzechem, ze swoimi wojnami, ze swoimi doktrynami i swoim 

materializmem, rzuciła wyzwanie Boskiej sprawiedliwości, a ponieważ jej przewinienia były bardzo 

wielkie, mogła spodziewać się jedynie kary. Lecz zobaczcie, jak odpowiedziałem, posyłając ludziom Moje 

Boskie światło, które jest pocieszeniem, objawieniem, przebaczeniem i pokojem, żeby ich oświeciło i 

pomogło im w ich ewolucji. 

29 Człowiek napełnił goryczą kielich, który później będzie musiał wypić. Ale zaprawdę, powiadam 

wam, przez ten ból otrzyma światło. Lecz ja przynoszę do waszych serc światło, które przyjdzie do was 

łagodnie, które przekona waszego ducha poprzez Miłość i prawdziwą mądrość. 

30 Wy, rzesze ludzi, którzy słyszycie teraz ten głos, radujcie się na myśl, że przeznaczono wam 

oglądać moje światło w tym czasie wielkich duchowych zmagań. 

31 Nie śpijcie, bo nie mówię do was tylko przez tych nosicieli głosu. Mówię do was w każdej chwili, 

gdy wasza dusza jest spokojna i może wznieść się, by obcować ze mną. 

32 Abyście mogli używać waszego serca jako przewodnika, pozwólcie mi je uprzednio wygładzić, 

byście poprzez jego uczucia mogli otrzymać Boskie natchnienie. 

33 Nie tylko wy mnie wzywacie, ale wasi bracia i siostry, zgodnie z różnymi religiami, wzywają 

swojego Boga. Ja nie tylko przychodzę do was, Ja, Duch Pocieszyciel, daję pokój każdemu strapionemu 

sercu i duchowi. 

34 Człowiek stworzył w swojej wyobraźni obraz miłości Jezusa i przeniósł go na płótno, nadając mu 

ludzką postać, ponieważ nie mógł reprezentować ducha Stwórcy. 

35 Od wszystkich ludzi, od wszystkich ludów wszystkich czasów, zawsze przyjmowałem ich cześć, ich 

ofiary całopalne, obrzędy i ofiary; bo dla mnie liczy się dobra intencja, a nie czyn. 

36 To prawda, że obrazy, które ludzie mi uczynili, są niedoskonałe, ale Ja nie zatrzymuję się, by 

patrzeć na dzieło obrazu, w którym mnie rozpoznają, lecz dociera do mnie dobra intencja ich zamiaru. 

37 Ale jakże będzie to miłe dla Ojca, kiedy zobaczy, że ludzkość praktykuje uduchowienie, tak jak ci 

ludzie, którzy zaczynają stawiać pierwsze kroki, pozbywając się tego, co powierzchowne i zewnętrzne, 
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aby poczuć, że naprawdę nosicie Mnie w swoich sercach, że jestem w waszych intencjach, kiedy 

zamierzacie wykonać dobre dzieło, że jestem w waszych myślach, kiedy pragniecie obcować ze Mną. 

38 Kto, słysząc ten głos, mógłby wątpić, że chwała Boża objawia się w nędzy ludzkiego ciała? Czy 

zatem Bogu bardziej podoba się objawiać się w chlebie, który jest materią nieożywioną, niż przez Jego 

własne dzieci, człowieka, stworzonego na Jego obraz i podobieństwo, i uważanego za najdoskonalszą 

istotę stworzenia? Dlaczego Światłość, Boski Duch, nie miałby się objawiać przez uprzywilejowane 

stworzenie, stworzone na Jego obraz i podobieństwo? Nie ma nic dziwnego w tym, że Bóg może dać się 

poznać przez organ umysłu człowieka. Ale ta ludzkość jest niewierna i podejrzliwa, ponieważ wiele razy 

została zraniona w swoich najświętszych uczuciach. Dlatego tylko słyszy, a nie słucha. 

39 Serce ludzkie musi być na nowo obrobione dłutem miłości, aby mogły z niego wypłynąć uczucia 

braterstwa i szlachetności. 

40 Ludzkie serce stwardniało do tego stopnia, że pozostaje odrętwiałe w obliczu bólu i nieszczęścia 

bliźniego. Musi jednak odczuć obcy ból i zrozumieć jego przyczynę, aby człowiek mógł iść naprzód na 

swojej drodze rozwoju. 

41 Jeśli człowiek zadowoli się osądzaniem bliźniego, będzie tylko źle osądzał. Ale jeśli spróbuje 

zrozumieć powód jego bólu, ze szlachetną intencją pomocy mu, ukryte pochodzenie tego bólu zostanie 

mu ujawnione, które może następnie złagodzić. 

42 Jak wielu czyni swoje życie nie do zniesienia z powodu braku duchowej wiary, myśląc, że świat 

fizyczny jest jedynym, który istnieje, i wątpiąc, że duch istnieje; dla nich nic nie może tego udowodnić. Te 

i inne smutne kontemplacje doprowadzają ich do rozpaczy, a nawet doprowadzają do śmierci. 

43 Na tej instrukcji powinna być oparta pierwsza lekcja, której udzielisz swoim przyszłym uczniom. 

Dacie im możliwość wzniesienia się z pierwszego stopnia ich drogi ewolucyjnej. Wyjawisz im, że Ojciec w 

swej nieskończonej miłości i doskonałej sprawiedliwości daje każdej duszy tyle materialnych żywotów, ile 

potrzebuje ona dla swej doskonałości; że niektóre istoty cielesne cierpią bardziej niż inne, że są żywoty 

pełne dobrobytu, a inne pełne goryczy i pokuty. 

44 Ziemianie, którzy żyją bez bólu i bez wielkich prób, są tymi, którzy są przyczyną tego, że wielu 

ignorantów i niezadowolonych nazywa mnie niesprawiedliwym. 

45 Takich przypadków na waszej drodze będzie aż nadto, a wy będziecie tymi, którzy zostaną 

wezwani do udzielenia wyjaśnień. Zostaniecie zapytani, czy jest pewne, że po tym życiu będzie nagroda 

lub kara. Na to odpowiecie, że dopóki dusza nie osiągnie koniecznego poziomu rozwoju, by żyć (na 

zawsze) w Dolinie Duchowej, musi wcielać się na tej ziemi, przechodząc przez każde ziemskie życie 

zgodnie z postępem poprzedniego. Czasami będzie to w celu zebrania dobrego żniwa, w innych 

przypadkach, aby spłacić jakiś dług lub dokończyć rozpoczętą pracę. 

46 Kiedy dusza pokona całą drogę, która została jej wyznaczona na ziemi jako jej cel, będzie mogła 

wznieść się do duchowego domu, gdzie znajdzie kontynuację tej drogi, która doprowadzi ją do wiecznego 

szczęścia, na łono Pana. 

47 Nie zostawiaj ciemnych lub zaciemnionych miejsc. Nie przekonasz wszystkich, ale nawet przez 

wątpliwości niedowiarków będziesz postępował naprzód przez poznanie ich myśli, aby przekonać innych, 

których spotkasz później, w wojnie słów. 

48 Zaprawdę powiadam wam: Moja nauka będzie dla ludzkości jak przebudzenie w wiosenny 

poranek, jak rosa, która czyni pola żyznymi ─ dzisiaj, kiedy świat jest polem śmierci, jałowym i suchym. 

49 Idźcie do wszystkich w imię moje. Kto mógłby odrzucić miłosierne imię Jezusa, skoro moja ofiara 

była za wszystkich? 

50 Niech wasi współtowarzysze czują, że jesteście obecnie u podnóża góry, oczekując na ożywiające 

instrukcje waszego Mistrza. Bo moje słowo jest życiem dla twojej duszy. 

51 Nakryłem stół białymi obrusami, a na nich położyłem owoce z drzewa życia, aby wasza dusza 

doznała pokrzepienia. 

52 Światło Ducha Świętego wyzwala duszę z ciemności, bo zbłądziliście, zbłądziliście i jesteście 

martwi dla życia łaski. 
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53 Popadliście w bałwochwalstwo, o umiłowany ludu, w nieposłuszeństwo i niewdzięczność. 

Porzuciłeś światło i obróciłeś się ku ciemności; pozbawiłeś się białej szaty, a zamiast wód kryształowych 

piłeś wody mętne i zatrułeś się nimi. 

54 Stałem się człowiekiem w Drugiej Erze, aby nauczyć was kochać i przebaczać, przyszedłem, aby 

dać wam przykład pokory i cichości, jako Mistrz dałem wam Moje pouczenie. Ale czasy minęły, a wy 

popadliście w błąd. 

55 O ludzie, którego wybrałem spośród wszystkich ludzi! Szukałem Cię i znalazłem w katakumbach, 

znalazłem Cię na pustyni, gdzie żywiłeś się siedmioma grzechami. Dziś przychodzę jako Dobry Pasterz, 

szukający was na wszystkich drogach i ścieżkach i ratujący was z otchłani. Słuchaliście mnie i czuliście 

mnie i otrzymaliście ode mnie wszystko, czego brakuje waszej duszy. Dałem wam dowody miłości, 

oświeciłem was, a Księgę Moich pouczeń dałem wam w obfitości. 

56 Chodźcie, mój ludu, wspinajcie się na górę krok po kroku. Wspinając się, będziesz czuł się w 

komunii ze swoim Ojcem i będziesz mógł cieszyć się owocami z drzewa życia. Ze szczytu góry spływa 

źródło krystalicznie czystej wody, która ugasi Twoje pragnienie. 

57 Izrael trzeciej ery: Słuchacie waszego Mistrza, który was poucza i prorokuje. W jakim celu, kochani 

ludzie? Abyście dzięki Mojej Boskiej łasce mogli obudzić się z letargu, w którym się znajdujecie. 

58 Kto ma oczy, będzie widział, kto ma umysł, będzie myślał, a kto ma uszy, będzie słuchał swego 

Mistrza. Wy jesteście tymi, których naznaczył mój palec wskazujący ─ umarłymi, którym dałem życie ─ 

niewidomymi, którym przywróciłem wzrok ─ zagubionymi, których prowadzę moim światłem, i 

rozbitkami, którym pokazałem łódź ratunkową. 

59 Rozważmy ucztę, jaką Ojciec przygotował dla "syna marnotrawnego", który zginął, targany 

wichrami i pijący kielich goryczy. 

60 Odczujcie Mnie i pozwólcie Mi zamieszkać w waszych sercach, mówiąc do was tak, jak Ja 

powiedziałem do Moich uczniów w Drugiej Erze: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje". Podobnie mówię 

do was w tej Trzeciej Erze: "Bierzcie i jedzcie, to jest Moje Słowo". 

61 Umiłowani uczniowie, zbliża się rok 1950, kiedy to przestanę mówić do was w tej formie. Ale 

wobec tego mówię wam, że otrzymacie Moje słowo w obfitości i wyruszycie jak wasz Mistrz. Powinniście 

być jak latarnia morska dla ludzkości i obdarzać swoich bliźnich obfitą miłością. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 187  
1 Przyjdźcie i spożywajcie chleb życia wiecznego przy stole Mistrza. Aniołowie przygotowali ucztę, a 

Ojciec wasz przyjmuje was wszystkich. Jedz i pij, ale docenić niebiański smak tego jedzenia, a nie 

zachowywać się jak niektórzy, którzy usiedli przy moim stole, jeść, pić, a następnie odejść, nie zdając 

sobie sprawy, z kim byli. 

2 Chleb, który wam dzisiaj ofiaruję, jest tym samym chlebem, który przyniosłem wam w Drugiej 

Erze. Szukajcie znaczenia w obu, a odkryjecie, że jest ono takie samo, że jest to Moja Boska miłość. 

3 Przychodzę, aby was odkupić, tak jak to uczyniłem w Drugiej Erze, a wszystkim, którzy chcą iść za 

Mną, mówię: "Weź swój krzyż i idź moimi śladami". Wiecie dobrze, że krzyż składa się z pokory, miłości, 

miłosierdzia, wyrzeczenia i ofiary. Ci, którzy ją podejmą, znają już drogę, którą muszą podążać. Nie 

oszukałem nikogo, mówiąc mu, że moja droga jest usłana różami. Chcę bowiem, aby Moi żołnierze szli za 

Mną z miłości i wiary. 

4 Wiem, że po tym, jak pokazałem Moim dzieciom prawdę Mojej Nauki, ci, którzy idą za Mną, będą 

wierni i szczerzy we wszystkich aktach swojego życia. Wśród Moich wiernych nie będzie płatnych sług, 

lecz tylko gorliwi uczniowie i bezinteresowni naśladowcy. 

5 Jeśli ktoś źle zinterpretuje tę pracę i wykorzysta ją do niewłaściwych celów, nada sobie miano 

"zdrajcy", a jego sumienie będzie jego własnym sędzią. 

6 Mieliście już bolesny i smutny przykład w jednym z moich uczniów Drugiej Ery, tak że możecie go 

unikać i nie próbować go naśladować z jakiegokolwiek powodu. Nie jest bowiem rzeczą słuszną, aby ktoś, 

kto należy do grona moich wiernych dzieci, musiał odejść, aby ukryć swój występek, który go splamił, jak 

to uczynił Judasz, który odszedł od Ostatniej Wieczerzy, ponieważ zrozumiał, że nie jest godzien pozostać 

ani chwili dłużej wśród tych, którzy wkrótce oddadzą życie, aby dać świadectwo prawdzie objawionej 

przez Boskiego Mistrza. 

Ci, którzy wtedy poszli za Mną, uczynili to z miłości do Mojej Sprawy. Dziś chcę, abyście wy, którzy tu 

przychodzicie, pragnąc Mojej Nauki, podobnie szli za Mną, ale nie kierując się ludzkimi interesami lub źle 

pojętą obawą przed Moją sprawiedliwością. Chcę, aby tylko miłość do bliźnich inspirowała was do tego, 

bo w nich kochacie i chwalicie waszego Ojca i Stwórcę. 

7 Gdybym chciał, żeby strach was przekonał, wystarczyłoby tylko go zapragnąć, a już wyzwoliłyby 

się siły natury, pokazując wam w ten sposób, że jestem Jedynym Potężnym. Ale chcę, aby w każdym z 

was nagromadziły się zasługi, które uzyskuje się przez pokorę, wiarę i miłość. 

8 Teraz jest nowy czas i dlatego otrzymujecie teraz nowe nauki. Ponieważ wydarzenia z 

poprzednich czasów, jakie czekają ludzkość, nie powtórzą się w tym wieku. Byłoby to tak, jakby czas 

stanął w miejscu, a ludzkość powtarzała tę samą lekcję. 

9 Żołnierze Jezusa ─ tak was nazywam, ponieważ powierzam wam moją sprawę: Zgłębiajcie moją 

naukę, abyście byli pewni tej prawdy. Potem, gdy nabierzecie pewności, nie wolno wam zapadać w sen, a 

teologowie nie mogą was zawstydzać swoimi pytaniami, choć to, co wam dzisiaj przedstawiłem, nie jest 

żadną tajemnicą. Tajemniczy skarbiec otworzył się przed twoim duchem, abyś mógł poznać swego Ojca 

coraz lepiej. Jaki byłby sens, gdybym przyszedł do ciebie z sekretami? Czy te tajemnice można nazwać 

objawieniami? 

10 Obiecałem wam Ducha Prawdy, który przyjdzie do was, aby wyjaśnić wam Moje dawne nauki, a 

teraz mogę wam powiedzieć, że w tym Słowie przyniosłem wszystko, co jest przeznaczone na ten czas. 

11 Zrozumcie, jak być moimi uczniami, słuchając uważnie moich nauk, rozważając je dokładnie i 

stosując je później. 

12 Dzieci moje: Podczas gdy wy poznajecie Mnie po Moich słowach, Ja poznaję was po waszych 

czynach. 

13 Razem lepiej przyswoicie sobie moją lekcję. Nauczanie jest szczegółowe, pełne światła, ponieważ 

to miłość samego Ojca emanuje w słowie. Dlatego musicie użyć całej swojej woli, aby udowodnić, że 

jesteście dobrymi uczniami. 
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14 Twój świat jest pustynią, ja jestem oazą. Jesteście spragnionymi wędrowcami, którzy wołali do 

Mnie i przynieśli mi przed oczy całe swoje pragnienie sprawiedliwości i miłości. Posłałem wam Moje 

słowo jako czystą i krystalicznie czystą wodę. Niekiedy była jak manna, ale zawsze była pokarmem, który 

umacniał duszę na długiej i trudnej drodze przez pustynię. 

15 Kiedy nadejdzie czas, staniecie się oazą, która daje cień, wodę i orzeźwienie cierpiącemu 

wędrowcowi. Z wami ci, którzy cierpią, będą mieli uzdrowione serca, gdyż obecnie przemieniam was w 

balsam uzdrawiający. 

16 Teraz jest czas Światła, wszyscy jesteście nim przyobleczeni. To światło sprawi, że człowiek 

zrozumie, że w nim samym istnieje atom Boskości, którym jest dusza, której inteligencja, kierowana przez 

sumienie, doprowadzi go do pokoju. 

17 Te dary mają go uwolnić od bolesnych zadośćuczynień i umożliwić mu wzniesienie się do sfery 

doskonałej mądrości. 

18 Na przestrzeni wieków widziałem wiele Moich dzieci, które odrzuciły przyjemności, jakie oferuje 

ten świat i obrały drogę Mojego Prawa, aby pozostawić po sobie ślad w postaci duchowych przykładów i 

wskazówek dla ludzkości. Te istoty, ci ludzie, którzy tak jak wy zamieszkiwali ziemię i przyszli tylko po to, 

by przynieść swoje przesłanie miłości i pocieszenia, żyją dziś w świecie duchowym i cieszą się 

prawdziwym pokojem. 

19 Nie proszę was, abyście poświęcali mi cały swój czas, bo dałem wam obowiązki i 

odpowiedzialność na ziemi. Ale musicie zrozumieć, że ludzkie ciało, które tak bardzo kochacie, jest tylko 

płaszczem lub skorupą duszy. Jest to ciało, w którym budzi się wszelkie cierpienie. 

20 Pozwoliliście, aby to ciało było wypełnione niedoskonałościami i pokusami, które wasz umysł 

tworzy, gdy nie czuwacie i nie modlicie się. 

21 Wiem: Dopóki jesteście na tym świecie, wasze serca i wasze zmysły będą się ku temu skłaniać. Ale 

walczcie przeciwko wszystkiemu, co szkodliwe, bezsensowne i niemoralne. Nie radzę wam zamykać się w 

klasztorach i pogardzać światem i obcowaniem z bliźnimi, gdyż byłoby to niezrozumieniem waszej miłości 

i waszej służby dla mojej Boskości. Nie dążcie do bycia purytanami, zapominając, że spoczywa na was 

obowiązek wypełniania praw natury. 

22 Wypełniajcie prawa, którym poddał was Stwórca. Niektóre dotyczą duszy, inne ciała, a ja tylko 

nakazuję, abyście odrzucili to, co szkodliwe, arogancję i obłudę. 

23 O umiłowani uczniowie, którzy słuchacie pouczeń Mistrza: zobaczcie, jak moje słowo rozbudza w 

was drzemiące zdolności. 

24 Możecie słusznie powiedzieć, że są to już ostatnie chwile mojej obecności wśród was w tej 

postaci. Są to cenne chwile; bo kiedy będziecie je wspominać po moim odejściu, będziecie mogli 

powiedzieć: "Jaką łaską obdarzył nas Pan!". 

25 Tak więc, umiłowani uczniowie, strzeżcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Nie przejmujcie się 

rzeczami, które was nie dotyczą. 

Upewnij się, że duchowość może być odzwierciedlona w tobie. Wiem, że wasza walka jest gorąca, że 

czynienie dobra jest czasem trudne i gorzkie. Dlatego uczę was najpierw kochać i przebaczać waszym 

bliskim, a potem posyłać siebie wśród ludzkości. 

26 Nie męczcie się, bo praca dla duszy nigdy się nie skończy. To, co w tej chwili wydaje ci się 

zadośćuczynieniem lub karą, twoja dusza, gdy będzie dążyć ku górze, otrzyma jako nagrodę; nigdy 

bowiem nie będzie zmęczona kochaniem i sianiem dobra. 

27 Błogosławione jest serce przygotowane, bo jest jak pachnąca róża, która wydaje swój zapach. 

Błogosławiona jest myśl ludzka, która zdołała się do mnie wznieść, bo widzi piękno duchowe. Ten, kto 

wie, jak podnieść swoją duszę, będzie dokonywał wielkich dzieł, a jego umysł będzie pojmował i tworzył 

lepszy świat. 

28 Wyposażyłem was, abyście wyruszyli budować świat, w którym panuje dobro. Ludzie tego czasu 

swoimi grzechami przyczynili się bowiem w taki czy inny sposób do zniszczenia tego, co najszlachetniejsze 

i najwyższe, co może istnieć w sercu człowieka - miłości duchowej. 
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29 Nie staraj się tak bardzo o swój komfort. Zrezygnuj z tego pragnienia zabezpieczenia swojej 

przyszłości. Nie bądź już dłużej niezadowolony. Czego pragniesz lub oczekujesz od tego świata? Miałeś już 

zaszczyty, przyjemności, pochwały. Niektórzy mieli wszystko, inni wiele. A jednak znajduję was wszystkich 

bez dobrych uczynków. 

30 Zapytajcie samych siebie, czy byliście sprawiedliwi dla siebie. Masz inteligencję, masz rozum i 

wolność woli. Obecnie słyszycie moje słowo, nie możecie nazywać siebie ignorantami. Nauczyliście się 

szukać mnie w nieskończoności, gdzie nie ma form, bo jako Bóg ich nie mam. 

31 Ja jestem w was samych. Dlaczego ludzie mają mnie zawsze szukać w tym błękicie, który nazywają 

"Niebem"? Mogę wam również powiedzieć jedno: jestem poza tym niebem. Szukajcie Mnie z pokorą i 

szacunkiem, a Ja pozwolę wam wniknąć głęboko w Moją mądrość. Ale który człowiek przeniknął w swoim 

umyśle do miejsca, gdzie jest moc Boża? Nikt. Nikt bowiem nie zna drogi ani drabiny, aby mnie 

dosięgnąć, bo człowiek nie słuchał głosu sumienia. 

32 Człowiek nie zna jeszcze swojego świata, ziemi, której natura kryje dla niego jeszcze wiele 

niespodzianek. I jest jeszcze wiele światów takich jak ten, który Cię otacza. Jeśli jednak stworzenie, które 

jest tylko częścią Mojego dzieła, nie jest znane, to dlaczego są tacy, którzy twierdzą, że znają Mnie za 

pomocą swojej nauki? 

33 Mówię do duszy, która pewnego dnia będzie przemierzać prawdziwą drogę, która prowadzi do 

Mnie i ujrzy Moją Boską Chwałę. 

34 Bądźcie ludźmi pokornymi i pełnymi zrozumienia. Bądźcie ludźmi pokoju. 

35 Prosisz Mnie, abym wylał na ciebie Moją łaskę, bo wiesz, że Moje słowo jest jedynym pokarmem 

dla twojej duszy. Bo życie, które prowadzicie, powoduje, że od czasu do czasu upadacie. Masz gorzki 

smak w ustach, dlatego zbliżam się do ciebie, aby dać ci słodycz i czułość w moim słowie, i ugasić 

pragnienie moją miłością, która wypełnia wszystko. Ale są nieskończenie bardziej głodni ludzie od ciebie. 

Dlatego zostawiam was jako powierników moich objawień, abyście mogli dzielić się z tymi ludźmi moimi 

darami łaski. 

36 Musicie stać się mistrzami, ale musicie wycisnąć moje ostatnie lekcje w waszych sercach, jedną po 

drugiej. Nie jesteście jeszcze przygotowani. Gdyby w tej chwili Mistrz miał wezwać najbardziej 

zaawansowanego, aby zajął jego miejsce i przemówił w jego imieniu, nie czułby się on do tego zdolny, a 

strach by go nie opuścił, ani nie otworzyłby ust. 

37 Ale wkrótce będziecie musieli mówić w ten sposób ─ po 1950 r., kiedy wycofam Moje słowo. 

Wtedy będziecie musieli przezwyciężyć cały wasz strach i wykorzystać Moją siłę, aby wejść całkowicie w 

wypełnienie waszego zadania. Nie będzie to już całkiem to samo uniesienie, które znaliście do tej pory, 

przez które mówiłem do was w tym czasie. Wystarczy, jeśli podniesiecie się do mnie pełni wiary i 

usłyszycie głos waszego ducha, wtedy natchnienie będzie w waszym intelekcie. 

38 Będziesz instruować tłumy, aby wspierać cię z ich myśli, oddanie i wyposażenie. Wtedy 

przekonacie się, że wasze słowo jest rzeczywiście źródłem boskiej inspiracji. 

39 Zobaczcie jak zmieni się forma (ogłoszeń) i wszystko stanie się prostsze dla lepszej zrozumiałości 

dla mężczyzn. Bo człowiek chce mieć jasność; nie chce już męczyć swego intelektu rozszyfrowywaniem 

lekcji, które uważa za niejasne. Dlatego w ostatnich czasach mojej zapowiedzi czynię moje słowo 

łatwiejszym do uchwycenia, abyście nie popełniali błędów. 

40 Również w Drugiej Erze Mistrz uczynił swą naukę jaśniejszą w ostatnich okresach (swego 

nauczania), ponieważ te ostatnie lekcje miały uczynić zrozumiałymi wszystkie wcześniejsze nauki. 

41 Do was mówię: chcę, aby wszystkie wasze działania były iskrą prawdy. Bo nauka, którą wam 

dałem, jest jak krystalicznie czysta woda. Nie pokazuj mężczyznom niczego z Mojego dzieła w sposób 

wprowadzający w błąd, gdyż wszystko ma swoje wiarygodne wytłumaczenie i powód istnienia. We 

wszystkim, co przekazujecie, nie może być strachu przed światem. W ten sposób wszyscy ci, którzy 

zwodzili swoich bliźnich nieuczciwymi proklamacjami, zobaczą swój błąd, a w mojej służbie pozostaną 

tylko ci, którzy z dobrym zamiarem i z dobrym przygotowaniem są gotowi nieść ludziom moją prawdę, 
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moją miłość i mój pokój. Zaprawdę powiadam wam, chwasty, które rosną w sercach, zostaną usunięte z 

żyznych pól. Tylko w ten sposób ludzkość będzie mogła rozpoznać prawdziwe działanie Ducha Świętego. 

42 Znajdziecie wszystkich Moich uczniów rozproszonych po całej ziemi. Każdy bowiem, kto jest 

uduchowiony w swoim sposobie życia i oddaje mi cześć, jest spirytystą. 

43 Zjednoczenie religii nastąpi, gdy duch człowieka wzniesie się ponad materializm, ponad tradycje, 

uprzedzenia i fanatyzm. Wtedy ludzie zjednoczą się duchowo w jednym kulcie: dobroci z miłości do Boga i 

bliźniego. Kiedy to nastąpi, ludzkość wejdzie w okres doskonałości. Dlatego wymagam od was, abyście 

ukazywali Moje dzieła poprzez dobre i sprawiedliwe działania. 

Nie smućcie się, że nie dożyjecie realizacji tego wszystkiego. Ale w każdym przypadku będziecie mieli 

satysfakcję, że przyczyniliście się swoim nasieniem do ustanowienia Królestwa Pokoju, nasieniem, które 

przyniesie owoc w sercach przyszłych pokoleń. 

44 Przygotujcie się, siewcy na moim polu, bo pola są gotowe na przyjęcie ziarna mojej nauki. 

45 Niedaleko jest dzień, w którym zobaczysz rzesze ludzi szukających cię, przemierzających morza w 

pragnieniu tego, co Mistrz dał ci dla nich. 

Ten kontynent przyjmie ich z braterstwem i pokojem. Rasy będą się mieszać, będzie to unia ludzi, 

ponieważ ich zwyczaje i idee będą się przeplatać; a to przyniesie prawdziwy i trwały pokój. Powstanie 

nowy świat. Ten, który przeżywacie w tej chwili, jest przygotowaniem do niego. 

Walka musi być długotrwała, aby zyskać na czasie; ponieważ idei, które dziś dominują, nie da się 

wymazać w jednej chwili. Pomiędzy tymi dwoma światami potrzebna jest pewna ilość czasu: To, co 

przeżywasz, które musi zniknąć, i to, co będzie jutro, które je zastąpi. 

46 Jesteście jeszcze w najtrudniejszym okresie zmagań. Dlatego przyszedłem, aby was poprowadzić, 

abyście mogli ujrzeć ten świat jutra. Daję wam potrzebną siłę, abyście mogli zrealizować wasze 

postanowienia i błogosławię ludzkość. 

47 Bądźcie błogosławieni, ponieważ staracie się powiększać swoją wiedzę, aby odkryć to, co 

najwyższe, i pragniecie widzieć jasno, wchodząc na duchową ścieżkę. Ale nie będziecie w stanie w pełni 

rozpoznać mojej nauki, dopóki nie będziecie tak daleko, że opadnie wam opaska, która zakrywa wasze 

oczy. 

48 Człowiek sam jest odpowiedzialny za swoje duchowe zacofanie. Bo choć obdarzony rozumem i 

duchem, nie czyni żadnego wysiłku, by wznieść się na poziom życia, który jest jego udziałem. On pozwala 

sobie na przyjemności cielesne, zabija swoją duszę, choruje i wlecze się jako "paralityk", nie mając 

najmniejszego pragnienia, aby zostać uzdrowionym ze swoich cierpień. 

49 Bardzo mało dokonały Moje nauki i Moja ofiarna śmierć. Bo na końcu wieków widzę ze smutkiem, 

że ślepi (nadal) prowadzą ślepych, a chromi chcą zmusić sparaliżowanych do chodzenia. Widzę, że 

większość ludzi to niedołężne, ale słabe stworzenia, a to dlatego, że nie chcecie żyć tak, jak was uczyłem. 

Pozwalacie, aby namiętności zdominowały was, zakiełkowały w waszych sercach i zaszkodziły wam. 

50 Jesteście obdarzeni wspaniałymi cechami, a jednak nie robicie z nich dobrego użytku. 

Przeznaczyłem inteligencję i wolę do służby duchowi, abyście byli panami waszych czynów, waszego życia 

i dobrymi prawodawcami, abyście odnieśli zwycięstwo i wygrali bitwę w tej walce, którą toczycie między 

duchem a ciałem. Kiedy to osiągniecie, będziecie dobrymi prorokami, którzy będą prowadzić tłumy ludzi 

dobrej woli. Wtedy nie będziecie się bać bitwy, bo pokonacie samych siebie. Poczujecie się silni i 

będziecie patrzeć na siebie nawzajem z szacunkiem i miłością ─ nawet na podrzędne istoty, na waszych 

małych braci, którzy staną się waszymi przyjaciółmi. 

51 Nie myślcie, że prorocy starożytności, których nazywacie "wielkimi ludźmi" i którzy osiągnęli 

wyzwolenie, byli silni i wzniesieni tylko dlatego, że byli do tego przeznaczeni. Byli tacy, bo walczyli i 

budowali prawdziwą świątynię pokoju i miłości. Ale ci, którzy podejmują największe wysiłki, aby dotrzeć 

do prawdy, są również w niebezpieczeństwie, że padną ofiarą błędu. Jednak, dzięki ich duchowej 

elewacji, odróżnić dobro od zła, a oni odrzucili każdego wroga, osiągając w ten sposób, że światło, które 

było w nich zatriumfuje. 
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52 Ta zasada życia, która jest w was, to światło, które pochodzi od mojego Boskiego Ducha, a każdy 

człowiek posiada je, nie rozumiejąc, ile jest warte. Dlatego wzgardził tym skarbem, i choć obdarzony 

wielkimi przymiotami, by być nieśmiertelnym, pozbawia się ich, dobrowolnie zabija się i traci siły. 

Pozwalam mu odczuć i poznać konsekwencje jego błędu, aby potem, dzięki swojemu wysiłkowi i 

doświadczeniu, mógł odzyskać godność i szukać spełnienia oraz radości ducha, pozostawiając na zawsze 

przemijające przyjemności. 

53 Co jest konieczne, aby zawsze żyć zgodnie z moimi prawami? Wykorzystać waszą siłę i energię, by 

pracować jako moi prawdziwi uczniowie, by pokonać ciemne siły, które opanowały świat. 

54 Chcę, abyście zrozumieli Moją prawdę i zrozumieli, że nie mam dla was żadnych tajemnic ani 

sekretów, że jeśli przygotujecie się w tym czasie, dojdziecie do oddawania prawdziwej czci Mojej 

Boskości. 

Mówicie, że przestrzegacie Prawa i wierzycie we Mnie, ale wasze uczynki mówią coś przeciwnego. 

Dziś dopiero poznajecie Moją wolę i Moje dekrety, ale przyjdzie dzień, kiedy będziecie wyposażeni. 

Wtedy uczynię was uczestnikami Mojej chwały, zawrę z wami przymierze i nastanie pokój na tym świecie. 

55 Wtedy uznacie mnie za jedynego Pana i będziecie się kochać jak bracia i siostry, bez żadnych 

preferencji. Lecz jeśli chcecie być dziś Moimi prawdziwymi uczniami, nie będzie wam potrzebne 

opuszczanie ziemi, by czuć się silnymi i czystymi. Już na tym świecie, który zamieszkujecie, zobaczycie, że 

moje obietnice się spełnią, bo wszystko się spełni. 

56 Stół jest zastawiony. Usiądźcie, zajmijcie swoje miejsca, pozwólcie mi się prowadzić i służyć wam. 

Bierzcie ze Mną chleb prawdy, pozwólcie się oświecić światłem miłości i śpiewajcie Bogu waszemu 

chwałę. 

57 Usłysz, jaka piękna harmonia rozbrzmiewa. Niech Twój hymn miłości rozbrzmiewa w niebie, a 

głosy aniołów niech się zjednoczą z Twoimi. 

58 Oddajcie mi wasze cierpienia, oddajcie mi wasze kłopoty i nie bądźcie już do nich przyzwyczajeni. 

59 Jak ty jesteś ze Mną w tej chwili, tak ludzkość przyjdzie do Mnie zgodnie z Moją Wolą; oczekuję 

ich. Bądźcie szczerzy, gdziekolwiek pójdziecie, aby Moja nauka nie była atakowana, ale aby była 

uznawana przez wszystkich ze względu na owoce, które oferuje. 

60 Moje boskie słowo rozbrzmiewa w waszym duchu jeszcze mocniej niż w waszym słuchu. Daję 

wam moją naukę, abyście jutro mogli być mistrzami. Ale żeby móc o niej mówić, trzeba znać podstawową 

zasadę mojej nauki, a tą podstawową zasadą jest miłość. Co więcej, mówię wam, że nie wystarczy tylko 

znać tę podstawową zasadę ─ trzeba ją posiadać, czuć ją. Jak możesz mówić o miłości, jeśli nie czułeś go 

dla swoich bliźnich? 

61 Jeśli w Moich naukach często powtarzam słowo "miłość", to dlatego, że jestem do tego 

upoważniony, bo naprawdę was kocham. 

62 Powiedziałem wam, uczniowie, że jutro staniecie się panami. Stanie się to wtedy, gdy będziesz 

kochał swojego bliźniego. 

Zobacz, jak moje słowo wygładza cię stopniowo, jak delikatne dłuto ─ raz dotykając twego 

postrzegania, innym razem strun twego serca lub twego ducha, aby jego światło mogło cię oświecić. 

63 Tak przemawiam do waszej ludzkiej części istoty, aby uczynić ją posłuszną i oddaną waszemu 

duchowi, który w prawdzie ma kierować krokami człowieka na ziemi. To on posiada siłę i światło, aby to 

uczynić. 

64 Dziś widzę człowieka stojącego w miejscu na duchowej ścieżce. Podążał ścieżkami nauki, władzy i 

namiętności. Czy sądzisz, że gdyby nie zatrzymał się w swoim rozwoju duchowym, czyli zbliżaniu się do 

miłości, dobra i prawdy, zapaliłby stos wojny? 

65 Nadszedł czas uduchowienia i jeśli ludzie będą się opierać, żeby zobaczyć moje światło, padną 

ofiarą błędu, ponieważ nawet natura będzie produkować manifestacje, których wtedy nie będą mogli 

zrozumieć. 

66 Nie chodźcie za mną z obawy przed moją sprawiedliwością, ani z poczucia obowiązku. Jaką 

wartość miałaby twoja praca, gdybyś nie wykonywał jej z własnej woli? Wiecie, że musicie przyjść do 
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mnie dzięki swoim własnym zasługom. Poznałeś już świat i jego przyjemności, a one tylko uczyniły cię 

słabym i położyły się cieniem na twojej duszy. Nie błądźcie jednak myśląc, że odmawiam wam również 

dobrych i sprawiedliwych czynów, do których jesteście zobowiązani na ziemi i których nieustannie 

potrzebujecie. 

67 Kocham was wszystkich i nie dzielę was na rasy. Ale tak długo, jak człowiek nie będzie rozumiał 

siebie jako duszy duchowej, lecz tylko jako człowieka, będzie uważał siebie za wyższego od swoich 

bliźnich i będzie istniała niezgoda i wojna. 

68 Uniwersalny język mojego słowa, którego istotą jest miłość, będzie słyszany przez wszystkich ludzi 

i to on będzie ich łączył ze sobą nawzajem i z ich Ojcem. 

69 Przebudźcie się, o ludzie, bo wasza walka rozpocznie się po roku 1950, kiedy moje słowo zakończy 

się przez tych głosicieli. Ale wy i wasze dzieci, a później ich dzieci, uczynicie moją Naukę niezatartą w 

sercu ludzkości. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 188  
1 Zbliżcie się, umiłowani uczniowie, oto Mistrz. Wy znacie Mnie przez znaczenie Mojego słowa, Ja 

znam was przez wasze czyny. 

2 Na świecie uczniowie Moi będą poznani po czystości swych uczynków, a gdy wejdą przed oblicze 

Moje po dobrym spełnieniu obowiązków, powiem im: Jesteście prawdziwie Moimi uczniami, bo 

zrobiliście to, czego was nauczyłem. 

3 Dążcie do uduchowienia, bo ono oznacza wyzwolenie duszy. Dostosujcie się do moich praw, które 

są miłosierne i nieomylne, i niech one rządzą waszym życiem, bo wszystko, co was otacza, czy to 

materialne, czy duchowe, żyje w ramach mojego prawa. 

4 Człowiek, który jest doskonałym dziełem w stworzeniu, ma żyć według łaski, którą Stwórca w nim 

umieścił. 

5 Nie mówię wam, aby odwrócić się od obowiązków świata, które są ustanowione przeze mnie dla 

waszego zachowania, zadowolenia i doskonałości. Bądźcie zrównoważeni i sprawiedliwi, dajcie swojej 

duszy i ciału to, co jest konieczne. 

6 Stworzyłem człowieka wolnym od początku, ale jego wolności zawsze towarzyszyło światło 

sumienia. Mimo to nie słuchał głosu swego wewnętrznego sędziego i zszedł z drogi Prawa, aż stworzył te 

mordercze, krwawe i potworne wojny, w których dziecko powstało przeciwko ojcu, ponieważ odwrócił 

się on od wszelkiego poczucia człowieczeństwa, miłosierdzia, szacunku i duchowości. 

7 Ludzie już dawno powinni byli unikać zniszczeń i wojen, aby oszczędzić sobie bolesnego 

obowiązku pokuty. Wiedz, że jeśli nie zdołają oczyścić się w dobrym, zanim przyjdą do Mnie, muszę ich 

ponownie posłać na tę dolinę łez i krwi. Ci bowiem, którzy żyją w poczuciu sprzecznym z doskonałością, 

nie będą mogli przyjść do Mnie. 

8 W jaki sposób to słowo mogło dotrzeć do ludzkości? W taki sposób, w jaki to czyniłem w 

przeszłości: przez posłańców, proroków i uczniów. 

9 Przygotowuję was w tym czasie, aby moje nauki i objawienia mogły dotrzeć do wszystkich miejsc 

na ziemi. 

10 Jeśli dziś jesteś jeszcze nieznany, jutro będziesz znany. Zadaniem nowych apostołów będzie 

przywrócenie moralności w tej ludzkości. Ta walka będzie zacięta. 

11 Módlcie się zawsze, abyście mogli osiągnąć siłę. Bądź energiczny, abyś mógł osiągnąć 

doskonałość. Uważaj, bo bestia zła czyha na duszę w tysiącach form. 

12 Wrzucam Moje słowa w twoje serce jak krople rosy, które dają mu życie. Ale gdybyście mogli 

zrozumieć to wszystko, co wam mówię, jakże jasno widzielibyście drogę! Pozwalam, aby pokój i Moje 

światło spływały do waszych myśli, bo przez nie dotrzecie także do Mnie. 

13 Słuchajcie pouczeń, których Mistrz udziela wam w języku duchowym, w uniwersalnym języku 

miłości, który zbliża ludzi do ich Stwórcy. 

14 Moje słowo jest jak nowa jutrzenka pokoju dla twojej duszy, jak promień światła, który oświetla 

twoją drogę. Słyszeliście ten głos wiele razy i stopniowo rozumiecie, co on mówi. 

15 Obecnie przejawiam się w całej ludzkości, gdyż nadszedł czas, by cały świat poznał uduchowienie, 

czas duchowej komunii. Chrystus miłości wlewa się teraz w swoje dzieci, aby mogły one osiągnąć swoje 

zbawienie. 

16 Jest wielu takich, którzy nie słysząc Mnie tak jak wy w tej chwili, dążą do tego samego celu, do 

którego wy dążycie, ponieważ czują, że nadszedł czas walki ducha o komunię z Ojcem Niebieskim. 

W Drugiej Erze dałem wam do zrozumienia, że nadejdzie okres, w którym człowiek będzie znał i 

rozwijał dialog mentalny, i będzie otrzymywał Moją mądrość poprzez intuicję i natchnienie. Wówczas 

podszedł do Mnie pewien faryzeusz i rzekł do Mnie: "Jeśli jesteś Synem Bożym, mów tak, jak On; jeśli 

jesteś posłany przez Ojca, mów tak, jak Ojciec." Lecz ja mu odpowiedziałem w ten sposób: "Kto zna Syna, 

zna Ojca, bo od Niego pochodzę". 
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17 Prawdę mówiąc, zawsze byłem w człowieku. Lecz żeby mnie odczuć, trzeba nie dać się kierować 

instynktom ciała. Kiedy człowiek przebudzi się i wyruszy, by zgłębić to, co mu objawiłem, pozna sens życia 

i misję, która jest w nim zawarta. Tylko wtedy nie będzie on odczuwał więcej bólów i nawiedzeń, 

ponieważ oddał swoje władze i zmysły na służbę ducha. 

18 Ponieważ życie Jezusa Nazarejczyka jest znane wszystkim, macie przykład, abyście mogli kroczyć 

drogą, na której nigdy nie zginiecie. "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem, Ja jestem tkanką świata, który 

zamieszkujesz i powietrzem, którym oddychasz. Jestem mocą, która sprawia, że człowiek wznosi się do 

wyższego życia, z którego widzi, rozumie i czuje wszystko, co go otacza. Bo ten świat nie jest tylko doliną 

łez, ale jest też, choć tylko chwilowo, miejscem, gdzie można mieć satysfakcję, radość i pokój. 

19 Poznajcie Mnie, a poznacie samych siebie. 

20 Widzicie, jak ludzie przechodzili przez ten świat, zawsze oczyszczając się poprzez ból. Dzieje się 

tak dlatego, że nie wiedzieliście, jak zbliżyć się do Mnie, choć zawsze mieliście Moje światło, które mówi 

wam o przemijalności tego życia i nieśmiertelności duszy. Dlatego dziś przemawiam do was w 

kategoriach duchowych, używając waszego ludzkiego języka, żeby się zrozumieć. 

21 Jako słuchacze zrozumieliście i poczyniliście postępy, ponieważ słyszycie te przejawy i nie 

doświadczacie ich już tylko w waszej ziemskiej części bytu, to znaczy zewnętrznie, lecz zgłębiacie je w 

pragnieniu ich istoty. Już nie słyszycie głosu tego, przez którego mówię do was, ponieważ boskie 

brzmienie mojego słowa odbiło się echem we wnętrzu waszej duszy i serca. 

Jest to kolejne przemienienie Mojej Boskości; ponieważ Ja, "Słowo" Ojca, objawiając się w ten sposób, 

powoduję, że twój umysł, który jest ograniczony, komunikuje się z nieograniczonym umysłem Ojca. 

22 Twoja dusza, zaszczycona przyjęciem Mojej łaski, mów Mi: "Panie, przychodzisz do naszego serca 

jako prawdziwe tchnienie miłości". 

23 Zaprawdę powiadam wam, gdy zrozumiecie i będziecie żyć moją nauką w ten sposób, osiągniecie 

duchowość, ponieważ porzucicie próżność i bezsensowne zadowolenie, aby usłyszeć Niebiański Koncert. 

24 Zastanówcie się dobrze nad tym wszystkim, na co zwracam wam uwagę. Zastanów się, jak 

naukowcy, kiedy badali ludzkie ciało, zachwycali się jego doskonałością. Ale jeżeli to ciało, które jest 

nietrwałą istotą w tym życiu, ma tak cudowną doskonałość, to czy możesz sobie wyobrazić chwałę duszy 

duchowej, której natura jest nieśmiertelna? 

25 Tylko podziwiajcie bezmiar morza, wymiary waszej planety, aby docenić znaczenie waszej istoty 

bardziej niż wszystkie te cuda, ponieważ posiadacie duszę, która w jednej chwili może was przenieść poza 

te granice, i której, gdy zostanie oczyszczona i zamieszka w królestwie Ojca, zostaną pokazane wszystkie 

światy. 

26 Ten, kto mnie usłyszał, traci strach przed powrotem do swego pochodzenia; i nawet jeśli uważa 

się tylko za atom pośród stworzenia, odczuwa wewnętrzną błogość istnienia, ponieważ jest dzieckiem 

Ojca Niebieskiego. 

27 Kiedy opuścicie ten świat, będziecie jak kropla rosy, która nadal ożywia wszystko, co zostało 

stworzone. Mówię wam: Bóg, Nieskończony, Wieczny, jest w całym stworzeniu, jest istotą, która ożywia 

wszystko. W stworzeniach widzi On całe piękno swego dzieła i doświadcza szczęścia, jakie istnieje w 

owocach Jego natchnienia; wszystko bowiem mówi o Nim, wszystko Go wysławia i oddaje Mu hołd. 

28 On jest w każdym przejawie życia, ponieważ On jest twórcą wszystkiego, co istnieje. Pomyślcie o 

tym, a zrozumiecie, że nie ma śmierci. 

29 To jest lekcja na ten dzień ─ lekcja, która, jak wszystko, co wam dałem, będzie zapisana zgodnie z 

moją wolą w tej księdze, która będzie dziedzictwem dla przyszłych pokoleń: Trzeci Testament. 

30 Teraz jest Trzeci Czas, kiedy zrobicie krok do przodu. Skończył się czas, kiedy szukaliście mnie za 

pomocą symboli. Teraz na waszych oczach zaczyna się nowy wiek, ale nie nowa ścieżka. Nie przyszedłem, 

aby zniszczyć twoje nasienie, ani też, aby cię zdezorientować dziwnymi słowami. Nie mówię wam, 

żebyście zaprzeczali duchowemu przesłaniu, które wam zostawiłem w minionych czasach. Ja tylko 

kontynuuję naukę, którą rozpocząłem, a którą zostawiłem w drugiej części. 
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31 W tym czasie, kiedy Chrystus pojawił się w pełni swego ludzkiego życia, aby ogłosić ludziom 

nadejście Królestwa Bożego, zaskoczył tych ludzi, którzy obchodzili obrzędy i ceremonie, z tego powodu 

powiedział im, aby nie zapomnieli o Prawie, aby przestrzegać tradycji. Potem jednak słowami i dziełami 

Moimi odrzuciłem wszystkie niepotrzebne formy kultu, pozostawiając w ich sercach jedynie Prawo Boże. 

Nikt nie może powiedzieć, że Jezus zaprzeczył Prawu Mojżeszowemu, bo życiem, dziełami i krwią 

moją nauczyłem was je wypełniać. Lecz udzielałem wam również nowych lekcji, które były zgodne z 

czasem w którym przyszedłem i które były zgodne z waszym rozwojem duchowym. To była druga część 

wielkiej księgi Mojej mądrości. Nauczyłem was czystszej formy modlitwy, aby dzięki niej rozkwitła wasza 

miłość do Boga i bliźniego. 

32 W tym czasie rozpoznałeś mnie jako miłość. Dałem wam znać powód mojego przyjścia, objawiłem 

wam życie duchowe, zapowiedziałem wam mój powrót, nowy czas i zostawiłem was przygotowanych, 

abyście mogli, gdy nadejdzie czas, otrzymać moją trzecią lekcję, trzecią część tej księgi, która jest dziś 

otwarta przed waszym duchem. 

33 Wróciłem do ludzi pośród wieści o wojnie, wydarzeniach i znakach, którymi przepowiedziałem 

Moje przyjście. Jednak ludzie mnie nie czuli. 

34 Pośród tej ciszy, tego ubóstwa, tego zakątka ziemi, rozbrzmiewam obecnie moim słowem poprzez 

ludzki umysł, wzywając ludzi, budząc ich do nowego życia, odnawiając ich poprzez moje przekonujące i 

pełne miłości pouczenia, budząc w nich ich uśpione zdolności, aby podnieść ich na drogi naśladowania ich 

Mistrza. 

35 Muszę wam powiedzieć, że w tym czasie znalazłem was bardziej zaangażowanych w fanatyzm 

religijny i bałwochwalstwo niż w jakimkolwiek poprzednim czasie, a jednocześnie wasze dusze uboższe w 

cnoty niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz pytam was, po wysłuchaniu mnie rok po roku poprzez tę 

proklamację: Kto czuje, że zniszczyłem jego zasady życia? Kto czuje się zagubiony lub widzi, że jego wiara 

chrześcijańska została zniszczona? Zaprawdę powiadam wam, przypomniałem wam tylko to, co wam 

objawiłem w czasach minionych, ponieważ zapomnieliście lub wypaczyliście to. To, co ludzie ukryli przed 

wami, Ja ujawniłem na światło dzienne, a to, co było przechowywane w Moim tajemnym skarbcu, Ja 

wam objawiłem. Ten wiek jest wiekiem duchowej wolności. Mężczyźni są oświeceni przez ich ducha i 

będą wiedzieć, jak wybrać bezpieczną ścieżkę. 

36 Mój promień i moi duchowi posłańcy przeniknęli do atmosfery, w której dryfują ciemne kłęby 

materializmu i grzechu. 

37 Rozmyślaliście w tych chwilach i uznaliście, że naprawdę nie czcicie innego Boga niż ten, którego 

czciliście wcześniej ─ że nikt nie zamknął drzwi waszych serc przed Maryją, Dziewicą i Powszechną Matką 

─ że ta nauka umocniła waszą wiarę i zwiększyła waszą wiedzę o życiu wiecznym duszy duchowej i że 

wypisałem w waszej duszy światłem Mojego Słowa te najwyższe przykazania miłości bliźniego jak siebie 

samego i miłości wzajemnej. 

38 Przyszedłem tylko po to, aby usunąć z waszych serc to, co jest szkodliwe, to, co nie pozwala wam 

się rozwijać. Dlatego ciągle powtarzam wam, że dałem wam duchową wolność, abyście mogli mnie 

znaleźć i odczuć w każdej chwili i w każdym miejscu, a zamiast pytać świata o to, czego nie może wam 

odpowiedzieć, wy duchowo prosicie Ojca i otrzymujecie z Jego miłosierdzia chleb Ducha. Jeśli więc 

obraziłeś swego Boga w osobie twego brata, powinieneś mu przebaczyć, jeśli on obraził ciebie, lub prosić 

go o przebaczenie, jeśli ty go obraziłeś, a ja ci przebaczę. Ten bowiem, którego nie obraziliście, nie może 

wam przebaczyć zła, które wyrządziliście drugiemu. 

39 Uczniowie: Skoro już nie dziwicie się, że przyszedłem do was w tym czasie, to nie dziwcie się 

również, że świat duchów daje o sobie znać wśród was. 

40 Od początku ewolucji ludzkości, Ojciec obiecał manifestację istot duchowych jako dowód i 

objawienie istnienia tego świata, tego życia. Zaprawdę powiadam wam, ten świat, zgodnie z Moją Wolą, 

zawsze był w jedności z człowiekiem. 

Na początku waszej ewolucji zabroniłem człowiekowi zwracać się do istot duchowych, ponieważ nie 

nadszedł jeszcze na to czas. Ani wcieleni, ani odcieleśnieni nie byli przygotowani na tę komunikację. 
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41 Eliasz w tej Trzeciej Erze, prekursor Mojego przyjścia, jest tym, któremu dałem klucz, aby otworzył 

drzwi duchowego świata światła, aby jego mieszkańcy mieli dostęp do świata materialnego, tak jak 

pozwoliłem ludziom wejść do zaświatów, i aby nastąpiło zbliżenie, harmonia i miłość między nimi. 

42 Już zanim mój głos wyznaczył czas na tę komunikację, byli na ziemi nieposłuszni, ciekawi i 

niecierpliwi ludzie, którzy nie zważając na zakaz, stali się pionierami innego rodzaju komunikacji, gdzie 

ujawniały się ciemne i zagubione istoty, ponieważ nie były one do tego przeznaczone przez moją boskość. 

43 Moja praca jest inna; dopiero kiedy uznałem, że jesteście wystarczająco zdolni i świadomi, aby 

przyjąć te nauki, przyniosłem wam tę wielką naukę, jedną z największych, jakie dałem temu światu, 

abyście za pomocą ducha nauczyli się widzieć, pytać, rozumieć i odkrywać. Ale kiedy otworzyłem wam 

ten horyzont, nauczyłem was prawa, które zabrania wam chlubić się i robić interesy z tymi darami lub ich 

nadużywać. 

W tym czasie, gdy wnikaliście w moją Naukę, niektórzy odczuwali strach, inni podejrzliwość, niektórzy 

nawet przerażenie, a byli też tacy, którzy odczuwali przerażenie na słowo "duch", nie biorąc pod uwagę, 

że mają w sobie tego, który został im dany przez Stwórcę, który również jest duchem. Kto zaszczepił w 

tobie ten strach? Kto sprawił, że poczułeś niechęć do ducha? Czy nie myśleliście o tym, że to ciało lub 

zwłoki, które tak bardzo kochacie, są tylko pyłem, który powróci na ziemię, a wy będziecie żyć tylko w 

duchu przez wieczność? Co zrobicie, gdy znajdziecie się w takim stanie? Czy wtedy uciekniecie od samych 

siebie? 

44 Aby pomóc wam w waszej misji, daję wam niezbędny czas na wasze studia; i aby dać wam ulgę w 

waszym utrzymaniu i waszych trudach, wysyłam wam duchowych sług, prawdziwych aniołów 

miłosierdzia, światła i pokoju. Ufaj, że ta komunikacja nie jest z ludzkiej woli, ale z Boskiego natchnienia. 

45 Nie mylcie tej komunikacji z tą, którą ludzie wytwarzają z własnej woli ─ jedni kierują się nauką, 

inni ciekawością, jeszcze inni przesądnymi wyobrażeniami. 

46 Jeśli zwrócisz na to uwagę, odkryjesz, że te dwa rodzaje inspiracji były obecne w ludzkości od 

pierwszego człowieka, który oprócz głosu swego Pana, który wskazywał mu drogę do światła, słyszał 

także inny głos, który pobudzał go do nieposłuszeństwa i arogancji. Poznajcie nawet wtedy walkę 

człowieka pod wpływem tych dwóch sił, tej dobrej i tej złej. Tak jak człowiek od zawsze zna prawo natury 

i czuje się oświecony światłem Ducha Świętego, tak też od zawsze odczuwa pokusę pokus. 

47 Mówię wam to, aby wzmocnić waszą wiarę i waszą wiedzę. Nie brak ci szacunku dla Moich 

duchowych posłańców i ambasadorów, bo gdybyś mógł ujrzeć wzniosłą łaskę, w którą są przyobleczeni, 

wyznałbyś, że nawet Salomon w blasku swego tronu nie posiadał majestatu tych sług. 

48 Co by powiedziały narody, wykrwawiające się na śmierć i ginące z powodu zarazy i głodu, gdyby 

ten świat pokoju i miłosierdzia pokazał się wśród nich i mogliby usłyszeć jego głos pociechy i miłości? 

49 "Fluidum" nazywacie tę moc, za pomocą której istoty te leczą wasze fizyczne lub moralne 

niedomagania. I rzeczywiście, w tym płynie jest uzdrawiająca moc. Jest to ten sam, z którym Jezus 

przywracał wzrok niewidomym, poruszanie się chromym, mowę niemym. Z nim uzdrowił trędowatego i 

wskrzesił umarłego. 

50 Nikt (z was) nie wchodzi w moją obecność. Ale gdyby ktoś wszedł jako czysty, nie odszedłby z tej 

drogi splugawiony. 

W tym czasie, kiedy Eliasz, zgodnie z Boskim rozkazem, otworzył ludziom bramy Poza, uświadomię 

ludzkości, że ta komunikacja nie była nikczemnością ze strony tych, którzy ją praktykowali, ale łaską 

przeznaczoną przez Ojca dla ludzi tego czasu, i która będzie prekursorem dialogu ducha z duchem po roku 

1950, kiedy ta łaska znów zostanie wam odebrana. 

51 Ćwiczcie się, abyście później nie padli ofiarą oszustwa, błędnego prowadzenia, gdyż mam jeszcze 

wiele lekcji przeznaczonych do ujawnienia wam. Niech wasza wyobraźnia nie przynosi fałszywych 

objawień lub natchnień. Z nieba przyjdzie światło na przygotowanego człowieka, aby mógł rozmawiać z 

bliźnim Moją prawdą. 
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52 Zbliża się czas, kiedy ludzie odrzucą broń, żądzę władzy i wrogość, i będą dążyć do tego, co 

duchowe, a wśród mas pojawią się apostołowie, których słowa będą słyszane i których śladami będą 

podążać. Będzie to miało miejsce w czasie wojny ideologii, religii i światopoglądów. 

53 Bitwa ta będzie ogromna, straszniejsza niż te, które były spowodowane roszczeniami do ziemskiej 

władzy. Bo pokój odejdzie od serc, myślenie zostanie zaciemnione przez ciemności fanatyzmu, a głos 

sumienia i rozumu nie będzie już słyszany. Fanatyzm zostanie poruszony do głębi i pomnoży swoje siły, 

wznosząc kościoły i robiąc z siebie widowisko. Niektórzy zginą trzymając się swoich bożków, ale inni 

otworzą oczy na światło i zostaną uratowani z tej otchłani. 

54 Dziś wszystkie te proroctwa wydają się wam odległe, ale ich spełnienie jest bliskie. Oczy ludzi 

zobaczą bożków, fałszywych bogów i wielkie budynki kościelne, które były dumą i przepychem kościołów, 

obalone z ich piedestałów. Ale nie powinniście być tymi, którzy publicznie demaskują tych, którzy kłamią; 

to zadanie wykonają inni. Powinniście być przygotowani słowem, sercem i umysłem, aby wasz duch mógł 

pracować z prawdziwą miłością dla zbawienia tej ludzkości. 

55 W obliczu huraganu, który został rozpętany, nie uciekajcie, ani nie szukajcie katakumb, aby się 

ukryć; raczej pozostańcie opanowani pośród tego huraganu. Wtedy zobaczycie, jak mężczyźni budzą się z 

letargu i dokonują porównań między różnymi wspólnotami religijnymi. A potem, gdy odkryją we 

wszystkich ludzką niedoskonałość, zapytają: "Czym jest spirytualizm?". Następnie niech moi wysłannicy i 

apostołowie, bez pychy czy bluźnierstwa, bez przechwałek jakiegokolwiek rodzaju, wskażą na szczerość, 

prostotę i światło tej nauki, a świat się ugnie, przekonany o jej prawdzie. 

56 Będą ostre spory, będziecie prześladowani i oczerniani. Wszędzie napotkasz sprzeciw, a czasami 

także poważne i uzasadnione argumenty. Ale nie możecie dać się zaimponować słowom ludzi. Jeśli 

bowiem nie są one oparte na dziełach prawdy, będą tylko pustymi słowami. 

57 Jeśli mi zaufacie i przygotujecie się, nie zostawię was samych. Będę mówił przez twoje usta, a ty 

będziesz świadomy dzieł, których dokonuję przez twoje pośrednictwo. 

58 Ludzkość zacznie wyczuwać prawdziwą drogę i będzie mnie szukać, tak jak tego oczekiwałem ─ z 

duchem. Każdy, kto uzna, że nosi Ojca w swoim sercu, natychmiast przestanie być wrogiem własnego 

brata i bliźniego. Wtedy nastąpi przebaczenie, pojednanie, miłosierdzie i braterstwo. 

59 Wtedy ludzie będą mogli powiedzieć, że widzieli Jezusa, że zszedł On z krzyża, aby powiedzieć 

światu: Krew, którą przelałem dla waszego odkupienia, przestała płynąć. Oto jestem, z tobą na zawsze. 

60 Ludzie, w moim objawieniu się przyjęłam dobrych i złych, ludzi wszelkiego rodzaju ─ tych, którzy 

mnie kochają i tych, którzy się ode mnie odwrócili. Wszyscy bowiem są dziećmi Moimi, wszystkich 

jednakowo miłuję, wszyscy też będą Mnie miłować i służyć Mi podobnie. 

61 Dziś przychodzę zjednoczyć was wszystkich, ponieważ moja Krew przelana w Drugiej Erze nie była 

dla was wystarczająca. Nie byliście bowiem w stanie dokończyć dzieła braterstwa i miłości, którego 

nauczała was moja Nauka. 

62 Kiedy staniecie się przekonani, że tylko w wypełnianiu mojego prawa możecie znaleźć zdrowie, 

szczęście i życie? Zdajecie sobie sprawę, że w życiu materialnym istnieją zasady, do których musicie się 

dostosować, aby przetrwać. Zapomnieliście jednak, że w tym co duchowe, również istnieją prawa, 

których należy przestrzegać, żeby człowiek mógł korzystać ze źródła życia wiecznego, które istnieje w 

Boskości. 

63 W tym czasie aroganccy i głupi, zmaterializowani i niewierzący będą musieli Mnie usłyszeć, a Ja 

ponownie zasieję w ich sercach, które były jak jałowa ziemia dla Mojego nasienia, aż kwiaty wykiełkują ze 

skał. 

64 Na każdą duszę wyleję źródło Mojej łaski, aż zostanie oczyszczona. Ale to już nie będą wody 

Jordanu, ale światło Mojej łaski, Mojej sprawiedliwości, które, gdy dotknie tej duszy, obudzi ją, aby 

usłyszała głos swego sumienia, które przywiedzie ją do modlitwy, do pokuty i do odnowy. 

65 Teraz wypełniam to co obiecałem wam w Drugiej Erze. Zapowiedziałem wam to, gdy dałem wam 

do zrozumienia poprzez Moje Słowo, że nadejdzie czas pokoju i uduchowienia. Teraz żyjecie w tej Erze, w 
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której tradycje, obrzędy, ceremonie, symbole i obrazy są wymazywane, a wasz (ludzki) duch uwalnia się 

od uprzedzeń, od fanatyzmu i bałwochwalstwa, aby przyjąć w zamian prawdziwe uwielbienie Boga. 

66 Kiedy te słowa dotrą do uszu materialistów, będą się oni z niedowierzaniem uśmiechać do Mojej 

nauki i Moich proroctw. Ale wątpliwość ludzi nigdy mnie nie obraża. 

67 Zdarzyło się w Drugiej Erze, że gdy Dobra Nowina o Moich naukach dotarła do wielkich miast i 

wielkich imperiów, takich jak Rzym, ludzie również uśmiechali się, gdy dowiadywali się, że Jezus był 

ubogim Galilejczykiem, za którym podążało kilku rybaków, którzy byli tak samo ubodzy i pokorni jak On 

sam. Ich szyderstwa nie uderzyły mnie, bo wiedziałem, że oni mnie nie znają. Nie rozumieli, że Moja moc 

ma swoje korzenie właśnie w tej pokorze i że Moja moc była w tym słowie pełnym miłości i 

sprawiedliwości, które dla wielu wydawało się niezrozumiałe, a dla innych niemożliwe do wykonania. 

68 Gdy dowiedzieli się, że Jezus umarł, ukrzyżowany jak złoczyńca, i że ta śmierć miała służyć jako 

odstraszacz dla Jego uczniów i naśladowców, nie spodziewali się, że ta krew posłuży do uczynienia 

owocnym nasienia, które zostało zasiane w niewielu. 

69 Wśród wątpiących zrodziła się wiara; wśród wiernych objawiła się ofiarność; wśród niewolników, 

wśród uciśnionych zabłysło światło nadziei; i wszędzie boskie nauki Zbawiciela były słyszane na ustach 

ludzi wzywających do sprawiedliwości i mówiących o miłości. Wyższa moc ogarnęła dusze wierzących 

ludzi, a ta wylana moc była jak potok, którego żadna ludzka siła nie mogła powstrzymać. 

70 Był to potok, który płynął od miasta do miasta i od wsi do wsi, tocząc się w dolinach i wznosząc się 

w górach. Nie było domu ─ czy to chaty, czy pałacu ─ gdzie nie dotarłby ten wpływ. To była rzeka życia, 

która wylała się na martwe pola, to była wiecznie kochająca sprawiedliwość waszego Ojca, która przyszła 

do ludzi, aby oczyścić ich dusze i osądzić ich uczynki. Kiedy ten potok przestał płynąć, pojawił się nowy 

świat, nowa ludzkość na ziemi, a jednak była ona taka sama. 

71 Światło nowej nauki wyrwało ją z letargu i pomogło jej w duchowym postępie, przybliżając ją do 

doskonałej istoty, którą nazywacie Bogiem i Ojcem. 

Dlatego mówię teraz do was, sceptycznych i materialistycznych ludzi: Jeśli usłyszycie pogłoski, że 

byłem z ludźmi i przekazałem im Siebie poprzez ich intelekt, i jeśli otrzymaliście wiedzę o naukach 

zawartych w Mojej nauce, nie drwijcie i nie uważajcie, że realizacja nauk Mojego Dzieła, które właśnie 

wam przedstawiam, jest niemożliwa dla ludzi. Bo później będziesz żałował, że nie chciałeś jej usłyszeć, 

kiedy będziesz świadkiem jej rozkwitu. Dlatego, jeśli czujecie, że gwałtowność rwącego strumienia 

wstrząsa waszymi drzwiami, otwórzcie je i pozwólcie mu wejść. Zapewniam was, że tylko to, co jest 

nieczyste, zostanie zmyte, bo On nie dotknie dobra, które istnieje w waszym życiu. 

72 W ten sposób daję wam do zrozumienia, że musicie nauczyć się zgłębiać znaczenie tego słowa, 

abyście stopniowo poznawali moją prawdę i zanurzali się w niej. Bowiem w tej kontemplacji w końcu 

dojdziecie do przekonania, że realizacja wielu proroctw danych w czasach minionych teraz rzeczywiście 

się spełnia, podobnie jak wiele proroctw, które przekazali wam Moi posłańcy, gdy zapowiedzieli wam 

przyjście Ducha Prawdy, Ducha Pocieszenia. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 189  
1 Ludzkości, przybywam, aby was zjednoczyć. Widzę was, jakbyście byli jednym ludem 

rozproszonym po całym świecie, i chcę was widzieć jako jedno dziecko. Oto masz nową stronę Księgi 

Życia, nieznaną jeszcze Moim uczniom. 

2 Ludu mój: Eliasz, którego duch objawia się przez Moich głosicieli i który przemawia do was 

słowami pełnymi światła i proroctwa, jest tym samym, który w Pierwszej Erze zadziwił świat swoją mocą, 

i nie zdziwcie się, gdy wam objawię, że był on również wśród ludzi w Drugiej Erze, w której był wtedy 

znany jako Jan Chrzciciel. Mówię wam, że nie powinniście się temu dziwić, gdyż nie tylko dzisiaj 

objawiłem wam te nauki, lecz zostały one już spisane. 

3 Dowodem na to jest to, że prorocy powiedzieli, że Eliasz przyjdzie przed Chrystusem, aby 

przygotować drogę dla Pana, i to proroctwo zostało spełnione. Potem jednak Jezus oświadczył, że gdy 

nastąpi Jego powtórne przyjście na świat, Eliasz przyjdzie wcześniej, aby naprawić wszystkie rzeczy. 

Obietnica ta z konieczności spełniła się wśród was. 

4 Kiedy to objawienie zostanie jutro przestudiowane przez ludzi, którzy wiele zmagali się z Pismami 

Świętymi, będą oni mogli zobaczyć, że duch Eliasza przyszedł w tym czasie, aby wypełnić tę samą misję, 

która została mu powierzona w Drugiej Erze - przygotowanie dróg Pańskich poprzez oczyszczenie tych, 

którzy odtąd będą uczniami Ducha Świętego. 

5 Dziś nie przyszedłem cierpieć na ziemi, jak w czasach minionych, kiedy musiałem znosić 

szyderstwa pogan, gorycz prześladowań, a później musiałem ponieść śmierć. Z ust Eliasza wyszło bowiem 

słowo prorocze, które zapowiadało wyrok na wszystkich złoczyńców. 

6 Dziś przyszedł w duchu, a zatem ręka człowieka nie będzie w stanie dotknąć go ani go zranić. 

Mimo to, ten lud tutaj dał mu pić kielich niewdzięczności. 

7 Eliasz jest pasterzem, który z miłością poszukuje swoich zagubionych owiec. Niekiedy udawało mu 

się zebrać dziewięćdziesiąt dziewięć owiec. Zauważył jednak, że brakuje mu jednego, który uzupełniłby 

liczbę osób tworzących jego stado. I ta mała owieczka lamentuje, gdy widzi, że zabłądziła w cierniste 

żywopłoty skalnych rozpadlin. Ale Eliasz spieszy się, by go szukać. Jakaż radość przenika jego ducha, gdy 

udało mu się uratować go od niebezpieczeństwa. Z jaką miłością pragnie przywrócić ukochaną owieczkę 

do grona swoich pobratymców. Ale jakże wielki jest jego ból, gdy po powrocie do zagrody dla owiec 

stwierdza, że wielu innych przeskoczyło zagrodę i odeszło, ponieważ podążyli za impulsem swojej wolnej 

woli. 

8 Tłumy, które były świadkami obecności Eliasza i które widziały rozkwit dzieła, które on 

zapowiedział, nie będą tymi, którzy są najbardziej pochłonięci badaniem objawień, które dał im ich Pan. 

Jutro przyjdą ludzie, dla których badanie świadectw tego ludu będzie wystarczające, aby trąbić z 

przekonaniem na cztery wiatry, że ta praca jest prawdą, że Pan był z ludźmi w innym czasie i że Eliasz był 

znowu jego pionierem. 

9 Przyjdźcie odpocząć i posłuchajcie mnie. Moje Słowo chce was karmić, dać wam pocieszenie i 

przebaczenie, abyście czuli się zachęceni i mogli wypełnić misję, którą wam dałem. 

10 Nie róbcie postanowień, by iść za mną tylko słuchając mnie, czujcie mnie w każdej chwili waszego 

życia. 

11 Bardzo wielkie jest moralne i duchowe zacofanie, w jakim znalazła się ludzkość! Jak wielka jest 

odpowiedzialność tych, którzy w tym czasie otrzymali łaskę i światło mojego słowa! 

12 Uczniowie, stańcie się mistrzami, wyrzućcie z waszych serc strach przed ludźmi, uwolnijcie się od 

obojętności i indolencji, uświadomcie sobie, że naprawdę jesteście nosicielami niebiańskiego przesłania. 

To wy powinniście wyjaśnić wszystkim, co się dzieje w tym czasie, to wy powinniście walczyć o nauczanie 

zasad mojej Nauki, o których ludzkość zapomniała. 

13 Masz nie tylko oddawać moje słowo ludziom, jak ci powiedziałem. Wyszkolcie się, abyście 

wiedzieli, jak to interpretować. Nie szukaj słów, aby zaskoczyć swoją polerowaną elokwencją. Mówcie w 

sposób prosty, czyli taki, który najlepiej wyraża prawdę ducha. 



U 189 

91 

14 Skąd możesz wiedzieć, kiedy to ty mówisz, a kiedy to ja mówię przez twoje usta? Gdy zapomnicie 

o sobie, gdy pomyślicie o bólu waszego brata i poczujecie się niscy, niegodni zasłużyć na Moją łaskę, to 

właśnie wtedy zstąpi na wasze umysły Moje Boskie natchnienie. W tym momencie bowiem cała twoja 

istota będzie przeniknięta miłością do Ojca i do twego brata. 

15 Jeśli wykonujesz jakieś dzieło w moim imieniu, wiedz, jak go używać, ale nigdy nie mów o nim bez 

powodu. 

16 We wszystkich moich pracach panuje sprawiedliwa równowaga. Kto daje, ten otrzymuje. Ten, kto 

odmawia, w końcu zginie z potrzeby. Chcę, abyście zrozumieli moją naukę, której fundamentami są 

miłosierdzie i miłość. 

17 Powinniście poświęcić się dobru, to jest wasze zadanie. Ale dopóki wasza cielesna natura stawia 

opór, czujecie się niegodni bycia moimi uczniami. Wtedy myślicie, że jest wielu, którzy są lepsi od was, a 

jednak nie zostali powołani. Mówię ci: Powodem tego jest to, że byliście w największej potrzebie, 

ponieważ waszemu sercu brakowało pokoju, ponieważ wasza droga była pełna pułapek, a wasze stopy 

zostały zabrudzone przez bagno tego świata. 

18 Moi uczniowie z Drugiej Ery nie byli sprawiedliwi, kiedy ich wybrałem. Ale oni uczynili się godnymi 

przez swoje uczynki i osiągnęli wyższy poziom duchowy, stosując się do moich instrukcji. Chcę, abyście się 

tak samo zmienili i uczynili się godnymi, aby wasze dzieła wywyższały was i przybliżały do Mnie. 

19 Gdybym miał cię zapytać: "Czego nauczyłeś się z wielu rzeczy, których cię nauczyłem?". Wtedy 

musiałbyś wyznać, że wykorzystałeś go bardzo niewiele. Jednak nie będę cię potępiać, ale ci przebaczyć. 

Wasze długi są bowiem długami całej ludzkości. Dlatego, kiedy mówię do ciebie, mówię do wszystkich 

Moich dzieci. 

20 Nazywam was moimi wysłannikami. Musisz znaleźć właściwy sposób postępowania z bliźnimi. 

Jeśli pokonać ich niewiarę poprzez przekonujące słowa i prace, będzie to wielka zasługa dla Ciebie. 

Uważajcie, aby wasze świadectwo było doskonale przedstawione, tak abyście nigdy nie zniweczyli celu 

moich nauk. 

21 Zawsze dąż do harmonii między tym, co duchowe, a tym, co materialne. To znaczy, naucz się 

oddawać Bogu to, co jest Boże, a światu to, co jest jego. 

22 W ten sposób daję wam Siebie w Moim Słowie. Korzystaj z jego istoty, którą jest mądrość, i z tego 

wszystkiego, co dobre i doskonałe, co powinieneś w nim znaleźć, jeśli twoim ideałem jest, aby twoja ręka 

była później hojna wobec twoich bliźnich. 

23 Czas jest odpowiedni, wykorzystaj go, bo nadchodzi dzień, kiedy to słowo nie będzie już słyszane. 

Moja wola musi zostać spełniona. Już teraz zbliża się era duchowego dialogu między Bogiem a 

człowiekiem. Wtedy intelekt ludzki nie będzie już potrzebny jako nośnik głosu lub przekaźnik mojej woli. 

24 W tym czasie, w którym objawiam się w słowach pełnych światła, dałem tej ludzkości możliwość 

przekazywania Moich nauk we właściwy sposób. 

25 Dziś widzę, że każdy z Moich uczniów zgromadzonych wokół Mistrza ma inny sposób rozumienia 

Mojego słowa, a gdy dzielą się między sobą swoim rozumieniem, wdają się w dyskusje i krytykę, choć 

jedność myśli jest tym, czego pragnę w Moim ludzie. Do tego trzeba mieć miłosierdzie, być tolerancyjnym 

i czekać na odpowiedni moment, aby się odezwać. 

26 Dzisiaj macie różne wyobrażenia o moich naukach, lecz w końcu wszyscy dojdziecie do tego 

samego zrozumienia i urzeczywistnienia. To zachęci was do walki, bo kiedy wszyscy będziecie 

zjednoczeni, poczujecie się silniejsi. 

27 Zawsze wam mówiłem: Nie twórzcie teorii z Moich nauk i objawień, bo to pozbawiłoby mocy 

prawdę, w którą was przyoblekłem. 

28 Odkryjcie w mojej Nauce tę wolność, o której wam mówię, abyście mogli się na niej oprzeć i 

rozpoznać wszystko z większą jasnością. 

29 Za każdym razem, gdy przychodziłem do was, uczyłem was, jak osiągnąć komunię z waszym 

Ojcem. Nauczyłem was znajdować prawdę w sobie, abyście nie szukali jej w naukach, które tylko hamują 
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ducha. Ludzkość przeszła od dzieciństwa do tej Ery Światła, w której duch i umysł ludzki doświadczyły 

nieskończoności otwierającej się przed nimi. 

30 Aby światło, które oświetla ten czas, mogło być dostrzeżone przez każde oko, konieczne jest 

zerwanie opaski z oczu fanatyzmu religijnego. Dlatego zostawiłem wam napis na tablicach Prawa, które 

dałem Mojżeszowi: "Nie będziesz czcił obrazu żadnego stworzenia ani rzeczy materialnych, jak gdyby były 

twoim Bogiem". Jego będziesz miłował całym swoim sercem i duszą bardziej niż wszystko, co zostało 

stworzone." 

31 Ale wy pytacie mnie: Dlaczego świat popadł w fanatyzm i zewnętrzne formy kultu? Ponieważ ci, 

którzy poświęcili się Mojemu Prawu, zamiast odrzucić zaszczyty, ceremonialne szaty i próżność, jak Jezus, 

przyjęli bogactwa, tytuły i ramowy przepych ziemi, pozbawiając w ten sposób duszę wszelkiej wolności. A 

pośród tego zamieszania umysłów są jeszcze tacy, którzy czują się nieomylni, chociaż tylko Jeden jest 

nieomylny, którym jest wasz Ojciec Niebieski. 

32 Jeśli więc chcecie osiągnąć poprawę w waszej duszy, przejść przez walkę waszego życia z 

inteligencją i duchowością, bądźcie ludźmi dobrej woli i pokornego serca. W ten sposób będziesz czynił 

postępy, które doprowadzą twoją duszę do zbawienia. 

33 Sprawiam, że czujesz moją miłość, teraz usunę głazy z twojej drogi, aby twój krzyż był mniej ciężki. 

34 Widzę wnętrze twojego serca i mówię ci: Ćwicz swój umysł, zwiększ swoją zdolność myślenia i 

zjednocz swoje uczucia, abyś mógł usłyszeć i pojąć moje słowo. 

35 Módlcie się i poprawcie swoje drogi, bo od waszego rozwoju zależy także pokój na świecie. 

Musicie się modlić, bo światu zagraża wojna, a wy musicie dążyć do pokoju. Jesteście ludźmi, którzy 

poznali moc modlitwy, jej wpływ i jej światło. 

36 Wszyscy szukają świetlistego horyzontu i nie znaleźli go, bo nie ma braterstwa między ludźmi, a 

kiedy widzą panoramę przesłoniętą narodami, w których rozpętała się wojna, krzepi ich tylko myśl, że 

gdzieś na powierzchni ziemi musi istnieć pokojowy zakątek. Ten narożnik będzie tym narodem, który 

będzie widziany z daleka jak błyszcząca gwiazda. 

37 To jest odpowiedzialność tego ludu tutaj, który musi się przygotować duchowo i fizycznie, aby dać 

przykład braterstwa, wewnętrznego wzniesienia i miłości, czy to uzdrawiając chorych, czy ściskając rękę 

wroga na znak przebaczenia. 

38 Bądźcie pilni na moich polach, a zobaczycie wszystko, co was otacza, przyobleczone w większe 

piękno, bo znajdziecie sens waszego istnienia. Ten, kto popada w stagnację i rutynę, nie pozwala swojej 

duszy wznieść się, by ujrzeć chwałę, jaką zawiera życie, gdy żyje się według mojego Prawa. 

39 Obserwujcie siebie, abyście mogli odkryć, kiedy wasza egzystencja staje się bezużyteczna, 

ponieważ pozwalacie, aby ciągnęły was w dół skłonności ciała. Chcę, abyście pozostawili po sobie owoc, 

ale tym owocem będzie pokój dla waszych dzieci. Bo wtedy zakwitnie twoje serce, a te owoce będą 

twoimi dziełami. 

40 Przez was ogłoszę światu moje słowo na ten czas, które będzie znane po roku 1950. 

41 Objawienia te dotrą do całej ludzkości. W tym celu wyszkoliłem tych, których nazywam "złotymi 

piórami", aby z gorliwością pracowali nad Moim dziełem i podążali za wezwaniem swego sumienia, aby 

Moje Słowo mogło być zachowane na piśmie. Te pisma są nie tylko dla obecnych pokoleń, ale także dla 

tych, które nadejdą. 

42 Majestat mojego słowa opiera się, jak w każdym czasie, na jego prostocie i na jego znaczeniu. 

Chcę, aby twój język był taki sam, kiedy mówisz o moim Dziele. Nie zapominajcie, że to nie tylko człowiek 

mówi, ale także serce. Miejcie czystość w waszych sposobach działania. 

43 W każdej chwili otrzymujecie ode mnie siłę, światło i pokój, których potrzebujecie na waszej 

drodze życia. Przyjmijcie również moje błogosławieństwo. 

44 W owym trzecim czasie będę czynił uczniami całą ludzkość. Aby to osiągnąć, zamierzam pozwolić 

mojemu światłu wejść do każdego człowieka. Potem sprawię, że dotrze do nich moje słowo, właśnie to 

słowo, które dziś wam daję. Świadectwa, zapisy i przykład Mojego Ludu staną się znane od kraju do kraju 

i od narodu do narodu, obudzą serca i ożywią dusze w świetle sumienia. 
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45 Dziś wielu ludzi błądzi bez celu, często pytając mnie: "Panie, dokąd idziemy? Dokąd zaprowadzi 

nas to życie i jakie jest przeznaczenie, które nas czeka?". 

46 To są przerażone dusze, które pytają mnie w ten sposób. Żyją w udręce w świecie, który osiągnął 

swój szczyt deprawacji i materializmu. Dla nich posyłam Moje światło jako promień nadziei, aby nadal 

czuwali i modlili się, aż burza minie i pokój zagości w ich sercach. 

47 Tutaj, w tym zakątku ziemi, pozwalam, aby Mój głos był słyszalny, uczyniony ludzkim przez 

oświeconych, których wybrałem, aby posługiwali się Mną w tym głoszeniu. A kiedy przemawiam tutaj do 

tych tłumów, część Moich słów kieruję do dzieci, które zachęcam, aby stały się mocne w cnocie i uciekły 

przed potokiem zepsucia, który doprowadził tak wiele serc do ruiny. 

48 Chcę, aby te istoty od najwcześniejszego dzieciństwa miały pełną wiedzę o zadaniu, jakie 

przeznaczyła dla nich przyszłość. Rozmawiałem również bezpośrednio z młodzieżą, aby dać im wskazówki 

na ich niepewnej ścieżce życia. Uważam ich bowiem za kruchą łódź na wzburzonym morzu i aby przy nich 

trwać, wznoszę przed ich oczami Moje dzieło jako latarnię morską, która prowadzi ich do zbawczej 

przystani. To młodzież jest najdalej ode mnie. 

49 Kiedy człowiek jest jeszcze dzieckiem, modli się i myśli o Bogu. To samo dzieje się, gdy przekroczy 

szczyt górski swojego życia i zaczyna zachodzić, jak słońce o zachodzie. Lecz dopóki serce jego jest jak 

ptak, który chce latać, a ciało jego drży przy zetknięciu się z pokusami tego świata i czuje się silny, dopóty 

oddala się od Boskich nauk, ponieważ nie chce, aby ich nauka o pokorze, miłości i poświęceniu czyniła 

jego uczynki, słowa i myśli wyrzutem dla niego na każdym kroku. 

50 Dopiero wtedy, gdy serce ludzkie czuje, że jest rozbitkiem na morzu swoich namiętności, zwraca 

swe oczy ku górze, pragnąc boskiej latarni, której światło wskazuje mu drogę, która zaprowadzi go do 

portu zbawienia. 

51 Słyszałem serce wdów, które mówią do Mnie: "Ojcze mój, spójrz na nas, jesteśmy jak opadłe liście 

z drzewa, które wiatr rozwiewa". Zwróciłem się do nich, aby im powiedzieć, że nie są sami, że Ten, który 

odszedł na duchową wędrówkę do innego świata, widzi ich stamtąd, pomaga im i chroni ich, i że 

poprzedził ich tylko na chwilę, aby przygotować drogę dla wszystkich istot powierzonych Jego opiece. 

52 Ale jeśli nie jesteś w stanie go poczuć, jeśli jego obecność nie jest odczuwalna w twoim życiu, 

módl się, kieruj swoje prośby do mnie, bo ja sprawię, że poczujesz jego obecność. Dla niektórych będzie 

on laską, dla innych wsparciem, a dla jeszcze innych kochającym towarzyszem, który prowadzi i pomaga 

im w ich podróży przez życie. 

53 Jeśli dzikie zwierzęta w lasach, ptaki w powietrzu i kwiaty na łąkach otrzymują w każdej chwili 

blask miłości i życia swego Ojca, to jak moglibyście pomyśleć, że choć na sekundę odmówię wam łaski 

mojej boskiej miłości, choć macie w sobie cząstkę mojej boskości? 

54 Ojciec rodziny zwrócił się do mnie, by opowiedzieć mi o swoich potrzebach i troskach. Jego dzieci 

lekceważą jego autorytet, odwracają się do niego plecami i stają się wrogami rady ojca. 

55 Muszę wam zwrócić uwagę, że wasza misja jest bardzo trudna, a wasz krzyż ciężki. Lecz jeśli 

potraficie pić kielich cierpienia z wiarą i cierpliwością, i umiecie kochać bliźnich i dzieci, weźmiecie mnie 

za przykład na waszej drodze życia, a dzieci wasze nie zginą. 

56 Ludzie: Jeśli pragniecie, aby moje dzieło było znane daleko i szeroko na całej ziemi, żyjcie moją 

Nauką, stosujcie moją naukę do wszystkich waszych dzieł, uświęcajcie wasz dom przez moc, która płynie 

z tego Słowa. Zrozumcie, że wasza przeszłość jest zapieczętowaną księgą, i że życie przedstawia się teraz 

jako nowa ścieżka, nieznana waszym oczom, ścieżka, którą musicie podążać aż do końca. 

Dziś jesteś spokojna, bierz z Mojego słowa tylko to, co chcesz, i korzystaj z Mojej nauki, kiedy chcesz. 

Lecz nadejdzie czas, kiedy wezwę ten lud do zdania sprawy, od pierwszego do ostatniego z moich słów, 

którymi ich nauczałem. 

57 Nie zapominajcie, że ten naród od dawna wypełnia duchową misję na ziemi i został powołany do 

wypełnienia wysokiego przeznaczenia wśród ludzkości. Jeżeli miłosierdzie Pańskie przeznaczyło cię do 

życia w nim, zasiej w nim swoje nasienie, choćby to było tylko jedno nasienie, ale powinno ono być z 

miłości, pokoju i uduchowienia. Dzięki temu wasza podróż na ziemi nie będzie bezowocna. 
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Nawet teraz muszę wam zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, jak wysokie jest przeznaczenie tego 

narodu, nie wolno wam uważać go za "Ziemię Obiecaną" lub "Nowe Jeruzalem". Nie dezorientujcie 

nikogo i sami nie popadajcie w dezorientację. Uczniom Pana, spirytystom, Ojciec nie mógł dać dóbr 

materialnych jako dziedzictwa. Skoro misja tej ziemi jest wielka, skoro ten naród ma osiągnąć wysoki 

poziom rozwoju, niech jej mieszkańcy będą tymi, którzy głoszą światu moją obecność, którzy swoim 

przykładem i dziełami świadczą o wielkości i prawdzie mojej nauki. 

58 Pozostawię wam promienny ślad mojego głoszenia wśród was, którym będziecie mogli 

wstrząsnąć światem. To jest moje słowo spisane pod boskie dyktando. 

59 Po pierwsze, zostanie ona spisana w księgach materialnych, gdzie ludzie będą mogli zbliżyć się do 

mojego tajemnego skarbca i przeniknąć moją mądrość. Potem, gdy ta istota będzie strzeżona w sercu 

moich uczniów, prawdziwa księga pojawi się w duchu ludu Pana. 

60 Obsypałem was darami łaski, gdy rozbrzmiewałem wibracją mego słowa poprzez głosicieli. 

Przysłałem wam mój duchowy świat, żebyście wyjaśniali i interpretowali moje przesłania dla was. 

Zaścieliłem waszą drogę cudami i pozwoliłem, aby wasze oczy były zdumione kontemplacją duchowych 

wizji. Ale nie jesteście jedynymi, którzy cieszą się i będą się cieszyć tymi manifestacjami. Zapowiedziałem 

wam bowiem, że "każde oko Mnie ujrzy". I zaprawdę, świat mnie ujrzy, i świat duchowy również się 

objawi, a wszystkie te przejawy na świecie w końcu sprawią, że najbardziej niedowierzające serca zadrżą. 

61 Ludzie przyszli z pragnieniem, aby to, co duchowe, zmaterializowało się, a to, co Boskie, 

uczłowieczyło się, aby można było w to uwierzyć. I udzieliłem tej łaski niektórym. 

62 Ludzie, głęboko rozpoznajcie przeznaczenie, jakie macie wśród wszystkich ludów ziemi, abyście 

mogli wypełnić swoją misję teraz, kiedy czas jest sprzyjający. 

63 Przygotuję wasze serca, abyście w nich zamieszkali. Świat również się przygotuje. Nasienie pokoju 

wykiełkuje w umysłach ludzi, a wy, którzy rozproszyliście je we wszystkich zakątkach ziemi, będziecie 

szczęśliwi, gdy zobaczycie owoce waszej pracy. Bowiem biorąc Mistrza za przykład na swojej drodze, 

pokazaliście, jak żyć sprawiedliwie i modliliście się za wszystkich. 

64 We wszystkich narodach będzie się mówiło o pojednaniu, o braterstwie i pokoju, a to będzie 

początek zjednoczenia. 

65 Przygotowałem was i zapytałem, czy jesteście już gotowi iść do niespokojnych wędrowców, do 

waszych współtowarzyszy, by pokazać im mądrość, którą wam dałem jako natchnione objawienie, i 

odpowiedzieć zadowalająco na ich pytania. Niech nikt nie uważa, że wypełnienie tej misji jest 

niemożliwe. Uznajcie, że wiedza, którą wam dałem, pozwala wam zrozumieć waszą misję. 

66 Nie będzie konieczne, aby wszystkie moje dzieci udały się do miejsc, które nazywacie obcymi. 

Często wystarczy, że będą się modlić w myślach i oczyszczać swoje serca, aby ich duch mógł się objawić 

swoim bliźnim na jakąkolwiek odległość i stać się z nimi jednym. A ci zostaną obudzeni przez świat 

duchów. 

67 Powinniście zjednoczyć się ze światem duchowym i stworzyć z nim mur ochronny, który 

zapobiegnie nowym wojnom i nowym cierpieniom. Powinieneś nadal modlić się za tych, którzy udają się 

do realizacji duchowego panowania za pomocą przemocy. Będziecie zaskoczeni, i świat będzie 

zaskoczony, kiedy ludzie zobaczą, że to nie siła zdominowała rozum, braterstwo i sprawiedliwość. 

68 Strzeżcie się robienia pozornej dobroczynności, podczas gdy w waszych sercach pobłażacie 

egoizmowi. Czyńcie jak najwięcej dobra, ale bez szukania osobistych korzyści. Czyńcie to z miłości, która 

jest prawem, którego was nauczyłem, a zdobędziecie zasługę dla postępu waszej duszy. 

Rozpowszechniajcie Moją naukę, tak jak wam ją przekazałem. To jest to samo, co dałem poznać Moim 

prorokom i Moim apostołom w innych czasach. 

69 Człowiek w swoim materializmie uznał za korzystne zniekształcenie Mojego słowa, które zawsze 

przekazywałem. Ale Moje Dzieło jest doskonałe i nie opiera się na materialnych słowach. Przygotujcie się, 

a zawsze znajdziecie Moją prawdę. Wtedy odkryjesz, że zawsze hojnie dawałem ci Moje nasienie, abyś i 

ty mogła je przekazywać z taką samą miłością i miłosierdziem. 
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70 Nie będzie konieczne, abyście imponowali komukolwiek poprzez stosowanie rytuałów lub 

zewnętrznych form. Świątynia waszego serca stanie się widzialna, a w niej wasi bliźni zobaczą jej wieczne 

światło i ołtarz. 

71 Nauczcie się odczuwać mnie nawet teraz, zarówno w waszych dobrych uczynkach, jak i wtedy, 

gdy z trudem wychodzicie z błotnistej dziury, w którą wpadliście. 

72 Nauczyłem cię, abyś szukał prawdy w prostocie. Jakże ubogi jest umysł ludzki, gdy szuka prawdy 

w skomplikowanych naukach, które sam stworzył! Po co szukać mnie w tak odległym miejscu, choć nosi 

się mnie w sobie? Kto nie wie, że został stworzony na obraz Ojca, obdarzony boskimi atrybutami, takimi 

jak duch, inteligencja, i woli? 

73 Żyłem z ludźmi w Drugiej Erze, dzieląc z nimi wasz chleb i wasz dom; ale wielkość Chrystusa jest 

zakorzeniona w Jego pokorze. 

74 Uczę was tego, abyście wiedzieli, jak oddzielać się od rzeczy materialnych ze względu na miłość 

bliźniego. Lecz przede wszystkim powinniście się oczyścić, ponieważ to jest prawo, które powinno 

ewoluować. A jeśli jest to prawo, że wszystko powinno się rozwijać, to proroctwa, które dopiero mają się 

spełnić, nie powinny was zadziwiać. To, co widzą wasze oczy, napełni was radością dopiero wtedy, gdy 

uświadomicie sobie, że wszystko jest rządzone najdoskonalszym prawem i że to, co dzieje się z waszą 

duszą dzisiaj, nie mogło się jej przydarzyć wcześniej, ponieważ wszystko będzie się ujawniać w swoim 

czasie, aż osiągnie doskonałość. 

75 Nie tylko na ziemi walczy się o postęp ludzkości; z innych światów świat duchowy dąży do jej 

zbawienia i postępu. Dlatego mówię wam, że ziarno spirytystyczne wyda owoce w łonie wszystkich 

wspólnot religijnych. Po wielkich kontrowersjach i kiedy ludzie mówią, że jest to nowa religia, która sieje 

niezgodę, odpowiesz, że spirytualizm jest 

Jest to doktryna, która została dana ludziom jako pierwsza i jedyna, która rządzi duszami. Ale ten głos 

będzie pochodził z waszego serca, gdzie mieszkają wasze uczucia, które ujawnią się, gdy będziecie płakać 

z powodu cudzego bólu, a nawet gdy będziecie płakać z radości z powodu bólu waszego bliźniego. 

Albowiem to, czego was zawsze uczyłem, to miłość wzajemna. 

76 Mówię do was za pomocą ludzkiego rozumu. Moje światło i moja łaska przepływają przez nią i 

stają się słowami, tym słowem, które wyznacza jedyną drogę do Mnie: drogę szczerości uczuć i pokory. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 190  
1 Ludzie, ludzkość: obecność Eliasza jest ze wszystkimi w tym czasie. 

2 Wy, rzesze ludzi, którzy cieszycie się tym objawieniem: Usłyszcie głos Eliasza, którego imię z 

trudem utrzymywało się w świadomości ludzkości, chociaż na górze Tabor ukazałem wam znaczenie jego 

misji; ale nie chcieliście zgłębić tego objawienia. Teraz, gdy usłyszeliście głos Eliasza, czujecie jego 

obecność i wydaje się wam, że słyszycie nadejście jego ognistego rydwanu. 

3 Eliasz jest promieniem światła, który zawsze wam posyłałem, aby oświetlać waszą drogę. To on 

oświetlił ziemię, abyście mogli znaleźć i podążać ścieżką, która przybliży was do miejsca, gdzie czeka na 

was wasz Ojciec. On jest pośrednikiem wielkich tajemnic duszy, które wyjaśnił wam w tym czasie, abyście 

mogli lepiej zrozumieć waszego Ojca. Również dzisiaj wypełnia on podobne zadanie jak w Pierwszej Erze: 

zepchnąć bożki z ich ołtarzy, aby nauczyć świat prawdziwego, duchowego kultu Boga. 

4 W Eliaszu można znaleźć wyjaśnione i udowodnione prawo reinkarnacji, z którym dzisiaj tak 

bardzo walczą ludzie. W nim można również odkryć instrukcję i wyjaśnienie, czym jest manifestacja 

poprzez ludzki umysł, kiedy zamanifestował się duchowo poprzez usta i umysł proroka Elizeusza. 

5 Zobacz, jak wiele i jak wielkie nauki Eliasz zawsze ci przynosił, jak pouczał twego ducha. Zobaczcie, 

jak On wam zawsze dawał do zrozumienia wielkie objawienia, które trudno wam wytłumaczyć. Jednak 

cała ta wiedza, której nie powinniście byli zrozumieć w czasach minionych, będzie wam teraz wyjaśniona 

w tej Trzeciej Erze przez tego samego Eliasza, który przychodzi z misją przywrócenia wszystkim rzeczom 

ich prawdziwego znaczenia. 

6 Błogosławieni są ci wszyscy na świecie, którzy czując, że światło ich ducha zaczyna się rozpalać, 

mówią: "Eliasz przyszedł", a potem dodają: "Powrót Pana jest bliski". ─ Tak jak w owych Drugich Czasach, 

kiedy ludzie zauważyli, że Jan prorokuje i mówi o cudach Królestwa Niebieskiego, i mówili: "Czy to 

Eliasz?". 

7 Wielki prorok, prekursor, posłaniec jest wśród was. Jednak teraz nie stał się człowiekiem, jest w 

duchowej postaci, a promień światła, którym się objawił, jest taki sam jak ten, którego użył do zniszczenia 

fałszywych bogów i którym rozpalił prawdziwą wiarę w sercu ludu Pana. 

8 Dusze, za nim! Ludzkości, posłuchaj go! On jest pasterzem, który prowadzi was na moje łono, on 

jest latarnią morską, która oświetla i wskazuje drogę do portu zbawienia. 

9 Zrozumcie, że czas się kończy i zbliża się dzień, gdy nie będę już do was mówił przez tych nosicieli 

głosu. Ci, którzy skorzystali z mojej nauki, zaznają spokoju. Będzie jednak wiele "sierot", które na próżno 

będą szukać Mojej obecności w tej postaci. Ja jednak nie usunę się, będę bardzo blisko was i będę mówił 

przez każdego, kto się przygotuje z ducha do ducha. 

10 Nadejdzie czas, kiedy różne sekty i wspólnoty religijne będą ogłaszać nadejście Pana, mówiąc, że 

wszystkie znaki zostały spełnione i że teraz nadszedł ten czas. Wy, którzy znacie prawdę, powiedzcie im 

to, co wiecie o Mnie. Od roku 1866 objawiam się jako Duch Pocieszyciel, szukając swoich, przez których 

będę głosił Dobrą Nowinę, o ludzkości! 

11 Nie powinniście czuć się oddaleni od tych, którzy ─ choć oczekiwali Mnie ─ nie wiedzieli, jak 

odkryć na czas znaki, które ich poprzedziły i zbyt późno zrozumieli, co ich czeka. 

...niepokojące. Nie oceniajcie się źle z powodu tych różnic. Ponieważ nie mogli być świadkami Mojej 

Obecności, oświeciłem ich dusze i są na dobrej drodze. Wszyscy zjednoczycie się w ideale. 

12 Moje wybrane znajdują się na różnych gałęziach drzewa. Wielu przyjdzie przed rokiem 1950, aby 

być świadkami mojej manifestacji, innym zajmie to trochę czasu. Błogosławieni ci, którzy usłyszą moje 

słowo przez głosiciela, bo poczują w sobie, że już znają ten głos, że nie jest on ludzki, ale pochodzi ode 

mnie. 

13 Przybywam, aby powiedzieć wam, żebyście kierowali się swoim sumieniem, żebyście się wyzwolili 

i nie stali się ponownie niewolnikami tych, którzy chcą was podporządkować niedoskonałym formom 

kultu, uprzedzeniom i dogmatom. 
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14 Wszyscy możecie być moimi "pracownikami", ambasadorami mojej Nauki. W swojej walce nie 

będziesz czuł się opuszczony, na moim łonie będziesz bezpieczny i nie będziesz się niczego obawiał. 

15 Ja, który jestem ponad wszelkim stworzeniem, a jednak w nim pulsuję, przemawiam przez 

człowieka, Moje uprzywilejowane stworzenie. Nie dziwcie się, że daję się poznać przez ludzi mało 

szanowanych, niewykształconych, że objawiam się w miejscach ubóstwa i nędzy. Zapewniam was, że to, 

co dla was jest pałacem, dla mnie nim nie jest. Z drugiej strony, tam gdzie widzisz tylko ubóstwo i nędzę, 

możliwe jest, że w środku jest prawdziwy duchowy splendor. 

16 Mówię wam o tym, ponieważ było wielu, którzy zastanawiali się w sobie, dlaczego nie daję o 

sobie znać w wielkich synagogach lub we wspaniałych kościołach. Nawet w tamtych czasach wielu ludzi 

zastanawiało się, dlaczego Mesjasz nie urodził się i nie wychował w cieniu Świątyni Syjońskiej. 

17 Dziś, tak jak wtedy, uczę was, że tym, co przychodzi bezpośrednio do Ojca, jest szczerość waszego 

serca. Każdy bowiem z jego ciosów mówi do mnie o twoich dobrych uczynkach. 

18 Oto pokora, z jaką zawsze przychodziłem do was. Rozważ, że zawsze przychodziłem bez tronów, 

bez berła i pałaców, zawsze spowity w prostotę i łagodność. Co by pomyśleli o mnie ubodzy, pariasi, 

wydziedziczeni, gdyby zobaczyli mnie przychodzącego do nich w otoczeniu przepychu i luksusu? Czuliby 

się upokorzeni, niegodni Mnie. Panowie, bogaci, wielcy tej ziemi, z drugiej strony, nazwaliby mnie 

Bogiem ich klasy społecznej i statusu. 

19 Kiedy ubodzy tego świata widzą Mnie bosego, dyszącego i krwawiącego pod ciężarem krzyża, drżą 

ze współczucia nad pokorą swego Pana i czują się z Nim jedno. Z drugiej strony, bogaci, choć w 

rzeczywistości nie są ludźmi, którzy powinni mieć takie same uczucia jak zwykli ludzie, nie mogą 

zrozumieć mnie w ubóstwie. Następnie pokrywają figuralne przedstawienie, którym udają, że mnie 

przedstawiają, purpurą, złotem, jedwabiem i tym, co nazywają drogimi kamieniami. Czynią to, ponieważ 

zapomnieli o Mojej nauce i dlatego chcieli mnie otoczyć tym wszystkim, co najbardziej sprzeciwia się 

Mojej nauce: próżnością. 

20 Muszę wam powtórzyć, że nie mówię przeciwko żadnemu z kościołów, bo wszystkie są we mnie 

błogosławione. Ale musicie też zrozumieć, że ja, jako Mistrz, muszę nazwać błędy, które popełnił 

człowiek, abyście pewnego dnia mogli je usunąć. Bo gdybym nie pomógł ci odkryć prawdy: Kiedy sam byś 

ją znalazł? 

21 Pozwólcie Mojej prawdzie stworzyć światło i miłość, aby dotarła do każdej osoby, każdej 

wspólnoty religijnej i każdego narodu, tak jak Ja pozwalam waszej prawdzie, lub temu, co ustanowiliście 

jako prawdę, dotrzeć do Mnie. Co to jest ta Twoja prawda, którą otrzymuję od wszystkich? To jest twoja 

modlitwa, twoja wiara i twoja nadzieja. 

22 To światło, które istnieje w każdej duszy, kiedy wznosi się ku Mnie, kiedy mówi do Mnie, uwalnia 

się od każdej ciemności i każdego kłamstwa, aby ukazywać Mi tylko to, co nosi w sobie w prawdzie. Bo 

nawet zły, gdy się do mnie przyznaje, pokazuje mi swoje plamy wstydu, nie próbując mnie oszukać. 

23 Do człowieka należy doskonalenie siebie, ulepszanie swojego życia na ziemi, bez potępiania 

sposobu, w jaki inni mnie szukają. Tylko ja jestem w stanie ocenić prawdziwość waszych dzieł. 

24 Od bałwochwalcy do spirytysty, wszyscy oni są pod Moim światłem i Moim spojrzeniem. Tak jak 

często otrzymuję wspaniałe dowody wywyższenia od tych, których wy uważacie za duchowo zacofanych, 

tak samo mogę was zapewnić, że często otrzymuję dowody wielkiego zacofania od tych, którzy uważają 

się za mistrzów duchowości. 

25 Tylko jeden lud wiary przyjął mnie w tym czasie i jemu powierzyłem tę kartę książki z moją 

mądrością. Ale na tej stronie książki pełnej Mojej miłości jest przesłanie dla wszystkich religii, które 

istnieją na ziemi. 

26 Moje światło obudzi wszystkich jak boski powszechny świt, a wtedy, gdy człowiek powstanie, by 

przeżyć nowy dzień, jego zmysły doświadczą bliskości Boskości. 

27 Teraz muszę wam powiedzieć, że to nie Królestwo Niebieskie zstępuje na człowieka, ale to raczej 

dusza człowieka wznosi się do Królestwa swego Ojca Niebieskiego. 
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28 Dlaczego zawsze dajesz mi powód, abym przyszedł do ciebie z wyrzutami? Przychodzę do was z 

miłości, bo widzę, że nosicie w sercu ból i chcę was pocieszyć. Chcę bowiem, abyś miała Mój pokój w 

swojej duszy. 

29 Czasami objawiam się wam jako Sędzia, czasami macie Mnie za Ojca, a zawsze ukazuję się jako 

Mistrz. W tych trzech przejawach macie Boską istotę, która jest jedna: Prawo, Miłość i Mądrość. To jest 

Trójca, która istnieje w Moim Duchu. 

30 Zamknij oczy i uwolnij duszę, aby mogła intensywnie przeżywać te chwile komunii ze swoim 

Mistrzem. Pozwólcie jej poczuć bliskość Pana, tak jak ci, którzy podążali za Mistrzem w Drugiej Erze 

wzdłuż ścieżek, przez doliny, wioski, rzeki i pustynie, aby nie przegapić żadnej z jego nauk. Wtedy 

będziecie w stanie zrozumieć przenośnię, z jaką czasami mówię, gdy używam dóbr ziemi, aby przedstawić 

wam to, co duchowe i uczynić to namacalnym dla was. Doświadczycie, jak moje słowo przybliża wasze 

dusze do Królestwa Niebieskiego. 

31 Chodźcie, ludzie, abym mógł was pouczyć. A może chcecie, żeby to był ból, który będzie was uczył 

przez całe życie? 

32 Przybądź do mojego majątku, aby obsiać pola braterstwem. Zapewniam Cię, że ta praca nie 

zawiedzie Cię jak świat światem. 

33 Tutaj, tuż przed twoją duszą, jest ścieżka, która zaprasza cię, abyś nią kroczył i nigdy się nie 

zatrzymywał. Bo każdy krok, który na niej zrobisz, przybliży Twoją duszę do idealnego domu, który na nią 

czeka. 

34 Czas jest już bardzo krótki, kiedy będę z wami, aby udzielić wam moich pouczeń w tej formie i 

chcę, abyście nauczyli się zdobywać zasługi, aby moje słowo obficie rozbrzmiewało przez tych nosicieli 

głosu w tych ostatnich latach. 

35 Co musisz zrobić, aby boskie dary mogą być jak nagroda za swoje zasługi? Rozwijaj swoją wiarę, 

gorliwość i duchowość. Niech miłość panuje w łonie ludzi, niech praktykuje się dobroczynność, niech 

kocha się prawdę. 

36 Zaprawdę powiadam wam, jeśli nie zjednoczycie się zgodnie z Moją wolą, ludzkość rozproszy was 

i wypędzi ze swego grona, jeśli zobaczy, że wasze życie oddala się od tego, co głosicie. 

37 Co by się stało, gdyby ludzie odkryli, że w każdej wspólnocie inaczej czczono Boga i w inny sposób 

praktykowano Moją naukę? Nie byliby w stanie zrozumieć, że to ja was uczyłem. 

38 Powierzam wam te ostatnie trzy lata mojej manifestacji, abyście pracowali na rzecz zjednoczenia 

tego ludu ─ zjednoczenia, które obejmuje to, co duchowe i zewnętrzne, aby wasza praca, pełna harmonii 

i porozumienia, była najlepszym dowodem na to, że wszystkich was ─ w różnych wspólnotach i w różnych 

prowincjach ─ nauczał jeden Mistrz: Bóg. 

39 Nie wszyscy z was widzieli oczami ducha czasy, które zbliżają się dla ludzkości. Nie wszyscy z was 

odczuwali ich ból. Jednak obecnie formuję z wami liczny lud i czynię z niego pilnego pracownika, który 

zaczyna Mnie kochać i który teraz chętnie pracuje, aby uczynić serce ludzkie płodnym. 

40 Siewcy Słowa Mojego: Gdy nadejdzie czas pracy na roli, powstańcie pełni wiary, w której was 

pouczyłem. Nie bójcie się ani szyderstwa, ani pogardy. Siać na żyznej ziemi, nie na skałach, ani na 

ruchomych piaskach, bo tam nasienie nie przyniesie owocu. Widzielibyście, jak kiełkuje i rośnie, ale nie 

przynosi owoców. Jeśli zasiejesz go wśród ciernistych żywopłotów i chwastów, nie przyniesie też owocu. 

Dlatego musicie się modlić, żeby otrzymać moje natchnienie, wtedy zrozumiecie, jak wybrać 

przygotowaną ziemię. Ja, Właściciel ziem, dam wam wielkie 

Dajcie im terytoria do uprawy. Bądź wypełniony wielką chęcią do pracy. Siejcie, a będziecie żąć. I 

przyjdzie dzień, kiedy z pszenicy waszego żniwa przygotujecie chleb na wasze utrzymanie. Pamiętajcie, że 

mówię do was w przenośni i nie wiecie, czy nie zbierzecie tego żniwa w zaświatach. 

41 Dziś bowiem mówię wam: Wielki jest twój wyczyn, którego musisz dokonać za pomocą ciała, 

które ci powierzyłem. Jest to wasze wsparcie i musicie nim mądrze kierować. 

42 Świat jest dotknięty plagami i nieszczęściami, które mu zapowiedziałem. Zaczyna się bać, próbuje 

się podnieść i szuka zbawczej ręki, słowa zachęty, a Ty jesteś tym ratunkiem. 
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43 Będziesz musiał przejść przez morza i pokonać góry, aby przejść do innych ziem lub narodów, aby 

wyruszyć dla tego, który cierpi. Nie bójcie się drogi, idźcie w zwykłym ubraniu, bez wciągania drugiej pary 

spodni. 

44 Kiedy pokazałem ci twoje zadanie, powiedziałem ci: "Weź swój krzyż i chodź za Mną". Dlaczego 

boisz się utraty ziemskich wygód? Mówisz mi, że kochasz świat i że nie możesz poświęcić się i wyrzec 

fizycznie, czego wymaga ta misja. Ale uprzedzam was i mówię do was: W każdym wieku, niezależnie od 

stanu i kondycji, możecie mnie kochać i służyć mi, nie przestając wypełniać swoich obowiązków. 

45 Przemieńcie świat swoim przykładem, usuńcie złe uprzedzenia i uczyńcie go rajem, a nie doliną 

łez. 

46 Daję wam krótki czas do wypełnienia waszego zadania na ziemi. 

47 Pamiętajcie, że musicie pozostawić dziedzictwo duchowości swoim dzieciom, bo z ich potomstwa 

wyjdą błogosławione pokolenia, przez które Ja się objawię. Wśród tych dusz będą prorocy, 

interpretatorzy Mojego Słowa, ci o wielkiej wierze, którzy wskażą drogę ludzkości. 

48 Chcesz żyć według Mojego słowa? Błogosławię cię, bo mnie usłyszałeś i chcesz iść za mną. Twoje 

serce jest przepełnione łaską. Daj ją każdemu, kto o nią poprosi. 

49 W tym czasie przychodzicie, aby przyjąć moją naukę, niektórzy jako uczniowie, inni jako 

nowicjusze, a jeszcze inni powodowani ciekawością. Lecz wszyscy poszukujecie pokoju, spokoju umysłu, a 

także wypełnienia proroctw odpowiadających temu czasowi. 

50 W sektach i kościołach nie znaleźliście pełnej pewności Mojego powrotu. To właśnie poza nimi 

wysłałem posłańca, aby przyniósł wam tę dobrą nowinę. Przyszedłem osądzić każdą duszę i położyć 

fundamenty pod nowe życie, nowy duchowy porządek dla ludzkości. Jeśli się przygotujecie, będziecie 

mogli zobaczyć z waszego świata doskonałość Doliny Duchowej, gdzie mieszkają dusze sprawiedliwych, 

tych, którzy mogli wznieść się dzięki swoim zasługom i którzy dzisiaj, zjednoczeni ze Mną, pracują dla 

waszego zbawienia. 

Wszystko, czego dziś nie mogliście pojąć, poznacie w łonie tego prostego ludu tutaj, bo wylało się 

Moje światło, a zasłona, która zakrywała wasze oczy, została rozdarta. Mówię o oczach duszy, które 

zamknęły się na to, co duchowe i Boskie. Odzyskaliście to światło i jesteście przeze mnie prowadzeni. 

Kontynuuj czuwanie. Gdy zapanujecie nad ciałem, a dusza pełna łagodności pójdzie w Moje ślady, światło 

to okryje was jak odświętna szata, a wasi bliźni rozpoznają, że należycie do Moich wybranych, i będziecie 

kochani i szanowani przez ludzi. 

51 Jesteście żołnierzami dobra. Dałem wam broń, abyście mogli walczyć z grzechem, ale nie z 

waszymi bliźnimi. Nie chcę, aby człowiek urodził się, dorastał i umarł w grzechu, nie znając 

błogosławionego zadania, które przyniósł na ziemię. Jeżeli wnikniesz w moją Naukę, staniesz się silny i 

niezwyciężony. Nie będzie żadnej pokusy, która by was upadła, a tak przygotowani powstaniecie i 

będziecie więcej niż ludźmi ─ aniołami wcielonymi dla dobra ludzkości. 

52 Wielu jest powołanych, a niewielu wybranych, a wśród nich jeszcze mniej uprzywilejowanych. 

Lecz biada im, jeśli się wywyższają! Nie będą oni jak Salomon, w którym umieściłem mądrość, łaskę i moc, 

i któremu powierzyłem lud, aby nim rządził. Lecz po okresie duchowej wielkości, w którym dał dowody 

swego wysokiego ducha, przestał czuwać, został zdominowany przez ciało, a wszystkie jego dzieła, 

inspirowane miłością i sprawiedliwością, zostały przesłonięte przez jego samozadowolenie i cielesne 

działania. 

Nie popadajcie w arogancję, chociaż widzicie, że przez was udzielam wielkich korzyści. Gdybym wybrał 

was do rządzenia okręgiem lub narodem, a wy, natchnieni przeze mnie, uchwalilibyście sprawiedliwe 

prawa, nie popadajcie w zarozumiałość, jak to bywa u ludzi. Wtedy podniesiecie wasze dusze i pokłonicie 

się przede Mną. 

53 Wielu przyjdzie do tej ziemi, którą wybrałem, i ujrzy Moje światło odbite przez jej mieszkańców, i 

poczują się szczęśliwi, gdy poznają was i wejdą do tej ziemi, gdzie zgromadziłem Mój lud, aby go nauczać 

w Trzeciej Erze. Ci, którzy przyjdą po roku 1950, będą pragnąć Pisma Świętego, a gdy poznają Moje 
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objawienia, odczują moc płynącą z Mojej nauki, będą cię błogosławić i będą Mnie kochać. Ilu z nich 

należy do "ludu Izraela", do 144 000 naznaczonych, którzy dołączą do was, aby wykonywać Moje rozkazy. 

54 Dzisiaj narody są przesiąknięte materializmem i dezorientacją. Przemawiałem do nich duchowo, a 

moje ziarno zostało zasiane w sercu moich wybranych, aby mogło być wszędzie rozrzucone. Czyńcie z 

waszego narodu tyle, ile możecie, aby pomóc wszystkim na ich duchowej drodze. 

55 Mała jest liczba moich uczniów, którzy mnie otaczają w tej chwili. Ale moje słowo rozejdzie się aż 

do granic ziemi. Pełna miłości, dotrze do serca wszystkich, którzy wołają o miłość. 

56 Teraz jest odpowiedni czas byście zapoznali się z misją, którą powinniście wypełnić wobec 

ludzkości. Przygotowałem was do zrozumienia sposobu wypełniania waszej misji w tym świecie i do 

poznania tego, co czeka was poza materialną przegrodą, gdzie zaczyna się życie duchowe. Pomogłem 

wam rozwinąć się duchowo, żebyście mogli sami zrozumieć, dlaczego zachodzą zdarzenia, których umysł 

nie jest w stanie pojąć. 

57 Tak długo, jak dusza jest połączona z ciałem, nie zna ona, ani nie może znać zasług, jakie osiągnęła 

w poprzednich życiach. Ale teraz wie, że jego życie to wieczność, nieprzerwany wyższy rozwój w dążeniu 

do osiągnięcia najwyższego punktu. Ale dzisiaj nie wiecie, jaką wysokość osiągnęliście. 

58 Obserwowałem cię od momentu, gdy rozpocząłeś swoją życiową podróż z pomieszanym 

umysłem, niezdarnym mózgiem. Widziałem, jak stopniowo budziliście się i rozwijaliście, aż uzyskaliście 

jaśniejsze wyobrażenia o rzeczywistości. Widziałem, jak walczysz z przeciwnościami, próbami i pokusami. 

I kiedy w końcu odkryłeś wartość życia duchowego, ponieważ ewoluowałeś wyżej, widziałem jak twoja 

dusza się uśmiechała. Ten uśmiech wyrażał spokój, zadowolenie i nadzieję. Ale widziałem też, jak upadła, 

zbezcześciła się w świecie. Potem lamentowała i musiała się oczyścić, aby dostąpić Mojego miłosierdzia. 

Ale nawet w swoich upadkach znalazła światło, światło doświadczenia. 

59 Teraz macie możliwość nie oszukiwać siebie, ponieważ zerwaliście opaskę, która zasłaniała 

jasność prawdy z moim światłem i ujrzeliście szeroki horyzont, by iść naprzód pewnym krokiem. 

60 To światło, które oświetla drogę, jest jasne. Nie można już iść na manowce, chyba że powstaniesz 

przeciwko samej prawdzie, uwiedziony przez fałszywy blask ziemskich przyjemności i dóbr. 

61 Nie mogę też powiedzieć wam, abyście żyli ufając sobie, ani że jesteście wolni od każdego impulsu 

pokusy. Istnieją bowiem moce, które usiłują zburzyć to, co obecnie z wami buduję ─ moce, które 

ukrywają swoją mroczną naturę i prezentują się w pełni atrakcyjnie. O tym was ostrzegam, abyście się 

bronili mocą waszej wiary. 

62 Przeznaczeniem człowieka, dla którego stworzyłem wszystko, co istnieje, jest poznanie prawdy i 

rozwijanie się w górę. Lecz droga jest długa, byście na niej mogli rozwinąć wszystkie swoje zdolności, 

byście mnie widzieli, byście mnie czuli i byście mnie kochali. Ta ścieżka ma ciernie, jest kamienista i 

będzie testować siłę i wiarę, z jaką ją wybrałeś. Po przebyciu tej drogi, dusza zostanie oczyszczona. 

63 Inna droga to droga dygresji i objazdów, która jednak ─ ponieważ daje przyjemności i zawiera 

oczywiste atrakcje ─ zatrzymuje twoje kroki bez zauważania, że się spóźniłeś, ponieważ cieszysz się 

życiem. Ale kogo na tej drodze zaskoczy godzina śmierci, ten doświadczy nieskończonego cierpienia 

uświadomienia sobie, że nie uczynił nic dla dobra swojej duszy. 

64 Mógłbym wyliczać wam, jedna po drugiej, drogi, które ukazują się przed spojrzeniem człowieka. 

Ponieważ jest ich wiele, trudno jest wybrać ten najbardziej odpowiedni. 

65 Dusza, gdy zamieszkała na ziemi, otrzymała, jako sposobność do swego rozwoju i doskonałości, 

materię, czyli ciało ludzkie, którego cudowna i doskonała konstrukcja umożliwia jej odczuwanie, myślenie 

i poruszanie się do woli za jego pośrednictwem, zgodnie z jej psychicznym obdarowaniem. 

66 Dusza uczestniczy w zadośćuczynieniu ciału, tak jak jest wystawiana na próbę w swoich 

cierpieniach. Ale człowiek jest również podatny na przyjemności i cierpienia duszy. Obie, dopóki są 

zjednoczone, tworzą jedną istotę. 

67 W ludzkim stworzeniu jest doskonałość. Dlatego właśnie Chrystus, "Słowo", stał się człowiekiem 

w ludzkim ciele, takim jak twoje. Ale On nie cierpi z powodu własnych niedoskonałości, ale ze względu na 

ludzi, których podniósł przez Jego ból, ofiarę i słowo, bo upadł bardzo nisko. 
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68 Kiedy dusza, z całą swoją siłą, musi pokonać nieprzejednanie i 

Jeśli ciało nie może przezwyciężyć swego buntu, miłosierna miłość Ojca, który stworzył duszę i ciało, 

przychodzi mu z pomocą, aby cię ocalić, tak jak dobry pasterz ratuje zagubioną owcę. Bo żadne z moich 

dzieci nie będzie zgubione. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 191  
1 W chlebie i winie mojego stołu jest ziarno życia wiecznego. Przyjdźcie do niego, jedzcie i pijcie. 

Nie płaczcie już z głodu i pragnienia; nie będę już słyszał waszych lamentów i waszych szlochów. Chcę 

widzieć radość i pokój w Moich dzieciach. Jako Ojciec jestem cały Miłością, jako Mistrz nadal jestem 

Miłością, a jeśli miałbym się pokazać jako nieubłagany sędzia, to nawet w tej sprawiedliwości byłaby 

Moja Miłość. 

2 Powodem tego jest to, że istotą mojego ducha jest miłość. W nim masz swój początek i swój 

koniec. Zbliżcie się, uczniowie, i usiądźcie wokół Mistrza, jak to czyniliście w owym czasie, gdy byłem 

wśród was jako człowiek. Niech wasza dusza przypomni sobie miłujący głos Boskiego Mistrza, którym był 

Jezus. Niech pamięta te okazje, kiedy szliście za Mną w doliny, nad brzegi rzek, na pustynię i w góry, aby 

słuchać Mojego słowa. 

3 Wasza dusza została przeniesiona do Królestwa Niebieskiego, gdy słuchaliście słów tego Mistrza, 

który używał postaci i stworzeń ziemskich, aby stworzyć swoje przypowieści i dać ludziom wyobrażenie o 

tym, czym jest Królestwo Niebieskie. Ale podczas gdy jedni wierzyli, inni wątpili. Ale wszystkie serca 

zostały zalane pokojem, a wszyscy chorzy zostali uzdrowieni. Chcę, abyście czuli się ze Mną jak w 

samotności w dolinie. Niech znikną z twego wzroku ściany sali spotkań i symbole, aby żadna przeszkoda 

nie zatrzymywała twej duszy przed wzniesieniem się do Mnie. 

4 Uczniowie: Jeśli was nazwałem ludem Bożym, umiłowanym i wybranym, nie sądźcie, że mniej 

miłuję inne społeczności ziemi. Gdy wszyscy mnie poznają, utworzę z nich duchową rodzinę, w której 

wszyscy będą jednakowo kochani. 

5 Nie uważajcie się za duchowo gorszych od jakiegokolwiek narodu czy rasy. Jeśli uważacie się za 

jedynych uprzywilejowanych, to powiem wam zgodnie z prawdą, że gdy dawałem wam boskie objawienia 

i proroctwa od pierwszych czasów, to nie dlatego, że jesteście najbardziej umiłowani, lecz dlatego, że 

jesteście pierworodnymi wśród ludzkości w sensie duchowym. Uznaj, że zamiast próżności powinieneś 

czuć się odpowiedzialny. 

6 Spójrz na historię Izraela, a zobaczysz, że w żadnym czasie nie pozwolił on innym narodom na 

udział w dziedzictwie i łasce, którymi Ojciec go wyróżnił. Że ponieważ uczyniło ono przeciwieństwo tego, 

co Moje Prawo i Moja Nauka mu nakazują, odizolowało się w swoim samolubstwie i użyło swoich darów 

dla siebie. 

7 W tym czasie przygotowałem na nowo waszą duszę, oświeciłem ją, aby poprowadzić ją na nowo 

drogą, na której ma wypełnić swoje przeznaczenie, aby ostrzegać, błogosławić i ratować swoich bliźnich. 

8 Wkrótce nie będziecie już słyszeć tego słowa. Lecz nie myślcie, że usunąłem się, że zostawiłem 

was samych jako sieroty i tych, którzy zboczyli z drogi ewolucji. Mój Boski Duch zostawi was 

przygotowanych i będzie nadal czuwał nad wami. Jak boski cień będę podążał twoimi krokami. Nadal 

będę was inspirował, będę mówił przez wasze usta, będę uzdrawiał chorych przez wasze pośrednictwo i 

wskrzeszał "umarłych" przez wasz głos, a kiedy się zjednoczycie, ustanowię w was Moje prawdziwe 

sanktuarium. 

9 W tym czasie znalazłem serce człowieka bardziej jałowe niż kiedykolwiek, jak ziemia z kamieni, 

skamieniała ziemia, pokryta chwastami, pokrzywami i ostami. Wszędzie rosną chwasty, a drzewa mają 

trujące owoce. Wody są zanieczyszczone, źródła wysychają, studnie są mętne, a rzeki już nie płyną. W 

ogrodach nie ma kwiatów, a jeśli już jakieś się znajdą, to są zwiędłe. Na drzewach nie ma gniazd ani 

ptaków. Plagi pożerają wszystkich, a gryzący robak niszczy wszystkich. Taki jest obraz, jaki ludzkość 

przedstawia Mojemu spojrzeniu w obecnym czasie. Przyszedłem jednak, aby przynieść wam ziarno, wodę 

i narzędzia rolnicze, abyście mogli szukać pól, które wam przydzielono do uprawy. 

10 Nie mów, że za szybko cię opuszczam. Pamiętajcie, że tym razem nie było to tylko trzy lata jak 

mówiłem do was w Drugiej Erze. W tym czasie wystarczyły trzy lata, aby wieść o Moich cudach 

przekroczyła granice Judei i wstrząsnęła królestwami i imperiami. W ciągu tych trzech lat moi uczniowie 

stali się mistrzami. Obudziłem ich do miłości, pokazałem im, że ludzkość jest niewdzięczna, ale pomimo 
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tej niewdzięczności posiada szlachetność, a tą szlachetnością jest iskra Boskiej miłości, którą każdy 

człowiek nosi w sobie, ponieważ jest dzieckiem mojej Boskości. 

11 Nauczanie Jezusa wstrząsnęło najgłębszymi korzeniami ludzkiego serca. Tam zbudowałem 

świątynię, w której nadal mieszkam. Ale człowiek, w jego chciwości władzy, bogactwa, ludzkiej chwały i 

przyjemności, zmienił życie, zwyczaje, prawa i zasady, i dlatego konieczne jest, że Chrystus powrócić do 

ludzi na ziemi, aby obudzić ich z głębokiego snu i pokazać im drogę jeszcze raz. Oto ja, przemawiający do 

was od 1866 roku do dzisiaj, ustami wielu kolejnych głosicieli, zawsze to samo słowo, ta sama istota, te 

same objawienia i proroctwa. 

12 Nie minęły trzy lata, odkąd przemawiam tym razem. Trzeba było przedłużyć czas Mojego 

nauczania, aby na wiele sposobów wyjaśnić Moją naukę, żebyście ją w końcu zrozumieli. Jakże często 

któryś z Moich uczniów, wyznając, że Mnie kocha i wierzy we Mnie, po otrzymaniu objawień i dowodów 

Mojej prawdy odchodzi i zapiera się Mnie. Ale potem, kiedy popada w ruinę, lamentuje, żałuje i mówi do 

mnie: "Ty jesteś Mistrzem, pomóż mi". Ja, który jestem nieskończoną miłością i cierpliwością, podnoszę 

go, przyciągam do siebie, sadzam na najlepszym miejscu przy Moim stole i mówię mu, że jest "synem 

marnotrawnym". Ja wyprawiam ucztę, on jest wesoły, a kiedy wszyscy ─ nie tylko Mistrz ─ wierzą, że ten 

nawrócił się na zawsze, on znowu wpada w pokusę. Ileż to razy widziałem, jak wielu upadało, podnosiło 

się i wracało do Mnie. Dlatego czas Mojego objawiania się z wami został przedłużony do 1950 roku, aby 

przyjąć was po raz pierwszy, drugi i trzeci, pozostawiając was wreszcie silnymi w życiu. 

13 Jakie nowe bodźce i doświadczenia świat może Ci już zaoferować? Jakie rozkoszne niespodzianki 

nauka może już mieć w zanadrzu, lub jakich nowych rozkoszy ciało może się od ciebie spodziewać? Co 

jest dla ciebie do nauki na drogach wad i grzechu? Jeśli tęsknisz za nowymi satysfakcjami i pragniesz 

prawdziwych radości, jeśli tęsknisz za instrukcjami i pokojem, przyjdź do mojej posiadłości, chodź moimi 

drogami, naucz się siać moje nasienie, a znajdziesz więcej niż to, czego możesz pragnąć. 

14 Ten, kto nie ocenia tego dzieła jako czystego, doskonałego i bezgranicznego, czyni tak, ponieważ 

nie wyostrzył swego spojrzenia, by rozpoznać prawdę, by zbliżyć się do skarbca prawdziwej mądrości. 

Ponieważ jest on bardzo niedojrzały i nie pozwolił Mi ciągle stawiać przed jego oczami tego, co mam mu 

do objawienia. 

15 Zbliżają się ostatnie trzy lata tej manifestacji. Będą one reprezentować te trzy, w których głosiłem 

w Drugiej Erze. 

16 Przeprowadzę reformy, nie w moim Prawie, ale w waszych aktach kultu. Długo czekałem, abyście 

je od siebie wyegzekwowali, ale nie zrobiliście tego kroku. 

Zapowiedziałem wam mój wyjazd na 1950 rok. Wtedy mózg moich nosicieli głosu i obdarzonych 

duchem będzie zamknięty na te manifestacje. Powiedziałem wam, że wtedy rozpocznie się dialog ducha z 

duchem. Ale co zrobią ci, którzy się nie przygotują? Będą oni nadal przywoływać Mój Boski Promień, lecz 

nie będzie on już zstępował, a wtedy będą mówić z pozorami, że nadal przejawiam się poprzez ich 

umysły. Ich jasnowidze będą świadczyć, że jestem tam obecny, a uzdrowiciele wpadną w zachwyt, 

mówiąc, że to świat duchów przemawia. Wtedy ci, którzy poszli za Moją wolą, wyśmieją ich. Będą mówić, 

że te łaski zostały cofnięte przez Ojca i będzie wielkie zamieszanie. 

17 Zastanów się: Jeśli oni wyruszyli jako prekursorzy i wysłannicy do narodów, co ty mógłbyś zrobić? 

Znalazłbyś pola zasiane tylko z błędem i oszustwem. Jest jeszcze czas, abyście się zastanowili i 

przygotowali na czas, kiedy świat będzie was wypytywał. Nie zadowoli się bowiem dociekaniem mego 

słowa, bo ono zawsze będzie czyste, lecz będzie dociekać owoców, jakie wydało wśród tego ludu. 

Następnie wasi współtowarzysze będą starali się zbadać wasze życie, wasze uczynki i wasze akty kultu, 

aby znaleźć potwierdzenie Moich nauk i Moich objawień. 

Gdybyście mogli się zbawić przez samo poznanie mojego słowa, to ludzkość zbawiłaby się od czasów 

Mojżesza przez objawienie Prawa. Niemniej jednak, po tym, Chrystus, który stał się Mistrzem, musiał 

przyjść. I także dzisiaj przychodzę w Duchu Świętym, aby niestrudzenie przemawiać do was i uświadamiać 

wam, że tym, co was zbawi i wyniesie do Mojej prawicy, będą wasze uczynki miłości, pokory i 
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miłosierdzia. Czy nie pamiętacie moich ówczesnych apostołów, którzy nie zadowalali się dawaniem 

świadectwa słowami, ale przypieczętowali je czynami, własnym życiem i krwią? 

18 Dzisiaj pragnę jedynie, aby drzwi waszych serc otworzyły się ze współczuciem dla waszych 

bliźnich, aby ludzkość mogła dziękować Niebu za cnotę moich nowych uczniów, że to Dzieło nie jest 

kolejną doktryną czy nową teorią, że nie jest ludzką fantazją, ani wytworem zdezorientowanego umysłu, 

ale kontynuacją drogi wyznaczonej ludziom przez Boga od początku czasów, na której spełniają się 

zapowiedzi i proroctwa Jezusa. Że jest to ten sam Chrystus, który pracował w Drugiej Erze, który teraz 

przemawia do was. 

19 Podczas gdy świat przygotowuje się do opróżnienia kielicha cierpienia, jaki oferuje wojna, ja daję 

wam miód, abyście byli jak dobry smak na ziemi. Jeśli światło, które świeci w umyśle człowieka, 

powoduje, że dokonuje on wielkich dzieł dla dobra ludzkości i powoduje, że życie ludzkie zmienia się i 

rozwija, to jak jest ze światłem Mojej Boskiej mądrości, która przemienia obyczaje ludzi, aby przygotować 

ich do Życia Duchowego? 

20 Boskie światło, mądrość, która świeci na was z mojego Ducha, ograniczając się do waszych 

możliwości, daje wam wewnętrzne oświecenie, które rozprasza wszelkie ciemności. Pomyślcie, a 

zrozumiecie, że zanim uświadomiliście sobie tę prawdę, którą dzisiaj posiadacie, dzięki czasowi, który 

spędziliście na słuchaniu mojego słowa, wszystko w waszym świecie życia było niepewne i nie mogliście 

sobie wyobrazić, że otrzymacie oświecenie tak wielu tajemnic, których wasz intelekt nie był w stanie 

pojąć. 

21 Dziś usuwam tę ciemność z ludzkiego umysłu, kształcę człowieka w taki sposób, aby nie mógł już 

wątpić w prawdę, którą nosi w sobie. 

22 Tak długo, jak istnieją wątpliwości i słabości, które próbują was pokonać, nie będzie wśród was 

prawdziwej wiary. Wiara jest odczuwalna, jest impulsem, który sprawia, że realizujesz pomysł bez obawy 

przed porażką. To właśnie duchowe spojrzenie jest w stanie dostrzec prawdę, ostateczny cel ścieżki. 

23 Niech wiara zakorzeni się w was, bo nie wszyscy ją mają. Kiedy się zapali, będzie zmagać się z 

opozycją pokus, które na ciebie czyhają. Abyście mogli odrzucić zło, musicie uważać, aby znaleźć dla 

niego broń w znaczeniu mojego słowa. Ci zaś, którzy nie są pewni Mojej Obecności i Mojego 

wstawiennictwa, osądzają to, co widzą i to, co słyszą, nie mogąc duszą wznieść się do Mnie, gdyż 

potrzebują jeszcze liturgicznego przepychu, który schlebia zmysłom, sądząc, że w ten sposób odczują to, 

co nazywacie natchnieniem lub wzniesieniem duszy. 

24 Uczę was, że nie jest już konieczne, aby wasza dusza poruszała serce poprzez dźwięk nut. Moi 

uczniowie w Drugiej Erze zostali podniesieni do wewnątrz, aż poczuli duchowy spokój zaświatów, a nad 

głowami mieli tylko firmament. Oni byli podniesieni na duchu, ponieważ czuli w swoich sercach 

rozbrzmiewający głos Mistrza. 

25 W tym czasie spodobało mi się dać wam poznać siebie poprzez ludzką zdolność pojmowania. W 

jaki lepszy sposób mógłbyś mnie zrozumieć, jeśli nie w ten, gdzie używam twojego własnego umysłu i 

języka? 

26 Poprzez tę Naukę osiągniecie wzniesienie, ponieważ wszystko jest przeznaczone do ewolucji. 

Zrozum, że wszystko ma swoją zasadę: siłę dobroci. Rozwijajcie swoje cnoty w kręgu życia, w którym 

żyjecie. Macie moje światło, aby położyć fundamenty, na których zbudujecie świat jutra. 

27 Masz namacalne dowody swojego rozwoju duchowego. Dziś nie można już myśleć tak, jak kiedyś. 

Jesteście różni od swoich rodziców, a wasze dzieci będą się od was różnić. Nie możesz tego uniknąć, to 

wyższa siła, która cię napędza. Zaprawdę powiadam wam: zło nie zwycięży, będzie cnota. Kto bowiem 

praktykuje miłosierdzie, nie może być egoistą, kto czuje miłość, nie może nienawidzić, światło nie 

dopuszcza ciemności. 

28 Chcę, abyście szli bezpiecznie drogą, którą wam wskażę, abyście mogli pouczyć wasze dzieci, jak 

mają po niej chodzić. Wasze rady powinny być zawsze szczere, wtedy Moje słowo dotrze na czas do serca 

tego, kto go potrzebuje. 
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29 Będą tacy, którzy na skutek własnej deprawacji będą walczyć przeciwko sobie, ale będą 

potrzebowali mojego światła, aby rozpoznać swoje błędy i miłować bliźniego jak własnego brata. 

30 Idę przed wami, ludzie, i usuwam każdą przeszkodę z waszej drogi, abyście mogli iść naprzód. 

31 Przyjdźcie dziś na ucztę, umiłowany ludu, gdzie przez krótki czas będziecie mogli cieszyć się 

obecnością waszego Mistrza. 

32 Przyjdź i napełnij swoje serce Moim pokojem ─ pokojem, który jest we Mnie, a którego tak bardzo 

brakuje ci na ziemi. 

33 Wystarczy mi, że usłyszy mnie kilku, bo jutro oni będą nieść świadectwo swoim bliźnim. 

Wiem, że gdybym zadzwonił do wszystkich, to większość by nie przyszła, bo jest zajęta sprawami 

świata. Odrzuciliby mnie i uniemożliwili ludziom dobrej woli przyjście, aby mnie usłyszeć. 

34 Tutaj, w zaciszu tych prostych miejsc, gdzie się objawiam, sprawiam, że Moje nasiona kiełkują. 

Zbieram proste umysły w grupy i kiedy są one z dala od zgiełku materialistycznego życia, mówię im o 

miłości, o wieczności, o duszy, o prawdziwych wartościach ludzkich i duchowych, powodując, że 

kontemplują życie za pomocą ducha, a nie zmysłów. 

35 Tych nowo przybyłych nazywam uczniami, a oni, którzy nigdy nic nie posiadali, którzy nigdy nie 

byli zauważani przez swoich bliźnich, zostali napełnieni zadowoleniem, gdy zobaczyli, że są powołani 

przeze Mnie i powstali do nowego życia. Odchodzili z przekonaniem i radością, że mogą być użyteczni dla 

bliźnich. Albowiem Pan umieścił w nich swoje objawienia i wskazał im drogę miłości. 

36 Niektórzy odrzucają je i wyśmiewają je, ponieważ nazywają siebie uczniami Jezusa. Ale zaprawdę 

powiadam wam: Choćby im odmówiono tej łaski, nadal będą Moimi uczniami. 

37 Człowiek wierzy, że Niebo jest tak daleko i wysoko, że jest bardzo trudno, kiedy Ja daję się poznać 

wśród tych małych dzieci, a to dlatego, że mają one tylko mgliste pojęcie o tym, czym jest "Niebo" i co 

oznacza słowo "Niebo". Nie wiedzą, że niebo dla duszy jest stanem doskonałości, czystości i światła, do 

którego każda dusza musi dotrzeć, a nie konkretnym miejscem w przestrzeni. 

38 W miarę jak dusza wznosi się, rozszerza coraz bardziej świat lub dom, w którym mieszka. Dlatego, 

gdy osiągnie swoją doskonałość, zdominuje nieskończoność, będzie mógł dotrzeć wszędzie, wszystko w 

nim będzie światłem, harmonią z Ojcem i ze wszystkimi. To będzie jej niebo, to będzie jej Królestwo 

Niebieskie. 

Co dusza może zobaczyć bardziej niż wieczny pokój, mądrość, błogosławieństwo kochania i bycia 

kochanym? 

39 Minęło około dwóch tysięcy lat, odkąd zamieszkałem wśród ludzi. Dzisiejszym ludziom ten czas 

wydał się tak długi, że teraz widzą historię Moich czynów i pamięć Moich słów przez okulary wyobraźni, 

jak gdyby wszystko, co Mnie otaczało w tamtym czasie, było nadprzyrodzone. Muszą oni jednak wiedzieć, 

że ziemia i ludzie tamtych czasów byli tak samo naturalni, jak obecni. Jeśli myślicie, że tylko ci byli godni 

łaski Mojej Obecności, to jesteście w błędzie. Zawsze bowiem mieszkałem w sercu człowieka i objawiam 

mu się od czasu do czasu, czy to jako człowiek, jak w tamtej Drugiej Erze, czy w duchu, jak dzisiaj. 

40 Konieczne jest, aby człowiek mnie poznał, aby miał jasne pojęcie o prawdzie. Każdy bowiem, kto 

zna prawdę, nie może zbłądzić z drogi prawa, gdyż wtedy słyszy głos swego sumienia. 

41 Ten, kto nie zna prawdy, jest ślepcem, który nie może znaleźć prawdziwej drogi. Jest człowiekiem 

głuchym, który nie słyszy wewnętrznego głosu, który pochodzi od Boga. Dlatego właśnie przyszedłem 

ponownie do świata, aby odkryć prawdę, która była przed nim ukryta, i aby objawić mu nowe światła, 

które podniosą go ze smutnej i nędznej sytuacji, w której żyje duchowo. 

42 Będę wiedział, jak wzbudzić w człowieku szlachetne dążenie do wzniesienia się ku Mnie na drodze 

dobra. Ujawnię mu istnienie prawdziwego nieba, nowej "Ziemi Obiecanej" i udowodnię, że nie jestem 

odległy, ponieważ gdybym był odległy od ludzkości, człowiek w ogóle by nie istniał. 

43 Uczniowie, zachowajcie w waszych sercach pamięć o tych słowach, abyście w waszych 

medytacjach i kontemplacjach mogli rozkoszować się moim Prawem. 
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44 Zrozum, że Ja jestem źródłem miłości. Przyjdź do mnie, a zaspokoisz swoje pragnienie współczucia 

i miłości. Zobacz światło Mojego Ducha, które oświeca każdy umysł i wznieś się do pożytecznego i 

owocnego życia. W przeszłości nie byliście w stanie nawet kierować własnymi krokami, a dziś prowadzicie 

tłumy. 

45 Wielu szło w stronę przepaści, ale usłyszeli Mój głos, zawrócili i dziś z trudem wspinają się na 

górę. Teraz, gdy jesteście Moimi uczniami, mówię wam: Ponieważ utworzyłem z wami wspólnotę, 

przyjmę was tylko wtedy, gdy będziecie przychodzić do mnie zjednoczeni w jednej woli. 

46 W tej wspólnocie jest wiele niezrozumienia i wiele błędnych interpretacji, stąd podziały i różnice. 

Mówię wam, że jest jeszcze czas na studiowanie Moich nauk, aby poprawić te błędy i wykorzenić z serc 

rzesz wiernych to wszystko, co zakiełkowało jako szkodliwa roślina. Najbardziej odpowiedzialni za to są ci, 

którzy jako pierwsi otrzymali swoje rozkazy, bo oni najdłużej mnie słyszeli. Tym, którzy przyszli pierwsi, 

mówię: napełnijcie wasze serca miłością i zobaczcie w tych, którzy przyszli ostatni, waszych małych braci i 

siostry. Wasz przykład, wasze życie i wasze słowa muszą pokazać rzeszom wiernych doskonałość, 

wielkość i doskonałość Mojego dzieła. 

47 Konieczne jest, aby przywódcy kościoła podjęli wysiłek studiowania moich nauk i przykazań, aby 

czuwali i modlili się za swoich członków kościoła, tak aby zostali wysłuchani przez ludzi i byli im posłuszni, 

a ludzie uważali ich za proroków. 

48 Za każdym razem, gdy słyszycie, że Ojciec mówi do was w tonie sprawiedliwości, jesteście 

wstrząśnięci. Ale potem twoja słabość sprowadza cię znowu w dół i wpadasz w "próby pustyni", które 

służą umocnieniu twojej duszy. 

49 Kiedy wszystkie dzieci tego ludu zjednoczą się z tobą, którzy dziś są rozproszone po wszystkich 

narodach? Są to serca, które tylko czekają na wieści o rzeszach ludzi, którzy z trudem zmierzają do "Ziemi 

Obiecanej", aby wyruszyć i dołączyć do nich. Nie będzie konieczne dla nich, aby zjednoczyć się 

materialnie, ponieważ droga jest w sercu, a "Ziemia Obiecana" jest w pokoju duszy. 

50 Każdy otrzyma na swoim miejscu natchnienia Ojca i myśli braci, aby doznać pociechy. Mój nowy 

"lud Izraela" pojawi się we wszystkich miejscach na ziemi i będzie nauczał Nauki o uduchowieniu z 

prawdziwą szczerością. 

51 Jak możecie myśleć, ludzie, że to, iż gromadzicie się w różnych miejscach, ma być dla was 

powodem do oddalenia się od siebie? Tylko ignorancja uniemożliwi ci uświadomienie sobie duchowych 

więzi, które łączą wszystkie dzieci Pana. 

52 Niech przejawiają się dary waszego ducha, aby intuicja i objawienie kierowały waszymi krokami i 

abyście nie sprofanowali ani nie zbezcześcili darów, które wam powierzyłem. 

53 Ten czas przyniósł waszej duszy boski dar nowej możliwości wzniesienia was do waszego Ojca. 

54 Ten, który przyszedł jako Mesjasz, który chodził po ziemi i swoim słowem oraz dziełami wyznaczył 

człowiekowi drogę do zbawienia, jest tym, który przychodzi dzisiaj w Duchu Świętym i sprawia, że jego 

głos sprawiedliwości jest słyszalny w sumieniu. 

55 Do wielu wysłałem wezwanie, aby przyszli i wzięli udział w tej manifestacji i usłyszeli to słowo. Ale 

nie wszyscy, którzy zostali powołani, spieszyli się. 

56 Tłumy, które idą za mną, to ci, którzy czuli w swoich duszach pragnienie, aby przyjść i cieszyć się 

cieniem potężnego drzewa, i otrzymać w spadku nasienie, które później zaniosą na cały świat. Usłyszeli 

głos swego Pana i chcieli być siewcami jak On. Stopniowo stają się uczniami, którzy wiedzą, że jutro 

opuszczą ciepło domu ojca, aby zanieść dar wszystkim, którzy łakną lub pragną miłości, prawdy lub 

sprawiedliwości. 

57 Z mocą dałem poznać moje słowo, aby ten lud nie stał się bojaźliwy wobec uczonych. Zaprawde, 

powiadam wam: wielu sposród uczonych zbladzilo od swojej nauki. 

58 Dzieła, słowa, modlitwa: to jest misja, przez którą ten lud ma pouczać swoich bliźnich. Pod opieką 

najukochańszej Matki musi pokonywać odległości, ufając, że to Boże miłosierdzie nie odłączy się od 

niego. 
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59 Często będziecie mówić o istnieniu i miłości Maryi, a przekonacie się, że serca nie są tym 

poruszone. W innych przypadkach zostaniecie odrzuceni, ponieważ głosicie Jej imię i uczycie wiary w Nią. 

Ale nie martwcie się, pamiętajcie, że gdy Jezus umierał na krzyżu, kobieta przesiąknięta bólem czuła, że 

umiera u stóp krzyża. To Maryja, Matka, odczuwała wszystkie bóle tego świata. Czy ten tłum widzów 

zwrócił uwagę na obecność tej kobiety? Nie, ludzie. Ale czas mijał i ta, której imienia nawet nie znano, 

była postrzegana po ludzku jako Matka Odkupiciela, a duchowo jako Matka ludzkości. W sercach ludzi 

został wzniesiony ołtarz dla tej niebiańskiej matczynej miłości, która objawiła się światu przez Maryję. 

60 Jak ten, kto czerpie wodę ze studni, aby nawodnić swoje pola, tak ludzie przychodzą na 

objawienie się mojego słowa. Każdy ma pewną liczbę osób, rodzinę lub wspólnotę, która go duchowo 

karmi, i wie, że tylko u mnie może znaleźć krystalicznie czystą wodę, która wystarczy, aby jego pola 

zakwitły i wydały owoce. 

61 Moje serce, jako Mistrza, ze wzruszeniem przyjmuje tych wysłanników, którzy przybywają z 

odległych miejsc w imieniu grupy ludzi. Posyłam do tych serc przez nie moje przesłanie pokoju i moją 

naukę mądrości. 

62 Dobrze czynicie szukając mnie w łonie tych, którzy najdłużej mnie słuchali, bo oni wiele się 

nauczyli. Ale nie zapominajcie, że nie trzeba pokonywać odległości materialnych, by mnie znaleźć, bo 

jestem wszędzie. Jedyny dystans, jaki powinniście pokonać, by odczuć Moją obecność, to ten, który 

istnieje pomiędzy waszą materializacją a dobrami duchowymi. 

63 Powróćcie w pokoju do waszych domów, waszych dzielnic lub na łono waszych zgromadzeń. Lecz 

zanim to zrobicie, przyobleczcie się w gorliwość, sprawiedliwość i energię, abyście mogli sprowadzić tych, 

którzy do was należą, na właściwą drogę, abyście nie pozwolili nikomu zdegradować tej Nauki poprzez 

jego dzieła, abyście mogli przynieść w waszych sercach balsam uzdrawiający, aby osuszyć łzy waszych 

bliźnich, którzy dzień po dniu pukają do waszych drzwi, pragnąc waszego miłosierdzia. Dopilnujcie, aby 

moja nauka ukazała się poprzez wasze dzieła jako to, czym jest: prawdziwym źródłem miłości, 

przebaczenia i zbawienia. 

64 Zastanówcie się nad swoją przeszłością, kontemplujcie swoją teraźniejszość, a dojdziecie do 

wniosku, że rzeczywiście zostaliście wysłani na tę ziemię, aby wypełnić tę misję. To nie słowa ludzi 

przekonają was o tej prawdzie, ale dowody, które wysłałem wam na waszą drogę życia. Przekonani o 

prawdziwości tych nauk, powinniście poświęcić się wypełnianiu waszej misji z całą gorliwością i miłością, 

do jakiej jesteście zdolni. 

65 Mistrz mówi do ciebie: Nie ograniczajcie tej pracy do zwykłego biegu rzeczy, choćby wydawała się 

wam hałaśliwa, i nie mówcie: "Panie, jak doskonałe są Twoje dzieła". Albowiem poza tym, co widzicie, 

jest coś wyższego, co osiągniecie jutro. W ten sposób będziecie wiecznie przechodzić z jednego poziomu 

na drugi, nigdy nie dostrzegając granic mojej mądrości, ponieważ ona ich nie ma. 

66 Nie zatrzymuj się, ale też nie jedź zbyt szybko. Mierzcie swoje kroki i niech każdy będzie ich 

pewien przez naukę i medytację. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 



 

108 

Instrukcja 192  
1 Bądźcie mile widziani w tym dniu pamięci, kiedy wspominacie moment, w którym ludzkość po raz 

pierwszy usłyszała Moje słowo przez ludzki organ rozumienia. Mijają lata i widzę, że duchowe zdolności 

tych, z których korzystałem, jak również tych, którzy mnie słuchali, rozwinęły się. Nie są już dziećmi w 

duchowym znaczeniu, ani nie są nieświadomi manifestacji Boskości. Poprzez wewnętrzne wywyższenie, 

które osiągnęli, osiągnęli to, że światło Mistrza przejawia się wśród ludzkości, aby udoskonalić wasze 

życie duchowe. 

2 Nieznajomość duchowych prawd, w której znalazła się ludzkość, została usunięta dzięki mojemu 

światłu, a człowiek zrozumiał, że moc Wszechmogącego ograniczyła się w akcie miłości, aby stać się 

słyszalną i odczuwalną poprzez swoje dzieci. 

3 Od tego czasu nastał nowy wiek dla ludzi, którzy teraz nie znajdują żadnych barier, aby 

przeszkodzić im w rozkoszowaniu się i odświeżaniu duszy przez łaskę, którą zawiera to dzieło. 

4 Od tego czasu wszyscy moi uczniowie zostali uwolnieni od fałszywego przekonania o wiecznym 

potępieniu, gdy umrą w grzechu, lub o wiecznym błogosławieństwie, gdy śmierć zaskoczy ich wolnymi od 

wszelkiej zmazy. Obudziliście się i poznaliście ścieżkę rozwoju, którą podąża dusza poprzez reinkarnacje, 

aż osiągnie doskonałość, by żyć w duchu bez konieczności dłuższego życia na ziemi. Zrozumieliście powód 

zadośćuczynienia i sens prób. 

5 Grzesznicy, którzy przyszli do mnie, zrozumieli, że nie ma wiecznego potępienia, i wyruszyli pełni 

nadziei i wiary, aby pracować dla dobra duszy. 

6 Nowe pojęcie o tym, czym jest życie duchowe, zostało uformowane w ich umysłach, a ten, który 

był umarły przez wiarę, narodził się na nowo do tego życia. Ten cud dokonał się poprzez moje głoszenie 

za pomocą ludzkiego intelektu. 

7 Na początku pozwoliłem wam zachować wasze zwyczaje i praktyki religijne, ponieważ wasze 

dusze były nimi przesiąknięte i wasze zmysły były do nich przyzwyczajone. Lecz gdy Moje nauki przyniosły 

światło do waszych dusz, te obrzędy i rytuały stopniowo zanikły. Zachęceni cudami, które otrzymaliście 

przez wiarę, osiągnęliście powtórzenie tego, co Jezus powiedział wam w Drugiej Erze: wiara czyni cuda. 

8 To, co dałem wam w 1866 roku, było przypomnieniem Prawa, które Mojżesz już wam podał do 

wiadomości, oraz Słowa Jezusa, "Jednorodzonego Syna", który nauczał was w Drugiej Erze. 

9 W obecnym czasie należało wam przypomnieć, że prawo zostało ogłoszone już w Pierwszej Erze. 

10 Spełnienie, które powinieneś dać mojemu Prawu, nie ma granic. Dziś w jednej formie, jutro w 

innej, musisz zawsze szukać dobra dla swoich bliźnich. Moje Prawo nie jest przykazaniem wymuszonym 

siłą, jest wiecznym wezwaniem do dobra. Nie wymuszę na was dobra, zaszczepię je w was i upewnię się, 

że je poczujecie, tak że kiedy to zrobicie, poczujecie, że wypełniliście Prawo Boże. 

11 W każdym czasie człowiek stworzył w swoim umyśle obraz Boga, według którego szukał Go i czcił 

Go. Ponieważ jednak w praktyce wierzeń pojawiły się błędy, Ojciec wybrał posłańców i emisariuszy, ludzi 

oświeconych Moją Boskością, którzy skorygowali błędne idee. Wśród nich są Moi głosiciele, których 

przygotowałem, abyście przez ich pośrednictwo mogli usłyszeć Moje słowo światła. Podczas gdy 

niektórzy słuchali Boskich przesłań z zainteresowaniem, inni, zdając sobie sprawę, że ich mocno 

zakorzenione zwyczaje są przeciwstawiane, odczuwali odrazę do wezwania Moich posłańców. 

12 Wszyscy ambasadorzy mojej Boskości musieli cierpieć szyderstwa, wszyscy doświadczyli 

okrucieństwa i niewdzięczności ze strony ludzi. W każdej epoce moi pionierzy głosili i czynili to, co im 

powierzyłem, zawsze w harmonii z duchowym postępem ludzkości. 

13 Zawsze objawiałem wam moje istnienie jako Stwórcy wszechświata i od początku dawałem wam 

do zrozumienia, że podstawowym warunkiem życia w pokoju na tym świecie jest miłość i miłosierdzie. 

Wtedy odkryliście, że w waszej istocie jest coś, co nie należy do ciała. Kiedy to przeczucie ukształtowało 

się w twoim sercu, ujawniło ci istnienie duszy i przekonanie, że po tym życiu jest jeszcze jedno dla tej 

duszy: wieczność. 
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14 Kiedy Jezus zamieszkał z tobą jako człowiek, zapoznał cię ze swoją ciągle nową i ciągle aktualną 

nauką, która pokazała ci drogę, którą będziesz musiał podążać, aby ją ponownie odnaleźć. I po raz trzeci 

usłyszeliście mnie ponownie, teraz jako Ducha Świętego, poprzez intelekt człowieka. 

15 Za każdym razem, gdy przychodziłem do was, odwracałem was od kultu fałszywych bogów, aby 

sprowadzić was na prawdziwą drogę. Boski Duch naprawdę zstąpił na was, pokazując światu, że Jego 

słowo, jako ziarno miłości, jest życiem, które się rodzi, wzrasta i jest doskonalone. Kiedy Chrystus 

zakończył swoje dzieło, powiedział: "Wszystko się dokonało", to znaczy, że zadanie to znalazło swój kres. 

Niemniej jednak, On obiecał wcześniej, że powróci do ludzkości, ponieważ wciąż miał dla nich nowe 

lekcje w zanadrzu. 

16 I oto Mistrz jest z wami, objawiając wam nowe 

nauki i przypomnijcie sobie te zapomniane, abyście zawsze byli obecni w obowiązkach waszej duszy 

duchowej, która ma być prawdziwym obrazem Stwórcy, zarówno w oczach Ojca, jak i w oczach waszych 

bliźnich. 

17 Po Moim istnieniu jako Jezusa wśród ludzi, zawsze wysyłałem tych, którzy przychodzili jako 

"żołnierze" lub apostołowie, aby potwierdzali Moją Naukę poprzez swoje dzieła i aby zapobiegali 

wypaczaniu Mojej nauki przez ludzkość. Ale wielu "głuchych" i "ślepych", którzy niedoskonale 

interpretowali Moje słowo, było podzielonych i w ten sposób powstała różnorodność sekt. Gdyby jednak 

ludzie byli duchowo podzieleni, jakże mogliby miłować się wzajemnie według najwyższego przykazania 

Mojego Prawa? 

Dlatego mówię wam, że ta cywilizacja jest tylko fikcją, ponieważ ludzie sami ją niszczą. Dopóki 

ludzkość nie zbuduje świata na fundamencie Mojego prawa sprawiedliwości i miłości, dopóty nie będzie 

mogła zaznać spokoju i światła ducha, na którego cnotach mogłaby tworzyć i kształtować prawdziwy 

świat wznoszący się zarówno w sferze duchowej, jak i w nauce i moralności. 

18 Gdybyście już potrafili kierować swoim życiem zgodnie z nakazami sumienia, Boskość nie 

musiałaby się materialnie odzywać, aby przypominać wam o waszych obowiązkach. Gdybyście już 

zrozumieli, że krew doskonałego człowieka, którym był Jezus, została przelana, aby wskazać wam drogę 

do waszego zbawienia, to nieustannie szukalibyście mnie w ten sposób, ale tak nie jest. Ale Ja was 

kocham i szukam tych, którzy o Mnie zapomnieli, aby odnowić dla nich Moją obietnicę i powiedzieć im, 

że Królestwo Niebieskie wciąż na nich czeka. Nie przynoszę wam nowej doktryny, ani nowego prawa, ale 

bardzo wiele nowych objawień. Ale wszystko, czego was uczę, sprawi, że wypełnicie to najwyższe 

przykazanie, które mówi do was: "Miłujcie się wzajemnie". 

19 Im dłużej będziecie słuchać Moich nauk i uczyć się ode Mnie, tym bardziej wasz duch będzie 

oświecony. Wtedy będzie to na próżno, że próbujesz oszukać siebie, bo On jako sędzia wezwie cię do 

odpowiedzialności. Na próżno będziesz próbował usprawiedliwiać swoje złe uczynki, bo sumienie 

bezlitośnie wytknie ci twoje błędy, dopóki ich nie naprawisz. Sami będziecie swoimi sędziami. Bo ja nie 

wydaję wyroków potępienia, ani nie wyznaczam wam miejsca, które zajmiecie w świecie ducha po tym 

życiu. Daję wam tylko wypracować dla siebie światło i pokój dla zaświatów. Podobnie pokazuję wam, że 

między Bogiem a człowiekiem istnieje intymna relacja. Kochaj Mnie, nawet jeśli nie możesz sobie 

wyobrazić, jaki jestem. Nie mam formy, jestem po prostu miłością, mocą, mądrością, wszystkim, co 

istnieje. Jeśli jednak nie możesz pojąć tych wszystkich cech, zobacz mnie i wyobraź sobie mnie przez 

Jezusa. I pamiętajcie, że On powiedział wam: "Kto zna Syna, zna Ojca". 

20 Jeśli kochacie, jeśli czujecie się wezwani do miłosierdzia, jeśli potrzebujecie przebaczenia, 

przedstawcie się Jezusowi. Poczuj go, pozwól mu żyć w swoim sercu. Wtedy, w prawdzie, będziecie 

"sąsiadami" dla waszego Ojca, zarówno w miłości, jak i w tym, że nie macie formy duchowej, ponieważ 

jesteście światłem. 

21 Umiłowany ludu, widzę was zmęczonych i wyczerpanych ciężarem waszych przewinień. Prosicie 

mnie o balsam uzdrawiający, który uzdrowi waszą duszę i wasze ciało. Ale ja wam mówię: Rozpocznijcie 

walkę z samym sobą, zbadajcie swoje wnętrze i poznajcie siebie. Osądźcie siebie w świetle waszego 

sumienia, abyście wiedzieli, dlaczego cierpicie w tym czasie. W ten sposób, wypełnieni mocnym 
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postanowieniem posłuszeństwa mojemu Prawu, możecie wykorzenić nasienie zła i być zdrowi. Chwasty 

mają być wyrwane z korzeniami i wrzucone do ognia. To nie człowiek jest chwastem, który rośnie na 

ziemi, ale grzech, ignorancja, która rozmnożyła się i przenika do serc. Ale Moje słowo oświeci duszę 

ludzką, Moje natchnienia i objawienia zatrzymają postęp zła i przemienią serce człowieka w ziemię żyzną, 

a na tych polach zasieję Moje ziarno, aż wyda owoc obfity. 

22 Ja jestem lekarzem, który szuka chorych. Kiedy jesteście zmęczeni cierpieniem i nie znajdujecie 

współczującej ręki, która by was uzdrowiła, przyjdźcie do Mnie, módlcie się i zjednoczcie się ze Mną, a Ja 

dam wam pocieszenie, którego potrzebujecie. Nie będę potępiał waszej przeszłości, poprowadzę was 

drogą wypełniania prawa i krok po kroku przemienię was w ludzi dobrej woli. 

23 Ślubujcie sobie, że poprawicie swoje drogi. Nie przysięgajcie przede mną, bo ciało jest słabe i 

może wbić wam nóż w plecy. 

24 Gdy czasy są niesprzyjające, nie rozpaczajcie, nie bluźnijcie. Wytrzymaj burze, zaakceptuj próby, a 

twoja dusza oczyści się i osiągnie doskonałość. 

25 Położę kres dążeniu mężczyzn do władzy. Zniszczenie będzie miało swoją granicę, a po dniu, o 

którym mówią wam prorocy, kiedy pycha ludzka zostanie zrzucona, udzielę pokoju każdemu stworzeniu 

według jego zasług, a dla tego świata zabłyśnie nowy świt. Kto może przeniknąć moje wysokie rady? Kto 

odważy się zniszczyć to, co w tobie stworzyłem? Dusza jest nienaruszalna. Jeśli zniszczą ciało, pozostanie 

dusza, której istota jest nieśmiertelna. A Duch Święty, jak prawo, będzie kierował jego krokami, aż dojdzie 

do Mnie. 

26 Każdy, kto ugnie się pod Boskim sądem, znajdzie kierunek, który prowadzi do doskonałości. 

Zapisałem przeznaczenie każdej duszy, jej początek i koniec są we Mnie. W czasie jej podróży czekają na 

nią wielkie pochwały. Będzie ona toczyć jedną walkę za drugą, ale na wszystkich swoich drogach znajdzie 

Mnie, a Moja miłość uczyni ją silną. Ojciec nie odłączy się od dziecka, a kiedy powróci ono na Boskie łono, 

będzie uczta w niebie i radość na tym świecie. Wtedy Mistrz i uczeń będą mogli spotkać się w jedności. 

27 Zaprawdę powiadam wam, nie tylko na tym świecie są uczniowie. Również w przyszłym świecie 

dusze przyjmują Moją naukę i słyszą to samo słowo, które ty słyszysz. Nawet ci, którzy są mistrzami z 

powodu swego wywyższenia i wiedzy, podchodzą, by usłyszeć słowo Boskiego Mistrza. Tak jak w waszym 

świecie istnieją różne stany fizyczne w zależności od dojrzałości duszy, tak samo w świecie duchowym 

istnieje wiele stopni na drabinie doskonałości. 

28 Tak jak wy przychodzicie mnie słuchać, by nauczyć się, jak wypełniać swoją misję, tak samo istoty 

światła przygotowują się do słuchania mnie, by coraz lepiej służyć swojemu Ojcu. Dlatego, ilekroć do was 

mówię, otaczają mnie zastępy aniołów. W tej godzinie jednoczą się z wami poprzez boskie więzy miłości. 

29 W "Duchowej opowieści" ludzie nie oddalają się od siebie, nikt nie jest wykluczony. Między 

wszystkimi istnieje wielkie przyciąganie i wielkie współczucie. To jest to, co powinna robić społeczność 

spirytystyczna w narodach, kościołach i sektach, aż do osiągnięcia braterstwa między ludźmi. 

30 Nowi uczniowie zobaczą, że proroctwa się spełniły, które zapowiedziały panowanie Chrystusa we 

wszechświecie. 

31 Wiedzcie, że ci, którzy mieszkają na innych światach, służą mi stamtąd i otrzymują moje rozkazy. 

Przyjdą do ciebie jako pomocnicy i towarzysze, ujawniając swoją moc i światło na twojej ścieżce. Będą do 

was przemawiać za pomocą daru proroctwa. Podobnie, przyszłe pokolenia, które będą o krok dalej niż 

wy, otrzymają w swoich umysłach światło wielkich duchów. 

32 Uświadomcie sobie poprzez wszystko, co wam objawiam, że nie wszystko, co dzieje się w waszym 

świecie jest dziełem ludzi. Zrozumcie, aby odkryć wpływ świata duchowego na wasze życie. 

33 Moja nauka dała wam wystarczającą wiedzę, abyście mogli zerwać opaski fanatyzmu i ignorancji ─ 

te więzy, które uniemożliwiają wam poznanie prawdy. 

34 Uwolnijcie swoją duszę, przed którą otwierają się nieskończone przestrzenie. 

Nie zmuszaj jej, aby wierzyła tylko w formy, które tworzy Twoja wyobraźnia. Pozwólcie jej inspirować się 

moimi naukami, dokonywać odkryć i widzieć. W ten sposób osiągnie mądrość. Jeśli chcecie mieć wielkość 

duszy, pomóżcie jej w rozwoju, nie powstrzymujcie jej w fanatyzmie. Wszystko ewoluuje, wszystko się 
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zmienia i doskonali. Tylko moje Prawo jest niezmienne i niewzruszone, bo zawsze było i jest doskonałe. 

Jest przewodnikiem świata, jest Boską radą, światłem, które inspiruje dobro. 

35 Jutro będziesz przemawiał pod moim natchnieniem, a dopóki nie nadejdzie ten czas, świat 

duchów przenika do serca ludzkości, aby wskazać jej drogę, która doprowadzi ją do królestwa pokoju. 

36 Moja Wola wybrała grzeszników, ponieważ nie pragnąłem sprawiedliwych, gdyż oni są już 

zbawieni. Ale teraz Moje miłosierdzie wybrało ciebie. Pokażcie wasze życie waszym bliźnim jako 

zwierciadło, jako przykład i dowód odnowy. 

37 Znam zmagania, które istnieją w waszej duszy, słabości waszego serca, tak że czasami nie 

znajdujecie siły, aby zwyciężyć w próbach. Wtedy błagasz Mistrza i prosisz Go o pomoc, wtedy wyznajesz 

przed Nim, że nie jesteś godny Moich darów i łask. 

38 Dlatego zbliżyłem się do was i powiedziałem wam: Pijcie z istoty mojego słowa, bo to jest moja 

własna krew, która was oczyści i odkupi. 

39 Dusze doznają zachwytu, gdy Mnie słyszą, serca biją szybciej, gdy otrzymują światło Mojego 

słowa, usta zaczynają jąkać pierwsze wyrazy uduchowienia. Są to ci spośród nowych uczniów, którzy 

narodzili się dla prawdziwego życia. 

40 Widziałem waszą nędzę i ubóstwo, ale jednocześnie wielką pokorę i poddanie w waszej duszy, a 

kiedy nadeszła odpowiednia chwila, przyszedłem i przyniosłem wam wasze dziedzictwo. 

41 Kiedy tłumy zaczęły przychodzić do miejsc, gdzie objawia się Moje Słowo, widziałam tylko 

osierocone serca. Wtedy usłyszeliście Moje słowo, którego istota, jak potężny balsam uzdrawiający, 

dokonała cudu wskrzeszenia was do życia. 

42 Samo moje słowo, sama ta nauka mogłaby cię pouczyć, abyś szukał w swojej istocie istnienia 

duszy, jej zdolności, jej cech, jej zadań. 

43 Teraz, gdy zaczynacie poznawać siebie, stopniowo doświadczacie wielkiej pewności w życiu, 

prawdziwej i rzeczywistej wiary we Mnie, pokoju, którego wcześniej nie znaliście. 

44 Czy nie uważacie, że jest to słuszne, aby wasza dusza znała drogę, którą musi podążać? Tego 

pragnąłem, gdy udzielam wam Mojej nauki. Pamiętajcie, że i w tym czasie powiedziałem wam: "Ja jestem 

drogą, kto nią kroczy, nie upadnie". 

45 Nie tylko ci, którzy słyszą mnie poprzez intelekt tych nosicieli głosu, będą mądrzy. Nie, ja 

przygotowuję wszystko tak, aby moje słowo, również wtedy, gdy już nie będzie się ogłaszać przez te 

nadajniki, dotarło do wszystkich miejsc na ziemi. Ponieważ moje przesłanie jest przeznaczone dla 

wszystkich ludów, które tworzą ludzkość. 

46 Ludzie, którzy przyszliście tu chorzy i wyleczyliście się uzdrawiającym balsamem mojego słowa: 

zrozumcie, że nie przyszliście tylko po to, aby wyleczyć się z choroby, która was dręczyła. Zrozumcie, że 

prawdziwym celem mojego wezwania było objawienie wam duchowej misji, którą powinniście wypełnić 

wobec waszych bliźnich. 

47 Nie bądź zadowolony, aby cieszyć się, ponieważ odzyskałeś swój pokój. Starajcie się także dla 

waszej duszy o radość, jaką dają uczynki miłosierdzia. Twoje świadectwo nie powinno być ograniczone do 

powiedzenia: "Mistrz mnie uzdrowił", ale poza tym, należy zrobić to samo do sąsiada. Wtedy bowiem 

prawdziwie oddacie sprawiedliwość Mnie i im, dacie świadectwo miłości Ojca waszego. 

48 Kto nie współczuje potrzebującym, kto nie odczuwa w swoim sercu bólu obcych, ten nie uczynił 

kroku, który trzeba uczynić na mojej drodze, aby móc nazywać się uczniem Chrystusa. 

49 Uznałem was za zatwardziałych, obojętnych i samolubnych wobec innych i zacząłem wylewać na 

was moje dobrodziejstwa, czyniąc wasze serce miłosiernym i budząc wasze współczucie, abyście później 

mogli zwrócić waszą uwagę na innych i zapomnieć o sobie. 

50 Dziś świat nie wie, że gromadzę lud, którego głos będzie kiedyś słyszany wszędzie. Roześlę 

nowych uczniów, aby głosili. Ale stanie się to tylko wtedy, gdy będą przygotowani, gdy będą w stanie 

stanąć do walki, a ludzie nie będą mogli ich uciszyć, ponieważ wcześniej dali im uderzające dowody mojej 

prawdy. 
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51 Ludzkość nie wie nic o darach, które obecnie ujawniam temu ludowi, a są to dary duchowe, które 

posiada każdy człowiek i każda dusza. Gdy moi uczniowie rozwiną te dary i przygotują się, będą mogli dać 

pełne i prawdziwe świadectwo swoim bliźnim. 

52 Ten lud ma jeszcze wiele do zrobienia, aby osiągnąć swoje wyposażenie i uduchowienie. Będzie 

musiał przejść przez wiele prób, aby oczyścić się z plam, które wciąż do niego przylegają. Ale Moje słowo 

wypowiedziane w tych czasach spełni się, tak jak spełniło się to, co objawiłem ludzkości w czasach 

minionych, i zobaczycie duchowe nasienie rozprzestrzeniające się po wszystkich drogach ziemi, jak 

niepowstrzymany strumień krystalicznej wody, oczyszczający, oczyszczający i zmiatający wszelkie zło, 

czyniący pola żyznymi i przynoszący życie i prawdę wszystkim ziemiom. 

53 Co znaczy moc mężczyzn w porównaniu z moją mocą? Co może zrobić opozycja 

materialistycznych narodów przeciwko nieskończonej mocy uduchowienia? Nic! 

Dopuściłem człowieka do granic jego żądzy władzy i do szczytu jego arogancji, aby sam mógł się 

przekonać, że dar wolnej woli, którym został obdarzony przez Ojca, jest prawdą. Ale kiedy osiągnie 

granicę, otworzy oczy na światło i na miłość, i pokłoni się w obliczu mojej obecności, pokonany przez 

jedyną absolutną moc i jedyną uniwersalną mądrość, którą jest wasz Bóg. 

54 Walczcie i stójcie mocno, ludzie, a zaprawdę powiadam wam: dam wam doświadczyć wypełnienia 

się Mojego Słowa. 

55 Poczujcie, umiłowani uczniowie, jak objawia się Boska Miłość, gdy żałujecie za swoje 

przewinienia. Mój Duch mieszka wtedy chętnie wśród ludzi. 

56 Za pomocą ludzkiego umysłu, masz... 

Doświadczajcie mnie jako wyrozumiałego i miłego Ojca, który koryguje wasze niedoskonałości z 

mądrością i nieskończoną cierpliwością. 

57 W tym czasie pozostawię wam, w prostych słowach, najbardziej wysublimowane przedstawienie 

tego, czym jest spirytualizacja. Nauczę was najbardziej praktycznego sposobu wykonania waszego 

zadania, aby uczeń tego Dzieła mógł iść bez potknięć drogą wytyczoną od wieczności przez miłość 

Mojego Ojca. 

58 Spirytualizm nie tworzy nowych praw, ukazuje wam tylko drogę do wznoszenia się w górę bez 

zatrzymywania się i podążania jej ścieżką zgodnie z prawem wszystkich czasów. 

59 Dusza jest pierwotnie czysta; lecz gdy została zarażona nieczystościami w świecie, musi najpierw 

oczyścić się sama, aż osiągnie zwycięstwo w tej sprawie, która jest jej powierzona. 

60 Duchowny z przekonania ma wyeliminować z siebie wszystko to, co uważa za regresję dla siebie. 

Moje słowo bowiem nie ma być narzucone przez strach, ma nawracać i przekonywać, czyniąc namacalną 

swoją prawdę i swoją miłość, tak jak nie było narzucone nauczanie Chrystusa w Drugiej Erze. 

61 Dziś Chrystus, Mistrz, mówi wam: "Ten cud przemiany przez moje słowo dokonuje się przez 

wiarę. 

62 Kto wątpi w Moją obecność w tym czasie? Kto może ograniczyć możliwości działania, dzięki 

którym jestem w stanie zrobić wszystko? Kto może przeszkodzić Mistrzowi w objawieniu się przez ludzkie 

stworzenie, które jest Jego arcydziełem, stworzonym na obraz i podobieństwo Ducha? 

63 Użyj znaczenia tej deklaracji jako broni, aby wyjaśnić te manifestacje do niewierzącego jutro. 

64 Znajdziecie się oblężeni pytaniami od ignorantów i wrogów tej Sprawy. Ale nie martw się, będę 

przy tobie. Zanim to nastąpi, dam wam poznać drogi, pułapki i niebezpieczeństwa, abyście znając dobro i 

zło, zawsze mogli odkryć właściwą drogę, która doprowadzi was z powrotem do waszego pochodzenia, 

na łono Ojca, od którego wyszliście. 

65 To, że człowiek zamieszkuje ziemię, jest z woli Ojca, przez Niego oddycha i żyje. I tę ludzką postać 

przyjął wasz Pan, aby żyć na świecie i pozwolić, by dobro i zło zbliżyły się do Niego, i aby został 

wypróbowany w swojej pokorze. Skoro z miłości stałem się człowiekiem, aby żyć pośród was, dlaczego 

nie miałbym się objawić poprzez intelekt człowieka, którego tak bardzo kocham i którego szukam, aby 

mu pomóc znaleźć zbawienie? 
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66 Każdy człowiek czuje, że jego własna dusza żyje w nim i czasami odczuwa pragnienie, aby 

niewidzialna ręka wyciągnęła do niego rękę. Kiedy ból przeszywa jego serce, kieruje swój wzrok ku Niebu, 

pragnąc poddania się, i woła z głębi serca, aby go wysłuchano. Jak on bawi się myślą, że jego głos dociera 

do Stwórcy, i że jego długo cierpiąca twarz jest postrzegana przez Niego? Jak on może myśleć, że jego Pan 

zna go? Ponieważ w jego duszy są zdolności, które czynią go boskim i znają Ojca, aby błagać Go, kiedy nie 

znajdzie na ziemi tego, czego pragnie. Jeśli rozumiesz moje nauki krok po kroku, to dlaczego nie wierzysz, 

że Bóg może dać się poznać poprzez atrybuty człowieka, skoro jest on częścią samego Boga? 

67 Człowiek, jakkolwiek materialistyczny by nie był, wyczuje siłę, która jest ponad wszystkim, i to 

wyczucie lub uświadomienie sobie mojego istnienia przekona go, że te manifestacje są zgodne z zasadą 

prawdy, sprawiedliwości i miłości. 

68 Z pewnością było konieczne, aby człowiek uzdolniony do tej służby miał wystarczające 

przekonanie do wykonania tak delikatnej misji, a jeśli nie był w stanie na czas odrzucić słabości i 

skłonności do materii, aby przyjąć mój Boski promień, manifestacja nie miała zewnętrznego blasku, 

którego słuchacze zawsze pragnęli, chociaż za niedoskonałościami językowej ekspresji zawsze była 

obecna istota i prawda Boskiego Ducha. 

69 Jeśli podczas studiowania mojego słowa znajdziecie różnice w sposobie jego wyrażania, nie 

powinno to was rozpraszać, ponieważ nie ma to żadnego znaczenia. Natchnienie dociera do wszystkich 

nosicieli głosu, a oni nadają mu formę językową zgodnie z doskonałością, jaką osiągnęli językowo. 

70 Trzymaj się znaczenia, bo to jest to, co masz odebrać. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 193  
1 Twoja dusza pragnie przyjąć Moje pouczenie, a Ja przyjmuję je z radością. 

2 Uczniowie, musicie być przytomni, gdyż ludzie wyruszą, aby zbadać moje Dzieło, które niektórzy 

uważają za oparte na ziemskich naukach. Wtedy poznacie ją jako duchową naukę, która przemieni świat. 

3 To nie jest tak, że przychodzę jako przeciwnik nauki, ponieważ nauka jest wiedzą, wiedzą, 

światłem. Raczej Moja nauka jest ponad wszelką ludzką wiedzę. W Mojej Pracy wyjaśniam wam 

spirytualizm, czyli wiedzę o tym, co duchowe, o tym, co Boskie, wiedzę o wyższym życiu, które jest poza 

materią. Prawdę mówiąc, błogosławię naukę, którą ludzie rozwinęli dla dobra ludzkości. 

4 Teraz jest czas, kiedy będzie się dużo mówić o duszy i o nauce. Nauka nie jest tylko przywilejem 

tych, którzy przygotowują się fizycznie do jej poznania, gdyż jest to światło, które pochodzi od ducha, 

który otrzymuje je od Boga. 

5 Moja Boska instrukcja jest wyższą nauką, która uczy was doskonalić waszą duszę. Ponadto dałem 

wam mózg i serce, abyście tam mogli kontrolować swoje pomysły i swoje uczucia. 

6 Wiedza, którą wam daję w tym czasie nie ma granic, jest wszechogarniająca, jest bezgraniczna. W 

nim znajdziecie prawdziwą wiedzę o życiu duchowym i materialnym. 

7 Teraz widzę, że jesteś w stanie zrozumieć moją naukę i przeniknąć jej tajemnice. Poprzez naukę 

związaną z materią, znacie prawa rządzące całym Stworzeniem, które są skondensowane w waszym 

własnym ciele. A gdy wiele studiowaliście i poznaliście prawa, które wcześniej były dla was tajemnicą, 

znaleźliście się przed progami Poza, gdzie czeka na was serce Ojca, które w każdej chwili chce się z wami 

porozumieć. Co może być dla ciebie nieznane, gdy znasz moją naukę? 

8 Dlatego mówię wam, że moja prosta nauka da wam wyższą wiedzę, która uchroni wasze serce 

przed omdleniem w obecności uczonych tego świata. 

9 Aby odkryć znaczenie każdego wydarzenia w przyrodzie lub w twoim życiu, nie musisz uciekać się 

do książek naukowych, aby je skonsultować. Wystarczy, że wyćwiczycie swoje postrzeganie i oczyścicie 

swoje serce, aby z waszych ust popłynęło natchnienie. 

10 Jeśli, mimo że jesteście w moim Dziele, czujecie się gorsi i odrzucacie pomoc, którą możecie 

otrzymać przez waszą modlitwę, zostaniecie nazwani głupimi i ignorantami. 

11 Zrozumcie, że gdy powiedziałem wam, że w tym czasie objawię się wam poprzez umysły 

ignorantów, chciałem wam wyjaśnić, że nie wybrałem do mojego objawienia się tych, których nazywacie 

uczonymi lub filozofami. Niemniej jednak mózg, który przekazuje Moje natchnienia, ujawnia światło w 

duszy, a światło jest mądrością. 

12 Powtarzam wam: walczcie, bo jak długo dusza jest na drodze ewolucji, tak długo będzie 

wystawiona na pokusy. Dlatego pouczam was i daję wam siłę, abyście mogli przezwyciężyć wasze złe 

skłonności. Jeśli twoja dusza jest silna, to da siłę umysłowi i mocną wolę sercu, aby przezwyciężyć 

pożądliwości ciała. Jeśli człowiekowi brakuje światła, jego dusza nie rozwija się. Wtedy zmienność życia 

wpływa na jego serce z mocą, a on jest jak łódź, która wywraca się w środku burzy. 

13 Kiedy człowiek jest duchowo przygotowany, to jest tak, jakby miał na sobie niezniszczalną zbroję 

przeciwko pokusom. 

14 Ujawniłem wam te nauki, abyście, gdy potkniecie się lub upadniecie na chwilę na ścieżce, mogli 

rozpoznać swoje przewinienie i poszukać drogi do poprawy. 

15 Jeśli zachowujesz się pokornie, twoje duchowe bogactwo wzrośnie w życiu, które czeka na ciebie. 

Wtedy będziecie mieli pokój, który da wam najpiękniejsze uczucie w waszym istnieniu. W waszej duszy 

zrodzi się pragnienie, by służyć Ojcu, będąc wiernym stróżem tego, co stworzył, będąc pociechą dla 

cierpiących i pokojem dla tych, którzy nie mają spokoju ducha. 

16 Nie tylko moje słowo oznajmia wam w tych chwilach moją obecność, to wasza własna dusza 

odczuwa mnie głęboko. 

17 Witam cię. Oto esencja mojego 
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Słowo, które karmi twoje serce, aby jego uczucia były w harmonii z duszą. Nie znając waszych nauk czy 

filozofii, osiągacie mądrość. Jesteście jasnowidzami i posiadacie dary intuicji i wróżenia, za pomocą 

których otrzymujecie moje natchnienie. 

18 Zanim ludzie zjednoczą się w moim Prawie, nadejdą wieści o wojnie. Ludzkość zostanie 

oczyszczona, a potem przyjdzie królestwo Ducha Świętego. 

19 Waszym zadaniem jest interpretować słowo, które Mistrz wam dał, poprzez umysł człowieka. Nie 

twórzcie doktryn, które oddzielają was od mojej boskiej nauki, ponieważ jest to uniwersalna nauka, która 

zjednoczy was wszystkich. 

20 Zrozum, że jesteś w stanie nagiąć oporność ciała, aby zastosować moje lekcje do 

przynieść. Będziecie czynić dobro, siejąc miłość i miłosierdzie, a czyniąc to, dacie światło i postęp waszej 

duszy. 

21 Zostawiam was jako odpowiedzialnych za to słowo, które usłyszeliście i które macie przekazać 

dalej ze szczerością, z jaką je przyjęliście. 

22 Moje przyjście w tym czasie jest nowym zaproszeniem na drogę prawa, a całe znaczenie tego 

słowa streszcza się w tej regule życia, której was kiedyś nauczyłem: "Miłujcie się wzajemnie". 

23 Zgadzaj się z próbami. Uznajcie, że nie jesteście ludem wydziedziczonym, lecz tym, który w taki 

czy inny sposób zawsze korzystał z moich dobrodziejstw. 

24 Maryja, kochająca Matka, również daje wam swoją matczyną miłość poprzez ludzki umysł i 

napełnia was radosną odwagą, aby w waszym życiu nie ogarnęło was zniechęcenie. 

25 Błogosławiona jest dusza, która ogląda oblicze Ojca. Błogosławieni jesteście wy, którzy 

osiągnęliście wolność myśli i odrzuciliście formy kultu i dogmaty, aby mnie szukać. Moje pouczenie 

oświeciło wasz wydział wiedzy i teraz wiecie, że uczynki, uczucia i czystość serca są najlepszym sposobem 

oddawania czci Ojcu i wypełniania Jego Prawa. W ten sposób człowiek dochodzi do doskonałej komunii 

ze swoim Stwórcą, do komunii duchowej, w której dziecko może powiedzieć: "Ojcze, spraw we mnie 

Twoją wolę", a Ojciec może mu odpowiedzieć: "Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem". Ten głos 

będzie brzmiał w duchu każdego, kto wznosi się wewnętrznie. Ten głos będzie kształtował serce i duszę 

tego, kto się do mnie zbliży. Ta wspólnota będzie jak balsam dla duszy, która w tym życiu oczyszcza się i 

oczyszcza poprzez materię, aby osiągnąć mądrość i poznać swego Stwórcę. 

26 Dlatego powiedziałem wam, że to, czego nauczycie się na tym świecie, będzie wam służyć na 

drodze, która prowadzi duszę do życia wiecznego. Jeśli w tym życiu wypełnicie swoje zadanie i 

wykorzystacie jego lekcje, to po opuszczeniu ciała będziecie podobni do zapachu, który roztacza się z 

kwiatów, ponieważ będziecie zaszczepiać dobroć w sercach. 

27 Poczuj swojego Pana w swojej duszy, i poczuj najwyższą rozkosz mieszkania w nim. Bo Jehowa, 

Stwórca, jest we wszystkim i ta radość będzie w was wzrastać w świetle tego, że przyszedłem ponownie i 

dałem się poznać poprzez ludzki umysł, aby nadal udzielać wam Moich nauk. Zjednoczcie waszą radość z 

tą, która płynie z mojego świata duchowego. Istoty te mówią wam w swoim przesłaniu, że ich świat, choć 

nieskończenie większy od waszego, jest tylko atomem świata doskonałości. 

28 Godziny, które spędzasz ze Mną, nie są zmarnowane, są światłem dla twojej duszy, gdyż jest ona 

oświecona mądrością Mistrza. Kiedy z głębi waszego jestestwa podnosi się głos, który mówi: "Mistrzu, 

wierzę w Ciebie, bo przez Twoje słowo dajesz naszemu duchowi nie tylko mądrość, ale także siłę i 

nadzieję do przetrwania cierpień tego życia", to rzeczywiście wasz duch przemówił. 

29 Dziś uczycie się rozmawiać ze Mną i nasycać się duchowym sensem Mojej nauki. 

30 W tym czasie, który jest ostatnim czasem łaski, wzywam was, abyście byli posłuszni Moim 

przykazaniom. Pozostawię wam moje dziedzictwo miłości, dzięki któremu ludzie zjednoczą się ze sobą i 

wszyscy zjednoczą się z Panem. 

31 Twoje serce mówi do Mnie: "Mistrzu, po 1950 roku, do kogo więc mamy się przyłączyć?". 

Odpowiadam: Do Mojego Słowa, które zostawię wam jako testament i które będzie wydrukowane. 
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32 Pozostaniecie jeszcze przez krótki czas na ziemi, aby wypełnić Moje polecenia, a gdy oznajmię 

wam Moje bliskie odejście, powiem wam, tak jak wtedy apostołom: "Dokąd Ja idę, tam wy teraz iść nie 

możecie". Ale przyjdzie czas, że pójdziecie tam, gdzie ja teraz idę". 

33 Aby pomóc wam wznieść się, moje słowa pociechy zstępują do was. Każdy z nich jest promieniem 

światła, który oświetla wasze umysły, aby mogły one zrozumieć uczucia i idee godne waszego Ojca i was 

samych. 

34 Spirytualistę poznaje się po jego słowach, które są zwykłe i proste w swoim wyrazie, ale głębokie 

w swoim znaczeniu. 

35 Duchowny nie będzie szukał własnego dobra, ale będzie umiał całkowicie oddać się innym. Ten 

uczeń wypełni pustkę w sercach ludzi. Będzie pomagał swoim bliźnim w doskonaleniu ich idei Boga. 

Prawdę mówiąc, łatwo jest służyć i żyć w harmonii z innymi. 

36 Apostołowie tej nauki sprawią, że świat zrozumie, że nie jest konieczne, aby ofiarować mi miejsca 

zgromadzeń lub kościoły pełne luksusu, aby przebłagać mnie za przewinienia, które popełnili przeciwko 

Ojcu lub swoim bliźnim. 

37 Kiedy człowiek wie, że jest bardziej duchem niż materią, ofiaruje swemu Panu kwiaty wiecznej 

części swego jestestwa: duszy duchowej. 

38 Przeciwne siły będą sprzeciwiać się rozwojowi duchowości. Niektórzy bowiem nie będą chcieli, 

aby upadło to, w co wierzono i co było praktykowane i co panowało przez wieki. 

39 Moja Boska Instrukcja nie narzuca się siłą, ani nie wzbudza w nikim strachu. Będzie delikatnie 

przenikać dusze przez swoją perswazyjność, przez swoją prawdziwość, przez swoją sprawiedliwość. 

40 Na całym świecie ludzie szukają przyczyny tego, co nazywają zjawiskami i jakie są przejawy 

nieodłączne od ewolucji wszystkiego w stworzeniu. 

41 Ludzkość wiele się nauczyła, jest wielka różnica między ludzkością, która zamieszkuje Ziemię 

dzisiaj, a tą z przeszłości. Duchowo również będziecie mieli wielki postęp, który zadziwi was, gdy 

porównacie go z duchowym regresem, w którym żyjecie dzisiaj. 

42 Bądźcie przygotowani na czas bitwy. Umocnij swoją wiarę i przygotuj swoją duszę, aby stawić 

czoła tym, którzy będą z tobą walczyć. Moje słowo jest nadal z wami, aby dać wam ostatnie impulsy i 

ostatnie wskazówki. 

43 Chcę, abyście byli głęboko przekonani i wytrwali w podążaniu za mną aż do końca. Twoje serce 

mówi do Mnie: "Czy wątpisz w nas, Mistrzu?". Ale ja wam mówię: Czy nie ślubowałeś wiele razy, że 

pójdziesz za mną, a w chwili próby przyszły do ciebie wątpliwości? 

44 Nie stawiam wam warunków, ani nie wymagam od was poświęceń. Daję wam tylko do 

zrozumienia, że dobro, które czynicie dla swoich sąsiadów, jest korzyścią, którą czynicie dla siebie 

samych. 

45 Przekazujcie moją naukę i czyńcie wszelkie możliwe dobro, nie żądając za to pieniędzy. Nie 

oszukuj nikogo. Jeśli w twoich działaniach nadal brakuje szczerości, nadszedł czas na zmiany. Ufajcie we 

Mnie, w waszego Mistrza. 

46 Czasami błagacie mnie o siłę, abyście mogli służyć waszym bliźnim, wiedząc, że wy również 

jesteście ubodzy na świecie. Nieszczęście przeraża cię i twoje serce rozpacza. W takich chwilach nie ufacie 

mi. 

47 Kiedy ogarnia cię cierpienie, prosisz, aby natychmiast cię opuściło, ponieważ wydaje ci się ono nie 

do zniesienia. Powodem jest to, że nie ma w was doskonałości, ponieważ waszej duszy brakuje rozwoju. 

Uważacie, że nie zasługujecie na to oczyszczenie, nie rozumiecie, że ból jest często tylko lekcją, aby 

potem lepiej zrozumieć tego, kto cierpi. 

48 Wykorzystajcie w pełni wasze istnienie na ziemi, cierpcie z miłością, wywyższeniem i 

cierpliwością, abyście oczyścili się z waszych plam, które powstały właśnie tutaj. Potem, kiedy ból minie i 

pokój powróci do twojego serca, ciesz się nim i trzymaj się go. Nawet przez swoje cierpienie musicie być 

przykładem i nauką. Nie chcę, aby spirytysta był oceniany jako elokwentny w słowach i naganny w 

czynach. Swoją wiarę i swoje słowa powinniście zawsze potwierdzać godnymi pochwały uczynkami. 
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49 Nie zapominajcie, że kiedy prosicie o Moją pomoc, Ja już poszedłem przed wami, aby utorować 

wam drogę. 

50 Działajcie zgodnie z własnym sumieniem, abyście w chwili, gdy nadejdzie moment sądu, mogli 

odpowiedzieć za swoje czyny. Nie musicie oczekiwać kary ode Mnie, Moja sprawiedliwość nigdy nie 

karała. Wtedy moja miłość nie miałaby mocy. Każdy jest swoim własnym sędzią, a ileż to razy musiałem 

ratować was przed wami samymi. Nosicie bowiem w sobie nieprzyjaciela, którym jest złość, 

samolubstwo, próżność. 

51 Z tego wszystkiego zrozumiecie, że jedno życie nie wystarczy, żeby dusza mogła się oczyścić. 

52 Nadejdzie czas, kiedy będziesz mógł objąć stanowisko nauczyciela. Wtedy będę przy tobie, aby 

wspierać cię w trudnych chwilach. 

53 W waszych sercach mówicie do Mnie: "Ojcze, bądź błogosławiony, bo przyszedłeś do nas, gdy my 

nie mogliśmy przyjść do Ciebie". 

54 Przed waszymi spojrzeniami znika człowiek, przez którego się ogłaszam i pozostaje tylko moja 

boska istota, którą wasza dusza wchłania w krótkim czasie mojego ogłoszenia. 

55 Dobrze wiecie, że te ludzkie ciała nie mają w sobie nic boskiego, że są tylko narzędziami do 

przekazywania mojego przesłania. Dlatego dobrowolnie pozwalasz swojej duszy uciec, z dala od 

wszelkich fizycznych wpływów, aby cieszyć się moją obecnością. 

56 Często mówię wam o prawdziwej misji, którą wykonuje głosiciel, żebyście wiedzieli, do jakiego 

stopnia on doskonali swoje słowo, jakie są granice jego możliwości przekazu. Wtedy będziecie mogli 

sprawiedliwie osądzić każdy z moich przejawów, mając pełną świadomość tego, co powinniście przypisać 

Mnie, na przykład mądrość i duchowe znaczenie, oraz tego, co powinniście przypisać nosicielowi głosu, 

czyli jego dobremu przygotowaniu. W ten sposób nie możecie popaść w błąd, przypisując Mi 

niedoskonałości tych, przez których się objawiam, lub odwrotnie, przypisując nosicielowi głosu mądrość i 

pełnię, które Mój Duch przekazał z jego pomocą. 

57 Dlatego będę mówił do was wiele razy, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że staniecie się 

fanatykami zewnętrznej formy tego słowa ─ formy, za którą odpowiedzialny jest nosiciel głosu, ponieważ 

jest on narzędziem mojego objawienia. 

58 Jeśli w porę nie zastanowicie się nad tym wszystkim, wasza skłonność do wszelkich zewnętrznych 

aktów czci stanie się tak wielka, że nie będziecie mogli uwolnić się od postawy dbania o zewnętrzne 

pozory, gdy nadejdzie chwila próby. Czym jest ten moment próby, o którym mówię? To jest ten dzień, 

kiedy dam wam Moje ostatnie słowo przez głosiciela. 

59 Nie utrzymywałem w tajemnicy ustalonej daty, abyście wszyscy byli przygotowani na ten dzień. 

60 Ten naród jest wielki i ma wiele oddziałów. Niemniej jednak nie ma zgromadzenia, w którym nie 

wyrażono by mojej woli, aby zakończyć moje głoszenie w roku 1950. 

61 Wszyscy wiecie, że to przejawienie nie będzie trwało wiecznie, że od pierwszych dni mojego 

przejawienia dałem ludziom do zrozumienia, że będę się przejawiał w tej postaci ludziom tylko przez 

pewien czas. 

62 Innym objawieniem, jakiego udzieliłem we wszystkich kościołach, w których rozbrzmiewało Moje 

Słowo, jest to, w którym powiedziałem wam, że jesteście przeznaczeni do obcowania ze Mną w 

przyszłości z ducha w ducha, to znaczy bez pośrednictwa ludzi, symboli czy zewnętrznych form kultu. 

63 Zarówno w sali konferencyjnej, która może pomieścić wielkie tłumy, jak i w skromnym miejscu, 

gdzie gromadzi się tylko kilku uczniów ─ zarówno w wielkich miastach, jak i na prowincji oraz w małych 

wioskach ─ objawiła się istota mojego dzieła. Jesteście w stanie bezpiecznie zrobić krok w kierunku 

uduchowienia. Wzmocniłem was w każdej z moich nauk, abyście, gdy nadejdzie decydująca godzina, w 

której musicie udowodnić swoje posłuszeństwo, swoją pokorę i swoją miłość do Mistrza, wiedzieli, jak Go 

naśladować, poświęcając się, gdy jest to konieczne, i wyrzekając się tego, co przez długi czas było waszą 

zachętą, z pełną świadomością, że to wyrzeczenie oznacza dla całego ludu wielki krok naprzód na drodze 

do uduchowienia. 
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64 Jeśli nie posłuchacie tych przygotowawczych wskazówek, nastąpi bardzo bolesne przebudzenie 

dla tych, którzy obecnie nie przywiązują do nich należytej wagi. To przebudzenie może nastąpić w dniu 

mojego wyjazdu lub później, ale w każdym przypadku będzie ono bolesne. 

65 Chcę wam oszczędzić prób, w które może was wprowadzić nieposłuszeństwo, fałszywa 

interpretacja lub głupota. Lecz jeśli ktoś, po tym wszystkim, o czym was pouczyłem i przed czym 

ostrzegałem, uważa się za silniejszego ode Mnie, za mądrzejszego i bardziej usprawiedliwionego ode 

Mnie w wydawaniu rozkazów, i świadomie nie wypełnia tego, co mu nakazałem, dokona i potwierdzi 

swój wyrok, którego wielkość będzie odpowiadała wielkości jego przewinienia. 

66 Tam, gdzie moje słowo rozkwitło najbardziej, tam będzie największa odpowiedzialność. To tam 

bowiem moje nauczanie świeciło najjaśniej, a moja praca była najlepiej wyrażona. Dlatego z tych miejsc 

będzie musiał pochodzić najlepszy przykład dla innych, dla nieznaczących, aby wszyscy mogli pełnić moją 

wolę. 

67 Podczas gdy jedni przybywają z odległych miejsc, inni z pobliskich krain, wszyscy pragną tego 

słowa, które napełnia wasze serca pokojem. Nie pytajcie ludzkości, czy to prawda, że dałem się poznać w 

tym czasie. Co mogliby powiedzieć ci, którzy nie znają Mojego przyjścia i Moich nowych objawień? Na 

dnie waszych serc jest Moje słowo, a w sobie znajdziecie jego znaczenie. 

68 Ja was powołałem, Ja was wybrałem. To nie rozkazy ludzi, to Moja Wola przywiodła was do tych 

skromnych miejsc, gdzie słyszycie Moje Słowo. Dawno temu wezwałem was do wysłuchania moich nauk, 

ponieważ to przejawienie wkrótce się skończy. Niektórzy przyszli wcześnie i odświeżyli się na długo, inni 

przyszli późno, ale będą wiedzieli, jak skorzystać z nauk. 

69 To nie przypadek sprowadził cię na tę drogę. Jesteście ludem Bożym dawnym, dzisiejszym i 

wiecznym, ludem, który otrzymał szaty, po których tylko ja mogę was rozpoznać. Ja, który jestem Ojcem, 

który strzeże dni i nocy umiłowanego dziecka, przyszedłem do was, aby was ponownie wezwać i objawić 

wam, że duchowo jesteście tacy sami jak ci, którym w minionych czasach pokazano drogę życia i prawdy. 

70 To życie na ziemi jest kolejną szansą daną wam, abyście z niej skorzystali i byli posłuszni Moim 

prawom i Moim przykazaniom. Minęły czasy, dziś przyszedłem wezwać was poprzez nosicieli głosu 

przygotowanych przez moją Boskość. 

71 Eliasz dał się poznać duchowo poprzez narządy intelektu, których następnie użyłem, i poprzez 

tych pośredników otrzymaliście interpretację przeszłych objawień. Poprzez intelekt pierwszych głosicieli 

zostali wyszkoleni ci, którzy mieli podążać za nimi na tej drodze, ci, którzy później rozmnożyli się i 

sprawili, że Mój głos był słyszalny w wielu regionach. Nazwałem ich nosicielami głosu. 

72 Dziś, gdy do końca mego słowa pozostały już tylko trzy lata, proszę te serca, które przekazują 

czyste natchnienia Najwyższego, aby przeszukując własne sumienia, zrozumiały, że zarówno ich praca, jak 

i moje słowo muszą znaleźć swoje zwieńczenie w tym ostatnim, krótkim okresie czasu. W tym celu 

konieczne jest poświęcenie się, aby być tak otwartym i przygotowanym, jak nigdy dotąd. 

73 Pokusy będą na nich czyhać, ale nie będą sami, bo postawię po ich prawej i lewej stronie aniołów 

i duchy światłości, aby czuwały nad ich krokami. 

74 Do dnia dzisiejszego ludzkość nie zrozumiała jak duchowo i bezpośrednio kontaktować się ze 

mną. Dlatego zawsze wysyłałem istoty światła, przez które przemawiałem do świata. Czemu się teraz 

dziwicie, skoro przemawiałem do ludzkości także przez usta Mojżesza i proroków? Wiele istot w 

zaświatach prosi mnie o to. Posyłam ich, aby wcielili się w świat, aby nieśli pomoc tej ludzkości, która 

ginie. Ale Ja powiedziałem ludziom: posłańcy są już na ziemi, Moi wysłannicy są już przeznaczeni i 

rozproszeni po całym świecie. Wszyscy oni są częścią Mojego ludu i muszą dać dowód swojej odwagi i 

podniesienia. 

75 Nie przyjdziesz do mnie z pustymi rękami, ani ze zdrętwiałym ziarnem pszenicy, bo wtedy nie 

będziesz się czuł godny, by nawet o mnie myśleć. 

76 Spójrzcie na ludzi w różnych miejscach na świecie i w różnych wyznaniach, którzy oczekują na 

promień mojego światła i mają nadzieję, że mój głos do nich przemówi. Słuchajcie ich próśb i błagań, 
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słuchajcie, jak błagają o moje przyjście i mówią mi: "Ojcze, od dawna czekamy na Ciebie, a Ty się nie 

ukazałeś. Wiele już wycierpieliśmy, a Ty, nasz Zbawicielu, nie przyszedłeś nam z pomocą." 

77 Zbudźcie się ze snu, uczniowie, abyście pozwolili ludzkości poznać Moje duchowe dzieła. Wtedy 

powiem do tych, którzy Mnie miłują: poczekajcie jeszcze trochę, bo wkrótce nadejdzie chwila, kiedy 

poczujecie Mnie bliskiego waszemu sercu. 

78 Uczniowie, bądźcie zachęceni słowem Moim, a jeśli po długim trudzie na jałowych polach przez 

krótki czas rozpaczacie, dam wam odpoczynek, a potem z wielką odwagą wyruszycie w drogę, aby żyć. 

Bądźcie radośni i żyjcie czujnie. 

79 Dopilnujcie, aby ludzkość uwierzyła w moje przyjście przez wasze własne czyny. Poświęćcie swój 

dom dla dobra, dla miłości, dla miłości, ale nie tylko dla tych, którzy w nim mieszkają. Otwórzcie jego 

drzwi i pozwólcie potrzebującym, chorym i strapionym wejść przez nie. Z takim miłosierdziem, z jakim 

przyjąłem was w tych miejscach spotkań, przyjmijcie również waszych bliźnich w waszych domach. 

80 Badajcie Moje słowo, zgłębiajcie wszystko, co wam powiedziałem. Nie trzeba szukać w księgach 

ziemskich, aby zdobyć wiedzę w rzeczach duchowych. Byłem waszą księgą, a mój duchowy świat jedną z 

jej stron. Stosuj się do nich. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 194  
1 Moja miłość jest z tobą. Przyjdźcie do tego źródła, wędrowcy życia; przyjdźcie i pijcie, o zalęknione 

serca. 

Ręce, które wyciągają się do Mnie po pomoc, przekazują Moje dobrodziejstwa. Odpocznijcie tutaj, 

wszyscy, w cieniu drzewa życia. 

2 Nie wszyscy z was przychodzą płacząc. Nawet wśród tych tłumów tutaj są tacy, którzy zachwyceni 

ostatnimi otrzymanymi dobrodziejstwami, przychodzą i mówią do Mnie w sercu: "Dziękujemy Ci, Ojcze, 

Twoje miłosierdzie nad nami jest niezmierzone". 

3 To jest Wieczny Duch Miłości, który mieszka wśród was ─ On, który stał się człowiekiem w innym 

czasie, aby zamieszkać z ludźmi i wybawić ich od wad, grzechu i ciemności. 

4 Ja jestem ten sam, dla Mnie czas nie przemija, jest podporządkowany Mojej Woli. Dlatego 

przypominam wam o waszej przeszłości i zapowiadam wam, kim będziecie jutro. 

5 Przypominam wam te słowa, które napisałem w sercach ludzi w Drugiej Erze, i krwawe znaki na 

Kalwarii, którymi zaznaczyłem Moje kroki w świecie. 

6 W moim słowie jest miód, który może osłodzić waszą egzystencję i na zawsze wypędzić gorycz, 

która przez cały czas była nudnym smakiem waszego życia. 

7 Jeśli wcześniej nie rozumieliście w jakim celu powierzyłem wam ziemię, to teraz dojdziecie do 

poznania waszego celu i waszego zadania, tak żebyście już nie błądzili. 

8 Przezwycięż swoją stagnację. Zadaniem wszystkich dusz jest ciągła ewolucja, przekształcanie i 

odnawianie siebie, aż do osiągnięcia doskonałości. 

9 Zapowiedziałem wam nową erę, nowy czas, w którym otrząśniecie się z duchowego bezwładu i 

zrobicie kolejny krok na drodze, która prowadzi na szczyt góry. Ale nie tylko moje słowo zapowiada wam 

nowy czas i mówi wam o rozwoju i doskonałości. Natura, która was otacza, pokazuje wam to również w 

swoim języku, którego nie chcecie ani usłyszeć, ani zrozumieć. Ona również przygotowuje się do 

zrobienia kroku w kierunku doskonałości. Im więcej czasu upłynie, tym bardziej jej łono będzie mieściło 

bardziej rozwinięte i doskonałe istoty. Dlatego ten dom musi być w harmonii z tymi, którzy będą go 

zamieszkiwać. 

10 Czy nie zauważyłeś znak w sferze natury, w porach roku, na firmamencie, na ziemi, lub na 

morzach? Czy jesteś ślepy i nie widzisz tych znaków, o których mówię do Ciebie, lub głuchy, tak, że nie 

słyszysz ich wezwania? Poznaj to i ogłoś to ludzkości, tak jak to czynili dawni prorocy. Bowiem wkrótce 

wasza planeta będzie wstrząśnięta we wszystkich dziedzinach. Jak drzewo, gdy burza je smaga, tak ziemia 

będzie wstrząśnięta, a na gałęziach drzewa pozostaną tylko te liście, które mają życie, bo te, które 

usychają, zostaną odrzucone i porwane przez wicher. 

11 Te dni staną się testem dla wszystkich ludzi, i tylko w modlitwie i dobra znajdą ochronę i pokój. 

12 Jakże pięknym byłoby, gdyby na ziemi powstał lud, jak drzwi zbawienia, jak latarnia morska w 

ciemnościach, jak pokój pośród zamętu! Czy nie podobałoby się wam być takimi ludźmi? Słowo, które 

otrzymujecie w tym czasie, zawiera i uczy wszystkiego, czego potrzebujecie, aby być bastionem dla 

ludzkości w chwilach próby. 

13 Moja obecność wśród was i objawienie się mojego słowa nie były zwykłym zbiegiem okoliczności. 

Wszystko to ma swoje znaczenie, a jest nim to, że zostaliście wezwani, by usłyszeć głos, który otwiera 

nowe czasy, abyście pełni miłości i wiary wyruszyli szerzyć przesłanie, które otrzymaliście. 

14 Gdy ta nauka, w całej swej szczerości i prawdziwości, zostanie wprowadzona w świecie, ludzie 

będą do niej dążyć, tak jak spragniony i znużony wędrowiec przez pustynię dąży do oazy. 

15 Nie możecie jeszcze powiedzieć, że ta instrukcja już się odezwała na ziemi, ponieważ byliście 

zadowoleni z przyjmowania moich Boskich przesłań. 

16 Zanim ten lud wyruszy, by nieść duchowe nasienie z całym światłem i znaczeniem, z jakim wam je 

powierzyłem, najpierw przejdzie przez wiele pomyłek, popełni błędy, bunty i profanacje. 
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17 Dobre prowadzenie się, prawdziwe uwielbienie i dobre wykonywanie obowiązków przyjdzie tylko 

wtedy, gdy uczniowie Trzeciej Ery będą właściwie interpretować moje słowo i świadczyć o moich naukach 

swoimi uczynkami. 

18 Duchowość jeszcze nie zapanowała wśród tego ludu, ponieważ nie udało mu się uwolnić od 

starych tradycji i zwyczajów, a dołączając swoje zewnętrzne sposoby działania i formy kultu do mojej 

duchowej nauki, uniemożliwiają ludziom rozpoznanie prawdziwości tej pracy. 

19 W skarbcu Moim trzymam gotowe wielkie cuda i dzieła, aby je wylać na świat za pośrednictwem 

tego ludu, gdy tylko zostaną przygotowane. 

20 Czekam na uduchowienie tych rzesz, których nauczałem i inspirowałem wystarczająco długo, aby 

je przygotować. Do dnia dzisiejszego nie widzę owoców, których się spodziewam. Gdzie jest wasza 

harmonia i braterstwo? Gdzie jest posłuszeństwo, pokora i miłość bez interesu własnego? 

21 Jakże daleko jest temu ludowi do możliwości nauczania duchowości dla świata i jakże daleko jest 

do bycia świadkiem godnym mojego Słowa! 

22 Powiedziałem wam, że w ludzkości jest pragnienie i głód duszy, że tylko czysta i jasna nauka, taka 

jak ta, będzie w stanie ulżyć jej utrapieniu i ją zbawić. Ale jeśli to Słowo i to dzieło nie są przedstawione w 

całej swej czystości, to jakież zbawcze dzieło mogą wykonać ci, którzy je nauczają? Dlatego po 

zakończeniu Mojego głoszenia dam temu ludowi czas na rozmyślanie, na modlitwę, na uduchowienie i na 

przygotowanie. W ten sposób, gdy wyruszy i stanie się posłańcem Mojego słowa, będzie uczniem 

świadomym zadania, które musi wykonać, a jego świadectwo będzie prawdziwe. 

23 Każde poselstwo, jakie ten lud przyniesie światu, będzie zawierało pociechę. W nim ludzie odkryją 

tajemnicę, którą każda dusza w sobie skrywa, wraz z jej bogactwem cech i zdolności dotychczas 

nieznanych. W niej ludzie znajdą objawienie, które nauczy ich komunii ducha z duchem. 

24 Dobrzy siewcy spirytualizmu nigdy nie będą wyróżniani przez nic zewnętrznego czy materialnego. 

Nie będą oni mieli żadnych pozorów, żadnych odznak ani specjalnego sposobu mówienia. Wszystko w ich 

sposobie działania będzie jasne i proste. Jeśli jednak czymś się wyróżniają, to aktywną działalnością 

charytatywną i uduchowieniem. 

25 Prawdziwi kaznodzieje spirytualizmu nie będą wyróżniać się elokwencją, ale mądrością i prostotą 

swoich słów, a przede wszystkim prawdziwością swoich dzieł i prawością swojego życia. 

26 Pamiętajcie, że na ziemi nie potrzebowałem zewnętrznego, pięknego sposobu mówienia, aby 

zdobyć serca tłumów, ale wiedziałem, jak do nich dotrzeć poprzez miłość, prawdomówność, uzdrawiającą 

moc i mądrość. To jest przykład, który macie wziąć sobie do serca i naśladować zgodnie z moją wolą. 

27 Nie chcę też, abyście ograniczyli swoje praktyki religijne do materialnych miejsc kultu, bo wtedy 

uwięzicie swoją duszę i nie pozwolicie jej rozwinąć skrzydeł na podbój wieczności. 

28 Ołtarz, który wam zostawiam, abyście na nim odprawiali cześć, której oczekuję, jest życiem bez 

żadnych ograniczeń, poza wszelkimi wyznaniami, wszelkimi kościołami i sektami, ponieważ jest 

ufundowany w tym, co duchowe, w tym, co wieczne, w tym, co Boskie. 

29 Uczniowie: Chociaż wielu z was osiągnęło starość z sercami pełnymi doświadczenia, to jednak 

słuchając mojego słowa w tym czasie i otrzymując moje nowe objawienia, musieliście wyznać, że wobec 

mojej mądrości jesteście tylko małymi dziećmi. 

30 Musieliście być na ziemi na początku Trzeciej Ery i usłyszeć Mnie w tej postaci, abyście mogli być 

wiernymi świadkami Ducha Prawdy, zdolnymi do wyjaśnienia światu Mojej Nauki. 

31 Czas ten, nazwany przeze mnie czasem duchowego światła, będzie na początku naznaczony 

wielkim zamieszaniem. Wielkie pytania, głębokie wątpliwości, niepewności i walki duszy powstaną w 

człowieku. Wszystko to będzie znakiem, że człowiek budzi się do życia duchowego. 

32 Chcę, aby wszyscy moi uczniowie byli wtedy przebudzeni i przygotowani, gdyż będzie konieczne, 

aby z ich ust wyszło słowo, które usunie wszelką niewiedzę, albo które uspokoi burzę. Doświadczycie 

wtedy szybkości, z jaką rozprzestrzenia się nauka ducha, gdyż będzie ona odczuwalna w każdym sercu i 

ukoi ból, jak woda koi pragnienie tego, kto jest spragniony. 
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33 Wtedy życie się zmieni. Wyznania, moralność, nauka, filozofia, wszystkie idee przejdą wielką 

przemianę, a ludzie, uświadamiając sobie wreszcie prawdziwy sens życia, będą starali się zbliżyć do 

wypełnienia moich praw miłości, sprawiedliwości i miłosierdzia. 

34 Człowiek w końcu zrozumie, że jego królestwo również nie jest z tego świata, że jego ciało, czy też 

jego ludzka powłoka, jest tylko narzędziem, poprzez które jego dusza odbiera ten świat prób i 

zadośćuczynienia. W końcu nauczy się, że to życie jest tylko wspaniałą lekcją, ilustrowaną cudownymi 

figurami i obrazami, aby uczniowie, to znaczy wszyscy ludzie, mogli lepiej zrozumieć lekcje, jakie daje im 

życie, dzięki którym, jeśli będą potrafili je właściwie ocenić, osiągną rozwój swoich dusz i zrozumieją sens 

walki, która czyni ich silnymi ─ ból, który ściera, trud, który uszlachetnia, wiedzę, która oświeca, i miłość, 

która wznosi. 

35 Gdyby to istnienie było jedynym, powiadam wam, już dawno usunąłbym z niego ból, bo byłoby 

niesprawiedliwe, gdybyście przyszli na świat tylko po to, aby wypić kielich cierpienia. Ale ci, którzy dziś 

cierpią i płaczą, czynią to dlatego, że kiedyś cieszyli się rozpustą. Lecz ten ból oczyści ich i uczyni ich 

godnymi wstąpienia i cieszenia się w czystszej formie w domach Pańskich. 

36 W tym czasie uczyłam mężczyzn, aby nauczyli się żyć w świecie z czystością i miłością. Dziś 

nauczam was, żebyście nauczyli się żyć w uduchowieniu, żebyście przygotowali się do życia jutro w 

"Duchowej Dolinie" wśród istot światła. 

37 Ludzkość: Tylko ciało jest przeznaczone do rozpuszczenia, po spełnieniu swojego zadania wobec 

duszy, aby służyć jej jako narzędzie lub powłoka. Ale dusza, która była w tej istocie, ¶wiatło jej 

inteligencji, rozum, wola, uczucia, wszystko to nigdy nie umiera, nie może umrzeć, ponieważ jest czę¶ci± 

nie¶miertelnej duszy, która ożywiała życie tej istoty na ziemi. 

38 Umiłowane dzieci, wy, którzy chcecie zdobywać dla siebie dusze na drogach różnych wyznań, 

mówię wam, że musicie pouczać ludzi, aby myśleli, że musicie zmuszać ich do myślenia, że musicie 

pomagać im w wyciąganiu prawidłowych wniosków. Obrzęd, forma, tradycja, to, co zewnętrzne, nie 

może już zaspokoić duszy współczesnego człowieka. Trzeba dać mu światło, sens, prawdę, aby czuł się 

bezpiecznie na swojej drodze, aby w godzinach próby nie myślał, że jest pozostawiony sam sobie. 

39 Widzę ludzi różnego rodzaju, u których, choć wierzą we Mnie, wiara jest tak słaba, a wiedza tak 

zagmatwana, że w życiu przypominają oni statki płynące bez kompasu, wędrowców bez gwiazdy 

przewodniej, która wskazywałaby im kierunek, albo jak owce bez pasterza. 

40 Udzielam wam tych nauk poprzez niektórych z waszych braci i sióstr, których wybrałem spośród 

rzeszy ludzi, by wykorzystali swój intelekt do przekazania wam tego przesłania. 

41 Dziś wokół tego słowa zaczyna się tworzyć wspólnota. Na rogach miast, w zaciszu ubóstwa i w 

ciszy prostego życia, otwierają się bramy sal zebrań, gdzie dam usłyszeć Moją naukę jako Ojca, jako 

Sędziego i jako Mistrza. 

42 W przyszłości obojętność, z jaką wielu będzie 

wiadomość, obojętność, z jaką wielu słuchało wiadomości o mojej nowej obecności wśród ludzi, zmieni 

się w coś zupełnie przeciwnego. A pogarda innych wobec tej pracy stanie się potem zainteresowaniem i 

spowoduje, że ludzie wyruszą w poszukiwaniu świadectw, zapisów i dowodów, które pomogą im 

wzmocnić swoją wiarę. 

43 Dopilnuję, aby te serca odnalazły ślady Moich kroków w tym czasie, a kiedy staną przede Mną, 

powiem im: Bądźcie przyjęci, umiłowany ludu, zgromadźcie się w sobie i słuchajcie Mojego Słowa. 

44 Miłość jest tym, co zawsze wam objawiałem, a dzisiaj, w przejawie poprzez intelekt Moich 

wybranych, nie mogłem objawić się w inny sposób. 

45 Ta dzisiejsza nauka wprowadza was na drogę do zrozumienia nauki, którą dałem wam przez 

Jezusa w Drugiej Erze, abyście mogli zachować jej istotę czujną w swoim sercu i promieniować nią od 

Niego, gdy tylko jest to konieczne. 

46 To słowo będzie odczuwalne na całym świecie, ponieważ wszystko jest przygotowane do mojego 

duchowego dialogu ze wszystkimi ludźmi, o którym oni będą świadczyć. 
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47 Twoja dusza zawsze mnie szukała, a ja nigdy nie zostawiłem jej samej. Gdziekolwiek skierowałeś 

swoje kroki, ja byłem z tobą, moja miłość czuwała nad twoimi krokami. 

48 Przez wszystkie wieki szukałem cię i widziałem, że twoja dusza była w stanie mnie rozpoznać. 

Teraz dusza ma za zadanie upomnieć się o siebie wobec słabości ciała, aby zrozumieć, jaka jest właściwa 

droga i jakie jest jej zadanie w tym czasie łaski. 

49 Ja was powołałem, Ja was nauczyłem i wy będziecie głosicielami mojej nauki, tego słowa, którego 

wkrótce już nie usłyszycie. Zbliża się moment, kiedy Chrystus przestanie przekazywać swoje słowo za 

pomocą ludzkiego mózgu. Ale twoja percepcja będzie dostatecznie wyćwiczona, aby pojąć moje słowo, a 

twoja dusza, aby przyjąć moje natchnienie. 

50 Mówię do waszego ducha, tego atomu, który narodził się ze Mnie, i który, ponieważ wyszedł ode 

Mnie, należy do Mnie. Tak jak wtedy powiedziałem: "Królestwo moje nie jest z tego świata", tak i ja wam 

mówię: Nie ma też waszego Królestwa na ziemi. To jest poza wszystkim, co umiera, wszystko, co się 

zmienia i poza waszym zrozumieniem. 

51 Teraz jest czas dla każdej duszy, aby się obudzić i przebudzić do prawdziwego życia. Nie chcę, 

abyście zrozumieli, że powinniście lekceważyć to, co dałem wam na tym świecie. Dopóki w nim 

przebywasz, musisz przestrzegać jego praw. Proszę was tylko o poświęcenie Mi krótkiego czasu w ciągu 

dnia, by wykonać dobrą pracę dla waszej siostry, ludzkości. 

52 Błogosławieństwo moje niech będzie z tobą, bo w tobie błogosławię wszystkie dzieci moje. 

53 Niech odpocznie dusza twoja w tym dniu zgromadzenia wszystkich kościołów. Jak w owym czasie, 

w którym wybrałem Moich uczniów, ale w którym też dałem Moje słowo wszystkim, którzy chcieli je 

usłyszeć, tak i w tym czasie wybieram tych, którzy mają iść za Mną dzisiaj. Ale dopuszczam, że moje słowo 

jest również słyszane przez wielkie masy ludzi. Droga jest przeznaczona dla wszystkich, mój chleb 

również. Ale nie wszyscy będą mogli przyjść w tym samym czasie. Jedni zrobią to wcześniej, inni później. 

Ale nigdy nie odwracaj wzroku. 

54 Ci, którzy zbudowali świątynię w swoim sercu, są tymi, którzy podążają za swoim Mistrzem krok 

po kroku. 

55 Ziarno, które wam dzisiaj daję i uczę was sadzić, pochodzi z domu waszego Ojca. W sercach ludzi 

znajdzie odpowiednie pola uprawne. Przedtem moja sprawiedliwość, jak sierp, zetnie chwasty, które 

pokryły pola, aby mogło zakiełkować ziarno. Pola znów będą urodzajne, odkryjesz na nich moje ślady, 

których nie zdołał zatrzeć ani świat, ani ludzie, ani grzechy, ani namiętności. Moje ślady przetrwają wieki i 

pozostaną świeże w wieczności. 

56 Ludzie obudzą się z głębokiego letargu i patrząc w siebie, odkryją swoje duchowe ja, a słysząc głos 

sumienia, odkryją mój Boski ślad, przez który przyjdą do mnie w pośpiechu. Będziecie musieli rozrzucić 

Moje nasienie po całym świecie, a kiedy przyjdziecie do Mnie, aby otrzymać swoją nagrodę, przyjdźcie do 

waszego Ojca, nawet jeśli będzie to tylko kłos zboża, ale będzie to dobra konsystencja. Nawet jeśli nic nie 

przynosisz, przyjmę cię, bo jestem miłością i miłosierdziem. Pamiętaj jednak, że jeśli zostawisz nasiona w 

połowie, będziesz musiał je później ponownie wykorzystać, aby dokończyć swoją pracę. Czy wiesz, czy 

chwasty nie pokryją pól na nowo i czy szkodniki ich nie zaatakują? 

57 W ten sposób chcę wam powiedzieć, że gdy czujecie Moje wezwanie, powinniście natychmiast za 

nim podążać, abyście mogli wykorzystać czas, który wam powierzyłem na wypełnienie waszego zadania. 

Zastanówcie się nad tym wszystkim, a zrozumiecie, że to wy sami możecie zarówno zasłużyć na nagrodę 

w postaci dobrobytu i pokoju, jak i podpisać swoje potępienie swoimi prawami. 

58 Pomimo jurysdykcji mojego Słowa, to kochający Ojciec mówi do was. Zobaczcie, jak mój płaszcz 

rozpościera się, by przykryć wszystkich, nie zważając na wasze przewinienia. 

59 Badajcie moje słowo, jest ono światłem, które oświeca waszą duszę, aby mogła usłyszeć głos 

sumienia. Teraz jest czas łaski, w którym to światło przenika do każdego człowieka. 

60 Ja jestem Chrystusem, który zwraca się do was w miłości, abyście mogli Mi wyjawić ból ludzkości. 

Bo to wy wierzycie w tę manifestację. Mówię ci: Chcę zamieszkać w waszych sercach. 
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61 Jak wiele ludzkiej krwi zostało wylanej na ziemię w tym czasie! Zobacz Moje dzieci w ich 

ogromnym bólu, szukające Mnie i wzywające Mnie na różne sposoby, podczas gdy wewnętrzne 

przeczucie mówi im, że nadszedł czas, aby Moi wysłannicy zbliżyli się do narodów i ludzi, aby zawrzeć 

pokój. 

62 Każda wspólnota religijna oczekuje, że cud mojego powrotu urzeczywistni się w łonie jej kultu, w 

ramach jej credo lub w jej formach kultu. 

63 Ale do ciebie mówię, że wierzysz w moje przyjście, że wiesz, jak komunikować się ze mną, i że 

jesteś zapisany. To wy nadajecie się do niesienia tego przesłania miłości do waszych bliźnich. 

64 Oto ludzie nie znajdują rozwiązania swoich konfliktów, ani w swoich prawach, ani w swoich 

kościołach, i czują się otoczeni atmosferą ciemności. 

65 Ból ma w sobie wystarczającą moc, aby zatrzymać ich na ich drodze i sprawić, że podniosą oczy ku 

Mnie, aby usłyszeć Mój głos, tak jak wy zostaliście zatrzymani na swojej drodze, abyście otworzyli oczy 

ducha i ujrzeli Mnie na nowo. Ale teraz wy jesteście tymi, którzy mają za zadanie uczynić Moje słowo 

znanym wszystkim ludziom, zarówno tym, którzy się wznieśli dzięki swoim talentom, jak i tym, którzy są 

mało rozwinięci. 

66 Tylko w pierwszej chwili ten, kto usłyszy dobrą nowinę, będzie zdumiony, bo potem przypomni 

sobie, że jeszcze zanim Mesjasz przyszedł w Drugiej Erze, Jego przyjście było zapowiedziane przez 

proroków, tak jak moje przyjście było zapowiedziane w tym czasie. Ja sam zapowiedziałem wam to przez 

usta Jezusa i dałem wam poznać znaki, które pojawią się jako dowód mojego przyjścia. 

67 Ponieważ wszystko się wydarzyło, ludzie będą przekonani. Oto światło Ducha Świętego, które 

oświecało was przez cały czas. Bo Boska Światłość była, jest i zawsze będzie. 

68 I znowu moja prawda będzie zwalczać ignorancję, z której wyrasta fanatyzm, bałwochwalstwo i 

religijny entuzjazm. Bo fanatyzm jest ślepy, bałwochwalstwo jest materialistyczne, a fanatyk jest 

hipokrytą. 

69 Oświetlę głębiny otchłani, aby wszystkie dusze mogły z niej powstać czyste i oświecone. 

70 Nigdy w wieczności rozwój duszy nie zostanie zatrzymany. Wszyscy bowiem podlegacie prawu 

doskonałości. 

71 Jeżeli dusza czasami nie postępuje na swojej drodze, to dzieje się to pod wpływem ciała. 

Następnie musi nadrobić stracony czas poprzez przyspieszenie swoich kroków lub poprzez nowe 

wcielenia. Uznaj, że kiedy cię osądzam, mój osąd odbywa się z miłości, ale nigdy jako kara. Kochaj na 

zawsze, a wejdziesz do życia wiecznego w pokoju. Gdy nadejdzie śmierć, wasza dusza nie powinna się 

martwić, ponieważ będzie to dotyczyło tylko ciała, które zapadnie się w łagodne łono grobu. 

72 Idź w pokoju do duchowego domu, wiedząc, że wiek Ducha Świętego, Ducha Prawdy, jest 

ustanowiony wśród ludzi. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 195  
1 Słuchajcie mojej nauki, umiłowani uczniowie. 

2 Przez natchnienie głosiciela dociera do was moje słowo pełne nauki. Słysząc ją, zrozumieliście, że 

jest ona aktywną mocą, balsamem i odnowieniem, a w jej istocie dostrzegacie życie duszy. 

3 Nie myślcie, że wystarczy, aby wasz Mistrz był otoczony przez was. Jest jeszcze coś, co powinieneś 

zrobić, co naprawdę by Go zadowoliło, a mianowicie spłacić ten dług, który jesteś Mu winien, a którego 

jeszcze nie spłaciłeś. Jest to dług, który ciążył na was przez wszystkie okresy czasu, w których żyliście na 

ziemi. To jest powód, dla którego w pieszczotach mojego słowa odczuwasz wyrzut. W Jego miłości 

odkrywasz przykazanie, a w istocie prawo. 

4 Twój umysł czasami błądzi i opiera się temu obowiązkowi zadośćuczynienia, a to dlatego, że tylko 

dusza może uznać tę winę. Jeśli jednak pozwoli sobie na to, by ziemskie zadowolenia ciągnęły go w dół, 

będzie duchowym pariasem. 

5 Chcę, aby moi uczniowie byli niezłomni w swojej wierze i w swoich przekonaniach, aby nie byli 

wśród tych, którzy mówią, że wierzą w moje słowo, którzy twierdzą, że idą za mną, ale kiedy czują, że 

piaski pustyni palą się pod ich stopami, boją się iść dalej swoją drogą, ponieważ czują, że zostawiają za 

sobą bogactwa tego świata. To są tylko hipokryci, oni jeszcze nie stali się uczniami. 

6 Nie oczekujcie, że ta ścieżka będzie usłana różami, raczej spodziewajcie się, że będzie pełna cierni. 

Jest to ta sama droga, którą szedł Jezus, ta sama, która prowadzi na szczyt Kalwarii. 

7 To moje słowo wskazuje wam właściwy kierunek, abyście się nie potknęli. 

8 To jest czas, kiedy każdy umysł i dusza otrzymuje moje światło. Wyznania i doktryny osiągną 

pełną jasność, a wy będziecie zaskoczeni, gdy zobaczycie kroki w kierunku uduchowienia, które wasi 

bliźni czynią, nie słysząc tego słowa. 

9 Módlcie się o pokój na świecie i uświadomcie sobie, że moje miłosierdzie uchroniło was od wojny. 

10 Zaprawdę powiadam wam, mimo waszego podziwu i miłości dla Mojego Słowa, nie nadaliście mu 

takiej wartości, jaką ma. A jednak przyszłe pokolenia przyjdą i będą się temu dziwić, i będą przepełnione 

czcią i podziwem dla ksiąg, które zostaną spisane. 

11 Jesteście tymi, których znalazłem śpiących na łonie różnych wspólnot religijnych, i choć wszystkie 

one są drogami prowadzącymi do tego samego celu, chciałem wam jeszcze raz pokazać najkrótszą drogę. 

12 Bądźcie jednomyślni, umiłowane dzieci, i żyjcie w pokoju. 

13 Zbliża się chwila, kiedy przestanę udzielać wam Mojego pouczenia, tej pięknej lekcji, którą tak 

długo otrzymywaliście poprzez ludzki rozum. Moją wolą było, abyście byli przygotowani, aby nic was nie 

zaskoczyło, aby wrogowie mojego Dzieła znaleźli w moich świadkach niezwyciężoną siłę wiary, a wy mieli 

absolutną pewność, że nie jesteście sami, że jestem blisko wszystkich moich dzieci. 

14 Dziś z twojej istoty wypływa siła, która wzywa cię do pracy. Jest to sumienie, które przemawia do 

ciebie wewnątrz. 

15 W materiale to siła prawa dyktuje twoje zachowanie. 

16 W sferze duchowej jest to moje prawo wszechogarniającej miłości, które przejawia się w 

powietrzu, którym oddychacie, w światach, które was otaczają i w całym stworzeniu. 

17 Wszystko wibruje w rytm tego Prawa. Kiedy niższe istoty rodzą się, dorastają i zapadają się z 

powrotem w łono natury, dzieje się tak, ponieważ żyją one w ramach prawa, nie wiedząc o tym. 

18 Dlaczego jednak człowiek, choć obdarzony światłem ducha, sumienia, inteligencją i wolą, tak 

często zbacza z drogi wyznaczonej przez Moje Prawo? Powodem tego jest to, że podczas gdy jedni 

zapominają o Ojcu, inni tworzą fałszywe pojęcie o Mnie, ograniczając Mnie do postaci wymyślonej przez 

człowieka, zapominając, że jestem duchową istotą i mocą, i że wszystko jest poddane Mojej woli. 

Kiedy człowiek, w dobrych intencjach, stara się badać Stworzenie, w którym objawia się moc Boga, 

obserwuje również ziarno i zagłębia się w tajemnicę, którą ono zawiera. Widzi, jak kiełkuje z ziemi jako 

roślina, studiuje różne gatunki i choć ich cechy są różne, wszystkie odżywiają się z tego samego łona: 

ziemi. 
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19 Nasiono jest symbolem życia, rozmnażania, transformacji i ewolucji. Ale jeśli w tak małej rzeczy 

można kontemplować obraz Stwórcy, to o ileż bardziej jest tak, gdy kontempluje się człowieka, 

wszechświat lub studiuje duszę? 

20 Uświadomcie sobie, że nie ma żadnej szczególnej formy, w której moglibyście wyobrazić sobie 

waszego Boga. Jestem we wszystkim, zarówno w tym, co duchowe i wieczne, jak i w materialnej naturze. 

Ja jestem życiem, przestrzenią i światłem. Ja jestem lekarstwem na wszelkie zło, jakie może spotkać 

człowieka. 

21 W tym, co duchowe, znajduje się antidotum na każde zło, które dręczy duszę, tak jak człowiek 

znajduje w naturze, za pomocą nauki, lekarstwo na swoje dolegliwości fizyczne. Jeśli się zastanowisz, 

odkryjesz, że w różnych sferach ujawnia się nieskończona doskonałość Ojca. 

Wasza wyobraźnia i ciekawość czasami wykraczają poza to, co dotyczy waszego świata i zastanawiacie 

się, czy istnieją istoty ludzkie na innych światach i czy mają one życie i rozwój podobny do tego, który wy 

macie na Ziemi. Studiujcie i praktykujcie moje nauki, a kiedy nadejdzie czas, poznacie sekret życia gwiazd. 

Do człowieka należy rozerwanie tej zasłony przez jego zasługi. Ma on za zadanie kontynuować swoją 

drogę ewolucji, aby w końcu jego oczy mogły ujrzeć to, co odpowiada Mojej Woli, i aby mógł on oświecać 

wyobraźnię swoich bliźnich. Zaprawdę powiadam wam, nie będzie możliwe wzniesienie się aż tam bez 

cierpienia upadków. Trzeba się wspinać krok po kroku. W przeciwnym razie ludzki mózg będzie się zmagał 

i nie będzie w stanie niczego pojąć. 

22 Dlatego pozwoliłem, żeby wasza ewolucja przebiegała powoli w rytmie waszego rozwijania się. 

23 Z wielkich konfliktów człowiek zyskuje światło i dokonuje nowych odkryć dla postępu ludzkości. 

Człowiek zapomina jednak, że cały swój postęp zawdzięcza czemuś potężniejszemu od niego i że w swoim 

umyśle otrzymuje światło Stwórcy, które jest mądrością. Cieszy mnie, gdy widzę, jak wzrastacie w wiedzy, 

ale zaprawdę powiadam wam: Powinniście bardziej troszczyć się o duszę niż o materię. Dlatego daję wam 

w tym czasie objawienie, które tworzy w was prawdziwe pojęcie o stworzeniach, zarówno duchowych, 

jak i ludzkich, i które w swojej prostocie zawiera wiedzę, która otworzy wam drogę do lepszego życia. 

24 Tego życia nie zobaczycie oczami waszego ziemskiego ciała. Możecie jednak ogłosić te nauki tym, 

którzy będą doświadczać przyszłości tutaj. 

25 Teraz widzicie tylko wojny i wołacie, że jest to kara Boża, choć uczyłem was, że Bóg, który jest 

Ojcem, nie karze za wydarzenia, które się dzieją, ponieważ oni sami je spowodowali. 

26 Co spowodowało szaleństwo sił natury? Wszystko to zostało spowodowane brakiem harmonii, w 

której ludzie żyją z otaczającą ich przyrodą. 

27 Człowiek powinien wreszcie rozpoznać rozwój, jakiemu podlega jego dusza, aby odgadnąć stopień 

jej postępu lub regresu i szukać drogi postępowania, która pozwoli mu osiągnąć prawdziwy postęp. On 

powinien zrozumieć, że nie może być zadowolony z życia tylko dla siebie, ani nie powinien brać pod 

uwagę tylko ziemskie życie. 

28 Wtedy zwróci swój wzrok z pragnieniem na Moje Prawo, to, które dałem ludzkości od Mojżesza, i 

w ten sposób, pytając, ludzie dojdą do poznania Nauki, którą wam objawiłem w tym czasie, i zrozumieją, 

że jest ona wszechogarniająca. 

29 Moje dzieci, zjednoczcie się. Przekażcie zdobytą wiedzę swoim sąsiadom. Nie gromadźcie się tylko 

w tych salach spotkań, wyjdźcie na zewnątrz, w góry, tam Ja dam się poznać wśród was. 

30 Nazywacie ten wiek Wiekiem Światła. Ale mówię ci: Nazwiecie go tak nie tylko z powodu odkryć 

ludzkich, ale dlatego, że światło Ducha Świętego rozlało się na każdy organ umysłu, otwierając w ten 

sposób przed ludzkością drogę, która prowadzi do wyższego życia, życia duchowego. 

31 Moje słowo z tego czasu będzie służyło temu, aby człowiek jutra rozwijał swoją duszę i swój zmysł 

pojmowania. Jak wielka będzie zdolność tych, którzy pojmą i rozpoznają. 

32 Po to przychodzę z Moim słowem światła, aby przygotować nadchodzące pokolenia i powiedzieć 

wam, abyście i wy przygotowali drogę. 

33 Przestudiuj tę naukę, uświadom sobie to, a będziesz miał pokój w swoim sercu, elokwencję na 

ustach i perswazyjność w swoich słowach. 
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34 Umiłowani uczniowie Mistrza: Przyjdźcie do Mnie. 

35 Przyszedłem do was innym razem, odpowiadając na wasze wezwanie, ponieważ widzę wasze 

pragnienie, by się przygotować. 

36 Ludzkość uczyniła z tych dni tradycję, aby pamiętać o tych, którzy nie należą już do tego świata. 

Wyobraźnia ludzka próbowała stworzyć wyobrażenie o miejscu, w którym te istoty się znajdują i o życiu, 

które je otacza. A pragnąc, aby cieszyli się wiecznym pokojem, wierzą, że widzą ich po prawicy Ojca i 

cieszących się Jego łaską. Są one dalekie od rzeczywistości. Niemniej jednak, wy, którym objawiłem tak 

wiele rzeczywistości tego życia, chociaż uznajecie, że wśród ludzi istnieją różne koncepcje życia 

duchowego, bądźcie zjednoczeni w duchu ze wszystkimi i bądźcie zadowoleni z tego, że wszyscy 

odczuwają duchowe wibracje. 

37 Nadejdzie czas, gdy będziecie mogli otworzyć przed swoimi bliźnimi tę książkę, którą wam 

obecnie powierzam, abyście przekazywali tę wiedzę z serca do serca. 

38 Celem każdej duszy jest wejście do Boskości po jej oczyszczeniu i udoskonaleniu. Dlatego 

oświecam twoją drogę światłem i daję siłę twojej duszy, abyś mógł się wspinać krok po kroku. W 

zależności od poziomu rozwoju, jaki posiadacie, gdy opuszczacie tę ziemię, będzie zależeć duchowy dom, 

w którym zamieszkacie w zaświatach. Wszechświat został bowiem stworzony jako drabina do 

doskonałości dla duszy. 

39 Gdy zakończycie swoje zadanie tutaj i nie będziecie mieli potrzeby wracać, wasza dusza zamieszka 

w innym świecie, skąd będzie obserwować i pracować dla pokoju i postępu ludzkości. 

40 Krok po kroku będziecie wchodzić do tajemnego skarbca, a im bardziej dusza będzie świadoma 

siebie, tym większą skłonność do dobra będzie odczuwać, a to jeszcze bardziej przybliży ją do boskości. 

41 Istoty, które błąkają się w przestrzeni, walcząc o dotarcie do światła wyższego świata, to te, które 

zachowują nieszczęścia i wrażenia pozostawione w nich przez ziemskie ciało i życie. Są oni rozdarci 

pomiędzy dwiema siłami, które ich przyciągają, duchową i materialną, ponieważ wciąż odczuwają 

skłonność i miłość do satysfakcji tego świata. 

42 Zwróćcie się do tych istot poprzez modlitwę, gdyż ich światło i siła nie wystarczą, aby zerwać 

łańcuchy, które wiążą ich z tym, co pozostawili za sobą. Módlcie się za nich. Ale dla tych, którzy zwyciężyli 

świat i śmierć, nie martw się. Należą do zupełnie innych światów, a każde doświadczenie, które przeżyli w 

podróży życia, przekształcają w światło, aby Cię stamtąd zainspirować. Są oni waszymi obrońcami, 

waszymi aniołami stróżami, tymi, którzy pracują dla dobra wszystkich. Pamiętajcie o nich i kochajcie ich. 

43 W tym, co duchowe, są też ogromne rzesze istot, które nie wiedzą, dokąd iść, ani co myśleć, ani 

co robić. Są to ci, którzy dopiero niedawno opuścili ten świat i nie czują jeszcze przebudzenia swoich 

uśpionych zdolności i mocy. Módlcie się za nich, aby wasz duchowy głos rozbrzmiał w ich duszach i 

obudził ich, aby mogli odnaleźć drogę, którą Jezus już wyznaczył dla nich na tym świecie swoimi słowami i 

swoją krwią na krzyżu. 

44 Ale podczas gdy te dni są przepełnione smutkiem dla świata, ponieważ opłakuje on stratę bliskich, 

dla tego, kto zna życie duszy, nie może być smutku, ale radość, ponieważ wie, że ci, którzy odeszli z tego 

świata, osiągnęli wyzwolenie opuszczając ciało i zrobili kolejny krok w kierunku pokoju, który daje 

doskonałość. 

45 Mówię wam: Nie spieszcie się z wejściem do świata duchowego, żeby zrobić pierwsze kroki do 

doskonałości na tej drodze. Musicie dążyć do tej doskonałości już w ciele, z tej ziemi. Odkryjcie w waszym 

życiu cielesnym, w tym świecie i w życiu, które was otacza, pomimo całej goryczy i uderzeń losu, 

możliwości bez końca do zdobywania zasług dla postępu waszej duszy. 

46 Ziemskie ciało jest tylko tymczasową szatą duszy, którą zmienia ona tak często, jak jest to 

konieczne ze względu na jej doświadczenia, rozwój lub zadania zadośćuczynienia. Ten, kto jeszcze nie 

pojmuje tego prawa Boskiej sprawiedliwości, jest jeszcze uczniem-dzieckiem. 

47 Nie bylibyście spirytystami, gdybyście wątpili w Prawo Reinkarnacji, ponieważ jest to 

fundamentalna wiedza, którą odkrywam na nowo przed wieloma i potwierdzam przed tymi, którzy mieli 

o niej pojęcie lub intuicję. W tym prawie leży powód i sprawiedliwość tak jasna jak światło. 



U 195 

128 

48 Ten zaś, kto wierzy w tę naukę i chce ją wyjaśnić, niech uczy, że ciało jest okryciem lub szatą 

duszy, że ciało przyczynia się do rozwoju duszy, ponieważ dostarcza jej niezbędnych środków do 

wyrażania i oczyszczania się. Wewnętrzna walka duszy z ciałem, dobra ze złem, daje możliwość zdobycia 

zasług. Cierpienia cielesne, niespełnione pragnienia są oczyszczeniem dla duszy, kolejnym 

doświadczeniem, które na pierwszy rzut oka jest gorzkie, ale które później zamieni się w wiedzę. Nie chcę 

wam powiedzieć, że aby się oczyścić, potrzebny jest ból. Ileż to istot jest w moim łonie, które miłość 

oczyściła, nie doświadczając bólu! 

49 Ale przeznaczeniem człowieka jest cierpieć, wspinać się na górę pod ciężarem swojego krzyża, aż 

osiągnie swoje zbawienie. Nie lekceważcie jednak ciała, przez które doświadczacie tak wielu cierpień, lecz 

kochajcie je, gdyż w nim również odbija się moc Boża, choć jest ono słabym "stworzeniem", za które 

jednak jesteście odpowiedzialni. Chroń go i prowadź aż do dnia, w którym postanowię zażądać od ciebie 

rachunku z niego. 

Kiedy mówię do was: "Kochajcie swoje ciało", zrozumcie, co do was mówię. Nie chcę bowiem 

wzbudzać w was próżności ani egoizmu. Ale kochajcie też swoją duszę, która jest szlachetną i wzniosłą 

częścią waszego jestestwa i częścią waszego własnego Ojca. Kochaj to, jakkolwiek skażone może być. Bo 

nawet gdy jest otoczone ciemnością, zawsze będzie miało w sobie iskrę mojej Boskości, którą jest Duch. I 

mimo wszystko zawsze będzie w nim czystość, od chwili, gdy zamieszkam w każdym z Moich dzieci. Jeśli 

jednak światło to zostanie zlekceważone, dusza, w swej oporności, będzie nadal bez postępu, opóźniając 

swoje przybycie na łono Stwórcy. 

50 Chociaż moje słowa i moje dzieła wydają się sobie przeczyć, nie ma w nich tej sprzeczności. 

Powiedziałem wam, że Bóg jest czystością i doskonałością, i że wasza dusza jest podobna do Boskości. 

Gdy jednak dusza jest upadła, pociągnięta w dół przez skłonności ciała, w swym zastoju rozwoju wątpi w 

swe podobieństwo do Stwórcy, uważając się za odrażającą lub nieczystą, chociaż łaska i obecność Ojca 

nie oddzielają się od niej. Tylko wtedy nie można ich już odczuwać. 

51 Pracujcie dla dobra przyszłości waszej duszy. Dlaczego więc bać się śmierci? Ale nie zostawiajcie 

niczego nie naprawionego, abyście później nie musieli naprawiać dawnych przewinień, ani spłacać 

długów. 

52 Nie będzie dnia, żebyście nie wykonali dobrego uczynku, tak i wy będziecie pracować dla dusz 

waszych. 

53 Nie bądźcie fatalistami, utwierdzając się w przekonaniu, że waszym przeznaczeniem jest 

dokładnie to, co Bóg postawił na waszej drodze życia, i jeśli cierpicie, to dlatego, że tak jest napisane, a 

jeśli cieszycie się życiem, to dlatego, że tak jest napisane. 

Przekonałem cię, że musisz zebrać to, co zasiałeś. Ale słuchajcie uważnie, bo czasami będziecie zbierać 

żniwo natychmiast, a w innych przypadkach wejdziecie w nową ziemską egzystencję, aby żąć i zbierać 

swoje zasiewy. Zastanówcie się dobrze nad tym, co wam właśnie powiedziałem, a dzięki temu 

wyeliminujecie wiele złych sądów o mojej sprawiedliwości i wiele błędów. 

54 Zrozum mnie, a nie będzie wątpliwości w twoim sercu. Uświadomcie sobie, że muszę nauczać 

ludzkość poprzez wasze pośrednictwo. Gdybyście jednak uznali, że nie potraficie wyjaśnić ludziom tak 

głębokich tajemnic, Ja ogłoszę Moje słowo przez wasze usta. Bo niezgrabność twoich warg nie może 

przesłonić wielkości Mojego Dzieła. 

55 Dusza, która zrozumie drogę, którą musi podążać, nie będzie już z niej zbaczać. Może opuścić ten 

świat i wejść do innych światów, ale uczyni to bez zbaczania z drogi wskazanej mu przez sumienie. 

Nieprzygotowana dusza napotyka na niebezpieczeństwa zarówno w tym świecie, jak i w każdym innym. 

Będzie mu brakowało wiedzy, która jest ¶wiatłem, nie będzie mógł się wznie¶ć, a wtedy jego 

zamieszanie spowoduje, że jego szkodliwy wpływ będzie odczuwalny nawet w ludziach. W 

przeciwieństwie do tych, którzy byli w stanie wspiąć się na wyżyny duchowe i którzy przez swoje własne 

wywyższenie stali się nauczycielami kosmosu i sprawiają, że ich zdrowy wpływ jest odczuwalny w ich 

braciach. 
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56 Weźcie ich za wzór, dążąc do tego świata, gdzie doskonałość jest ideałem, do kochania i lepszego 

poznania Wiekuistego, od którego przyszliście i którego nigdy nie opuścicie. 

57 Moja łaska promieniuje na wszystkie dusze. Ale podczas gdy jedni ją przyjmują, inni ją odrzucają. 

Kto spragniony jest miłości, niech pije ze Mnie, który jestem niewyczerpanym strumieniem gaszącym to 

pragnienie. 

58 Kto zawiódł, niech skieruje swój wzrok na Mnie, aby mógł dostrzec promień Mojego światła i być 

przez niego prowadzony. Kto się czuje nagi, niech się okryje płaszczem przebaczenia i miłosierdzia 

Mojego. Kto ma wątpliwości, niechaj ćwiczy swoje zrozumienie, bo Ja jestem Mądrością i od niej mu 

objawię. Niechaj strapiony zbliży się do Mnie, gdzie znajdzie wszystko, a gdy wypije z kielicha tej miłości, 

zapłonie w nim wiara. 

59 Módlcie się za świat tych, którzy cierpią, a ty spowodujesz, że ci, którzy są potępieni w wyglądzie, 

otrzymają. 

60 Ja jestem "Słowem", Ja jestem Słowem, słuchajcie Mnie. 

61 Na dnie waszych serc zadajecie mi tysiące pytań. Mówicie: "Panie, czy nie posłuchaliśmy Twoich 

dekretów? Czy nie uczyniliśmy dobra dla ludzkości? Czy zamiast Cię zrozumieć, nie zbłądziliśmy i czyż nie 

spowodujemy, że inni zbłądzą?" 

62 Nie, moje dzieci, jestem wśród was, aby was poprawiać i abyście nie popełniali błędów w moich 

naukach. Kiedy będziesz silny, nie będziesz już miał wątpliwości. 

63 Duchowo nie jesteście już małymi dziećmi, ponieważ nie jest to pierwszy raz, ani pierwszy wiek, w 

którym żyjecie na Ziemi. Światło Szóstej Pieczęci, które oświetla was w tym czasie, nie jest jedynym, które 

oświetliło wasze istnienie. Jesteście wyewoluowanymi duszami, ewoluującymi na długiej drodze ewolucji 

ku doskonałości. Dlatego nie martw się, ale raczej czuć radość, bo Pan jest wśród was. Jest to bowiem 

znak, że można go zrozumieć i być mu posłusznym. 

64 W pierwszej erze naród izraelski był uwięziony w Egipcie, gdzie panowało bałwochwalstwo i 

pogaństwo. Pozwoliłem, aby mój lud żył i rozmnażał się na łonie tych pogan, aby dać im dowód mojego 

istnienia i mojej mocy poprzez lud, który uwierzył w niewidzialnego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. 

65 Kiedy cierpienia i gorycz niewoli osiągnęły swój punkt kulminacyjny, posłałem z łona Izraelitów 

człowieka namaszczonego Moją łaską, w którym zajaśniało Moje natchnienie, a któremu rozkazałem i 

przemówiłem do niego w następujący sposób: "Idź do swego ludu i ratuj go, jest uciśniony łańcuchami, 

upokorzeniami i trudami. Wyzwól ich spod jarzma faraona, uwolnij ich i prowadź przez pustynię, 

wybierając drogę, która prowadzi do Kanaanu. Chcę bowiem, aby gdy ten lud przyjdzie do ziemi, którą 

wam obiecuję, mógł tam oddawać się czci godnej mojej boskości." Tym człowiekiem był Mojżesz. 

66 W jaki sposób Mojżesz uratował lud ze szponów faraona? Czy włożył broń w ręce swoich ludzi? 

Nie, jego bronią była wiara w jego wszechmocnego Boga. 

67 Gdy ów faraon sprzeciwił się życzeniom Mojżesza, które były Moimi rozkazami, udowodniłem 

poganinowi, że jak wielkie było jego buntowniczość i niewiara, tak większy był Mój sąd i moc. Dziesięć 

razy był nieposłuszny Mojemu głosowi i dziesięć razy uderzyłem Egipcjanina wielkimi plagami, które w 

końcu zmiękczyły kark i nagięły twarde serce tyrana. 

68 Mojżesz sprawił, że jego ludzie wyruszyli w drogę, weszli na pustynię i przyprowadził ich do 

podnóża góry Synaj, gdzie wiedział, że będzie miał spotkanie ze swoim Panem. Gdy lud oczekiwał na 

powrót Mojżesza, ten ostatni, wzniesiony w modlitwie do Najwyższego, otrzymał od Jehowy tablice z 

prawem, które miało zadecydować o losie ludzkości. Posłuszny sługa otrzymał w swoim duchu to Boskie 

objawienie i był również przygotowany do stanowienia prawa we wszystkich sprawach i wszystkich 

działaniach w życiu człowieka. 

Po długich cierpieniach i zmaganiach na pustyni, lud dotarł do miejsca przeznaczenia: do "Ziemi 

Obiecanej". Tam ludzie zbudowali swoje domy, uprawiali swoje pola i ogrody, założyli swoje rodziny i 

czcili z czystymi sercami. Z wypełniania swych obowiązków wobec świata i przestrzegania praw ducha, 

stworzyła jedną cześć Boga, aby ofiarować Temu, który dał jej tak wiele dowodów swej miłości i 

miłosierdzia. 
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Jednak duchowe uwielbienie było wciąż dalekie od doskonałości. Ofiary i darowizny były materialne, 

ich ofiary składały się z krwi niewinnych stworzeń. Nawet w życiu ludzkim nie udało się jej postępować z 

wielką moralnością i sprawiedliwością. Przeważyło prawo Talonu, które mówiło: "Oko za oko, ząb za ząb". 

A w przypadkach, gdy kobieta została przyłapana na cudzołóstwie, istniało prawo, które skazywało ją na 

ukamienowanie poza miastem przez ludzi. 

69 Dlaczego Ojciec pozwolił na to wszystko w tamtym czasie? Ponieważ w tym czasie ludzie stawiali 

pierwsze kroki duchowe. 

70 Czas mijał. Otrzymałem pierwociny waszych pól, pierwsze owoce waszych zbiorów i krew waszych 

niewinnych ofiar, które składacie mi na ołtarzu. 

71 Tradycja tego ludu była głęboko zakorzeniona. Ale kto by im powiedział, że to wszystko musi się 

zmienić, że te prawa i te formy kultu muszą być przekształcone? Nie był to Mojżesz, ani prorocy, którzy 

kazali te formy i zwyczaje przekształcić. Mojżesz tylko rozpoczął drogę, prorocy tylko głosili. To był 

obiecany Mesjasz, Boski Mistrz, który obudził was ze snu, który, nie uchybiając ani jednemu z przykazań 

Prawa, które otrzymał Mojżesz, zerwał z tradycjami i formami kultu, które nie były już właściwe dla 

tamtych czasów, i zainaugurował nową erę światła i mądrości, która przekształci życie ludzkości. 

72 Nie reformowałem prawa, a jedynie praktykę, która z niego wynikała. 

73 Dzieciństwo tych ludzi w duchu minęło i weszli oni w dorosłość. Potem dałem wam nieznany 

pokarm do jedzenia i zerwałem zasłonę waszej niewiedzy. Całe moje słowo było prawem, które 

streszczało się w jednym zdaniu: 

"Miłujcie się wzajemnie". 

74 Ale zapowiedziałem wam i obiecałem wam Mój powrót jako Duch Święty. Wtedy bowiem nie 

powiedziałem wam wszystkiego, a z tego, co wam objawiłem, nie mogliście wszystkiego zrozumieć i 

zinterpretować, dlatego konieczne było, aby Duch Prawdy przyszedł do was, aby wam wszystko objawić. 

75 W 1866 roku mój głos został po raz pierwszy usłyszany przez ludzki umysł i nastał nowy czas dla 

ludzkości: trzeci wiek. 

76 Ze swego duchowego dzieciństwa dusza ludzka wchodzi w młodość. Minie trochę czasu zanim 

osiągnie pełną dojrzałość, a jej owoce będą doskonałe. 

77 Nauka Chrystusa była duchowa, ale człowiek otoczył ją obrzędami i formami, aby przybliżyć ją 

duszom o niskim poziomie. 

78 Weszliście w czas ducha, wielkich objawień, w którym materializacja, oszustwo i niedoskonałość 

znikną z każdego kultu, w którym każdy człowiek, za pomocą swojego ducha, rozpozna swojego Boga, 

który jest cały duchem. W ten sposób odkryje on formę doskonałej komunii. 

79 Od dnia gdy po raz pierwszy objawiłem się w tej postaci, próbowaliście pojąć wielkość tego 

Dzieła, lecz wciąż nie rozpoznajecie jego głębi i celu. 

80 Któż mógłby twierdzić, że ją zrozumiał lub w pełni zrealizował? Nikt! Jesteś jeszcze daleki od 

osiągnięcia doskonałości. 

81 Moje Prawo, moje Dzieło jest drabiną Jakuba, po której będziecie się wspinać krok po kroku, krok 

po kroku. A im wyżej pójdziesz, tym bliżej zobaczysz swojego Ojca. 

82 Gdy rozpocznie się rok 1948, pierwszy z trzech ostatnich lat, w których będę wśród was przez 

moje słowo, moją wolą jest, abyście wyruszyli odważnie i postępowali tak, jak nauczył was Mistrz, aby w 

końcu, w dniu mojego odejścia, gdy złożycie wznoszący i pełen miłości hołd Mistrzowi, który tak długo 

was uczył, hołd ten był godny waszego Pana. 

83 W obliczu takiego przygotowania wyślę wezwanie do świata, bo wiem, że wtedy będziecie mogli 

zaświadczyć słowami i dziełami, że byłem z wami, że dałem się poznać i przemówiłem do was. 

84 Czy nie zdajesz sobie sprawy z pułapek? Czy nie widzicie w waszym otoczeniu ciemności, które 

chwilowo nie pozwalają wam zobaczyć światła lampy, która was oświeca, a jest nią szósta pieczęć? 

85 Nie naruszaj praw człowieka. Uzdrawiajcie chorych przez Słowo, modlitwę i Fluid. Rozpoczyna się 

dla was nowy etap dobrych uczynków i uduchowienia. Naukowcy nie będą mogli się z was naśmiewać, 
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ludzka sprawiedliwość nie będzie was potępiać, a kościoły będą musiały przyznać, że macie duchowy 

autorytet. 

86 Wprowadziliście symbole do waszych aktów uwielbienia. Ale od nich się odłączycie, bo ta forma 

kultu należy do przeszłości, a kult teraźniejszości i przyszłości jest dialogiem ducha z duchem. 

87 Zbliża się czas mojego odejścia z mojego powrotu między ludzi. Chociaż odbywało się to w ciszy, 

to jednak później odbije się echem aż do granic ziemi, a wtedy, gdy świat stanie się ciekawy, będzie 

szukał miejsc, gdzie Boskie słowo było słyszane, "posłańców", którzy je przekazywali i zachowanych pism. 

Ale kiedy przyjdą ludzie, jak ich przyjmiecie? Nie pokazujcie więc, że jesteście skłóceni, ani że panuje 

wśród was niezgoda. Nie przedstawiaj widoku kłócącej się rodziny, małżeństwa bez miłości, lub wielu 

lekceważących i nieposłusznych dzieci. Nie dawajcie powodu do rozczarowania z powodu waszego 

niespełnienia w duchowych i materialnych obowiązkach. Co by przeszło przez umysły tych, gdyby znaleźli 

was bez podniesienia duszy, chociaż nazywacie siebie spirytystami? Co by pomyśleli, gdyby znaleźli cię 

wpadł w fanatyzm lub bałwochwalstwo? 

88 Wiedzcie, ludzie, że bliski jest czas, gdy powstaną fałszywi prorocy, fałszywi Chrystusowie, nowe 

kościoły, nowi czciciele. 

Dlatego czuwajcie i módlcie się. 

89 Przestrzegaj wszystkich poleceń Ojca, uświadomić sobie, że jego wyrok jest bardzo blisko do 

Ciebie. To nie jest groźba ani potępienie, to tylko wskazówka. Pamiętaj, że mój sąd jest doskonały i 

kochający. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 196  
1 Oto Ojciec, który przychodzi, aby objawić się ludziom, którzy wzywali imienia swego Boga w 

każdym czasie, mówiąc, że Go kochają. Widzę, że płaczesz. Wiele łez płynie po waszych policzkach, ale nie 

z miłości do mojej Boskości, lecz z bólu, ponieważ wasze życie jest pełne goryczy. To nie jest krzyż, który 

niesiecie, to jest ciężkie brzemię, którego nie możecie już unieść. Powodem tego jest to, że 

zapomnieliście o nauce, zamknęliście księgę i oddaliliście się od zawartych w niej przykazań. 

2 O ludzie, którzy słyszycie to słowo! Nie tylko narody są podzielone, ale jest podział wśród was, jak 

również. Czy zapomnieliście, że w 1931 roku, przed arką nowego przymierza, przyrzekaliście jedność i 

posłuszeństwo? Stawiasz swoje dekrety i swoją wolę ponad Moją. Ale Ja zniszczę wasze tradycje i 

niedoskonałe prawa, aby poznano moje dzieła i aby wypełniło się moje prawo. Uderzę egoizm, arogancję 

i każde złe nasienie z moim wyrokiem. Mistrzowie" znikną z tego ludu, a pozostaną tylko uczniowie, 

słudzy. Dla tego, który chce wywyższyć się ponad swój lud i uciskać go, lepiej byłoby być zabranym z 

ziemi. 

3 Kończy się rok 1947 i w jego ostatnim dniu konieczne jest, abyście podjęli mocne postanowienie o 

wypełnieniu waszego zadania, aby to nie mój osąd kazał wam rozpoznać drogę. 

4 Czy nie chcecie, aby ta nauka wyszła na jaw i aby ludzkość ją poznała? Zaprawdę powiadam wam, 

są tacy, którzy zamiast ułatwiać poznawanie Mojej Nauki, zajęli się zatrzymywaniem Moich kroków na 

drodze. Dotykam serc ludzkich, aby mogli poznać to objawienie, aby mogli je przyjąć w sposób czysty, tak 

jak wam je dałem i powierzyłem. 

5 Jeśli ktoś nie zgadza się na posiadanie gałęzi z tego drzewa, niech mi ją odda. Lepiej, żebym 

otrzymał go z powrotem, niż żebyś pozwolił mu rosnąć krzywo. Ojciec mówi wam to, ponieważ widzę 

wspólnoty, które zamknęły swoje drzwi miłosierdzia, widzę potrzebujących, którzy szlochają, widzę 

zmarłych. 

6 Słudzy Mojego dzieła, słuchajcie Moich przykazań i bądźcie im posłuszni, bo ludzie nie zatrzymają 

waszych kroków. Nikt nie może przeszkodzić w realizacji tego Boskiego Planu, którego część wam 

powierzyłem, jeśli przedstawicie to Dzieło wolne od wszelkiej tajemnicy, co możecie osiągnąć w tych 

ostatnich trzech latach Mojego objawienia. W 1950 roku przyjdą ludzie z "nieugiętymi" karkami, którzy 

pokonani wielkością Mojego objawienia i czystością waszych aktów uwielbienia, upadną przed swoim 

Panem. 

Okres ten jest krótki, lecz wystarczy, by usunąć materializację, fanatyzm i wszystkie skazy, które trapią 

wasze uwielbienie Boga. Moja Nauka jest duchowa, dlatego nazywacie siebie spirytualistami. Czy jednak 

zastanawialiście się i zbadaliście, co to oznacza? Czy wydaje się wam słuszne głosić spirytualizm słowami, 

a w waszych uczynkach głosić coś przeciwnego? 

7 Jak wielkie i czyste ujrzycie Moje dzieło, jeśli będziecie używać tego światła, które wam posyłam! 

8 Od tych, którzy przewodniczą każdej wspólnocie, zależy, czy ludzie podniosą się duchowo i będą 

posłuszni Moim przykazaniom. Nawet gdyby Moje złote pióra nie zwróciły na to uwagi, zostawiam Moje 

słowa niezatartymi literami w duchu tego ludu. Lecz gdy znajdziecie się na większej wysokości 

uduchowienia, wasze oczy będą zdumione, gdy ujrzą cuda, które uczynię wśród was. Nie będziecie wtedy 

cierpieć z powodu rozstania z moim słowem, bo będziecie czuć moją obecność blisko. Z powodu braku 

głosiciela, który by mnie słyszał, wasze dary duchowe rozwiną się mocniej, co da wam wielką radość i 

wiarę, ponieważ będziecie mieli mnie jako pomocnika w natchnieniach, duchowych wizjach, proroczych 

snach, intuicji. Zostaniesz odświeżony, słysząc własne słowo i widząc, że twoi chorzy wracają do zdrowia. 

9 Świat Duchowy, który ma coraz więcej światła i coraz większą moc, będzie dobrym opiekunem i 

wiernym strażnikiem ludzi, aby wszyscy mogli wypełnić swoje zadanie i pracować na moich polach. Widzę 

tylko dusze, bez rozróżnienia między tymi, którzy są w ciele i tymi, którzy są od niego wolni. 

10 To jest światło szóstej pieczęci, które zostało uwolnione w tym czasie przez moje miłosierdzie. Już 

wtedy posłałem wam Jezusa, Mojego Boskiego Syna, jedynego, który na ziemi przestrzegał Moich 

przykazań i wypełnił Wolę Swojego Ojca. Ale Ja posłałem Go po to, aby ludzi czynił swoimi uczniami, a 
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oni, naśladując Mistrza, oddawali chwałę Ojcu. Ja Go posłałem, a On dał wam życie. Ale w jaki sposób 

zwróciłeś mi go? Dziś przychodzę do was na nowo, nie jako człowiek, ale jako Duch Pocieszenia. 

11 Skorzystajcie z mojej kochającej pomocy i przebudzajcie się w pełni do Światła, aby wasze serce 

stało się wrażliwe. Niech twoja dusza żyje życiem uległości i posłuszeństwa i niech stanie się moim 

uczniem. Uwierzcie w to słowo, które obecnie daję wam poprzez nosicieli głosu i pracujcie nad sobą tak, 

abyście poczuli jego istotę i zinternalizowali jego prawdę. 

12 Ustniki, którymi posłużyłem się, aby zanieść wam Moje słowo, naprawdę nie są doskonałe. Zostali 

oni jednak wybrani przeze Mnie, aby realizować Moje rady i w ten sposób wypełnić Moją obietnicę 

powrotu do was. Ale manifestacje, których jesteście dziś świadkami, ustąpią w 1950 roku miejsca 

wyższemu, czystszemu i bardziej duchowemu objawieniu, które będzie dialogiem ducha z duchem, w 

którym dziecko będzie mogło rozmawiać ze swoim Ojcem Niebieskim bez pośrednictwa ludzi lub duchów 

i otrzymywać Jego natchnienie bez żadnych ograniczeń. 

13 Zadowolcie się na razie słuchaniem mnie w tej formie, dopóki nie przygotujecie się do wejścia w 

nowy czas. Zgłębiajcie moje słowo i wypełniajcie się jego znaczeniem. Niech dusza powstanie, aby dotarła 

do mnie i mogła pić ze studni, aż ugasi pragnienie. 

14 Nie zatrzymuj się, aby osądzić nosiciela głosu, z którego korzystam, ani nie próbuj zgłębić, 

dlaczego został on wybrany. Tylko ja znam jego pochodzenie i jego przeznaczenie w tej trudnej misji, 

która dla jednych jest realizacją wysokiego ideału, a dla innych jest ekspiacją i bardzo wielką próbą. 

15 Wszyscy możecie przyjść, aby mi służyć i wykorzystać czas, który wam dałem. Waszym zadaniem 

jest odeprzeć zło, utorować drogę tym, którzy przyjdą po was i położyć fundamenty pod ludzkość, która 

będzie umiała Mnie kochać i zjednoczyć się ze Mną. 

16 Przez cały czas dawałem wam możliwości do pracy, żebyście mogli zrobić kolejny krok na waszej 

drodze ewolucji. Dałem wam wskazówki i środki do wznoszenia się, abyście mogli zbliżyć się do mnie. Ale 

ilu z nich, po dojściu do kresu drogi życia i powrocie do "duchowej doliny", przejrzało swoje życie i uznało 

je za nieważne, pozbawione zasług. Wtedy prosili Mnie o kolejną możliwość przywrócenia ich duszom 

godności i łaski, której ich pozbawili, a tym samym ofiarowania Mi lepszego wypełnienia misji. Udzieliłem 

im żądanego daru, a oni wrócili na ziemię. 

17 Obdarzyłem duszę inteligencją i wolą, aby mogła wybrać właściwą drogę i wiedziała, jak trzymać 

się z dala od sideł i niebezpieczeństw, które czyhają na nią w każdej chwili. Dopuściłem do istnienia dobra 

i zła, aby człowiek z miłości do Mnie i szacunku dla samego siebie zwyciężał zło i trzymał się od niego z 

daleka. Gdyby istniała tylko jedna droga, a ty wypełniałbyś swoją misję nieświadomie, podtrzymywany 

mocą praw natury, tak jak gwiazdy, siły natury czy niższe istoty, nie miałbyś żadnej zasługi w kroczeniu 

drogą cnoty. Nie byłoby żadnej walki, żadnego dążenia, ani doświadczenia w twojej duszy. Lecz 

wyznaczyłem drogę ewolucji i umieściłem was na jej początku, żebyście wznosili się poprzez własne 

wysiłki, żebyście wszyscy poznali tę drogę, która jako jedyna może prowadzić do Mnie. 

18 Przyjmijcie moją naukę i nie postępujcie wbrew waszemu obowiązkowi, ani jak źli uczniowie. 

Ponieważ macie w sobie zdolności i dary łaski, którymi możecie kierować waszymi bliźnimi i uwolnić ich 

od wielu nieszczęść, które ich dziś dotykają, nie ukrywajcie ich przed nimi. Niech wasza dusza przemówi 

doświadczeniem, które osiągnęła. W ten sposób, w ramach tego wielkiego Dzieła, zbudujecie to, co jest 

wasze. 

19 Uratujesz wtedy owce, które zbłądziły, i pomożesz Pasterzowi, którym jestem, zgromadzić ich całą 

liczbę w owczarni. W ten sposób zdobędziecie zasługi, o które was prosiłem, abyście mogli osiągnąć 

wniebowstąpienie waszej duszy. 

20 W tym dniu, od samego rana, wiele dusz wznosi się w modlitwie za tych, których nazywają 

"swoimi zmarłymi". Mówię wam, że to bardzo dobrze, że o nich pamiętacie, że macie dla nich myśl 

wdzięczności, miłości, podziwu. Ale to, co nie jest dobre jest to, że płaczesz za nimi, jak gdyby były to 

dobra, które straciłeś, a także, że myślisz, że nie żyją. Bo gdybyś mógł je zobaczyć w tych chwilach, kiedy 

twoje oczy ronią łzy z ich powodu, a twoja pierś wzdycha z powodu tych, którzy odeszli, zdumiałbyś się 
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światłem, które je oświetla i życiem, które je ożywia. Wtedy bedziecie mówic: "Zaprawde, oni zyja, a my 

jestesmy umarli! 

21 Czy nie żyjesz naprawdę w ułudzie, kiedy ronisz łzy w obliczu pozbawionego życia ciała, 

zapominając, że dusza żyje, wibruje i pulsuje? 

22 Muszę wam również powiedzieć, że gdybyście zamiast poświęcać jeden dzień tym, którzy weszli 

w życie duchowe zgodnie z tą tradycją, byli zawsze z nimi zjednoczeni więzią modlitwy, ich niewidzialna, 

ale prawdziwa istota i ich dobroczynny wpływ na wasze życie byłyby odczuwalne przez całe wasze 

istnienie, w waszych zmaganiach, w waszych próbach, a także w waszych słodkich chwilach. I te istoty z 

kolei będą miały możliwość współpracować w waszych szlachetnych pracach i przedsięwzięciach, 

osiągając w ten sposób więcej światła. 

23 Kiedyś powiedziałem: "Niech "umarli" grzebią swoich umarłych". Jeśli zgłębisz Moje słowa z 

uwagą i z miłością, zrozumiesz, jak wiele rozumu miałem, kiedy ci to mówiłem. 

24 Widzę, że wszyscy nosicie w swoich sercach i w swojej obrazowej pamięci ostatni obraz, fizyczny 

widok swoich bliskich. Tych, którzy zmarli w dzieciństwie, pamiętacie jako dzieci. Tego, który odszedł z 

tego życia w dojrzałym wieku, pamiętacie jako starca. Tak samo jest z tym, który opuścił ciało trawione 

bólem, lub który odszedł podczas bolesnej agonii. W ten sposób na zawsze pozostanie w waszej pamięci. 

Konieczne jest jednak, abyście zastanowili się nad różnicą, jaka istnieje między tym, co jest ciałem, a tym, 

co jest duszą, abyście mogli dojść do wniosku, że tam, gdzie człowiek umiera, dusza rodzi się do nowego 

życia, i gdzie jedne oczy zamykają się na światło świata, inne otwierają się na Boskie światło, które 

oświetla wieczne życie duszy. 

25 Mówiłem ci kiedyś, że człowiek jest bałwochwalczy ze skłonności, a przez ten kult dla swoich 

"zmarłych" daje namacalny dowód swojego bałwochwalstwa. Ale moja Nauka, jak jutrzenka 

nieskończonego piękna, pojawiła się w waszym życiu i rozproszyła cienie długiej nocy niewiedzy, w której 

ludzie zawsze żyli bez ograniczeń. Lecz to światło, które wznosi się jak boska gwiazda w nieskończoność, 

będzie promieniować swoimi najpiękniejszymi iskrami światła na wasze dusze, w treningu, który 

doprowadzi was pewnym krokiem do punktu dzielenia tego życia, w które wszyscy ostatecznie wejdziecie 

poprzez waszą ewolucję w górę. 

26 Nie będziecie już wśród tych, którzy gorzko płaczą za tymi, którzy odeszli, by żyć w lepszym 

świecie życia, ani nie będziecie wśród tych, którzy jako istoty duchowe wylewają łzy z powodu tych, 

których zostawili za sobą, lub dlatego, że opuścili to ciało, które służyło im jako skorupa przez całe życie. 

27 Istnieją istoty, które cierpią i boją się, gdy rozważają rozpad ciała, które tak bardzo kochały. Ale 

będziesz z tych, którzy, gdy zobaczą, że nadszedł koniec zadania wykonanego przez to ludzkie ciało, 

zaśpiewają pieśń dziękczynną Stwórcy. 

28 Dziś przebaczam wam wszystkie wasze przewinienia i jednocześnie pokazuję wam stronę Boskiej 

Księgi Życia, poprzez której nauki możecie oświecić waszą duszę i wasz umysł, abyście mogli czynić 

uczynki godne Tego, który was ich nauczył. 

29 Przyjmujecie teraz wielką odpowiedzialność wobec ludzkości, a im więcej nauk otrzymujecie ode 

mnie, tym większa staje się ta odpowiedzialność. Bowiem to wy jesteście tymi, którzy powinni przemówić 

do świata uduchowienia. Zaszczepię w was doskonały sposób obcowania ze mną wśród ludzkości, bez 

bałwochwalczych obrzędów i aktów kultu, po prostu z ducha do ducha. 

30 To błogosławione nasienie, które jest teraz w waszych sercach będzie chleb, że masz dzielić się z 

bliźnimi, a także będzie duchowe dziedzictwo, które można zapisać do swoich dzieci. 

31 Kiedy powiedziałem wam: "Miłujcie się wzajemnie", nie myślcie, że oznaczało to tylko szacunek 

dla waszych sąsiadów, ale także szacunek jednego świata do drugiego. Ale dzisiaj mówię wam: Kiedy 

myślisz o tych, którzy odeszli, nie czuj, że są od ciebie oddaleni, ani nie wyobrażaj sobie, że są nieczuli. 

Kochaj ich i nie pamiętaj ich jako zmarłych, pamiętaj ich tylko jako żywych. Bo oni żyją w wieczności i są 

wokół ciebie. 

32 Zaprawdę powiadam wam, jesteście narodem izraelskim, który przeszedł przez różne etapy i 

doszedł do tego czasu, nie mogąc twierdzić, że wypełnił misję, która była na nim od pierwszych czasów. 
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Nie uduchowiła się, bo ciągle słyszę jej lamenty, kiedy widzi jak odchodzą jej bliscy, których myli z 

"umarłymi". 

33 Dlatego daję wam światło, mieszkańcy tej ziemi, bo bardziej go potrzebujecie niż ci, którzy 

przeszli w zaświaty, bo jesteście umarłymi, podczas gdy oni żyją w wieczności. 

34 Istoty te otrzymały ode mnie pozwolenie, by zbliżyć się do was w momencie waszego oddania. 

Lecz powiadam wam, że nie powinniście już pamiętać ich w ludzkiej postaci, jaką mieli, ponieważ teraz są 

duchami światła. 

35 Nie bądźcie przywiązani tylko do tradycji świata, odrzucając łaskę, która jest wam udzielana w 

tym czasie. Zastanówcie się: Podczas gdy wy tracicie czas tutaj, dusze w zaświatach posuwają się 

naprzód. 

36 Kontroluj ciało, abyś mógł wykorzystać tę okazję do wyzwolenia duszy i podniesienia się. 

Ponieważ będę musiał odwołać was do duchowości i wtedy będziecie musieli wypełnić prawo rozwoju, a 

dusza będzie obserwować jak ciało rozkłada się w ziemi. 

37 Jeśli nie chcecie osiągnąć progu wieczności otoczeni zamętem, walczcie o swój postęp, 

zdobywajcie zasługi w świecie, przybliżając dalekim ludziom moje dzieło, modląc się i pracując dla pokoju 

narodów, szerząc miłosierdzie i miłość wśród bliźnich. 

38 Jest jeszcze ten, który mówi do mnie: "Panie, jeśli jesteś Bogiem Wszechmogącym, daj mi dowód 

Twojej mocy". Ale ja wam mówię: Jakże niedojrzali jesteście, gdy tak mówicie do Tego, który samą swoją 

wolą sprawiłby, że ziemia by się rozpadła. 

39 Odczuwam Siebie w duszy, która jest tym, co musi do Mnie przyjść i co może rozpoznać Moją 

istotę. Twoje ciało jest materią, której wybaczam jej słabości. 

40 Oczyszczajcie się, o ludzie, abyście mogli zharmonizować waszą duszę z jej ciałem i w ten sposób 

wznieść się do mnie przez wasze własne zasługi. Niech ludzie szukają mnie w różnych kościołach i 

sektach, nie potępiaj ich, bo nie można jeszcze wykonywać doskonałe prace albo. 

41 Niech bałwochwalcy, potomkowie i naśladowcy Aarona, twórcy bogów, nadal czczą swoje różne 

bóstwa w bożkach i obrazach. Teraz obudzą się ze swojego głębokiego snu. 

42 Waszym zadaniem jest zasiać ziarno spirytualizacji, sprawiając, że ludzie zobaczą, że wewnętrzne 

uwielbienie jest najbardziej miłe Ojcu. W ten sposób ludzie będą odczuwać obecność tego, co duchowe i 

Boskie, nie żądając, aby widzieć, aby wierzyć. Tak jak odczuwaliście w tych chwilach obecność tych istot 

duchowych, które wspominacie z miłością i wdzięcznością, i które zbliżyły się do was jak zapach lub jak 

zachęta, która zaprasza was do podążania ścieżką, którą przed wami postawiły. Istoty te zbliżają się do 

ludzi, nie odczuwając jeszcze pragnienia próżności tego świata, a jedynie w celu obudzenia w duszach 

pragnienia osiągnięcia tego życia, które was czeka. 

43 Ci, którzy wylewają łzy po stracie swoich bliskich, to "umarli", którzy opłakują swoich zmarłych, to 

ci, którzy zmaterializowali się w swojej ignorancji, którzy nie rozumieją sensu życia i którzy, choć 

twierdzą, że wierzą w nieśmiertelność duszy, udowadniają swoim płaczem i żałobą, że nie mają śladu 

wiary. Płaczą bowiem za "umarłymi", którzy tak naprawdę żyją, tylko dlatego, że ich nie widzą, albo że ich 

ciała zniknęły. 

44 Pozostańcie w pokoju, zgodnie z przykazaniem Chrystusa, który mówi wam jeszcze raz: "Miłujcie 

się wzajemnie". 

45 Przyjdźcie do mnie i umocnijcie się, wznieście się do życia łaski. Stańcie się Moimi uczniami, 

ambasadorami Dobrej Nowiny. Świat tęskni za Moją obecnością, a Ja sprawię, że Moje słowo dotrze do 

niego poprzez wasz przekaz. Są tacy, którzy od dawna czekali na Mnie, którzy przeczuwali, że nadeszła 

godzina Mojej Obecności na świecie, aby skierować dusze na drogę postępu i uduchowienia. 

Ale zanim was wyślę, musicie się oczyścić i wyszkolić. Kiedy cierpienie cię przygniata i czujesz się 

zmęczony, pamiętaj, że jestem twoim wsparciem i pomagam ci nieść krzyż, abyś nie załamał się pod jego 

ciężarem. Jeśli modlicie się i poświęcacie się wypełnieniu waszego zadania, nie będzie żadnej próby i 

żadnej przeszkody, która by was osłabiła. Pójdziecie swoją drogą z uśmiechem na ustach i nadzieją w 

sercu. Nie będziesz się obawiał przyszłości, a każdy zły wyrok lub schemat przeciwko tobie zostanie 
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unieważniony. Nie zaprzeczajcie Mi, chociaż będziecie poddani wielkiej próbie. Nie wiecie bowiem, czy 

jest Moją wolą, aby na wysokości próby dać wam cud na świadectwo, że jesteście Moimi uczniami. 

46 Usłysz i zrozum moją przypowieść: 

47 Pragnąc miłosierdzia, tłum głodnych, chorych i nagich ludzi zbliżył się do pewnego domu.  

Gospodarze domu przygotowywali go bez przerwy, aby zabawiać przechodniów przy swoim stole. 

Właściciel ziemski, posiadacz i pan tych ziem przybył, aby przewodniczyć uczcie. 

Czas mijał, a potrzebujący zawsze znajdowali w domu pożywienie i schronienie. 

48 Pewnego dnia ów pan zauważył, że woda na stole jest mętna, że jedzenie nie jest zdrowe i 

smaczne, a obrusy są poplamione. 

Następnie przywołał do siebie tych, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie stołu i rzekł do nich: 

"Czy widzieliście lniane obrusy i skosztowaliście pokarmu, i napiliście się wody?" "Tak, Panie" - 

odpowiedzieli. 

"Zanim więc dacie jeść tym głodnym, pozwólcie najpierw jeść z niego waszym dzieciom, a jeśli one 

stwierdzą, że jedzenie jest dobre, dajcie je tym gościom". 

Dzieci brały z chleba i z owoców, i z tego, co było na stole; ale smak był podły, i było niezadowolenie i 

bunt przeciwko temu, i skarżyli się gwałtownie. 

Wtedy właściciel ziemi powiedział do tych, którzy jeszcze czekali: "Chodźcie pod drzewo, bo dam wam 

owoce mojego ogrodu i smaczne jedzenie." 

Sługom zaś powiedział tak: "Oczyśćcie splamione, usuńcie zły smak z ust tych, których zawiedliście. 

Nie mam w tobie upodobania, bo nakazałem ci przyjąć wszystkich, którzy łakną i pragną, aby im dać 

najlepszy pokarm i czystą wodę, a ty nie jesteś posłuszny. Twoja praca nie jest mi miła". 

(49) Pan tych ziem sam przygotował ucztę: Chleb był solidny, owoce zdrowe i dojrzałe, woda świeża i 

orzeźwiająca. Potem zaprosił tych, którzy na to czekali ─ żebraków, chorych i trędowatych ─ i wszyscy 

ucztowali, a ich radość była wielka. Wkrótce byli zdrowi i wolni od cierpień, postanowili więc pozostać w 

majątku. 

Zaczęli uprawiać pola, stali się robotnikami polowymi, lecz byli słabi i nie wiedzieli, jak postępować 

według instrukcji tego Pana. Zmieszali różne rodzaje nasion i plon się zdegenerował, pszenica została 

zadławiona chwastami. 

Gdy nadszedł czas żniw, przyszedł pan dworu i rzekł do nich: "Co robicie, skoro dałem wam tylko 

zarząd domu, abyście przyjmowali gości? Nasienie, które posialiście, nie jest dobre; inne jest do uprawy 

pól. Idź i oczyść ziemię z ostów i chwastów, a potem znów zajmij się domem. Studnia jest wyschnięta, 

chleb się nie wzmacnia, a owoc jest gorzki. Czyńcie tym, którzy przechodzą, tak jak ja wam uczyniłem. 

Gdy nakarmisz i uzdrowisz tych, którzy się do ciebie zwracają, gdy usuniesz ból bliźnich, wtedy dam ci 

odpoczynek w moim domu." 

(koniec przypowieści) 

50. Mój Boski Duch daje wam to słowo, aby was prowadzić na drodze życia i ostrzegać przed 

niebezpieczeństwami, które na was czyhają. 

51. Żyjecie w Trzeciej Erze, Erze Duchowości. 

52. Daję waszemu sercu pokój, wiarę i nadzieję i jest moją Boską wolą, byście przyjęli to przesłanie do 

swojego serca. 

53. Przynieście swoje smutki przed Pana. On cię stworzył i do Niego musisz wrócić. 

54. Nadszedł czas, abyście studiowali słowo Mistrza, nadszedł czas, abyście zjednoczyli się w jednym 

umyśle, abyście pozostali zjednoczeni z tą wzniosłą miłością. 

55. Każdy z was ma misję, której jeszcze nie wypełnił. 

56. Nie odwracajcie się od tej nauki, przyjmujcie ją z miłością, abyście jutro nie popadli w błąd - ten 

błąd, który zatrzymałby postęp waszej duszy i sprawił, że pogrążylibyście się w mulistych wodach 

aberracji. 
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57. Moja prawda ujawnia się wyraźniej, gdy widzę, że jesteś przygotowany. Ale wy jesteście jeszcze 

nieświadomi, ci, którzy mnie jeszcze nie zrozumieli. Ale powiem wam też to: Jesteście tymi, którzy są 

najbliżej Ojca, ponieważ jesteście na ścieżce uduchowienia, ścieżce, która nie ma końca. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 197  
1 Miłość Mistrza rozprzestrzenia się wśród Jego uczniów, wśród Jego dzieci. Co do Boga, jesteście 

moimi dziećmi; co do Mistrza, jesteście moimi uczniami. 

2 Umiłowany lud: Ten Bóg Stwórca, wasz Ojciec, dał wam w spadku duszę silną i zdolną do obrony, 

której mieczem jest dobro, i która musi walczyć, dopóki nie wypędzi zła, które zrodziło się w duszy i 

żywiło serce człowieka. Otrzymaliście jednak również mądrość, aby człowiek mógł wyzwolić się z 

ciemności niewiedzy. 

3 Po moim odejściu w Drugiej Erze, mój uczeń Jan w swoim zachwycie rozważał Erę, w której 

obecnie żyjecie ─ niebezpieczeństwa, w które uwikłana będzie ludzkość, nieszczęścia, które wstrząsną 

światem, walki i konflikty ludzi oraz pokój, który nastanie po tym wszystkim. Objawiono mu również 

sposób, w jaki to objawienie, czyli proroctwo, zostanie zachowane na piśmie, aby mogło być znane na 

całej ziemi. 

4 Chcę, aby moi nowi uczniowie poznali znaczenie tych objawień i istotę słowa, które wam daję w 

tym czasie, ponieważ wtedy zrozumiecie, czym jest spirytyzm i będziecie mogli wytrwać w walce. 

5 Nauką jest Ja, dlatego nie może być ona zbezczeszczona. To jest czystość i szczerość, i nie może 

być zbezczeszczony. Ani wasz Pan nie jest skalany grzesznością człowieka, kiedy On zstępuje do was i 

objawia się przez głosiciela; On go oczyszcza. Bo prawda jest taka: Chociaż nosiciele głosu, przez których 

mówię do was, wykazują tylko pewną skłonność do dobra, wznoszą się oni duchowo do Nieskończoności, 

by otrzymać dotyk Boskości. W ten sposób otrzymują natchnienie, objawienie i Boską wiedzę. Prawdą 

jest również, że są one jeszcze bardzo niedojrzałe i brakuje im przygotowania. 

6 Ale Ja jestem Duchem miłości i nie szukam dialogu tylko ze sprawiedliwymi. Przychodzę też do 

mieszkania tych ludzi, gdzie nie mieszkają sprawiedliwi, lecz dzieci, które kocham doskonale, aby je 

wybawić od grzechu i ciemności. Oni bowiem potrzebują mnie bardziej niż ci, którzy są już zbawieni. Oni 

są ludźmi, którzy potrzebują ognia Mojej sprawiedliwości i Mojej miłości, aby w nim mogli mieć wszystko, 

co mają. 

Do usuwania plam. Oni potrzebują Mojej mocy i Mojej łaski, aby powstać. Dlatego zwracam się do ich 

sumień, aby dać się odczuć. Wtedy dziecko stało się jednym ze swoim Stwórcą, ponieważ widziało siebie 

na podobieństwo swojego Ojca. 

7 Dlaczego człowiek jest zaskoczony, że łaska Boża objawia się wśród grzeszników? Czy ci, którzy 

słuchali mojego słowa w Drugiej Erze, byli sprawiedliwi? Czy moi uczniowie osiągnęli już doskonałość? 

Nie, ludzie, wśród tłumów, które Mnie słuchały, byli grzesznicy, zatwardziali libertyni, niewierzący, a 

nawet wśród Moich apostołów byli ludzcy nędzarze. Ponieważ jednak odczuwali w swoim duchu 

wezwanie Boskości i poświęcili się Mojej Nauce, swoim przykładem przekazali ludzkości inną Naukę i 

pozostawili swoje imiona w sercach ludzi. 

8 Spirytysta powinien zawsze uznawać i naśladować te przykłady. Bo ci uczniowie byli prawdziwymi 

siewcami mojego ziarna. 

W wielu miejscach zobaczycie obraz tych apostołów, ale nie jest konieczne, abyście zwracali się do 

nich za pomocą tych obrazów. Ale nawet w nich widać, że pamięć o nich jest niezniszczalna. Kochaj ich, 

bierz ich za przykład w ich cnotach. Pamiętajcie, że nauczyłem was kochać Mnie w waszych braciach i 

siostrach. 

9 Pytasz: "Gdzie jest prawdziwa mądrość?". A ja wam odpowiadam: W Bogu. Inny zapytał: "Jaka 

jest prawdziwa religia?". A Mistrz odpowiada: Kto mnie miłuje i miłuje swego bliźniego, ten znalazł 

prawdę i wypełnił prawo. 

10 Pozwoliłem, aby na ziemi istniały religie, które są ścieżkami dla duszy, które prowadzą do Boga. 

Każda religia, która uczy dobra i miłości oraz wychwala miłosierdzie, jest dobra, ponieważ zawiera światło 

i prawdę. Kiedy ludzie usychają w nich i zmieniają to, co pierwotnie było dobre w złe, droga ginie pod 

materializmem i grzechem. 
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11 Dlatego w tym czasie pokazuję wam na nowo Moją prawdę, która jest drogą, istotą życia i 

prawem, abyście szukali tego prawa, które jest latarnią morską i gwiazdą przewodnią, poza formami i 

obrzędami, poza tym wszystkim, co ludzkie. Ten, kto szuka mnie w ten sposób, będzie spirytystą. 

12 Ludzie będą świadkami, że tym, co uczyni ludzkość silną w nadchodzących czasach, będzie właśnie 

to Słowo. Spirytualista jutra nie będzie rozpoznany po tym, że jest bigotem lub mnichem, który oddziela 

się od świata i od ludzi, aby móc się modlić, ale po tym, że umie walczyć z pokusami i że potrafi rozpoznać 

drogę prawdy nawet w samym środku wichru. Spirytysta jutra będzie mógł stawić czoła dobrze 

uzbrojonemu światu, jego słowo jako proroka i jasnowidza będzie zapowiadało to, co się wydarzy. On 

będzie wiedział, jak uratować tego, kto jest w niebezpieczeństwie upadku w ruinę. 

13 Przesłanie duchowości nie jest dziełem człowieka, jest dziełem Stwórcy, jest wiecznym prawem, 

które rządzi duszami. 

14 Odczujcie w sobie Moje Dzieło, aby uczyniło was wielkimi pomimo waszej pokory i skromności. 

Nie martw się, jeśli nie jesteś elokwentny, bo dałem ci perswazyjność prawdy. To jest powód, dla którego 

Moje słowo zwycięży. 

15 Duchowo zostawiam was zjednoczonych z wszystkimi waszymi bliźnimi, do której to nauki oni 

również się stosują. 

16 Wydaje się, że przyszłaś tu wcześniej niż ja, ale mówię ci prawdę, że już czekałem na ciebie przy 

Moim stole. 

17 Opuściłem Mój tron, aby być z wami, aby dawać wam Moje pouczenia i pocieszać was w waszych 

utrapieniach. Wy też, aby być ze mną, zostawiliście swoją ziemię ojczystą, swój dom, swoich bliskich. 

18 Tak jak wy odczuliście nieporównywalną błogość przy tym słowie i odkryliście tajemnicę pokoju i 

harmonii w podążaniu za nim, tak wiele ludów przyjdzie do Mnie i poświęci się zadaniu życia Moim 

słowem. 

19 Moje nauczanie w tym czasie budzi duszę człowieka, która od dawna była uśpiona. Wciąż żywe są 

Moje słowa, które dałem ludziom w Drugiej Erze, ale nikt nie praktykuje ich tak, jak ich nauczałem. 

Konieczne było, żeby mój Duch powrócił do was, żeby przekonać was, że ta Nauka jest nieskończoną 

drogą duszy, żebyście nigdy nie zatrzymywali się na drodze ewolucji. 

20 Ci, którzy marzą o tym, co wieczne, którzy kochają to, co prawdziwe, którzy pragną wznieść się 

ponad nędzę ludzkiego życia, będą tymi, którzy przylgną do tego dzieła, którzy zlitują się nad swoimi 

duszami, którzy przedkładają ozdobę duszy nad odświętne szaty ciała. Dzięki nim możesz dostrzec iskrę 

zrozumienia. Nie będą to ci, którzy myślą, że moja misja ogranicza się do uśmierzania waszego bólu i 

uwalniania was od waszych chorób. Będą to ci, którzy zrozumieli, że moja obietnica zawiera coś więcej 

niż wyzwolenie od bólu: życie wieczne. 

21 Sens mojego nauczania inspiruje was do zniszczenia materialistycznego świata, który 

stworzyliście, abyście mogli zbudować na nim świat uduchowienia, w którym będziecie 

Będziecie cieszyć się pokojem, za którym tęsknicie, i zobaczycie jak wyłaniają się i rozwijają wszystkie te 

zdolności, które do tej pory pozostawały uśpione na dnie waszej istoty. 

22 Światło wiedzy zabłyśnie w zdezorientowanych umysłach, a ci ludzie, w których zagnieździła się 

nienawiść, będą wylewać łzy pojednania, skruchy i miłości. 

23 Moje powołanie jest powołaniem do pracy duchowej, a w tej pracy jest praca dla wszystkich. 

Niech nikt nie martwi się o to, że "zrabuje" kilka chwil z życia materialnego, aby zająć się Moim. 

Zaprawdę powiadam wam, nadejdzie godzina, kiedy wasza dusza wam za to podziękuje. 

24 Nie mów do mnie: "Panie, widziałem ubóstwo wśród tych, którzy idą za Tobą. Ale wśród tych, 

którzy nawet nie pamiętają o Tobie, ani nie wymawiają Twego imienia, widzę obfitość, rozkosze i 

przyjemności." 

Niech lud Mój nie bierze tych przypadków za dowód, że ten, kto idzie za Mną, musi być koniecznie 

ubogi w świecie. Ale powiadam wam, że pokoju, który mają ci, którzy tu słuchają i poświęcają część 

swojego życia na czynienie dobra, nie znają ci, którym tak bardzo zazdrościcie, ani nie mogliby go uzyskać 

z całym swoim bogactwem. 
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25 Niektórzy wiedzą, jak posiąść dobra tego świata i dobra ducha w tym samym czasie. Inni nie 

otrzymuj± tych ¶wiatowych, ponieważ zapominaj± o tych duchowych, a jeszcze inni interesuj± się tylko 

tymi ¶wiatowymi, ponieważ my¶l±, że Boskie prawa s± wrogiem ziemskich bogactw. 

26 Towary są i pozostaną towarami, ale nie wszyscy wiedzą, jak z nich właściwie korzystać. 

Powinniście też wiedzieć, że nie wszystko z tego co wielu posiada ja im dałem. Niektórzy mają jako 

odszkodowanie to, co otrzymali ode Mnie, tak jak są inni, którzy ukradli wszystko, co posiadali. 

27 Najlepszym dowodem, jaki ludzie mogą otrzymać z wykonania swoich obowiązków w życiu jest 

pokój duszy, a nie brzęk monet. 

28 Przemawiając do was na wszelkie sposoby, powiększam wiedzę tych, którzy pójdą za mną w tym 

czasie. Będą to ci, którzy odpowiadają na pytania swoich bliźnich z taką jasnością, z jaką Ja odpowiadam 

na nie w Moim słowie, nawet jeśli są to czasem pytania głupie lub niemądre. 

29 Chcę, aby moje słowo pozostawiło świetlaną pamięć w umysłach tych, którzy je usłyszeli, aby, gdy 

je sobie przypomną, echo pouczenia pełnego miłości, które otrzymali, dotarło do ich serc. 

30 Świadkowie Mojego objawienia są przeznaczeni do przyjmowania tłumów jutra, tak jak Ja was 

przyjąłem. 

31 Czy pamiętasz, jak przyszedłeś do mnie? Przyszedłeś pokonany, odrzucony. Zwróciliście się do 

tych, którzy posiadali więcej niż wy, a oni nie dali wam nic. Szukaliście tych, którzy mieli wiedzę, lecz oni 

was nie pouczali. Przedstawiliście swoje chore, wyczerpane, leżące na ziemi ciała, ale nie przywrócili wam 

zdrowia. A kiedy rozczarowanie ogarnęło wasze serca i przekonaliście się, że nie ma miłosierdzia wśród 

ludzi, bo zamiast być braćmi i siostrami, zostaliście uznani za obcych, straciliście wiarę i nadzieję. 

Niektórzy z was bluźnili, inni przeklinali, a jeszcze inni tęsknili za śmiercią. 

32 Dlatego wielu z was przyszło do Mnie, aby się dowiedzieć, że Moje źródło miłosierdzia jest 

jedynym, które nigdy nie wysycha, i że wystarczy go szukać, aby odczuć, jak wylewa się na każdą 

strapioną duszę. 

33 Wkrótce zobaczycie nie tylko naród, ale całą ludzkość zawiedzioną w sobie, przekonaną, że cała 

ich ludzka moc, bogactwo czy nauka nie są wystarczającymi siłami, aby odpowiedzieć na ich pytania, dać 

pokój ich duszom lub uśmierzyć ich ból. Wtedy zobaczysz, jak szukają źródła prawdy poza swoim 

światem, poza ludźmi i ich fałszywą władzą. 

34 Jak wielu będzie mnie szukać i pytać mnie bezpośrednio z ducha do ducha! Odpowiem im, ale ilu 

z nich przejdzie Twoją drogę i poprosi Cię, poprosi Cię o światło. Tych przyjmiecie w imię moje i dacie im z 

tego, co wam powierzyłem. 

35 Jeśli naprawdę dacie swoim bliźnim miłość, światło, uduchowienie, to powiadam wam, nie tylko 

rozpalicie w nich wiarę w Ojca, ale także przywrócicie im zaufanie do ludzi, to zaufanie, które powinno 

istnieć między wami jako dziećmi Bożymi. 

36 Znam twoje zasługi. Obserwuję tych, którzy porzucili swoje sprawy materialne, aby słuchać 

Mojego słowa, tych, którzy zrezygnowali z zaspokojenia jakiejkolwiek przyjemności lub z korzystania z 

kilku godzin odpoczynku, aby być ze Mną, lub tych, którzy znosili krytykę lub plotki swoich bliskich, a 

którzy zlekceważyli to wszystko i są obecni w chwili, gdy udzielam wam Mojej nauki. 

37 Moje błogosławieństwo i pokój niech będą z nimi. Błogosławię pragnienie tych, którzy chcą się 

doskonalić, błogosławię tych, którzy łakną i pragną wiedzy. To ci, którzy pragną zmiany w swoim życiu i 

obyczajach, aby poczuć się bliżej swojego Pana. Jeśli pozostaną niezachwiani na swojej drodze, dotrą do 

jej końca i osiągną to, czego pragną. 

38 Wolą Mistrza jest, aby wszyscy ludzie wiary przyszli mnie słuchać z głębokim duchowym 

pragnieniem, abyście marzyli tylko o poprawie waszego życia i abyście porzucili wszystko, co było 

nieczyste w waszej przeszłości. To prawda, że wszyscy dążycie do osiągnięcia tego celu, niektórzy z 

większym zapałem, inni słabiej, ale wszyscy dążycie do tego, aby stać się lepszymi niż byliście wcześniej. 

Czy myślisz, że nie widzę bitew, które toczysz? 

39 Wady, namiętności, bałwochwalstwo wciąż cię kuszą. Ale modlisz się w tych chwilach, a twoja 

wiara pomaga ci się przed nimi uchronić. Wasza dusza jest przygotowana do przyjęcia mnie w tej formie 
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przejawienia się i do usłyszenia mnie poprzez ten środek komunikacji. Lecz nie otrzymało ono tego 

przygotowania na ziemi, lecz podczas całego swojego rozwoju duchowego, i konieczne było, żebyście 

odłożyli na bok wiele skłonności przyjętych podczas waszej wędrówki przez świat, żeby zrozumieć moje 

objawienie w obecnym czasie. 

Ci, którzy nie przygotowali się, nie rozpoznają tej manifestacji jako prawdy. To dlatego widzicie 

podziały w łonie waszych rodzin: Rodzice, którzy z tego powodu źle oceniają własne dzieci; dzieci, które 

stają się sędziami swoich rodziców; bracia i siostry, którzy kiedyś się rozumieli, a teraz patrzą na siebie jak 

na obcych; mężowie i żony, którzy kłócą się, a nawet odrzucają od siebie, bo jedno wierzy, a drugie 

zaprzecza. 

40 To nie jest pierwszy raz, kiedy tak się dzieje. W czasach mojego przepowiadania ludzie także źle 

oceniali siebie nawzajem, bo podczas gdy jedni wierzyli w moje słowo, a nawet oddawali swoje życie, bo 

trzymali się jego prawdy, inni nazywali je oszustwem i fałszem. 

41 Jeśli ludzie naprawdę oczekiwali swego Pana, nie byliby zdezorientowani, tak jak ci nie byli 

zdezorientowani, którzy żarliwie tęsknili za Nim, oczekiwali Go i wołali do Niego. 

42 Kazałem wam zaprosić wszystkich waszych bliźnich, bez wyjątku, aby zasiedli do Mojego stołu. Bo 

choć obecnie nie wszyscy we Mnie wierzą, to jednak muszę mówić do wszystkich. 

43 W tym czasie wyruszyłem do tłumów ludzi. Miejsce, w którym do nich mówiłem, było mi zawsze 

obojętne. Mówiłem do nich zarówno w ganku świątyni, jak i na drodze, w dolinie łąki, lub na brzegu 

morza, lub na szczycie góry. 

44 W tym czasie, kiedy konieczne jest przygotowanie nosiciela głosu, aby przemówić do ciebie, 

nieznaczącej istoty, która nie byłaby w stanie, przepojona Moim blaskiem, wyruszyć na drogi lub ścieżki 

na place i miasta, aby skierować Moje słowo do mas, zgromadziłem cię w skromnych miejscach kultu, aby 

dać ci Moje słowo. Zamiast Ja iść do ludzi, oni przychodzą tutaj, aby mnie usłyszeć. Dlatego mówię do 

tych, którzy przychodzą do mnie dzień po dniu: Wezwij swoich bliźnich do cienia Mojego drzewa, gdzie 

będą mogli usłyszeć Mój głos. 

45 Przygotowuję was, bo teraz zaczyna się nowy okres czasu. Nadchodzi czas wielkiej duchowości i 

wzniesienia, który następuje tam, gdzie daję wam moje słowo. 

46 Jeszcze przez trzy lata będę wam dawał Moją naukę przez umysł człowieka, która będzie jak trzy 

dni, bo czas płynie nieubłaganie. 

47 Ileż to pobłażliwości i ileż ustępstw zostało wam udzielonych w dziele Moim, o ludzie! Muszę 

wam jednak zwrócić uwagę, że wszystko ma swoją granicę i te ustępstwa, które Ojciec poczynił wobec 

was, muszą się skończyć. Wkrótce będziesz wiedział, jak zachować prawdziwy szacunek dla wszystkiego, 

co jest prawdziwym przygotowaniem. 

48 Moja praca nie jest jedną z tak wielu nauk, nie jest kolejną sektą na świecie. To objawienie, które 

wam dzisiaj przyniosłem, jest Wiecznym Prawem. Lecz ileż to rytuałów dodaliście do niego z braku 

duchowości i zrozumienia, ileż bezbożności, aż w końcu zniekształciliście go. Jak wiele aktów kultu 

wprowadziliście do Mojej Nauki, mówiąc i wierząc, że wszystko, co zrobiliście, było przeze Mnie 

inspirowane i nakazane. 

49 Nadchodzi czas, kiedy wasze oczy się otworzą i zrozumiecie prawdziwą naturę spirytyzmu. 

Zaprawdę powiadam wam: Dzieło Moje jest świętsze niż wszystko, co rozważaliście na świecie. Niemniej 

jednak, jestem gotów wybaczyć wszystko, czym zgrzeszyliście w waszej misji, i poprzez waszą skruchę 

rozpoczniecie nowe, bardziej duchowe życie, praktykując moje nauki z największą prostotą, tak aby to, 

czego uczycie, było prawdziwym spirytualizmem. 

50 Jeśli moi nowi uczniowie korzystaliby z duchowej esencji, którą otrzymali od 1866 roku, kiedy te 

nauki zostały wśród nich zapoczątkowane, to czy nie sądzisz, że już dawno przyswoiliby sobie te nauki? 

51 Było rzeczą naturalną, że dopóki nie doczekacie się zakończenia Mojego objawienia, będziecie 

popadać w błąd i błędnie interpretować niektóre nauki, chociaż objaśniałem je w najdrobniejszych 

szczegółach, aby wasze zrozumienie mogło je pojąć. Ale kiedy Moje słowo osiągnie wśród was swoją 

pełną miarę, te błędy nie będą już usprawiedliwione. 
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52 Doszliście do przekonania, że przyniosłem wam to Dzieło z zamiarem zlikwidowania materialnego 

ubóstwa, w którym znajduje się część ludzkości, żeby pomóc wam wyróżnić się przed innymi jako wielcy. 

Ale dziś zaskakuje cię, że przynoszę ci dobra duchowe: miłosierdzie, pocieszenie i balsam, które musisz 

dawać z największym altruizmem. 

53 Prawda jest taka: Ten, kto wyznaczył cenę za usługi, które świadczył swojemu bliźniemu, nie 

uczynił tego w odniesieniu do mojej pracy, którą sprzedał. Ten, kto wyznaczył cenę, cenę zdrady, uczynił 

to dla siebie. 

54 Pozostał jeszcze krótki okres czasu, w którym mogę swobodnie z wami rozmawiać, i nikt nie może 

powiedzieć, że karciłem go surowo lub kazałem mu zbytnio odpokutować za popełnione błędy. Bo Moje 

pouczenie jest miłosierne, podobnie jak środki, których używam, by cię poprawić. 

55 Nie będzie to nagroda tego świata, która da wam spokój i satysfakcję. Przyjdą one jako nagroda za 

wykonanie obowiązku pełnego miłosierdzia, które wykonujesz na swoich bliźnich. 

56 Ponadto, bądźcie ludźmi dobrej woli, jeśli kochacie pokój, pozostanie on z wami. Zaprawdę 

powiadam wam, nie ma skarbu porównywalnego do pokoju duszy. 

57 Można powiedzieć, że to tylko bardzo krótki okres czasu, aż to słowo nie będzie już słyszane. Już 

zbliża się czas, kiedy powstaniecie, aby głosić Dobrą Nowinę. Nadejdzie pełna miara czasu światłości i na 

wasze głowy zstąpi Duch Pański, tak jak zstąpił na moich apostołów w tamtym czasie, powodując 

pojawienie się języka ognia na każdym z nich jako symbolu "Słowa" lub duchowego daru Słowa, który 

został im udzielony w tamtym momencie. 

Konieczne jest, abyście trwali w mojej nauce, aby moja Wola mogła się w was wypełnić. Jeśli doznacie 

upokorzeń ze względu na moje Dzieło, znoście je z cierpliwością i przebaczajcie. Skieruj swój wzrok na 

Jezusa i zobacz, jak w tym czasie znosił największe upokorzenia wśród ludzi, nie buntując się, a zamiast 

tego przebaczał i kochał tych, którzy Go obrażali. 

58 Kiedy powiedziałem wam, że temu, kto uderzy was w lewy policzek, powinniście nadstawić 

również prawy na znak przebaczenia, nie ograniczyłem Mojej nauki tylko do słów. Ileż to razy, w 

ostatnich dniach, które spędziłem na świecie, otrzymywałem na twarz i na ciało biczowanie lub 

uderzenia, przy czym serce moje nie gniewało się, a spojrzenie moje nie okazywało urazy. Moja 

łagodność, dobroć, z jaką patrzyłem na tych ludzi, spowodowała wiele cudów, wiele nawróceń, które 

tylko ja widziałem. Zbawiciel Jezus przyszedł więc, aby wskazać wam drogę duchowego postępu poprzez 

pokorę. 

59 Od godziny moich narodzin jako człowieka, Boska pokora objawiła się w pełni światu ─ od tej 

zimnej nocy, kiedy kobieta, najczystsza duszą i ciałem, modliła się z radością z wnętrza stajni do swego 

Pana, jedynego schronienia, które otworzyło się tej nocy, aby przyjąć w swym łonie Zbawiciela świata. 

Tam, w żłóbku, który był Moją kołyską, rozpoczęła się lekcja miłości i pokory, którą przyniosłem ludziom. 

60 Dziś żyjesz w innych czasach. Powróciłem do was i choć nie jako człowiek, to jednak na nowo 

nauczyłem was Mojej nauki o pokorze. Ciemność, w którą owinięta jest ludzkość w tym czasie, jest 

czarniejsza niż noc, w której narodził się Jezus. Twardość serc, które przyjęły wieść o moim powrocie, była 

jak skały tej groty, w której Dzieciątko Boże otworzyło oczy na światło tego świata. Obojętność ludzi 

wobec Wiecznego, wobec duchowego, a ich brak miłości do siebie nawzajem są jak zimno tej 

błogosławionej nocy. A kruchość ich umysłów, przez które Ja się objawiam w tym czasie, i szorstkość ich 

serc były jak twarda słoma w żłobie. W ten sposób rozpocząłem na nowo Moje nauczanie wśród was. Ale 

pytam się ciebie: Czy i ja zakończę ją na krzyżu, tak jak wtedy? 

61 Spójrz na mój ślad i podążaj za nim. Kiedy napotkasz na niej cierpienie, ofiarę, wyrzeczenie, 

upokorzenie, utkwij swój wzrok w Jezusie, a ja ześlę ci moją siłę i dam ci moje ramię jako nosiciela krzyża, 

aby pomóc ci nieść twój krzyż. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 198  
1 Błogosławiony, który przychodzi do Mnie pełen pokory. 

2 Teraz są czasy, kiedy zostawię mężczyzn przygotowanych duchowo i intelektualnie tak, że 

świadczą o prawdzie mojego przyjścia. 

3 Gdy uczniowie moi pójdą na cały świat, mówiąc i nauczając w imię moje, będą mieli w sobie wiarę 

i miłość. 

Miejcie pewność, że w chwili próby pospieszę im z pomocą, bo zawsze i wszędzie dawałem dowody Mojej 

miłości i Mojej obecności. 

4 Kiedy smutek cię dotyka i wołasz do Ojca, bo twoja wiara daje ci przekonanie, że jesteś 

wysłuchany, a twoja smutna twarz jest widziana przez Pana, wtedy czujesz komfort i nadzieję, że jest to 

pieszczota, którą Mistrz daje ci, gdy słyszy twoje błaganie. 

5 Kiedy życie ukazuje się człowiekowi pełne pułapek i cierpień, a on prosi o pocieszenie Ojca, 

dlaczego nie miałbym przyjść i umocnić go, skoro jest dzieckiem, które kocham, a Ja jestem Tym, który 

może go wskrzesić? 

6 Boska miłość rozlewa się na ludzkość w każdej chwili, a świadczą o tym ci, którzy odczuli mnie 

głęboko w swoim sercu. Bo choć jestem wszechmocny, to jednak ograniczam się, aby zbliżyć się do 

człowieka i być przez niego odczuwanym. 

7 Nie potępiaj nikogo. Zobacz, jak ludzie z różnych wspólnot religijnych modlą się w różny sposób, 

każdy inny od twojego. Objawiłem wam, że schodzę do wszystkich i słyszę wszystkich. Nie ukryję się 

bowiem przed tym, kto mnie szuka. 

Inni natomiast będą was potępiać z powodu waszego duchowego sposobu modlenia się, a także 

dlatego, że wierzyliście w moje objawienie się poprzez intelekt człowieka. Ilu z was padło ofiarą 

oszczerstw i szyderstw ze strony tych, którzy zaakceptowali moje przejawienie się w tej postaci! Tylko 

płomień wiary, który płonie w sercu tego ludu, sprawił, że wytrzymaliście próby, a to dlatego, że ufacie, iż 

ta Nauka, po przetrwaniu wielkich sporów, zostanie uznana na całym świecie. Ty, który usłyszysz moje 

słowo bezpośrednio i być nauczycielami wśród ludzi, nie będzie zobaczyć wynik swojej pracy z tego 

świata. Ponieważ potrzeba czasu, aż nasienie wyda swój owoc. 

8 Ta ludzkość stopniowo przyjmuje ideę tego, co duchowe. Gdy osiągnie pewien poziom rozwoju, 

stwierdzi, że w Moich manifestacjach i objawieniach nie było żadnego oszustwa; że była to prawda, że 

Mistrz wylał Siebie w miłości, w mądrości i w łasce przez niewykształcone, lecz chłonne organy 

pokładowe oświecone Moją Boskością. Były one jeszcze niedoskonałe, ale ponieważ jestem samą 

Czystością, wykorzystałem organy zrozumienia ludzi, którzy nieustannie walczą z własnymi 

skłonnościami. 

Jeśli człowiek uważa, że Ja, aby być wiarygodnym, powinienem objawiać się tylko przez człowieka 

sprawiedliwego i doskonałego, to jest w błędzie, a ja go pytam: Czy przedstawiciele Mojej Boskości we 

wspólnotach zakonnych są ludźmi doskonałymi i sprawiedliwymi? Zaprawdę, powiadam wam: Nie 

znajduję wśród nich, na całej ziemi, ani jednego sprawiedliwego. Jednak są oni tłumaczami Mojego słowa 

objawionego w minionych czasach. 

9 Nosiciele głosu, przez których mówię do was, nie są moimi przedstawicielami, ani moimi sługami. 

Są one tylko narzędziami do przekazywania Mojego wstawiennictwa. 

10 Wiele lekcji przyniosło ci moje nauczanie. Powiedziałem wam, że nie jest konieczne, abyście 

budowali wspaniałe kościoły, aby podobać się waszemu Bogu, że nie jest również konieczne, abyście 

wyznawali swoje grzechy przed innym grzesznikiem, takim jak wy. Że najlepszym kościołem, do którego 

możecie wejść, by Mnie wielbić, jest wasze własne serce, i że gdy odczuwacie szczery żal za swoje 

przewinienia i walczycie z samym sobą, by naprawić swoje błędy, naprawdę otrzymujecie przebaczenie 

przeze Mnie. Dowodem na to, że zmyłeś swoje plamy, będzie pokój, którego doświadcza twój duch i 

radość, która przepełnia twoje serce. 
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11 Dlaczego ludzie mówią o "nadprzyrodzoności", skoro wszystko we Mnie i w Moich dziełach jest 

naturalne? Czy złe i niedoskonałe uczynki ludzi nie są raczej "nadprzyrodzone", skoro to, co naturalne, 

polega na tym, że zawsze postępują oni dobrze w świetle tego, z czego pochodzą, oraz cech, które 

posiadają i noszą w sobie? We Mnie wszystko ma proste i głębokie wyjaśnienie, nic nie pozostaje w 

ciemności. 

Nazywacie "nadprzyrodzonym" wszystko to, czego nie rozumiecie lub uważacie za owiane tajemnicą. 

Lecz gdy dusza wasza wywyższy się przez zasługi, zobaczy i odkryje to, czego wcześniej nie mogła 

zobaczyć, stwierdzi, że wszystko w Stworzeniu jest naturalne. 

12 Gdyby kilka wieków temu powiedziano ludzkości o postępach i odkryciach, jakich człowiek 

dokona w obecnym czasie, nawet naukowcy zwątpiliby i uznali takie cuda za nadprzyrodzone. Ale dzisiaj, 

ponieważ jesteście rozwinięci i podążacie krok po kroku za postępem ludzkiej nauki, uważacie je za dzieła 

naturalne, chociaż je podziwiacie. 

13 Zaprawdę powiadam wam: Jutro, gdy duchowy dialog człowieka z jego Bogiem rozprzestrzeni się 

na powierzchni ziemi, ludzkość zapozna się z tymi przejawami. Uwierzy, że dałem się poznać poprzez 

ludzki rozum, uwierzy w to, co mówiłem i nie będzie już osądzać takich manifestacji jako czegoś 

niemożliwego lub nadprzyrodzonego. 

14 To będą ludzie jutra, którzy dzięki pismom, które pozostały z Mojego Słowa, rozpoznają wielkość i 

istotę Mojej Nauki. Prostota, z jaką wyjaśniłem to, co głębokie, to, co niezgłębione, prostota, z jaką 

przedstawiłem wam prawdę, wzbudzi w nich podziw. 

15 Przygotujcie się więc, moje słowo, abyście mogli odpowiedzieć tym, którzy przychodzą tutaj, 

pragnąc tej wiedzy. Będą przychodzić do Ciebie ludzie, których nie zadowolą proste wyjaśnienia. Przyjdą 

naukowcy, którzy spędzili życie na kwestionowaniu natury i ksiąg, i zapytają Cię: "Dlaczego Pan nie 

zmaterializował się, skoro miał taką moc, i nie wyjaśnił, jakich odkryć dokona nauka?". 

16 Wtedy odpowiesz: "W rdzeniu Boskiego Słowa, którego prostota zawiera mądrość, leży 

wyjaśnienie i proroctwo tego, co człowiek zrealizuje i tego, co czeka ludzkość." 

17 Uczniowie, już dziś wam mówię: Nie sądźcie, że mądrość, której was uczę w objawieniach moich, 

jest po to, abyście ją przeciwstawiali nauce ludzkiej. Jeśli chcecie podążać tą drogą, już teraz mówię wam, 

że nie odniesiecie sukcesu. 

18 Nie trzeba być uczonym, aby przyjść do Mnie, wystarczy mieć wzniosłość duszy, aby wyrażać 

Moje słowo tak, jak Jezus objawił je w Drugiej Erze i jak Ja daję je wam dzisiaj: pełne prostoty i miłości. 

Czy ujawnił erudycję naukową? Czy stara się rozwiązywać naukowe problemy ludzi tego czasu? 

19 Ja mówię tylko do ducha. Ja nauczałem tylko drogi, która prowadzi do doskonałego życia, i to 

zadanie należy również do ciebie: przemówić do ducha i pokazać mu na horyzoncie sylwetkę "Ziemi 

Obiecanej". 

20 Przedstaw moją naukę uczciwie i bez zafałszowań i pozwól człowiekowi badać, sprawdzać i 

zadawać pytania. Ja tego nie pochwalam, ani nie zabraniam. Niech każdy szuka takiego podejścia, jakie 

jest dla niego możliwe, aby znaleźć prawdę. 

21 Siej, twoje ziarno przyniesie owoc jutro. Nieważne, że owoce będą zbierać tylko przyszłe 

pokolenia. 

22 Badajcie moje słowo i zagłębiajcie się w jego znaczenie. 

23 Przychodzę, aby udzielić wam mojej nauki, a nie po to, aby patrzeć na wasze skazy i waszą 

grzeszność. 

24 Naród izraelski" ma być przykładem odwagi, gdyż "Izrael" jest "mocnym" wśród ludzkości. 

25 Otrzymacie nowe przykazania, dzięki którym poznają Mnie tłumy. 

26 Okropności (wojny) są rozpętane, a gdy "Izrael" śpi, ludzie błagają o miłosierdzie i otrzymali je ode 

mnie. Jednak Moją wolą jest, aby ludzkość otrzymała to przez przygotowanie Mojego ludu. 

27 Masz mieć przykład Ojca przed sobą, gdy praktykujesz poddanie i posłuszeństwo. 
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28 Kiedy nadejdzie czas, dostaniesz misję. Pójdziecie do obcych krajów. Nie będziesz czynił 

rozróżnień rasowych, a co więcej, mówię ci: Nadejdzie czas, kiedy Ojciec będzie odczuwalny we 

wszystkich sercach. 

29 Nie patrzę na wasze ludzkie próżności. Widzę tylko, że wasze serce i duch szukały Mnie i poślę 

was do prowincji jako posłańców Mistrza, nauczających przykładem jak Jezus w Drugiej Erze. 

30 Tak, "Izraelu", przynieś moje słowo, które jest sokiem życia wiecznego. 

31 Waszym zadaniem jest oddać światu jego należność w wypełnieniu mojego mandatu. Jesteście 

bowiem posiadaczami światła i łaski Trzeciej Ery. 

32 Ja jestem Ojcem, który pełen miłości przygotowuje się, aby podnieść was na nowo do życia w 

łasce, aby wprowadzić was na właściwą drogę. Wymagaliście ode mnie wiele w Drugiej Erze, lecz teraz 

jestem z wami w duchu i ponownie daję wam Moje Słowo, Moje "Boskie Słowo", które charakteryzuje się 

miłością, abyście mogli podążać za Moją doskonałą instrukcją i zanieść ją światu. 

33 Moim Słowem, które jest bardzo cienkim dłutem, obrabiam twoje serce, bo widzę, że ono jeszcze 

śpi. 

34 Jest to łaskawy świt, w którym Mistrz zstępuje na wszystkich swoich uczniów. 

35 Widzący byli świadkami mojej obecności i widzieli światło mojego ducha. 

36 Oni przygotowali się wewnętrznie, i zamknęli oczy na bodźce świata, a z ich ust wyszły prorocze 

słowa. 

37 Pracujcie nad sobą, bo gdybyście tego nie robili, zaprawdę powiadam wam: Kamienie 

przemówiłyby. 

38 Ale mówię ci też: nie chcę cię zmuszać. Chcę, aby miłość płynęła z waszych serc prosto i 

naturalnie. 

39 Przygotujcie się, ludzie, bo nawet nie wiecie dokładnie skąd, ale tłumy ludzi z różnych wiosek i 

okolic kraju wyruszą i przyjdą na miejsca spotkań. 

40 Powstańcie w modlitwie. Pomóż swojemu bliźniemu. Badajcie moje słowo. Nie chcę widzieć 

"Izraela" zawstydzonego, bo nie wiedział, jak walczyć. Nie, ludzie. Przynieście jedno, dwa lub trzy nasiona 

przede mną, ale wasze nasiona muszą być czyste. Waszą sprawą jest właściwe zrozumienie Mojego 

Słowa. 

41 Jestem kochającym Ojcem i przychodzę do was jako Ojciec, bo jako Sędzia jestem nieubłagany. 

Odnówcie się, przygotujcie się, abyście zawsze widzieli mnie jako Ojca. 

42 Zbliża się czas wielkiej bitwy. Przez trzy lata nadal masz moje słowo, a ojciec chce zostawić tłumy 

wiernych nauczał. Ale wy, których pozostawiam w miejscach zgromadzeń jako przywódców kościołów, 

musicie się dobrze przygotować. 

43 Zdobądźcie zrozumienie i nie pozwólcie, by świat 

odbiera życie mojemu słowu i zwraca jego esencję do mojego boskiego tronu. 

44 Odejdźcie od świata i przypomnijcie sobie moje słowa, które do was mówię: Czym byliście 

przedtem, tym nie będziecie dzisiaj, a czym jesteście teraz, tym nie będziecie jutro. Odnówcie się. Odrzuć 

to, co zbędne i złe. Nie chcę mieć ani bigotów, ani fanatyków. 

45 W Pierwszej Erze posłałem wam Mojżesza, w Drugiej Erze byłem wśród was w Jezusie z Nazaretu, 

a dziś macie Mnie w Duchu Świętym. Widzę wasze dusze na Drabinie Jakuba, otrzymujące łaskę i światło 

Mojego Ducha. 

46 Wszyscy stanowicie jeden naród. Jesteście wszyscy jednym dzieckiem, któremu daję mój 

pocałunek pokoju. 

47 Studiuj moje słowo i przynieść go do tłumów, bo droga jest teraz przygotowany. Ludzie przyjdą do 

tego narodu. Dajcie im najlepszą "ucztę", pokażcie im dobry przykład, aby mogli was rozpoznać jako 

uczniów Ducha Świętego. 
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48 Każdy z was ma wokół siebie duchową istotę, która was chroni. Kiedy nadejdzie moment, 

odpowie mi za ciebie, a ty za nią. Zaprawdę powiadam wam, wielka jest odpowiedzialność, którą 

ponosicie. 

49 Miejcie zapał i pragnienie, aby wykonać swoje zadanie i pozostańcie zjednoczeni w jednym ideale 

i jednej woli. Stańcie przed moją sprawiedliwością, która widzi nawet najbardziej wewnętrzne bicie 

waszego serca. 

50 Czas jest cenny. Musicie powstać szybko, z miłością, aby wypełnić moją misję; niektórzy już jako 

uczniowie, inni jako studenci. 

51 Zostawcie światu to, co jest wasze, i miejcie jeden cel, którym jest zbawienie duszy. Gdy nadejdzie 

czas, będziecie musieli zdać relację ze wszystkiego, na co pracowaliście na tej planecie. 

52 Nie jesteś nieświadomy czy ignorancki, robisz wszystko znając przyczynę. 

53 Ostrzegam was przed wydarzeniami, które mają nadejść. Gdy nie będziecie już słyszeć Mojego 

słowa, będziecie obcować ze Mną z ducha na ducha. 

54 Dziś widzę was zjednoczonych na wzór Moich apostołów Drugiej Ery i pracuję nad wami, abyście 

czynili wielkie cuda. 

55 Masz wielką moc. Dlatego dawajcie waszym bliźnim z tych wielu, które wam dałem w moim 

słowie. 

56 Rozsiewam wśród was Moją mądrość, ale widzę głodnego wilka w owczej skórze, który chce was 

pożreć, podsuwając wam grzeszne myśli, aby was zrujnować. Ale kiedy widzę, że wasze jestestwo jest 

bliskie poddania się, jestem tam jako Ojciec, który przychodzi wam z pomocą, bo nie chcę, abyście zginęli. 

57 Mała jest rzesza tych, którzy noszą w swoich sercach miłość do Ojca i mają wolę służenia mi. Ale 

ja wam mówię: Stójcie mocno, abyście mogli uzyskać rozwój waszej duszy w Moim Prawie. 

58 Chcę widzieć was zjednoczonych w ten sposób. Bo jeśli wy stoicie u Ojca, to ja stanę u was. Nie 

opuszczę cię ani na chwilę, a pokusa będzie się trzymać z dala od "ludu Izraela". 

59 Zgłębiaj Moje Słowo, zrozum, że czas Mojego objawienia się jest krótki, i uświadom sobie, jak 

wielka jest Moja miłość i jak wielkie jest światło, które umieściłem w twojej duszy. Uświadomcie sobie, że 

musicie przyjść do mnie czyści. 

60 "Królestwo moje nie jest z tego świata", dlatego zrozumcie Mnie, gdy mówię do was: "To, co 

wypracujecie na ziemi, zachowam dla was w zaświatach". 

61 Tu, przy tym stole, czekam na was wszystkich. W Mojej Obecności znikają rasy, kasty i rodowody. 

Wszyscy należycie do mnie w równym stopniu, wszyscy macie jedną duszę jak drogocenny klejnot i do tej 

duszy się zwracam. 

62 Jeśli chcecie wiedzieć, to było to z góry ustalone miejsce mojego nowego objawienia się światu, 

gdzie zobaczycie mnie przychodzącego "na obłoku" w obecności wszystkich narodów ziemi. 

63 Zrozum poprawnie te słowa. W ten sposób chcę wam powiedzieć, że zstępuję w duchu do 

wszystkich, ale nie wszyscy usłyszą to słowo. Podobnie stało się w owym czasie: Jeden lud był świadkiem 

Mojej nauki, Moich dzieł, a inne ludy ziemi uwierzyły z powodu świadectwa. 

64 Dziś gromadzę dusze tego ludu, aby doskonaliły swoją misję pod słowem swego Mistrza. 

65 Nie obiecuję im ziemskich królestw, ale królestwo wiecznej światłości dla duszy. 

66 Ich dusze, które teraz są jeszcze pełne egoizmu wobec potrzeb bliźnich, "jutro" będą 

wspaniałomyślne, aby pozwolić swoim bliźnim uczestniczyć w dziedzictwie, które im dałem. 

67 Ci, którzy w tym czasie oczekiwali przyjścia Mesjasza jako króla ziemi i widzieli Go przychodzącego 

w Jego Boskiej pokorze, stali się zniechęceni i zdezorientowani. Dlaczego mielibyście ich dziś naśladować i 

być zdezorientowani, gdy widzicie, że Ja objawiam się w ten sposób, skoro macie już wcześniejsze 

przykłady, że Królestwo waszego Pana nie jest z tego świata? 

68 Pouczam lud, aby jutro nauczał wszystkich tych, którzy nie mieli okazji usłyszeć Mnie w tej 

postaci. Ci, którzy mnie dzisiaj słuchają, słyszą Ojca, który z wielką miłością zapowiada im rychłe odejście i 

który z tego powodu obdarza swoją ojcowską miłością w nadmiarze wszystkich, którzy go otaczają. Jest 
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to głos Ojca, który chce, aby o nim pamiętali, który nie chce pozostawić żadnego ze swoich dzieci z 

płaczem, który pragnie, aby wszyscy cieszyli się jego dziedzictwem, a jest nim jego miłość. 

69 Wszystko, czego ten lud potrzebuje do nadchodzącej walki, jego wielkiej walki duchowej, będzie 

miał, ponieważ On sprawi swoim owocnym deszczem, że moje nasienie zakiełkuje na nowo. 

70 Tak, ludzie, moje imię będzie znowu na wszystkich ustach, moje usposobienie we wszystkich 

sercach, a moje prawo będzie objawione we wszystkich sumieniach. Jak szczęśliwi będą ci, którzy 

uczestniczyli w tym boskim dziele, bo ta duchowa błogość zrekompensuje im wszystkie ich uciski i 

cierpienia. Będą pamiętać, że tu na ziemi byli uczniami Chrystusa, że z miłością strzegli ziarna, które Boski 

Mistrz nauczył ich uprawiać. 

71 Uzyskajcie ten pokój dla waszej duszy, o ludzie, uzyskajcie to miejsce w wieczności. 

72 Ja, jako Mistrz, idę przed tobą i prowadzę twoją duszę. Dlatego niechaj uczynki moich uczniów 

będą jasne, a wtedy ci, którzy na was patrzą, wezmą was za przykład. 

Świat jest głodny, a Ty masz chleb, który odżywia. Przygotowuję was, jak to uczyniłem z Moimi 

apostołami. Jeśli pójdziecie za Mną, tak jak oni, poczujecie Moją moc do walki z wszelkim złem. Wszystkie 

siły natury pomogą Ci w Twojej misji, jeśli będziesz wiedział jak je wykorzystać. 

73 Dziś wśród ludzi widzicie brak i ubóstwo, troskę o zdobycie chleba dla ciała, podczas gdy wy 

zachowaliście się bez takich trudności, ponieważ chcę, abyście mieli pokój i abyście poświęcali część 

waszego czasu na praktykowanie Mojej Nauki. 

Wielu mężczyzn i kobiet migruje i szuka w tej ziemi schronienia dla swoich serc, które są zmęczone 

walką, a oni znajdą błogosławioną ziemię, bogatą w korzyści, a ty podzielisz się z nimi swoim chlebem, a 

oni znajdą schronienie i założą tu swoje domy. 

74 Przebudźcie się, ludzie, bo pozostały tylko trzy lata, w ciągu których dam wam się poznać. 

Szukajcie Mnie już dziś z ducha do ducha, bo już zbliża się godzina, kiedy poczujecie się osieroceni, a Ja 

chcę, abyście byli mocni w tej próbie. Świat duchów nie będzie już wtedy dawał wam słów zachęty, rady. 

Nie usłyszycie już tego "koncertu", który rozbrzmiewa z zaświatów i dlatego konieczne jest, abyście 

wiedzieli, jak wznieść się w górę, aby nadal karmić swoją duszę. 

75 Zbliż się do tego, co jest doskonałe. Zjednocz swoją wolę z moją. Szukajcie wszystkiego, co jest 

dobre dla waszej duszy, a dobra ziemskie kochajcie mniej. Ludzkość osiągnęła granicę, na której będę ją 

powstrzymywał. Ciemność zniknie, "kąkol będzie wyrwany z korzeniami, powiązany w snopki i wrzucony 

w ogień", jak jest napisane. Wszystko to się spełni. Przygotowuję was do tego, ludzie, abyście mogli 

rozpoznać czasy, w których żyjecie, i abyście mogli obudzić waszych bliźnich. Błogosławiony niech będzie 

ten, kto chce być wykupiony, kto się modli i pokutuje, albowiem on będzie zbawiony. Ale jeśli z tego 

powodu jesteś odrzucony, jeśli jesteś zraniony, pamiętaj o Jezusie w Jego Boskiej Męce i weź Go za wzór. 

76 Bądź wyrozumiały i wybaczaj obelgi. Nie powinniście mieć "wrogów", a jeśli z wami walczą, 

weźcie do ręki broń miłości, światła. Jeśli będziecie zachowywać się w ten sposób, osiągniecie 

doskonałość i otrzymacie dar pokoju na ziemi. Ja daję wam ziarno, waszym zadaniem jest je zasadzić. 

77 Czas, w którym miałem przyjść, był przepowiedziany i ta przepowiednia się spełniła. Powiedziano: 

"Ludzie osiągną szczyt grzechu i materializmu. Wojny będą się szerzyć od narodu do narodu jak ogień, 

który niszczy wszystko. Nienawiść i zła wola wyrosną jak chwasty i pokryją pola." 

78 Wiedziałem, że z biegiem czasu zapomnicie o mnie i że moje słowo odejdzie od waszych serc. 

Dlatego zapowiedziałem Mój powrót do was. 

Światło to zostało przyćmione, serce ludzkie jest zimne i nieczułe jak noc, kiedy Jezus przyszedł na 

świat, a Matka, nie znajdując schronienia w domach ludzkich, szukała schronienia w rustykalnych 

mieszkaniach pasterzy i trzód. 

79 Dziś nie przygotowałem łona, aby stać się człowiekiem, bo przyszedłem w duchu, aby mówić do 

ciebie. 

I pośród tak wielkiej zatwardziałości i braku wiary znalazłem Ciebie. Wybrałem cię, a ty przygotowałeś 

swoje serce, aby mnie przyjąć. Słuchaliście mnie i wasza wiara została rozpalona. 
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80 Jeśli chcesz iść za mną, to bądź posłuszny mojemu słowu. Pomogę ci nieść twój krzyż. Ale nie 

chcę, aby ten lud, który dziś mi wierzy, jutro mnie osądził i potępił, jak to uczynił, gdy mnie ukrzyżował. 

Dziś nie wiadomo, które z nich pozostaną wierne. Mówię wam, że będzie ich niewielu i czasami będą 

samotni. Ale ich droga będzie otwarta, a aniołowie będą ich chronić i ratować ich od niebezpieczeństwa, 

aby doprowadzić ich do niebiańskiego płotka. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 199  
1 Pokój Ducha Świętego niech będzie z wami. 

2 Niestrudzenie mówię do was, ponieważ zbliża się próba dla uczniów i chcę, żebyście wiedzieli, jak 

wtedy ujawnić Moje Dzieło. Zapoznałem was z jego zasadami, abyście mogli zawsze przedstawiać go w 

całej jego czystości i prawdzie. 

3 Moja Nauka zjednoczy świat w jednym ideale, a gdy to zjednoczenie myśli, serc i woli stanie się 

rzeczywistością, świat zazna pokoju i doświadczy czegoś więcej z życia duszy. 

4 W tym czasie toczy się walka światopoglądów i doktryn wiary. Każdy człowiek chce mieć rację. Ale 

kto ma rację w tej walce egoizmu i interesu własnego? Kto jest właścicielem prawdy? 

5 Jeśli ci, którzy uważają, że są na doskonałej drodze i posiadają prawdę, są z tego dumni, to 

zaprawdę powiadam wam, nie znają jeszcze tej drogi, bo na niej trzeba być pokornym, a wystarczy, że nie 

uznają prawdy zawartej w wierze innych, aby przestali być pokorni. Ale już w "Drugiej Erze" 

powiedziałem wam: "Błogosławieni cisi i pokornego serca". 

6 Człowiek, który potępia wiarę i przekonanie swoich bliźnich odchodzi od zbawienia, bo w swojej 

dumie i pochopności stara się być jak jego Bóg. 

7 Mówię wam, abyście się pokazywali takimi, jakimi jesteście, abyście nie popadli w obłudę. 

Bądźcie szczerzy i uważajcie, że jeszcze wiele wam brakuje do osiągnięcia doskonałości duszy. 

8 Kto w swej pokorze uważa dary łaski, które otrzymuje, za niezasłużone, ten nigdy nie stanie się 

zadufany w sobie, niezależnie od tego, iloma darami obdarzam go w nadmiarze. 

Pewnego dnia ludzie będą ze sobą walczyć. Walka będzie nierówna. Bo podczas gdy jedni opierają 

swoje żądania na przemocy ziemskiej władzy, inni w swoim materialnym ubóstwie prezentują jedynie 

broń swojej miłości. Ponieważ nie będą oni mieli innej ojczyzny niż ich duchowe dziedzictwo. 

9 Wiecie, ludu Mój, że zgromadziłem was i zjednoczyłem, wybierając was stąd i stamtąd. Bo we 

wszystkich sektach i kościołach, które są jak ścieżki, są spirytualiści ─ uczniowie, dla których stworzyłem 

tę rodzinę. Nie zjednoczyłem ich w jednym miejscu zgromadzenia, ale w jednym prawie, w jednej i tej 

samej miłości. Każdy bowiem, kto czuje, że jego serce bije w miłości do brata, będzie dzieckiem tego ludu. 

Zaprawdę powiadam wam, nie będziecie spirytystami tylko dlatego, że weszliście do tych sal 

konferencyjnych, w których Moje Słowo mówi o spirytualizmie, lecz z powodu miłości, jaką dajecie 

waszym bliźnim. 

10 Myśl, że będziecie musieli walczyć z ideami, zwyczajami i błędami istniejącymi od wieków, nie 

powinna was przerażać, ani nie powinno mieć dla was znaczenia, że wasza liczba jest niewielka. Wiecie, 

że światło, które wam dałem, rozrywa łańcuchy niewoli i niewiedzy. 

11 O co można by oskarżyć spirytystów, skoro wypełniają oni prawo duchowe, moralne i swoje 

ziemskie obowiązki, pozostawiając na swej drodze ślad cnoty? Strzeżcie się jednak tego wszystkiego, 

czego nie nauczałem, abyście nie zostali oskarżeni o ludzką sprawiedliwość. Dziś mówię wam, jak w 

Drugiej Erze: "Oddajcie Bogu to, co Boże, a Cezarowi to, co należy do Cezara". Wtedy nikt nie znajdzie 

winy z tobą, aby cię potępić. 

12 Przestrzegaj praw, które rządzą ziemią, na której mieszkasz i miej szacunek dla tych, którzy rządzą 

innymi narodami. 

13 Zostawiam was z moim słowem do waszego studiowania i zdobywania wiedzy. 

14 Jak wasz pasterz, wyruszcie jako posłańcy, aby zanieść Dobrą Nowinę do serc. 

15 Zaprawdę powiadam wam: Przez was musi być zbawiony rodzaj ludzki. 

16 Krok po kroku kieruję was na ścieżkę miłości, tę wąską ścieżkę, która jednak napełni was 

zadowoleniem i pokojem. 

17 Chcę widzieć was idących za Mistrzem ścieżką, która prowadzi do najwyższej błogości. Nie 

podążajcie drogami zła, które oddalają was ode mnie. 

18 Ci, którzy wypełnili swoją misję, są teraz wokół Mnie. Ale ja przyszedłem do was jako Ojciec 

miłości i miłosierdzia, aby nauczyć was na nowo poświęcać mi kilka chwil każdego nowego dnia. 
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19 "Robotnicy", wytężcie się i pracujcie, abyście mogli przekazać obfite żniwo na koniec 1950 roku. 

20 Trudne jest zadanie, które musisz wykonać, niektórzy w odległych miejscach, inni na łonie 

rodziny. 

21 Dziedzictwo, które wam dałem w tym czasie, jest takie samo, jakie mieliście w czasach minionych. 

Ale złamaliście przymierze miłości i dobrej woli, które zawarliście ze mną dawno temu, i trzeba było do 

was wrócić, aby je sobie przypomnieć. 

22 Weź pod uwagę, że ludzkość osiągnęła wysoki poziom deprawacji. Powinniście jednak służyć z 

czystym sercem, wtedy poczujecie się silni i będziecie cali pośród chaosu. Zjednoczcie się, aby Kościoły 

były jak twierdza, jak solidny mur, jak nierozerwalny łańcuch, w którym każdy jest mocnym ogniwem. 

23 Podnieś upadłego. Wszystkim udzielam mojej pełnej miłości pomocy. Ale niektórzy są biczowani 

przez pokusy świata i jeszcze nie słyszeli głosu swego sumienia. Waszym zadaniem jest wyciągnąć do nich 

rękę i być dla nich laską na drodze, aż dojdziecie do tego, że pójdą moim szlakiem miłości. 

24 Strzeżcie, moje dzieci, nauki Ojca, aby wasza była strzeżona. 

25 Dałem wam ciało, abyście mogli wykonać trudne zadanie na ziemi. Strzeżcie tego ciała z miłością, 

o dusze, bo wielka będzie wasza boleść, jeśli nie spełnicie Mojego polecenia. 

26 Ty będziesz prowadził swoje ciało, a nie on będzie cię powstrzymywał od drogi posłuszeństwa. 

27 Siejcie ziarno i dopilnujcie, aby wykiełkowało, aby wróciło pomnożone do spichlerzy Ojca. 

28 Moją wolą jest widzieć cię pokornym. Ale wielu z was, w swoim braku rozeznania, błagało mnie o 

pomoc. 

29 Widzę, że przyoblekliście się w moje szaty. Zostawiłem je z wami, aby chronić was przed rygorami 

czasu, ale nie po to, aby zostawić je w połowie drogi. 

30 Od 1866 roku macie wśród was mój nowy przejaw miłości, i: Czy coś przeoczyłeś? 

31 Błogosławiony, który cierpliwie wypił kielich cierpienia, bo jego ból przemieni się w łaskę. 

32 Przyozdabiajcie świątynię, bo Ojciec od dawna pragnie w niej zamieszkać. 

33 Zajmijcie swoje miejsce, a wszyscy zobaczą, że Chrystus jest pośród was. 

34 Moją wolą jest, abyście byli posłuszni mojemu słowu i stanowili dobry przykład dla ludzi; w tym 

celu miejcie moją siłę w sobie. Dałem wam drogę i jest ona pełna światła. Podążaj moim szlakiem i wejdź 

na górę. 

35 Niektórzy proszą mnie o pieniądze, ale ja wam mówię: W Pierwszej Erze mieliście wielkie 

bogactwa na ziemi, lecz byliście nieposłuszni Mojemu Prawu. Dziś nie brakuje chleba na waszym stole, 

ale okres spełnienia jest dla was krótki. Bądźcie niestrudzeni w przekazywaniu Mojego ziarna waszym 

bliźnim, abyście na końcu drogi życia mogli Mi przedstawić ziarno pomnożone. 

36 Nie bójcie się ziemianie, bójcie się mojej boskiej sprawiedliwości. 

37 Wszyscy jesteście Moimi dziećmi i wszyscy przyjdziecie do Mnie, kiedy nadejdzie właściwy czas. 

38 Przez was, którzy zbliżacie się do Mistrza, daję wszystkim, jakkolwiek odlegli byście ich nie 

uważali. 

39 Aż do pól przygotowanych przez pasterza, którymi są serca ludzkie. 

40 Kiedy pasterz zauważy, że jakaś owca beczy żałośnie, spieszy do niej i przyprowadza ją do zagrody 

dla owiec. 

41 Ciężkie próby, którym podlegasz, "Izraelu". Ale Ojciec daje wam siłę, abyście mogli je przejść. 

42 Jeśli wykonacie swoje zadanie na ziemi, czeka was wielka radość w zaświatach. 

43 Drzwi Królestwa Niebieskiego są otwarte i zapraszają każdego, kto chce w nim zamieszkać. 

Znajdziesz te drzwi w swoim sumieniu. 

44 Dziś stawiam was przy moim stole miłości, aby dać wam ucztę Ducha. 

45 Dzieci mojej Boskości, uczniowie Mistrza, pozwólcie, aby światło orędzia, które moja Miłość wam 

wysyła, przeniknęło do wnętrza waszej duszy. 

46 Bądźcie przyjęci, o ludzie, którzy przychodzą do mnie zmęczeni, chorzy i z duszami strapionymi. 

47 Witajcie w świetle mojego boskiego promienia, bo w nim znajdziecie siłę, uzdrowienie i radość. 
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48 Dlaczego są wśród was tacy, którym wydaje się dziwne, że przychodzę w ten sposób? 

49 Nie powiedziałem ci, że jestem w tym ciele. Nie, powiedziałem ci tylko, że ten umysł otrzymuje 

Moje natchnienie. W tym czasie daję ludziom nowe przesłanie, porównywalne do ogromnego źródła, 

które wylewa swoją zawartość na spragnione pola i ogrody. Pamiętaj, że twój umysł jest schronieniem 

Mojej mądrości, do którego wlewam Moje światło. 

50 Moje myśli ująłem w słowa, które emanują miłością i serdecznością, abyś w nich znalazła balsam, 

który uzdrowi twoją duszę i twoje ciało. Uczyłem was także, abyście adorowali waszego Boga na ołtarzu 

prawdy, a nie na ołtarzach cieni, bałwochwalstwa i fanatyzmu. 

51 Przygotujcie się, abyście mogli otrzymać bogactwa, które wam przynoszę. Pozwólcie, aby ta 

zasłona została dziś oderwana, abyście mogli zrozumieć pełne znaczenie mojego nowego przesłania. 

52 Sprawiam, że rozumiecie bez książek i tylko z duchem. Uczę was interpretować znaczenie 

wszystkich objawień. W ten sposób nie popadniecie już w bałwochwalstwo, gdyż nie będziecie się 

zadowalać symbolem, lecz będziecie umieli wniknąć w sedno nauki, aby odczytać jej prawdę. 

53 Słyszeliście, że aniołowie w niebie wiecznie słyszą Boski koncert. Kiedy myślisz o tym symbolu, 

strzeż się, abyś nie uwierzył, że w niebie również słyszysz muzykę podobną do tej, którą przywykłeś 

słyszeć na ziemi. Ten, kto tak myśli, uległ całkowitemu błędowi materializmu. Z drugiej strony, ktokolwiek 

myśli o harmonii z Bogiem w tym boskim koncercie, gdy słyszy muzykę nieba i błogość aniołów, gdy ją 

słyszą, będzie w prawdzie. 

54 Ale jak to jest, że niektórzy tego nie rozumieją, mimo że każdy z was ma w swojej duszy dźwięk 

Uniwersalnego Koncertu? Jak to jest, że niektórzy, którzy słyszą to słowo nie rozumieją go, nie czują go, 

lub źle interpretować? 

55 O umiłowane dzieci, wy, którzy jesteście słabi w swoim zrozumieniu, szukajcie światła w 

modlitwie. Pytajcie mnie w waszych medytacjach, bo jakkolwiek wielkie mogą być wasze pytania, będę 

wiedział, jak wam odpowiedzieć z wieczności. Ja z kolei będę zadawał wam pytania, aby światło prawdy 

mogło świecić między Mistrzem a uczniami. 

56 Niebiańska muzyka to obecność Boga w tobie, a pośród tego koncertu, gdy osiągniesz prawdziwe 

wzniesienie, które jest duchowym pięknem, twój dźwięk będzie rozbrzmiewał. To jest muzyka nieba i 

pieśń aniołów. Kiedy doświadczasz i odczuwasz to w ten sposób, prawda odbije się w twojej istocie i 

poczujesz, że Bóg jest w tobie. Życie zaoferuje wam wieczny i boski koncert, a w każdym z jego dźwięków 

odkryjecie objawienie. 

Nie słyszeliście jeszcze pięknych dźwięków w ich doskonałej harmonii, czasem słodkich, czasem 

potężnych. Jeśli raz je dostrzeżesz, będą ci się wydawać niewyraźnymi tonami, których nie możesz 

połączyć. Nie uświadomiliście sobie w pełni piękna, które w sobie zawierają. Musisz zostawić za sobą 

zmysły, namiętności i cienie materializmu, aby móc usłyszeć koncert Boga w swojej duszy. 

57 Dlaczego uważacie mój dialog z wami za niemożliwy, chociaż otrzymujecie przejawy 

wszechświata? Jak to możliwe, że wibracja mojego ducha poprzez ludzki umysł wydaje się wam 

niemożliwa, choć wszyscy jesteście pełni myśli Bożych? Jak to może być niemożliwe dla Boga, aby mówić 

do ciebie potajemnie, choć aniołowie, światy, przestrzenie i wszystkie rzeczy stworzone są pełne go? 

Dlaczego nie miałbym wziąć w posiadanie twojej duszy, albo dlaczego miałbym zostawić ją samą sobie? 

Czy nie uświadomiliście sobie, że byłoby to rzeczywiście niemożliwe? 

58 Słuchajcie mnie dobrze: Ja jestem Mistrzem, ta planeta jest szkołą dla duszy. Życie i Moje nauki są 

doskonałym tematem. Czy naprawdę wierzycie, że mógłbym porzucić Moje obowiązki i że mógłbym 

zapomnieć o Moich uczniach? 

59 Ludzie, powtarzam wam, że dźwięki Boskiego koncertu rozbrzmiewają wokół was i konieczne jest, 

by wasze dusze wzniosły się, by dostrzec ich harmonię. Jeśli tak nie jest, pozwolicie tym dźwiękom dalej 

wibrować w przestrzeniach świata w oczekiwaniu na innych, którzy dobrze wiedzą, jak je odbierać. 

60 Chcę, abyście nabyli otwartość na to, co duchowe, abyście mogli tym osłodzić sobie przygnębienie 

tu, na tej ziemi, gdzie tak płaczecie i cierpicie. 
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61 Nie słuchajcie tych, którzy zaprzeczają prawdzie, że Ja jestem w was i z wami. Obudźcie się i 

wsłuchajcie się w tę część Mojego koncertu, którą daję wam dzisiaj do usłyszenia. Wasze uszy były 

gotowe tylko do słuchania echa lamentów i ryku wojen tej ludzkości, które są najlepszym dowodem 

waszego rozłamu i braku harmonii. Dowód ten możecie znaleźć wszędzie i we wszystkich dziedzinach 

waszego ludzkiego życia. 

62 Bratobójcza wojna i wojna ideologiczna osiągnęły punkt kulminacyjny. Wielcy i mali, silni i słabi, 

wierzący i niewierzący dryfują w morzu zamieszania. Lecz przycinanie jest w zasięgu ręki, a zaprawdę 

powiadam wam: Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte. 

63 Ból, czas i prawda będą nieubłaganym sierpem odcinającym chwasty od korzeni, które później 

zostaną wrzucone do ognia mądrości, gdzie wszystko, co fałszywe, zostanie strawione. 

64 Pośród tego chaosu są też tacy, którzy wątpią w Moją miłość. Na to ja wam mówię: Jak mam 

porzucić ten świat, skoro tylko ja mogę uspokoić fale tego niespokojnego morza? 

65 Nie zapominajcie, że ilekroć znajdziecie się w ciemności, przyjdę wam z pomocą, bo jestem 

Światłością świata. 

66 To ludzie wywołują burze, ale Moim obowiązkiem jest nauczyć ich pokoju. I to właśnie czynię w 

obecnym czasie z Moją Nauką, która zawsze zstępowała jako słodki i harmonijny koncert, jako poselstwo 

pochodzące z tego Królestwa miłości i sprawiedliwości. 

67 Będę nadal przemawiał do waszych serc. Niebo również chce dać o sobie znać w waszym świecie. 

Pozwól mu to uczynić poprzez twój intelekt. 

68 Oddzielenie Stwórcy od Jego stworzeń jest niemożliwe, niemożliwe jest, aby istniał jakikolwiek 

dystans między Chrystusem a ludźmi, tak jak żadne ciało nie może istnieć bez głowy, ani słońce bez 

planet. 

69 Jeśli kochasz prawdę, piękno, którym cieszysz się w swoim istnieniu, będzie wielkie. A gdy 

osiągniecie tę świętą wolność, którą ofiaruję waszej duszy, będziecie podróżować przez niebiosa, 

przestrzenie i światy za pomocą waszej zdolności myślenia. 

70 Pocieszam was w tym czasie ucisku, który został zapowiedziany dawno temu przez proroków. 

Roque Rojas, Mój posłaniec w tym czasie, mówił wam o próbach, które wkrótce nadejdą, i od Mojego 

pierwszego głosiciela dałem wam do zrozumienia, że proroctwa teraz się wypełnią. 

Ci, którzy Mnie słuchali nawet w owych dniach, pamiętają, że Mistrz powiedział wam: Oto życie się 

odmieni, a ludzkość będzie piła bardzo gorzki kielich. Narody będą się wzajemnie lekceważyć. Rodzice 

będą źle oceniać swoje dzieci, a dzieci będą źle oceniać swoich rodziców. Mąż odrzuci swoją żonę, a ona z 

kolei będzie grzeszyć przeciwko towarzyszowi życia, a wiele dzieci, choć mają rodziców, będą rosnąć jak 

sieroty. W wyniku deprawacji, która będzie się szerzyć oraz głodu i grzechu, który będzie wzrastać, wielu 

ludzi umrze. 

71 I oto w ciągu kilku lat wszystkie te katastrofalne wydarzenia zmiotą życia, domy, narody, 

wierzenia i instytucje jak szalejący potok. Raz po raz mówię tym, którzy Mnie słuchają, aby czuwali i 

modlili się, aby nie zostali porwani przez ten potok. 

72 Czuwajcie nad cnotą waszych rodzin i nad pokojem waszych domów. Zobacz jak nawet 

najbiedniejsi mogą stać się posiadaczami tego skarbu. 

Uznajcie, że rodzina ludzka jest ucieleśnieniem rodziny duchowej: w niej mężczyzna staje się ojcem, a 

więc jest prawdziwie podobny do swego Ojca Niebieskiego. Kobieta, o macierzyńskim sercu pełnym 

czułości, jest obrazem miłości Boskiej Matki, a rodzina, którą razem tworzą, jest ucieleśnieniem Duchowej 

Rodziny Stwórcy. 

Dom jest świątynią, w której najlepiej można nauczyć się wypełniać moje prawa, jeśli rodzice byli 

gotowi pracować nad sobą. 

73 Przeznaczenie rodziców i dzieci jest we Mnie. Ale zarówno na jednych, jak i na drugich spoczywa 

obowiązek pomagania sobie nawzajem w ich zadaniach i obowiązkach pokutnych. 
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74 Jakże łatwy byłby krzyż i jak znośna byłaby egzystencja, gdyby wszyscy rodzice i dzieci kochali się 

wzajemnie! Najtrudniejsze próby zostałyby złagodzone przez miłość i zrozumienie. Ich poddanie się 

Boskiej Woli zostanie nagrodzone pokojem. 

75 Pierwszą instytucją na ziemi było małżeństwo, bo związek ten został uświęcony przez Stwórcę od 

pierwszej kobiety i pierwszego mężczyzny. Przez cały czas moje Prawo i moje objawienia mówiły wam o 

wielkości tego zadania. 

Kiedy byłem z wami na ziemi, podobało mi się odwiedzanie małżonków i rodzin. Moja Obecność w 

tych domach uświęciła ten związek i pobłogosławiła jego owoce. Rozmawiałem z dziećmi, młodzieżą i 

dorosłymi, rozmawiałem z dozorcą domu i ojcem rodziny, ze służącą, gospodynią i matką. Trzeba było 

bowiem wszystko odnowić i dać nowe światła na drogę życia w tym świecie, która jest etapem rozwoju 

życia duchowego. 

Moje słowo było przeznaczone dla wszystkich. I tak, gdy tylko przemawiałem, matki przychodziły 

pośpiesznie z dziećmi za rękę lub na rękach. Kiedy te proste serca usłyszały, jak Jezus powiedział do nich: 

"Kto zna Syna, zna i Ojca", poczuły, że w tym słowie usłyszały Boga i z głębi serca powiedziały do Mistrza: 

"Alleluja, Ty jesteś Mesjaszem, na którego czekaliśmy! Niech będzie pochwalony Ten, w którego imię 

przychodzisz". 

76 Wraz z moim przyjściem nastała nowa era, ale moje słowo jest zasadniczo takie samo. 

Przypomina ci to, o czym zapomniałeś, uczy cię nowych nauk i podnosi twoje życie, zbliżając je do 

doskonałości. 

77 Jeśli żylibyście w Moim Prawie, czy myślicie, że zmaterializowałbym się przejawiając się w tej 

formie? 

78 Pielęgnuję Moim słowem ziarno, które zasiałem w innych czasach. Ale w tej formie będę mówił 

tylko do 1950 roku. Potem nadal będę pielęgnował waszą duszę, lecz Moje przejawy będą bardziej 

subtelne i wywyższone. 

Dziś przyszedłem przypomnieć wam o pewnych zasadach, które zostały podeptane przez ludzi. Za 

Moją niebiańską radą, błogosławię teraz ponownie małżeństwo i rodzinę. Lecz żeby poszerzyć wasze 

duchowe horyzonty i zapobiec popadnięciu w egoizm, uczę was, żebyście zaczęli tworzyć w tym narodzie 

prawdziwą duchową rodzinę, której Ojca będziecie oglądać w nieskończoności, a w świecie będziecie 

wtedy uważać wszystkich waszych sąsiadów za braci i siostry. 

79 Czy nie sądzisz, że ten, kto spełnił swój obowiązek wobec swoich krewnych, poczuje się silniejszy i 

bardziej godny, aby opuścić swój dom, swój lud, a nawet swój naród, aby szerzyć moją naukę swoimi 

słowami i swoim przykładem? 

Nie martw się, bo mówię ci, że musisz opuścić swój dom i swoją ojczyznę. Mówię wam, że będę 

czuwał nad tym, co zostawicie, i nie trzeba będzie brać drugiego tobołka podróżnego. 

Wcześniej przygotuję ścieżki, drzwi i serca, abyście mogli wypełnić swoją misję. Nie czeka Cię żadna 

krwawa ofiara, choć będziesz musiał poświęcić niektóre ze swoich satysfakcji. Rodzina, z której jedno z 

dzieci wyjeżdża na prowincję, będzie błogosławiona. 

Mówię wam o tych rzeczach, które mają nadejść, ponieważ pozostały jeszcze tylko trzy lata, w których 

daję wam Moje słowo, i zostawię was przygotowanych, aby nikt was nie zwiódł. Twój dar intuicji będzie 

cię prowadził w tych czasach, abyś wiedział, dokąd iść i jaką drogą. 

Uczniowie nie będą szli sami, ponad nimi będzie szedł wielki legion duchów światła, które będą ich 

wspierać, a przede wszystkim Eliasz, duchowy pasterz, będzie oświetlał drogi i strzegł swoich owiec. Moja 

wola objawi się w waszych dziełach. 

80. Nie jesteście jedynymi, na których spocznie ta praca. W zaświatach ci, którzy wcielą się po was, są 

już gotowi do kontynuowania waszego siewu. Świat się zmieni, ale nie w jednej chwili. 

81. Rozważajcie moje słowo, aby stało się światłem w waszych umysłach. Wy, ludzie, gdy poznacie 

miejsce, jakie zajmujecie w stworzeniu Ojca i zadanie, jakie macie do wykonania, będziecie wiedzieli, że 

waszym przeznaczeniem jest kochać i błogosławić na wieki. 
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Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 200  
1 Bramy królestwa niebieskiego są otwarte dla każdego, kto chce otrzymać jego dobrodziejstwa. To 

królestwo jest w duchu człowieka. 

2 W waszym duchu i w moim odbywa się uroczystość, gdy przygotowujecie się do otrzymania 

moich przesłań światła. 

3 Przyjmijcie chorych, strapionych i potrzebujących duchowej miłości, bo u mnie znajdziecie 

uzdrawiający balsam, światło i moc, której tak bardzo wam brakowało. 

4 Kocham was i dlatego posyłam wam Moje światło, aby usunęło wasze cierpienia, troski i lęki, 

abyście czuli się otuleni Moją miłością, chronieni i zachowani od wielorakich niebezpieczeństw, które na 

was czyhają. Źródło miłosierdzia mojego przelewa się, aby cię uleczyć na duszy i ciele, a to, co ci czynię, 

czynię na tym świecie i na wszystkich światach. Bo Mój Duch Pocieszenia zstąpił na wszystkie światy, 

gdzie mieszkają Moje dzieci. 

5 Jeśli karmicie się Mną, jeśli umiecie Mnie przyjmować, nie będziecie już mogli się Mnie wyprzeć, 

nie będziecie już wątpić ani lekceważyć tego Chleba, który dał wam życie, a wasza egzystencja stanie się 

nieustannym świadectwem wdzięczności i miłości. 

6 Czy masz jakiekolwiek pojęcie o radościach obiecanego Królestwa Niebieskiego? Chcieliście 

stworzyć w swoich umysłach obraz tego, jak wyglądałoby życie istot doskonałych, i mówicie o pieśniach, 

pięknie, czystości i miłości. Ale teraz mówię wam, że w tym świecie panuje doskonała harmonia. 

7 Powinniście wiedzieć, że w końcu wszyscy będziecie częścią tego koncertu, że będziecie 

uczestniczyć w tej błogości, gdy udoskonalicie się i przyjdziecie do mnie. 

Wtedy spotkacie się ze mną, a ja będę na tronie czci, którą mi oddajecie. 

Ale ta niebiańska muzyka rozbrzmiewać będzie w waszej duszy, gdy odkryjecie Moją obecność w 

sobie i zachwycicie się kontemplacją Mojego dzieła, Mojego stworzenia, które postawię wam przed oczy, 

abyście stali się jego uczestnikami. Gdy będziesz ze mną, dostrzeżesz najpiękniejszą harmonię, a 

najsłodsza pieśń wzniesie się z twego ducha do mojego. 

8 Wtedy, gdy poczujecie, że Moja Obecność jaśnieje w was w ten sposób, odkryjecie koncert w 

każdym kroku, objawienie w każdym dźwięku i będziecie tak blisko Mnie, że w końcu uznacie Mnie za 

jedyny powód i jedyny cel waszej egzystencji. Przyjmę was tak, jak przyjmuje się wędrowca, który dotarł 

do ostatniego etapu swej wędrówki i jest świadomy swego osiągnięcia i tego, co go czeka. 

9 Ludzie, nie słyszeliście jeszcze tej muzyki pięknych dźwięków, ponieważ nie zdążyliście jeszcze 

zdematerializować swoich dusz. Koncert rozbrzmiewa poza światem, do którego udało Ci się dotrzeć. Ale 

Ja przygotowuję drogę, abyście wkrótce mogli przyjść do Mnie. 

10 Dlaczego uważacie Moje objawienie się poprzez intelekt człowieka za trudne? Czy wątpisz, że 

zawsze mogę być w kontakcie z twoją duszą? Kiedy 

Jak możecie myśleć, że jestem odległy lub że jestem obojętny na wasze cierpienia, chociaż jestem 

waszym Mistrzem, waszym Lekarzem i waszym Ojcem? 

11 Posłuchaj: Zbliża się bitwa światopoglądów. 

Dusze wcielone i bezcielesne mieszają się w morzu zamętu. Wszyscy przedstawiają swoje żniwo bólu i zła. 

Wszyscy starają się ranić i zabijać jedni drugich, wszyscy dokonują dzieła zniszczenia, ale ból dotknął ich 

podobnie. 

W obecnym czasie, żniwiarz jest obecny z misją ścinania każdego drzewa, które nie przynosi dobrego 

owocu. W tej wielkiej bitwie zwycięży tylko sprawiedliwość i prawda. 

Wiele kościołów zniknie, niektóre pozostaną. W jednych będzie świecić prawda, w innych tylko fałsz. 

Ale sierp sprawiedliwości będzie nadal ciął, aż każde nasienie, które istnieje na ziemi, zostanie osądzone. 

12 W tych czasach ci, którzy się uduchowili, osiągną ideał, wzniesienie i ta wiedza da im prawdziwą 

mądrość. Nie będziecie potrzebowali ludzkich nauk, aby was poprowadzić. Bowiem dusza dostatecznie 

przygotowana poprzez moje nauki będzie mogła wyjawić wam wszystko, co powinniście wiedzieć. 
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13 Przyjdą do mnie uczeni w prawie, filozofowie i kapłani, a ja im odpowiem i nawrócę ich moim 

słowem. Niektórzy nie będą w stanie mnie zrozumieć i będą zdezorientowani. Inni będą pokornie prosić 

mnie o przebaczenie. Oni nie beda prosic Mnie o dowód. Ale dam im ją, bo ich kocham i chcę, aby mnie 

rozpoznali. 

14 Kiedy naukowcy nie są w stanie odpowiedzieć ludziom, kiedy nie mogą rozwiązać swoich 

problemów i wątpliwości, przyjdą do mnie. Wtedy dowiedzą się, że czekałem na nich, aby ich pouczyć i 

pocieszyć. Dowiedzą się, że to słowo pochodzi od Chrystusa, od Tego, który wie, jak pieścić wszystkich 

strapionych i przemawia do wszystkich w tym samym języku pełnym miłości, w którym Mistrz nauczył 

was wzniosłego przykazania, które mówi: "Miłujcie się wzajemnie". 

15 Żyjecie w czasach oczyszczenia, a już słychać lamenty bólu. Ale właśnie ten ból posłuży wam do 

oczyszczenia się i do tego, byście mogli stać się filarami świątyni. A po was przyjdą nowi apostołowie. 

16 Będę z wami, aby was pocieszyć i dać wam wytrwałość, abyście mogli iść naprzód na drodze 

zadośćuczynienia. Chcę, abyście nieprzyjaciół zamienili w przyjaciół, abyście w walce mogli zdobyć 

Królestwo Niebieskie, gdzie otrzymacie owoce wszystkich waszych dzieł. 

17 Mówię do was w ten sposób, abyście mogli przemienić swoje serca, bo waszym przeznaczeniem 

jest kochać i błogosławić. Żyj tak, jak żył Jezus, zawsze w jedności z Ojcem, w doskonałej harmonii z 

wszystkimi istotami stworzenia. 

18 Kiedy robisz coś dobrego, kiedy pieścisz porzucone dziecko, wspierasz kogoś w potrzebie lub 

chronisz bezbronną istotę, czy nie słyszysz w sobie głosu, który cię błogosławi i zachęca, byś dalej podążał 

tą drogą? Czyj to głos? Jest to sumienie. Jest to głos Ojca, który nagradza dziecko za to, że wzięło go sobie 

za przykład. 

19 Jeśli chcecie stać się godnymi dziećmi mojej Boskości, pierwszymi dziedzicami mojej chwały, 

musicie się wcześniej oczyścić, a wiecie już, że najlepszą wodą oczyszczającą są dobre uczynki. Mówię do 

was w ten sposób, abyście poczuli, że czekam na was w moim Królestwie, że dzisiaj jesteście na drodze, 

która prowadzi do Niego, ale że macie jeszcze długą drogę do przebycia. Chcę z każdego z was uczynić 

apostoła, a z każdego apostoła - mistrza. 

20 Zauważam, że ludzkość praktykuje swoje uwielbienie Boga w różnych formach. Ale powiem wam, 

że nie uważam żadnej wspólnoty religijnej za ważniejszą lub mniej ważną. Nauczyłem cię miłości, a 

prawda jest tylko jedna. 

Nie myślcie, że to kościół, ksiądz, czy wielu księży musi odkupić ludzkość. To Ja, mądry i kochający 

Pasterz, który was osłaniam, pocieszam i kocham was tak bardzo, że oddałem za was życie, aby was 

nauczyć drogi prawdy i życia. 

21 Gdyby ówcześni ludzie uwierzyli, że mogą mnie zobaczyć, jako 

chcieli odebrać Mi życie, zniszczyć je i sprawić, że Moja nauka zniknie, nie byli świadomi, że osiągają tylko 

to, aby dać Mi więcej życia i większą chwałę, uzyskaną dzięki ofierze. Z mojego krzyża błogosławiłem 

moich apostołów wszystkich czasów, wszystkich, którzy szli za mną tą samą drogą. 

22 Tak samo błogosławię was, którzy przyjęliście Mnie w obecnym czasie i przygotowujecie się do 

kontynuowania Mojego dzieła. 

23 Izraelu, znużony wędrowcze, przychodzisz pragnąc Moich słów, aby dopełnić swego 

przeznaczenia w Trzeciej Erze, a przychodzisz do Mnie z goryczą na ustach i bólem w sercu. Ty i twoje 

dzieci przebyliście tę niebezpieczną drogę, a dzisiaj, słysząc wezwanie Mojego Ducha, spieszycie się, aby 

przyjść z przekonaniem, że otrzymacie zachętę. 

24 Niektórych spotykam pokornie w oczekiwaniu na moje rozkazy. Inni czują wyrzuty sumienia w 

mojej obecności po tym, jak wiele zgrzeszyli. A jeszcze inni z ciekawością badają moje nauki i szukają w 

nich jakiegoś błędu, aby je potępić. Znam Cię i kocham Cię i przyjmuję wszystko w tym dniu. 

25 Skorzystam z pokornych, aby w krótkim czasie zanieść Dobrą Nowinę do serc, które na mnie 

czekają. Oczyszczam tego, który zgrzeszył, Moim słowem, które jest krystalicznie czystą wodą. Kiedy 

dowie się, że mu przebaczam i czynię go Moim uczniem, nawróci się i nie będzie więcej grzeszył. A tego, 

kto pyta i wątpi, oświecam i daję mu dowody, aby poznał prawdę i świadczył o Mnie. 
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26 Potem, kiedy będziecie już przygotowani, wyślę was do tych, którzy mają wykształcone umysły i 

są elokwentni. Jednak nie będziesz czuł się gorszy od nich, ani nie będziesz im zazdrościł, bo dałem ci 

wielkie zdolności duchowe. 

27 Nauka wkrótce się zatrzyma. Wielu uczonych będzie zaniepokojony i uznają swoją wiedzę za 

bezużyteczne, ponieważ wiedza, którą nabyli nie doprowadziła ich do dobrobytu i spokoju duszy. Kiedy 

dojdą do tego wniosku, będą Mnie szukać, będą chcieli poznać istotę i cel życia duchowego, i będą prosić 

Mnie, abym pokornie pozwolił im wniknąć w Moje tajemnice, a Ja pozwolę im wniknąć tak daleko, jak 

będzie to Moją wolą. 

28 Ci, którzy pójdą za mną najbardziej, będą biedni, wydziedziczeni. Następnie, gdy otrzymają ten 

wielki skarb duchowej wiedzy, którą Moje Słowo rozdaje w obfitości, wyruszą pełni miłości, aby nieść 

świadectwo Mojego przyjścia do świata w tym czasie. Niektórzy pojawią się jako prorocy, inni będą 

zdobywać serca darem słowa, a wszyscy będą czynić dzieła miłości wśród ludzi. 

29 Te narody, które zostały wzgardzone, te ludy, które owijają się w łachmany, obudzą się, będą 

mnie kochać i służyć ludzkości. Wśród nich są wielkie dusze oczyszczone w bólu. W rdzeniu tych stworzeń 

ukryci są Moi wysłannicy, Moi apostołowie. Wezwę wszystkie narody i w krótkim czasie ci, którzy 

zrozumieją natchnienie Mojego słowa, przyjdą do Mnie, aby być Moimi pionierami. 

30 Izraelu, tam są twoi bracia w broni, którzy czekają na moje rozkazy i żyją w chaosie. Podczas gdy 

jedni błagają o pokój, inni żądają unicestwienia. Tęsknią za nowymi horyzontami, za nowymi ziemiami, 

tęsknią za emigracją do innych ciepłych krajów, by tam stworzyć swój dom i móc rozwijać swoje dusze w 

wypełnianiu Boskich Praw. 

31 Niedoskonałości w praktyce religijnej ludzi znikną proporcjonalnie do tego, jak wer-. 

duchowość przenika serca i dusza, zmęczona swoimi fałszywymi bożkami, tęskni za Moją obecnością, za 

Moim słowem. Nie będą Mnie wzywać na brzegach rzek, ani na górach, ani w dolinie, ani na pustyni. 

Będą mnie szukać na dnie swoich dusz i tam zbudują świątynię, w której będą mnie kochać. 

32 Zobaczycie, jak wielu ludzi, którzy byli potężni na ziemi, zejdzie ze swojego poziomu społecznego i 

w tym stanie, po wielkich próbach, które będą jak kamień probierczy dla ich dusz, zapragną Mojej Nauki, 

a dzięki swoim cnotom powstaną i poznają prawdziwą wartość darów, którymi obdarzyłem człowieka. W 

roku 1950 wiele z tych przepowiedni się spełni. 

33 Wiele serc, które były jak jałowe pola, wyda owoc. Ale wam, których dzień po dniu 

pielęgnowałem, mówię: Przygotujcie się i bądźcie gotowi do rozproszenia mojego nasienia. 

34 Po tym roku będą spory wśród "ludu Izraela" i tylko ci, którzy pozostali czujni, modlący się i 

pracujący według moich praw, będą ochroną dla innych. 

35 Dałem wam światło, abyście mogli bezpiecznie chodzić i pouczać swoich bliźnich. 

36 Bądźcie błogosławieni wszyscy ─ zarówno ci, którzy mnie teraz słuchają, jak i ci, którzy są jeszcze 

daleko od mojego objawienia. 

37 Czas, który przeżywacie, jest czasem walki, walki duchowej i walki światopoglądów. 

38 To wskazanie jest konieczne, ponieważ będziecie musieli stanąć przed tymi, którzy nieustannie 

starają się przeniknąć tajemnicę nauk. Podobnie staniesz przed tłumem mężczyzn i kobiet różnych 

wyznań, a potem odkryjesz, że w każdym kościele czy denominacji są ludzie dobrej woli, którzy 

podejmują wysiłek, bo ich działania zawierają doskonałość. 

39 Łaska moja jest dla wszystkich, bo widziałam w świecie ludzi, że wszyscy, choćby na chwilę, mają 

serca rozpalone miłością do Mojej Boskości. 

40 Rozproszeni po całej ziemi są ci, którzy wciąż starają się czynić dobro i szukają sposobu, by być 

użytecznymi dla swoich bliźnich. Zaprawde, powiadam wam: "Kazdy, kto ma to postanowienie, jest u 

Mnie. 

41 Mówiłem wam że nadejdzie czas gdy światło pojawi się we wszystkich miejscach, we wszystkich 

krajach, na wszystkich kontynentach. To światło będzie świecić zgodnie z duchowego szkolenia 

człowieka. Ale przez to samo, nowa i bardziej dokładna koncepcja Stworzenia zostanie uformowana, 

nowa koncepcja duchowości. W ten sposób rozpocznie się nowy etap rozwoju duchowego. 
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42 Kiedy wszyscy inteligentni ludzie w końcu się zjednoczą, ich koncepcja Boskości, Wieczności i 

Duchowości zostanie wyjaśniona. Ludzie będą przechodzić przez wiele prób. Ale kiedy to się skończy, 

prawda wyjdzie na jaw jeszcze bardziej. A prawda, która jest zawsze krystalicznie czysta i głośniejsza, 

będzie mogła być zrozumiana przez wszystkich. W ten sposób duchowe zjednoczenie stanie się 

rzeczywistością. 

43 Nauka, którą wam objawiłem i zasady, które wam dałem, będą powszechnie uznawane. 

Pamiętajcie jednak, że to znaczenie Mojego słowa, a nie forma wyrazu, jest tym, co musicie przekazać. 

44 Nie bądźcie zaniepokojeni tym, że zmienia się zewnętrzna forma waszego uwielbienia. Bo 

zaprawdę powiadam wam, nadejdzie czas, gdy zrozumiecie, że tylko istota i czystość waszych czynów 

dotrze do Ojca. 

45 Przyjdzie do ciebie wielu twoich kolegów, którzy, jeśli dogłębnie zrozumieją spirytyzm, zmuszą cię 

do porzucenia nawet ostatniego śladu fanatyzmu kultowego, który możesz zachować. 

46 Kiedy zbliżam się do was i daję o sobie znać przez głosiciela, odkrywam tych, którzy słuchają bez 

zrozumienia i bez uczucia. Także tych, którzy przyszli tylko powodowani ciekawością. Niektórzy próbowali 

wystawić świat duchowy na próbę. Wiele z nich nie ma odpowiedniego szacunku. Ale jak oni mogli tak 

wierzyć w nadprzyrodzone, które potwierdza się na ich oczach? Czy mogliby dać sobie jakieś rozsądne 

wytłumaczenie tego, co się dzieje, jeśli nie przypisują tego cudu wyższej mocy? Jakiego wyjaśnienia, czym 

jest ta praca, mogliby udzielić temu, kto ich pyta? 

47 Ten, kto ma wiarę, bierze z tych miejsc błogosławioną wodę i za jej pomocą czyni cuda. Ale Mistrz 

pyta cię: Czy w tej wodzie naprawdę istnieje nadprzyrodzona moc? Zaprawdę, powiadam wam: Moc nie 

jest w wodzie, lecz w was samych, w wierze i w prawości waszych uczynków. Albowiem Pan jest w was, 

jak w naturze i w całym stworzeniu. Pamiętajcie, że powiedziałem wam wtedy: Wiara wasza zbawi was. 

48 Ja jestem wiecznym cudem, który daje światło waszemu intelektowi i porusza wasze uczucia, aby 

skierować je na drogę dobra. Ale człowiek zażądał więcej od swego Ojca, chcąc widzieć, słyszeć i chwytać 

rękami to, co powinien postrzegać tylko poprzez wrażliwość swojej duszy. Ale z miłości poddałem się 

Moim dzieciom, bo mam dla nich zrozumienie i wychodzę im naprzeciw. 

49 Dlatego w tym czasie pozwoliłem zbliżyć się do was mojemu duchowemu światu i dałem wam 

dar, by mógł on przejawić się poprzez wasz intelekt, byście wszyscy mogli bezpośrednio być świadkami 

realizacji tych cudów i uwierzyć w moją obecność. 

Objawienie się istot duchowych będzie sprzyjać złośliwym interpretacjom ze strony zwiadowców 

mojego Dzieła, będą oni wykorzystywać to jako broń do szkodzenia wam, do oczerniania was i potępiania 

was jako czarowników. Ale gdy ta zapowiedź zasieje swoje ziarno, zniknie. Wtedy zobaczycie, że dary, 

którymi was obdarzyłem, będą nadal istnieć, a cuda będą się nadal zdarzać, ponieważ będziecie wtedy 

kierować swoimi krokami intuicyjnie, zawsze starając się, z pomocą moich nauk, jak najlepiej 

praktykować miłosierdzie. 

50 Zgłębiaj moje słowo, abyś mógł zrozumieć, że nie zalecam ci ustalonych zachowań. 

51 To jest moja esencja miłości, którą macie zachować i rozrzucić po ścieżkach życia. Nadejdzie 

bowiem godzina, kiedy nie będziecie już potrzebowali tych miejsc zgromadzeń. Uczynię siebie znanym na 

waszej drodze, w waszej sypialni, w górach, w każdym miejscu. Wasze pole będzie nieograniczone, aby 

praktykować miłosierdzie i udowodnić, że jesteście moimi uczniami. Bo i okoliczności życia będą dla 

każdego z was inne, ale zawsze dadzą wam okazję do czynienia dobra. Będziecie mogli czynić to dobro 

zarówno myślami, jak i czynami, słowami, a nawet spojrzeniem. 

52 Przyzwyczajcie się do tego, że sumienie jest sędzią waszych własnych działań, a to wskaże wam, 

jak powinniście pracować, żebyście wyrażali wszystko, co w was umieściłem. 

53 Jeśli widzicie, że wasi bracia i siostry w mojej pracy nie są w stanie wyjaśnić przyczyny moich 

objawień, wstańcie i wyjaśnijcie to. Posiadasz niezbędną do tego wiedzę. 

54 Nie dziwcie się, gdy przyjdzie chwila, że otoczą mnie tylko apostołowie wiary. Powiedziałem wam: 

"Wielu jest powołanych, lecz niewielu wybranych". Ale to nie dlatego, że wybieram jednych, a odrzucam 

innych. Dzwonię do wszystkich. Ale podczas gdy jedni pozostają ze Mną, inni odchodzą. 
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55 Wielu przyszło i jeszcze przyjdzie do mnie. Ale pozostaną tylko ci, którzy noszą w sobie ziarno 

miłosierdzia. 

56 To słowo nie jest przeznaczone wyłącznie dla ludzi, słyszą je również zastępy duchowe, ponieważ 

one, rozproszone po całej ziemi, mają do spełnienia misję. 

57 Zostawiam ci wolną wolę. Idź tam, gdzie chcesz, a poczujesz, że najbardziej podoba ci się tam, 

gdzie czujesz miłość. Jeśli Moje słowo nie przekonuje was poprzez głosiciela, szukajcie Mnie tam, gdzie w 

pełni Mnie czujecie. 

Każdy bowiem, kto idzie za Mną, będzie Mnie czuł w swoim sercu. 

58 Chcę was pojednać między sobą, zjednoczyć was, nigdy nie dzielić. Daję wam światło, abyście 

umieli odróżnić prawdę od fałszu, gdy nadejdzie chwila. 

59 Widzę was jako małe dzieci, które przychodzą spragnione ojcowskiego ciepła, albo przychodzą 

spragnione mądrości, która może je prowadzić na ścieżce życia. 

60 Jesteście mało znaczący, z pewnością, lecz z powodu waszej słabości, ponieważ nie skorzystaliście 

z lekcji, których wam udzielam na wiele sposobów na waszej drodze życia. 

61 Ten, kto zna Moje imię i Moje słowo, nie ma prawa nazywać siebie ignorantem, bezsensownym 

czy słabym. Czyż nie powiedziałem ci kiedyś w Moim słowie: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem?". Czego 

może wam brakować, jeśli będziecie kroczyć tą drogą miłości i jeśli będziecie się karmić światłem mojej 

mądrości? Słusznie, człowiek płacze w momencie swoich narodzin! Dusza już wie, że czeka na nią dolina 

łez. 

62 Dlaczego nie przekształcicie tego świata łez w krainę pokoju? Zrozumcie, że sens moich nauk 

prowadzi do tego pięknego celu: "Pokój na ziemi ludziom dobrej woli, pokój, który jest łaską i 

błogosławieństwem nieba, pokój, który ludzie mogą mieć przez posłuszeństwo przykazaniu miłości 

wzajemnej. 

63 To jest sekret osiągnięcia pokoju. Objawiłem ją światu, dałem jej klucz, który otwiera bramy tego 

Królestwa. Człowiek wie o tym bardzo dobrze, ale nie chciał osiągnąć pokoju, wielkości i wiedzy poprzez 

drogę miłości. Wolał zbudować świat według swoich wyobrażeń i pokój według swoich upodobań. 

64 Jego dzieło upadło, ponieważ nie zbudował go na fundamencie braterstwa w Bogu, dlatego dziś 

jego świat próżności się rozpada. Człowiek, w dumie z postępów swojej nauki, chciałby zaśpiewać pieśń 

triumfu swoim odkryciom. Ale zamiast tego słyszy, jak z jego piersi wydobywa się ból, przerażenie i żal, 

gdy czuje rezultat swojej pracy, w którą nie włożył żadnej miłości. 

65 Czy moje słowo wydaje ci się gorzkie? Mówi ci tylko prawdę. 

66 Słowo moje nie jest pokrzywą, jest pszenicą, nie jest ciemnością, jest światłością. 

67 Czyńcie moją wolę, a nie będziecie płakać. Żyj moją nauką, a poznasz szczęście. Miłujcie się 

wzajemnie, a będziecie żyli w doskonałym pokoju. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 201  
1 Ludzie: W tej Erze, w której Duch Prawdy wylewa swoje światło na każdą duszę, chcę by ci, którzy 

są przeznaczeni do słuchania mnie w tej formie, skupili się i zastanowili, gdyż tylko w ten sposób będą 

mogli zrozumieć Boskie przesłanie, które przyniosłem wam w tym czasie. To przesłanie jest księgą, którą 

odciskam w waszej duszy, jest to Boska interpretacja Prawa, które ludzkość otrzymała już w pierwszych 

czasach, jest to istota tego, co zawiera "księga siedmiu pieczęci", której tajemnicę odsłaniam wam 

stopniowo, oświetlając waszą duszę światłem Mojego słowa. 

2 Jutro, gdy zrozumiecie moją naukę, rozpocznie się walka. Nie będziesz już miał mojego słowa w 

tej formie, ale będziesz czuł moją obecność w swoim sercu. 

3 W Pierwszej Erze, Bóg napisał Prawo w kamieniu przez Mojżesza. Słowo Jezusa zostało napisane 

krwią w sercu człowieka. I w tej Erze będę zapisywał Moje objawienia w twojej duszy poprzez światło 

natchnienia. 

4 Jeśli wątpicie wobec niedoskonałości tych nadawców, przez których Ja daję znać o sobie, nie 

trwajcie w tej niepewności. Zastanówcie się, uspokójcie się i idźcie naprzód, gdyż Moim pragnieniem jest, 

abyście uświadomili sobie wielkość i prawdziwość, którą zawiera Moje Objawienie. 

5 Konieczne jest, aby ten lud był silny i uduchowiony, gdy wyruszy do prowincji, plemion, wiosek, a 

nawet narodów, aby głosić Dobrą Nowinę. Dzisiaj jesteście jeszcze nieświadomymi dziećmi, które z 

utęsknieniem czekają na moment wypełnienia swojej misji, ale nie znają jeszcze pułapek i prób, które 

czekają na nich po drodze. Ale każdy, kto jest pełen wiary i miłości, będzie w stanie przetrwać burze i 

będzie odrętwiały na swój własny ból, ale nie będzie obojętny na potrzeby ludzi. 

6 Moje nauczanie w tym czasie było długotrwałe, ponieważ chciałem dać możliwość, aby wielu 

mnie usłyszało, wypełniając w ten sposób obietnicę, którą dałem wam w minionych czasach, że każde 

oko, grzeszne czy nie, ujrzy mnie duchowo, ożywiając w ten sposób waszą nadzieję i ufność we mnie. 

7 Moją wolą było, aby zostało spisane słowo, które wam przekazuję, ponieważ są w nim 

przepowiednie, zapowiedzi, przesłania, które mają być znane ludziom jutra. Często bowiem zawodzi cię 

pamięć. 

8 Moje Słowo tworzy oświecony lud, który będzie obejmował mężczyzn i kobiety na całym świecie, 

a ich siła będzie oparta na ich duchowości. Temu ludowi powierzam przywrócenie pokoju na świecie, 

sprawiedliwości, moralności i prawdziwej wiary. 

9 Dzisiaj ludzkość jest uśpiona w wyglądzie. Ale z prawdziwym zdziwieniem zobaczycie, jak niektóre 

wspólnoty, kiedy usłyszą głos Moich posłańców, otworzą drzwi swoich serc, jak kwiaty otwierają się, aby 

przyjąć ciepło i pieszczotę promieni słonecznych. Wy, którzy mnie teraz słuchacie, już jesteście częścią 

tego ludu, który w przyszłości będzie wzrastał, aż obejmie całą ziemię. Waszym zadaniem jest 

napominanie ludzi, aby porzucili swój materializm, aby głosili dialog ducha z duchem i aby utrzymywali 

swoich bliźnich w wierze, gdy wielkie próby są nad nimi warzone. 

10 Tłumy, które usłyszały moje słowo w tym czasie, są tylko małą częścią ludzi, którzy powstaną 

jutro. Jej obowiązkiem jest trwanie w jedności, pomimo prób i burz, które mogą ją dotknąć. Gdyby się 

rozproszył, przegrałby bitwę, zgasłaby gwiazda, która prowadziła go do tej pory, i przepadłby w ogromnej 

samotności pustyni. Jakie byłoby świadectwo, które by ono dawało mojej prawdzie? Jaki przykład 

dawałby swoim bliźnim? 

11 Umiłowani uczniowie, pamiętajcie: skoro zstąpiłem, aby mówić do was, czyniąc Moją Boską 

Obecność i Słowo odczuwalnymi przez was, wasz Mistrz musi zamierzać wielki akt zbawienia. Ale wy, 

których nauczałem i kochałem, nie możecie w żaden sposób pozbawić Moich Boskich nauk ich mocy. 

12 Uczniowie, jeśli chcecie posiąść dary duchowe, niech miłość i pragnienie czynienia dobra będą 

tym, co daje wam to pragnienie. Nie starajcie się posiąść mojej łaski tylko z zamiarem schlebiania swojej 

próżności, bo wtedy poczujecie się nieco lepsi od swoich bliźnich. Nie szukajcie szczęścia w tych darach za 

pomocą lichwy. 
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Zaprawdę powiadam wam, gdy tylko miłość oczekuje jakiejś zapłaty, od tej chwili przestaje być 

miłością. A gdy tylko korzyść, którą ktoś czyni, ma na celu otrzymanie za nią nagrody, nie jest już 

korzyścią. Dlatego zwracam wam uwagę, że jeśli pragniecie posiąść jeden z tych darów, to miłość musi go 

w was zaszczepić. 

13 Każdy, kto chce iść za Mną tą drogą, musi uwolnić swoje serce od wszelkiego egoizmu, od 

wszelkiego egoizmu i próżności. Tylko z czystym sercem można odczuć Moją miłość. 

14 Kiedy zauważę, że ktoś z was jest zajęty spełnianiem dobrego uczynku, prosząc w modlitwie o 

pomoc dla potrzebującego, i widzę, że jego serce jest pełne smutku z powodu bólu bliźniego, Moja Boska 

miłość daje mu kroplę Mojego uzdrawiającego balsamu i udzielam mu cudu, o który prosił. 

15 W tym momencie dziecko, które jest odpowiedzialne za swoje 

Jeśli ktoś wstawił się do Ojca za swoim bliźnim, to jest to wielka radość, ponieważ dał to, o co go 

proszono, potrzebującemu, który otrzymał moje dobrodziejstwo. Jeśli natomiast ten, kto ma na swojej 

drodze życia zadanie praktykowania czynnej miłości bliźniego, nadużywa swoich darów dla celów 

egoistycznych, to - nie zdając sobie z tego sprawy - pozbawił się łaski Ojca i nie może już nic dać; oszukuje 

więc siebie i oszukuje swoich bliźnich. Ten zły "pracownik" sieje na swojej drodze tylko kąkol zamiast 

pszenicy. Po dokonaniu złych uczynków, pozostaje mu bardzo gorzki smak, niezadowolenie, niepokój i nie 

może odkryć w miłym obliczu swego Ojca tego miłującego uśmiechu, który błogosławi i potwierdza jego 

uczynki, ani nie może sprawić, by jego brat odczuł wpływ jego duchowych darów. 

16 Jeśli chory człowiek został uzdrowiony, lub strapiony otrzymał pocieszenie, lub zdarzył się cud, to 

nie było to spowodowane tym "pracownikiem", ale nieskończonym współczuciem Ojca dla 

potrzebującego, który w swej niewiedzy złożył całą swą ufność w złym uczniu Pana. Niemniej jednak, zły 

sługa przypisuje cud, kiedy to się stało, do jego wstawiennictwa, do jego darów duchowych, i używa tego 

świadectwa, aby zwiększyć liczbę tych, którzy ufają w nim. Moja sprawiedliwość musi ich wtedy ukarać, 

aby mogli ograniczyć swoje błędne kroki, zastanowić się nad fałszywością swoich uczynków i powrócić na 

właściwą drogę. 

17 Błogosławieni są ci, którzy przy pierwszym nawiedzeniu przez moją sprawiedliwość żałowali 

swoich przewinień, postanowili nie iść drogą swoich odchyleń i starali się zadośćuczynić za wszystkie 

swoje przewinienia, ponieważ dowiedli, że zadowolenia duszy są nieporównywalne z ziemskimi. Inni 

nisko cenili sobie pokój, jaki dobre dzieło pozostawia w sercu, przyjmowali pochlebstwa lub marną 

zapłatę monetą i zbyt późno zrozumieli, że to pierwsze czyni duszę wielką, a to drugie czyni ją małą i 

poniża. 

18 Każdy, kto jest "robotnikiem na Moich polach", musi wiedzieć, że Ja go posłałem, aby świadczył o 

Mnie. Aby jednak jego świadectwo było prawdziwe, musi on być usprawiedliwiony przez swoje uczynki, 

przez akty miłosierdzia, przez dobre słowa i dobre myśli, przez które dba o czystość swego serca, abym 

mógł się w nim objawić. 

19 Kiedyś powiedziałem ci: "Kto zna Syna, zna Ojca", przez co chciałem ci powiedzieć, że przez Moje 

dzieła na ziemi możesz rozpoznać miłość, którą twój Ojciec zawsze cię obdarzał. Teraz mówię wam, że 

chcę być poznany po uczynkach moich uczniów. 

20 Kiedy ten lud wreszcie mnie zrozumie i skieruje swoje życie zgodnie z tą nauką, obejmując swój 

krzyż z prawdziwą miłością, ludzie się przebudzą, uświadomią sobie swoje uczynki i będą musieli 

przekonać się, że to prawda ich prowadzi. Wtedy będą uważać Moje Dzieło za Boskie Objawienie, 

podobnie będą je nazywać religią, doktryną lub światopoglądem. 

21 Poznajcie i zrozumcie, o uczniowie, na czym polega misja, którą wam wskazałem. Pamiętajcie o 

waszej odpowiedzialności i badajcie każde z waszych dzieł, aby wszystkie były zgodne z prawdą Mojej 

nauki. 

22 W wielu społeczeństwach, zakonach i zgromadzeniach ludzie nazywają siebie nawzajem 

"bratem". Ich usta wymawiają pełne miłości słowo "brat", zazwyczaj nie czując go w sercu. 

23 Zaprawdę powiadam wam, gdybyście poświęcili czas na zanurzenie się w znaczenie tego słowa, 

odkrylibyście źródło życia, z którego się wyłoniliście. Zrozumielibyście Moją Boską czułość, a to wszystko 
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sprawiłoby, że zadrżelibyście ze skruchy, myśląc o dystansie, w jakim żyliście między sobą, o obojętności, 

z jaką patrzyliście na tych, których nazywaliście obcymi, i o zniewagach, jakie ciągle sobie nawzajem 

zadawaliście. 

24 Kiedy przyszedłem na świat, aby żyć z ludźmi, zrobiłem to, aby nauczyć was, jak być braćmi. 

Przyjąłem ciało w Maryi i nazwałem was moimi braćmi, aby wam pokazać, jak macie się wzajemnie 

miłować. Całe moje nauczanie miało na celu pokazanie wam tego Boskiego i jedynego prawa, przez które 

możecie kochać i chwalić Ojca. Jak moglibyście Mnie kochać, nie kochając się wzajemnie? Zaprawdę 

powiadam wam, lepiej jest rozdzielić wszystko, co mi ofiarujecie, między waszych bliźnich. Ojciec bowiem 

posiada wszystko, a wam brak wszystkiego. 

25 Inspirujcie całe wasze życie i dzieła na moim przykładzie, a zaprawdę powiadam wam, jeśli to 

uczynicie, będziecie Mnie chwalić na wszystkich waszych drogach i dawać prawdziwe dowody waszej 

miłości. Gdyby ludzie zjednoczyli wszystkie swoje zdolności w celu podniesienia swojej egzystencji, w 

pełni odczuliby Moją obecność wśród nich. Niektórzy zaoferowaliby swoją wiedzę, inni swoją miłość, inni 

swoją uczynność, naukę, inspirację, a jeszcze inni swoją moc. Powstałaby wtedy silna i zjednoczona 

ludzkość, tak jakby została stworzona przez jednego oświeconego, wielkiego, dobrego, a więc potężnego 

człowieka. To jest człowiek, w którym od dawna wyryłem Moje Prawo Miłości. 

26 Twarda jest skała jego serca, ale nie wytrzyma ostrości boskiego dłuta mego słowa. 

27 Ogłaszam wam czas harmonii wśród ludzkości. To też już dawno temu zapowiedzieli wam moi 

prorocy. Wtedy ujrzycie narody bratające się, dzielące się swoim chlebem, swoją mocą i swoją wiedzą. 

Zobaczycie ludzi czyniących pokój tam, gdzie wcześniej umieli żyć tylko w wojnach i wrogości. Zobaczysz 

jak, jako prawdziwi lekarze ludzi, przynoszą pociechę chorym. 

28 Czy uświadamiacie sobie teraz, że tak naprawdę nie potrafiliście jeszcze żyć jako bracia i siostry w 

Moim Prawie? Czy rozumiecie, dlaczego powiedziałem wam w tych dniach, że Moim największym 

przykazaniem jest: "Miłujcie się wzajemnie"? 

29 Nie przyszedłem w tym czasie, aby wymazać to najwyższe przykazanie z waszych serc, ani zastąpić 

go innym. Jest on niewzruszony i niezmienny. Objaśniam wam ją tylko po to, abyście mogli zrozumieć jej 

zakres i poznać jej znaczenie, które jest Moją mądrością. 

30 Kiedy ta ludzkość zrozumie, że w wypełnieniu tego prawa leży pokój, którego tak bardzo 

potrzebuje, zdrowie, którego teraz jej brakuje, i szczęście, którego nigdy nie znalazła? 

31 Wiem, że ludzie, nie wiedząc o tym, zmierzają w kierunku tego punktu, w którym, osiągnąwszy 

go, otworzą wreszcie oczy na światło prawdy. 

32 Powiedziawszy wam to wszystko, pragnę, abyście nazywając kogoś z waszych sąsiadów "bratem", 

zrozumieli, co to słowo oznacza i starali się odczuć prawdę tego, co wam dzisiaj objawiłem. 

33 Przyjmuję was w Mojej Ojcowskiej miłości. Choć liczba tych, którzy Mnie słuchają jest niewielka, 

Ja nie przestaję głosić Siebie z miłością. 

34 Twój umysł zostanie zalany moim światłem, a to usunie wszelkie wątpliwości, jakie możesz mieć. 

35 Mała jest liczba tych, którzy idą za Mną, a jednak widzę ich bezsilnych. Ale oto Moje Słowo 

przemieni ich w niezłomnych żołnierzy siły, którzy, choć zmęczeni i poranieni, pewnego dnia osiągną cel, 

dzierżąc w prawej ręce sztandar, symbol pokoju i braterstwa. Twój triumf musi zachęcić wielu do pójścia 

w Twoje ślady. 

36 Błogosławiony ten, kto rozpoznaje i wypełnia swoją misję. Dusza potrzebuje mocnych intencji, siły 

i woli dla swojego rozwoju. Jeśli tego brakuje, postęp jest powolny i potrzebuje wielu ziemskich żyć, aby 

osiągnąć doskonałość. Ludzie muszą znać całą moją naukę, która jest drogą duszy ku doskonałości. 

Intuicja nie wystarcza; potrzebują także wiedzy, aby nigdy nie zatrzymywać się w drodze, aby rozpoznać 

wartość czasu i możliwości, które mają, i aby nie być już martwym człowiekiem w duszy. 

37 Życie ma się objawiać bardziej w duszy niż w ciele. Jakże wielu żyło na tym świecie, ale jakże 

niewielu żyło duchowo, wyrażając łaskę, która istnieje w każdym człowieku, w tej boskiej iskrze, którą 

Stwórca umieścił w człowieku. 
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38 Gdyby ludzie byli w stanie zachować jasnowidzenie w swoich umysłach, mogliby przez nie 

zobaczyć swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

39 Duch jest jak moja księga Boskiej Mądrości. Jak wiele rzeczy zawiera! Wciąż i wciąż ma ci coś do 

objawienia, czasem są to objawienia tak głębokie, że aż niezrozumiałe dla ciebie. 

40 Ta iskra światła, która jest obecna w każdej istocie ludzkiej, jest spoiwem, które łączy człowieka z 

tym, co duchowe, jest tym, co wprowadza go w kontakt z zaświatami i z jego ojcem. 

41 Jeśli będziecie uważni, zrozumiecie, że wszystko jest związane z życiem wiecznym ─ tym, które 

was czeka i do którego zbliżacie się każdego dnia lub każdej chwili, która mija. 

42 Potrzebuję robotników na moich polach, którzy nauczą się siać i uprawiać to ziarno, z czystymi 

głowami i sercami pełnymi dobrej woli. Wielu bowiem z tych, którzy otrzymali moje dary, stało się 

"synami marnotrawnymi", którzy tylko przez pewien czas byli przy ojcu, a potem oddawali się 

przyjemnościom. Ale moje słowo się spełni i oni powrócą. Napotkają na swej drodze Moją nieubłaganą 

sprawiedliwość, ale gdy powrócą do Mnie, znajdą Mnie jako zawsze życzliwego Ojca. 

43 Wy, tłumy, wyruszcie i idźcie jako posłańcy tego Dzieła i zanieście Dobrą Nowinę wszystkim 

waszym braciom. Miejcie wiarę w moje słowo, a będziecie czynić cuda. To światło obudzi ludzkość z jej 

snu. 

44 Idź naprzód drogą krok po kroku, abyś mógł ją poznać. To jest szeroka droga mojego Prawa. 

Walka o nią toczy się dalej i dalej. Czasami będziesz pić bardzo gorzkie kielichy, ale będziesz także 

doświadczać nieskończonych satysfakcji, kiedy doświadczasz pokoju Pana w swojej duszy. 

45 Ja będę prowadził i wyznaczał drogę. Powinniście być posłuszni jak owce, wtedy nie będziecie się 

potykać. Jeśli zapytasz Mnie, dokąd cię prowadzę, odpowiem ci: do najwyższego szczęścia duszy. Któż 

mógłby zginąć na drodze życia, gdyby niósł na swych barkach krzyż miłości? Nie myślcie, że wymagam od 

was, abyście poświęcili mi wszystkie godziny waszego życia. Macie swoje obowiązki na ziemi, które 

musicie wypełnić i powinniście wiedzieć, że one również są uświęcone i stanowią część waszego 

duchowego przeznaczenia. 

46 Dla mnie proszę tylko o krótką modlitwę duchową każdego dnia. Ale w tych chwilach, które Mi 

poświęcacie, musicie uwolnić się od wszelkiej ludzkiej biedy i nędzy, abyście mogli prawdziwie wejść w 

Moją Obecność i cieszyć się Moją pieszczotą i Moim pokojem. 

47 Każdy z was ma inne duchowe zadania do wykonania. Niektórzy nie opuszczą regionu, w którym 

żyli, inni opuszczą go i wyruszą do innych krain. Niektórzy będą odchodzić od swoich krewnych, aby 

wykonywać swoją pracę, inni będą mieli swoje zadanie w łonie rodziny. 

48 Niektórzy uważają, że tylko w tym czasie Mistrz powierzył wam duchowe zadanie. Lecz oni są w 

poważnym błędzie, ponieważ wasza dusza od swojego początku przyniosła ze sobą swoją drogę ewolucji, 

która jest w niej wcześniej nakreślona. W tym czasie, jak i w czasach minionych, przypominałem wam 

tylko o pakcie, jaki wasza dusza zawarła ze swoim Ojcem, zanim przyszła na tę ziemię. 

49 Podejmijcie wasze zadanie z miłością, o uczniowie, abyście mogli osiągnąć to, że wasi bliźni pójdą 

w moje ślady. Powinniście uświadomić sobie, że macie wszystko, co konieczne, by być siewcami tego 

ziarna. W waszej duszy i w waszym ciele macie wszystkie zdolności, by wytrwać w próbach i zwyciężyć w 

walce. 

50 Niech dusza twoja będzie sterem twego ciała, a światło twego ducha niech oświetla twą drogę i 

panuje nad namiętnościami i impulsami ciała. Wtedy wykonanie zadania będzie łatwe. 

51 Pamiętajcie, że musicie zwrócić powierzone każdemu duchowe ziarno, pomnożone, aby było 

przechowywane w moich spichlerzach. W związku z tym musisz zrozumieć, że musisz wykorzystać czas, 

który masz do dyspozycji. 

52 Błogosławiony ten, kto cierpliwie pije kielich cierpienia, które oferuje mu walka, bo w końcu jego 

ból zamieni się w szczęście. Bądźcie pełni wiary i odwagi, wtedy nie będziecie się obawiać sądów ludzkich. 

Bójcie się siebie, bo jedna słabość czy błąd może mieć dla was poważne konsekwencje. Jeśli jeden z 

twoich bliźnich, który właśnie został oślepiony przez ciemność, która ogarnia świat, zdradziecko zrani 

twoje serce, przebacz mu i przyjdź do Mnie, abym mógł zamknąć twoją ranę moją miłością. 
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53 Dźwigaj z cierpliwością ciężar swego krzyża, wiedząc, że to istnienie i wypełnianie twej trudnej 

misji duchowej ma ci umożliwić podniesienie duszy do królestwa, do którego ma prawo. 

54 Jeśli wypełnicie swoje zadanie na ziemi, to wypełnicie je również w zaświatach. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 202  
1 Zobaczcie spojrzeniem swego ducha gwiazdę, która prowadzi was do obecności waszego Ojca. 

2 Oto Zbawiciel, który przynosi wam w swoim słowie boskie ciepło, którego potrzebują wasze 

dusze, utrudzone bolesną pielgrzymką życia. 

3 Kiedy zbliżacie się do mnie z powodu bólu, moja miłość wita was. Miejcie wiarę i uczestniczcie w 

powadze tego objawienia. 

4 Chcę być z tobą, tak blisko twojego serca, abyś naprawdę czuł Moją obecność. Chcę, abyście wy i 

ja stanowili jedno w harmonii i serdeczności tej nocy; abyście byli świadomi, że jestem waszym 

pierwszym światłem, Boską obietnicą, niestrudzonym Mistrzem, który stara się uczynić wasze dusze 

doskonałymi, godnymi Boga. 

5 Chcę być z wami, choćby tylko przez godzinę, ale tak, żebyście nie mogli się ode mnie odłączyć. 

Zobaczcie, chcę was napełnić serdecznością, nadzieją i balsamem uzdrowienia, i chcę, abyście pamiętali, 

że w taką noc jak ta przyszedłem na świat, aby przez Moje życie i przykładne uczynki wskazać wam drogę, 

która prowadzi do Królestwa Niebieskiego. 

6 Zbliżcie się do Mnie, abyście mogli przyjąć w waszych sercach istotę tego słowa i aby wasza 

modlitwa, która cicho emanuje z waszych serc, zjednoczyła się w tej uroczystej godzinie z wszystkimi 

pieśniami niebios. 

7 Módlcie się wszyscy, módlcie się za ubogich, za strapionych, za więźniów, za chorych, za sieroty. 

Módlcie się, aby wasze myśli przyniosły ulgę tym, którzy cierpią, rozweseliły tych, którzy się smucą i 

osuszyły łzy tych, którzy płaczą. 

8 Nie ma wśród was nikogo, niezależnie od tego, jak twarde jest jego serce, kto nie byłby 

wewnętrznie poruszony w tych chwilach. Ale mówię wam też, że aby myśleć o innych, trzeba zapomnieć 

o sobie. Wtedy oni, ty i ja będziemy jednym w tej godzinie duchowej komunii. 

9 Odwiedziłem was w waszej samotności, a kiedy moje nauczanie tego dnia dobiegnie końca, 

pozostawię jako ślad mojej obecności zapach, który będzie niezapomniany dla tego ludu. 

10 pozwólcie mi zebrać zwiędłe kwiaty, które wasze serca pełne utrapień i ran ofiarują mi, a ja 

pozostawię w nich lampę wiary i nadziei. 

11 To twoje serce mój Duch pragnie dziś wskrzesić na nowo w sercu ludzkości. 

12 Zaprawdę powiadam wam, jeśli z Moich zdań uczynicie swoje prawo, jeśli pójdziecie Moimi 

śladami i weźmiecie Mnie za swój wzór, Boska miłość, która przyniosła wam ziarno nieśmiertelności, gdy 

przed wieloma wiekami stała się człowiekiem, zacznie rozkwitać w waszych sercach. 

13 Ja sam przychodzę teraz, by wyjaśnić wam powód tej miłości, ponieważ nie byliście w stanie jej 

pojąć. 

14 Twoja dusza drży, gdy mnie słucha i mówi mi: "Panie, wydaje mi się, że byłem z Tobą w tym 

czasie. Twoje słowo przypomina mi o wszystkim. Czy uwolnisz mnie od tej niepewności, Mistrzu?". 

15 Zaprawdę powiadam wam: w owym czasie duchy i ludzie byli świadkami Mojego przyjścia i 

Mojego dzieła na świecie. 

16 Twoja dusza jest taka sama, nawet jeśli żyła w innym świecie lub zamieszkiwała inne ciało. Dziś 

płacze innymi oczami, ale jego istota jest ta sama, a pytania te same. Ona też mnie pyta, próbując mnie 

dostrzec lub odkryć. Wtedy mówię jej, żeby się nie bała, żeby była radosna, żeby zrozumiała, że życie w 

nieskończoności jest ciągłym zadawaniem pytań i że trzeba być pokornym, wytrwałym i mieć wielką siłę 

wiary, żeby zrozumieć Boskie lekcje. 

17 Często chcesz najpierw zrozumieć to, co duże, a potem to, co małe. Zacznijcie jednak od poznania 

samych siebie. Zagłębiajcie się w siebie, zadawajcie sobie pytania, a zobaczycie jak zaczynacie odżywiać 

się ogniem waszej istoty. Bóg bowiem zapalił ją ogniem swego Ducha Świętego. 

18 Mętnie pojmujecie tę instrukcję, ponieważ wiecie, że nie możecie posiadać więcej wiedzy niż ta, 

która odpowiada waszemu rozwojowi. Zapewniam was jednak, że ci, którzy umieją szukać Mnie w swoim 
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wnętrzu, w świątyni swojej duszy, wkrótce otrzymają odpowiedź na te pytania, na które od wieków nie 

mogli znaleźć wyjaśnienia. 

19 Jeśli w człowieku jest bunt przeciwko temu, co duchowe, to naturalne jest, że jego małość nie 

powinna być w stanie osądzić Nieskończonego. I niezależnie od tego, jak wiele Mistrz mówi wam o 

wielkości Ojca, człowiek nie jest w stanie pojąć, co zawiera ta prawda. 

20 Muszę wam powiedzieć, że mówię do was właśnie o wiedzy, którą powinniście mieć o Bogu. Bo 

ogarnąć wszystko, przeniknąć wszystko i poznać to tak, jak by się chciało, tego nie można osiągnąć. 

21 Tylko Bóg naprawdę zna Boga, mówi wam Mistrz. 

22 Ludzie, bądźcie świadomi głębokiej ciszy, z jaką wszechświat wita i wielbi swego Pana w tej 

godzinie. Wszystko jest zanurzone w miłosnym oddaniu, we wzniosłej kontemplacji, w głębokiej adoracji. 

23 A to dlatego, że wszystkie istoty i wszystkie rzeczy stworzone wiedzą, że właśnie teraz daję moje 

słowo, to samo słowo, które wyszło z ust Jezusa, któremu posłuszni byli ludzie i królestwa przyrody, 

któremu ustępowały nieuleczalne choroby i przez którego umarli zmartwychwstawali. 

24 W tę noc duchowej uczty dla tego, kto wie, jak się przygotować i wywyższyć, masz w tym, co 

niewidzialne, w tym, co nietykalne, obecność i nawiedzenie tych istot, które nazywasz aniołami. 

Gdybyście mogli naprawdę oddzielić swoją duszę od ciała, zobaczylibyście pola, miasta, domy i przestrzeń 

kosmiczną oświetloną niebiańskim blaskiem niezliczonych istot, posłańców Światła, Pokoju i Miłości. 

25 Niebo zbliża się do ziemi, a jego światło szuka zarówno tego, kto poświęca czas na pamięć, jak i 

tego, kto zapomniał o duchowej prawdzie. 

26 Radujcie się, o ludzie, radujcie się przynajmniej tej nocy, gdyż nie jesteście jeszcze w stanie 

zachować tego pokoju na zawsze. 

27 Cieszcie się z naturalną radością serca, która jest serdecznością i powrotem do dobroci. Tak, 

bądźcie weseli z rozkoszą ducha, która jest wiecznym oświeceniem. 

28 "Świętą Nocą" nazywacie tę noc na pamiątkę tej, w której Rabbi przyszedł na świat. 

29 Pod boskim wpływem tych wspomnień ludzie zbliżają się do siebie, pamięta się o nieobecnych, 

wybacza się krzywdy, rodziny łączą się, przyjaciele odwiedzają się nawzajem, serca napełniają się 

nadzieją. Wszyscy wydają się oczekiwać czegoś zaskakującego, czego nie potrafią określić ─ nocy, w której 

ludzie pozwolą, aby odrobina serdeczności weszła w twardość ich serc, a niektórzy pozwolą, aby 

odrobina duchowości weszła w ich materializm. Ale pytam was: czy uważacie, że tylko ta noc jest godna, 

aby ludzie nazywali ją "świętą"? Czy nie moglibyście, z odrobiną miłości, uczynić wszystkie noce i dni 

waszego istnienia "świętymi", abyście doświadczali, że życie jest święte w każdej chwili? 

30 Mówisz do Mnie: "Jest to noc, w którą co roku wspominamy tę noc, w której przyszedłeś na nasz 

świat, aby przynieść nam orędzie miłości." Ale odpowiadam wam, że ta godzina oznaczała moment, w 

którym ten Człowiek się narodził, w którym "Słowo" stało się człowiekiem, ale że Mój Duch był wtedy tak 

samo blisko ludzi, jak był wcześniej i jak jest dzisiaj. 

31 Ale jeśli nie prowadzicie codziennego życia, które jest całkowicie poświęcone prawu, prawdzie i 

miłości do siebie nawzajem, to przynajmniej podejmijcie wysiłek, aby być duchowo zjednoczeni w tę noc 

pamięci. 

32 Szukajcie mnie wszyscy, przychodźcie do mnie wszyscy, ale przychodźcie posłusznie i pokornie, 

oczekując wszystkiego od miłosierdzia waszego Pana. 

33 Niech nikt nie przychodzi z wyrachowaniem lub próżnością, bo mówię wam, że jesteście mi drożsi 

jako potrzebujący i grzesznicy, ale pokorni, którzy piorą swoje plamy w kryształowych wodach mojego 

przebaczenia. 

34 Ach, gdybyś tylko mógł pójść ze mną w duchu i zobaczyć stąd całą nędzę ludzkości! 

35 Gdyby potężni, bogaci i ci, którzy żyją otoczeni wygodami, chcieli być ze Mną tej nocy, zabrałbym 

ich w duchu do miejsc bólu i ubóstwa, których nie chcą widzieć. 

36 Wtedy mówię do nich: Zostawcie na chwilę waszą ucztę i odwiedźmy razem miejsca, gdzie żyją 

wasi bracia, ubodzy. Zobaczmy, jak świętują tę błogosławioną noc smutku dla jednych i święta dla innych. 
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Nie bójcie się, mówię im, proszę was tylko o kilka chwil, po których będziecie mogli wrócić do waszej 

uczty i zabawy. Potem zabrałbym ich z miejsca na miejsce i pokazałbym im starą matkę, która w 

samotności swojego nędznego nocnego obozowiska płacze po stracie dzieci, które były jej nadzieją, a 

które zostały jej odebrane przez wojnę. 

37 Ta kobieta żyje tylko wspomnieniami i modlitwami. Podczas gdy wielu jest takich, którzy odurzają 

się przyjemnościami, ona pije kielich cierpienia. Jej dusza czeka tylko na godzinę, w której opuści ten 

świat i wejdzie do wieczności. Bo jej nadzieja w ludzkość już dawno wygasła. 

38 Potem pokazałbym im dzieci, które włóczą się między ludźmi, które nie szanują życia swoich 

bliźnich, które nie kochają ani nie rozumieją potrzebujących. 

39 Sprawiłbym, aby ci ludzie usłyszeli tak głębokie pytania dzieci, które w swojej ludzkiej niewiedzy 

pytają o przyczynę tak wielu niesprawiedliwości, tak wielu złośliwości, egoizmu i okrucieństwa. 

40 Potem zabrałbym ich do tych miejsc, gdzie słychać zduszone jęki i lamenty chorego, który 

doświadczył, że jego ciało się załamuje, tak jak łamie się gałąź, gdy uderza w nią burza. To są chorzy, 

pokonani, zapomniani. 

41 Później sprawię, że bramy zakładów karnych będą nas przepuszczać, aby zobaczyły tysiące ludzi, 

którzy z braku miłości, miłosierdzia, światła, sprawiedliwości i pokoju wpadli w ciemność więzienia. 

42 I tak pokazałbym im z miejsca na miejsce w jednym obrazie wszystkie nieszczęścia i bóle, jakie 

przyniosło dążenie do władzy, chciwość, nienawiść, materializm i nienasycony głód władzy władców z ich 

fałszywą władzą ─ tych, którzy myślą, że są potężni, a nie są, i którzy nie pozwalają nikomu posiąść tego, 

co mu się należy. 

43 Ale nie dzwonię do nich, bo wiem, że nie chcą słyszeć mojego głosu, choć jest on słyszalny w ich 

sumieniu. 

44 Wy jednak, ludzie, którzy mnie obecnie słyszycie i którzy znacie niedostatek, samotność, zimno, a 

także sieroctwo, i którzy dlatego tak bardzo współczujecie tym ludziom, którzy wołają z głodu i pragnienia 

sprawiedliwości, przyjdźcie do mnie, a razem odwiedzimy w duchu chorych, strapionych, wszystkich 

ubogich i zapomnianych na świecie. 

45 Przyjdź, abyś zobaczył Mnie rozpościerającego Mój płaszcz i łączącego go z twoim, aby z miłością 

okryć całą ludzkość. Przyjdźcie, abyście mogli usłyszeć Mój duchowy głos, który mówi do tych, którzy 

płaczą: Nie płaczcie już, nie smućcie się, obudźcie się do wiary i nadziei, które są światłem na drodze 

życia. Zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie się modlić i "obudzicie się" ponownie z prawdziwą wiarą, 

te dni bólu dla ludzkości zostaną skrócone. 

46 Tak, umiłowany ludu, stąd, z tego miejsca, gdzie odpoczywasz, aby Mnie słuchać, możesz 

pozwolić swojej duszy zbliżyć się do Mojego mieszkania, aby lepiej widziała, rozumiała i odczuwała 

tragedię ludzi, swoich braci. 

47 Czy widzisz te tłumy ludzi, którzy są pełni szczęścia? Są to żołnierze, którzy podczas bitwy zrobili 

sobie krótki rozejm, aby ofiarować mi kilka minut modlitwy i pamięci. Ale ich radość i błogosławieństwo 

jest zwodnicze. Jedzą i piją, aby złagodzić swoje cierpienie. W ich sercu jest wielki ból. Oni cierpią, ludzie, 

bardzo cierpią, a szczególnie w tę noc, która jest dla nich męką. Każde wspomnienie to ukłucie, każde 

imię czy twarz, które sobie wyobrażają, to rana. 

48 Podczas gdy ty jesteś w pokoju pomimo swoich kłopotów, podczas gdy ty możesz zobaczyć 

swoich rodziców, dzieci i żony, oni muszą znosić gorycz, że nie mogą ich przytulić, i strach na myśl, że 

mogą już nigdy ich nie zobaczyć. 

49 Wielu, wielu z nich cierpi, gdy niszczą życie, pustoszą domy i miasta, sieją ból, smutek i łzy, a 

potem wierzą, że stracili prawo powrotu do rodziny, do pokoju, na łono swoich. 

50 Wiem, że wielu z nich nie jest winnych, nie mają w sercach nienawiści ani chęci niszczenia. Wiem, 

że są oni ofiarami, niewolnikami i narzędziami tych naprawdę złych. 

51 Tylko ja mogę je ocalić, tylko moja miłość może je ochronnie okryć. W świecie są porzucone. 

52 Wy, ludzie, którzy nie możecie sobie wyobrazić, co oznacza ta próba, ale którzy dzisiaj zostali 

dotknięci moim słowem na najczulszych strunach swoich serc, wysyłajcie im swoje myśli pełne 
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miłosierdzia i światła. Bo zaprawdę powiadam wam, poczują się wzmocnieni i zachęceni, nie wiedząc 

dlaczego, do modlitwy i nadziei, że w końcu ta mordercza wojna dobiegnie końca, a ich uszy usłyszą 

ponownie, zamiast dudniącego ryku bitwy, te słodkie słowa, które mówią: "Pokój na ziemi ludziom dobrej 

woli". 

53 Módlcie się, ludzie, i w ten sposób sprawcie, aby świat oczekiwał na światło nowego dnia, aby 

ludzie pamiętali o mojej obietnicy, która mówi o lepszych czasach, o uduchowieniu i dobrobycie. 

54 Ja również mówię do was: Zwróćmy się teraz do serc 

Dzieci do i szukajmy tych, którym brakuje wszystkiego. Rozważcie ich: śpią, we śnie nie mają nikomu nic 

do zarzucenia, choć ich łóżko jest bardzo twarde. 

55 Nie było dzisiaj chleba na stole, a jednak odpoczywają w ufności na nowy dzień. Mają na sobie 

łachmany, ale nie czują wstydu, bo są niewinni, i uśmiechają się, mimo że ich ciałom brakuje ciepła. Są 

aniołami na ziemi, bo ich uśmiechy bez argumentów odzwierciedlają czystość nieba. 

56 O niewinność! Przykryj je swoim najlepszym płaszczem, bo ich jest królestwo niebieskie! 

57 Wy wszyscy nazywacie tę noc "Świętą Nocą", a Ja zlewam powódź błogosławieństw na wszystkie 

Moje dzieci. 

58 Wiedz, że Ja jestem Twój, a Ty jesteś Mój. Pamiętajcie, że dowiodłem mojej miłości do was, żyjąc 

wśród was, zwykłych ludzi, rodząc się w ubóstwie, trudząc się wśród cierni i umierając w niedostatku. 

59 Nie możecie powiedzieć o Mnie, że was nie rozumiem. Bo ja nie tylko widziałem wasze cierpienia, 

ale sam je przeżyłem. 

60 Mówię wam również o starych ─ tych, którzy już dawno przekroczyli wiosnę życia i teraz czują 

chłód zimy. Z wiekiem brakuje im sił, energii, zdrowia. Praca staje się trudna, kończyny stają się 

niezgrabne i nie są już proszone o współpracę. 

61 Tak więc starsi widzą siebie wyłączonych z walki o życie innych, widzą siebie opuszczonych, a ich 

pokorne serca muszą pogrążyć się w smutku i poznać trud, nędzę, głód, samotność. Mówię o nich, 

ponieważ oni również potrzebują waszej pomocy i pocieszenia. Kochajcie ich, ludzie, a będziecie mieli 

prawo zasiąść przy wielkim stole uczty duchowej, gdzie wam powiem: Błogosławieni jesteście, którzy 

naśladując Mistrza, potrafiliście zrozumieć wszystkich cierpiących. 

62 W ten sposób zacznijcie rozwijać w sobie współczucie. Wtedy użyję waszych rąk, aby przez nie 

przekazywać Moje błogosławieństwa, i już nigdy nie będziecie się opierać, abym użył waszych rąk, aby 

dać je waszemu bratu, tak że kiedy mówicie do Mnie: "Panie, wszystko, co moje, jest twoje", mówicie to 

z serca. 

63 Jeśli w swoim życiu praktykowaliście aktywną działalność charytatywną, kontynuujcie ją. Ale jeśli 

nie, zacznijcie od pierwszej potrzebującej osoby, która zapuka do waszych drzwi, czy to będzie chory na 

duszy lub ciele, opuszczonego serca, wdowy, starca czy dziecka. 

64 Pamiętajcie, że prawdziwie potrzebujący reprezentują Jezusa, że On przychodzi w każdym z nich, 

aby powiedzieć wam: "Pragnę", pragnąc, abyście się wzajemnie miłowali. 

65 Czy to możliwe, aby ludzkie serca nie zostały wstrząśnięte w obliczu obrazów wielkiego bólu i 

nędzy, jakie oferuje ta ludzkość? Tak, tak, to jest możliwe. Widzę tych, którzy nie cierpią żadnych 

trudności, pieszczących swym spojrzeniem skarby, które posiadają, z większą czułością niż ludzie, dzieci 

Boże. 

66 Umiłowany ludu, towarzyszysz mi w tych krótkich chwilach, aby odwiedzić potrzebujących. 

Bądźcie za to błogosławieni. Nie myślcie, że zapominam o bogatych i wpływowych. Bo chociaż nie wydają 

się Mnie potrzebować, to jednak znam najlepiej ich niedolę, ich cierpienia, a także ich nieszczęścia. Ale 

dziś uważają, że mają wszystko. Po co więc prosić Mnie o pomoc, skoro według nich jestem Chrystusem 

chorych, pariasów, utrapionych? Nie wiedzą, że Moją misją jest wybawić ich od fałszywego blasku, dać im 

prawdziwe i wieczne szczęście. 

67 Czy wiesz, kto jeszcze, oprócz ciebie, usłyszał moje słowo z żarliwością i poczuł jej duch drży z 

miłości? To Maryja, umiłowany ludu, macierzyński Duch, który mieszka w łonie Stwórcy i którego wnętrze 

zawsze będzie zjednoczone z pamięcią o Jezusie. 
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68 Jej wędrówka przez świat była krótka, choć dłuższa niż moja, bo przyszła wcześniej, a wyszła 

później. Jej krótkie i pełne miłości słowa były niebiańską pieszczotą. 

69 Poczujcie ją w duchu, kochajcie ją i zwróćcie się do niej duchowo. Wiedzcie, że ilekroć będziecie 

pełnić dzieła miłosierdzia, Ona będzie z wami, trzymając swój płaszcz wstawiennictwa i matczynej miłości 

nad cierpiącym i krwawiącym światem, a w każdym waszym lamencie czy smutku będziecie mogli 

usłyszeć głos, który wam gorąco odpowie: Nie bójcie się, jestem tutaj, miejcie wiarę. 

70 Ludzie, byliście ze Mną, Moje Tchnienie weszło do waszego serca tej błogosławionej nocy i 

sprawiło, że zapomnieliście o wszystkich trudnościach. 

71 Módlcie się, aby światło waszego Zbawiciela było waszym przewodnikiem i prowadziło was przez 

to wzburzone morze, przez które dzisiaj przechodzicie. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 203  
1 Witamy Was, którzy pragniecie poszerzyć swoją wiedzę, aby odkryć to, co najwyższe w Waszej 

istocie. 

2 Szczęśliwi i błogosławieni będą ci, którzy chcą widzieć jasno. Lecz zaprawdę powiadam wam: nie 

możecie tego osiągnąć, dopóki nie podejmiecie wysiłku, aby zdjąć bandaż, który zakrywa wasze oczy. 

3 Człowiek jest podwójnie winny: nie tylko dlatego, że nie podejmuje żadnych wysiłków, aby zrzucić 

opaskę, która uniemożliwia mu poznanie najwyższych nauk, ale także dlatego, że nie wyzwolił się z 

okowów materii, które go uwiodły ─ w przeciwieństwie do rozkoszy duszy ─ do rozkoszy ciała. To jest 

powód, dla którego oddał się pod panowanie namiętności i pozwala, aby jego dusza przypominała 

chromego, który nie robi nic, aby wyzdrowieć. 

4 We wszystkich dziedzinach widzę większość mężczyzn niestabilnych, wszędzie spotykam tylko 

słabego mężczyznę. A czemu to zawdzięczamy? To, że nie macie odwagi i wystarczającej siły woli, żeby 

wyjść z tego brudu, w którym tkwicie, żeby pokonać bezwład, który wykuwa więzy wiążące was z 

materią, a to jest źródłem wszystkich wad, wszystkich błędów. 

5 Ale człowiek nie chce korzystać z tej mocy, którą został obdarzony, czyli z woli. 

6 Do woli, która ma być nieograniczonym prawodawcą, która ma stać się najwyższym przywódcą i 

wspierana przez rozum ma walczyć z władzą przeciwko władzy, z dominacją przeciwko dominacji: z jednej 

strony z namiętnościami i pożądaniami, z drugiej z rozumem i wolą, dopóki te ostatnie nie wygrają bitwy i 

nie będziesz mógł powiedzieć, że jesteś wyzwolony. 

Wtedy będziecie w stanie być wielkimi prorokami, wielkimi oświeconymi, "supermenami". Wtedy 

będziesz mógł żyć z dzikimi zwierzętami i bawić się z gadami. Zaprawdę powiadam wam, że to właśnie 

występki, które was trapią, powodują, że boicie się tych waszych braci mniejszych, i to jest również 

powód, dla którego was atakują. 

Ale jeśli poświęcisz czas na obserwację ludzi, odkryjesz, że są ludzie, którzy są bardziej zaciekli niż 

tygrysy i którzy mają więcej jadu niż kobra. 

7 Nie myślcie, że prorocy starożytności mogli czynić cuda, ponieważ byli do tego przeznaczeni. Tak, 

to dlatego, że walczyli aż do zwycięstwa i stali się prawdziwymi sługami Świątyni. Zaprawde, zaprawde, 

powiadam wam! Ten, kto pracuje najbardziej, aby osiągnąć prawdę, jest przedmiotem przestępstw i 

namiętności. 

Ale posiadacie światło, które was oświeca, które jest boską mocą, nieśmiertelną i czystą naturą, 

niezniszczalną istotą, która ożywia wszystko i przenosi człowieka do najwyższej błogości. Ta niezniszczalna 

esencja jest czystym elementem, który posiada każdy człowiek. Ale człowiek zatruł się ziemskimi 

przyjemnościami i dlatego ta niezniszczalna substancja, ta nieśmiertelna istota, została przykryta 

śmiertelną szatą i dobrowolnie złożyła się w ofierze. 

Ale dzięki mocy, jaką posiada, stopniowo przywróci godność śmiertelnemu człowiekowi, a ten 

zapragnie rozkoszy nieśmiertelnego owocu i na zawsze wyrzeknie się pogoni za zepsutymi rozkoszami, 

którymi obdarza zły owoc. 

8 Ale co jest potrzebne, aby to wszystko osiągnąć? Wiedzę o tym, jak wykorzystać swoją siłę i 

energię do pracy jako prawdziwi pracownicy świątyni, abyście mogli odnieść zwycięstwo i zdjąć 

przepaskę, która zakrywa wasze oczy, abyście widzieli jasno i nie popełniali błędów ani nie błądzili w 

ciemności. 

9 Mówiłem ci o tym, co nazywasz sekretami. Ale musicie dokładnie przestudiować moje słowo, aby 

dostrzec całe światło. 

10 Chcę, abyście zrozumieli tę wielką prawdę, że ani Bóg, ani natura nie mają dla człowieka tajemnic. 

To właśnie słabe zrozumienie Boskich nauk uczyniło człowieka niezdolnym do przestrzegania 

prawdziwego Prawa. Dlatego wędruje stąd tam, z jednej strony na drugą, niczego nie rozumiejąc, niczego 

nie czując, nie rozumiejąc, że Bóg jest w duchu człowieka i zawsze daje o sobie znać dla jego dobra. 
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11 Prawdziwe prawo oznacza doskonałość. Bo co wam daje mówienie, że praktykujecie taką czy inną 

religię? Co dobrego jest dla ciebie w mówieniu, że wierzysz w Boga, kiedy twoje dzieła, twoje myśli, 

mówią coś zupełnie przeciwnego? Przyjdzie dzień, kiedy dam wam Moje Królestwo Niebieskie, abyście 

widzieli, że Ja jestem w Ojcu, a wy we Mnie, a Ja w was. Przymierze to będzie nazwane Przymierzem 

Pokoju. Wtedy wypełnicie Prawo. Będziecie Go uznawać za jedynego Pana, nie będzie preferencji jednych 

nad drugimi, bo wszyscy będziecie się wzajemnie miłować jako jedność, jako jedna istota. 

Ale jeśli się postaracie, jeśli podejmiecie wysiłek, moi ukochani, jeśli będziecie prawdziwymi sługami 

świątynnymi, możemy zawrzeć to przymierze pokoju właśnie dziś. 

Nie myślcie, że musicie opuścić tę planetę, aby zawrzeć to przymierze. Nie. To, czego potrzebujesz, to 

wola. Stół jest nakryty i zapraszam do zasiadania. Przyjdźcie i zajmijcie swoje miejsca, pozwólcie Mi się 

prowadzić, służyć wam. Weźcie ze Mną Chleb Prawdy, oświećcie się pochodnią miłości, zrzućcie 

opatrunek, który zakrywa wasze oczy, zerwijcie okowy namiętności, oświećcie się jako dzieci Boże, 

którymi jesteście, światłem najwyższym. 

Zapraszam was, chodźcie ze mną, dołączcie do mnie w hymnie pochwalnym: "Chwała Bogu na 

wysokościach, a przymierze pokoju niech będzie teraz ustanowione na ziemi". Alleluja, alleluja Panu". 

Przyjmij Moją dobroczynną rosę, Moje zadowolenie. Poddajcie Mi wasze utrapienia, oddajcie Mi wasze 

uciski i nie wspominajcie ich więcej. Śpiewajcie ze mną: "Alleluja, alleluja Panu". Nie bądź zbyt głośna, 

moja ukochana, bo jestem z tobą. 

12 Gdybyście mogli być w harmonii z niebiańskim koncertem, nie mielibyście najmniejszego 

pragnienia, aby ponownie zjeść zatruty owoc. Zawsze pozwalałeś, by nieśmiertelna istota świeciła w 

tobie. Czy chcecie zasiąść do stołu, Moje kochane dzieci? To jest ustawione i ja jestem twoim serwerem, 

prowadzę cię. Przyjdź, bo czekam na ciebie. 

13 Nie bądźcie jak faryzeusze, którzy pokazują się w świątyni, w synagogach, z bladymi twarzami, aby 

ludzie mówili, że pościli, a potem pozwalają, aby ich złość i impulsywność strzelała z pistoletu. Nie, moi 

umiłowani, powinniście być tacy sami w sali spotkań, na ulicach i w waszych domach, zawsze głośniejsi 

niż czysta woda, aby ci, którzy chcą atakować nauczanie Jezusa, mogli to zobaczyć i powiedzieć, że moje 

nauczanie jest naprawdę dobre, ponieważ jesteście żywym zwierciadłem cnoty w waszym życiu 

publicznym i prywatnym, ponieważ wszędzie pozostawiacie miłość, prawdę i dobro. 

14 W tej chwili zbliżam się, aby kontemplować Mój lud i zapisać Moje Słowo w jego sercu. 

Pozostawiam wam pamięć o Moim objawieniu się poprzez tych głosicieli. Jeśli się zastanowicie, 

zrozumiecie, że nie milczałem ani na chwilę, że Ja, Słowo, zawsze do was mówiłem. Mój głos, który 

posyłam do ludzi na wiele sposobów, czy to do ich umysłów, do ich duchów, czy do ich serc, jest zachętą, 

wzmocnieniem, nadzieją, inspiracją, a czasem sądem. 

15 Także ja wam mówię: W każdym czasie ludzie szukali mnie duchowo ─ niektórzy z większym 

zapałem niż inni. 

16 Nie wszystko bowiem można znaleźć na ziemi. Jest wiedza i objawienie, które rezerwuję dla 

siebie, abyście, gdy będziecie ich szukać, mogli mnie znaleźć. Nigdy nie odmówiłem wam Mojej miłości, 

Mojego miłosierdzia, które posunęło się tak daleko, że dałem wam nawet to, o czym wiecie, że nie jest 

dla was dobre, abyście prosząc o to, przekonali się o swoim błędzie. 

17 Ten czas duchowych przejawów i Boskiego Słowa był ucztą, bankietem, na który zostaliście 

zaproszeni, by nasycić się jego pokarmami. Ci, którzy przyszli "nadzy", znaleźli porządne ubrania, aby się 

okryć. 

18 Po długich podróżach i wysiłkach udało ci się wejść w cień potężnego drzewa, gdzie odzyskałeś 

siły i nauczyłeś się pokonywać podszepty pokusy, które na każdym kroku zachęcają cię do porzucenia 

właściwej drogi. W ten sposób, krok po kroku, uczycie się być dobrymi uczniami. 

19 Dlatego też, po udzieleniu wam moich instrukcji, stwierdzam, że jesteście entuzjastyczni i gotowi 

nadal poświęcać się tej Sprawie. Zrozumieliście waszą odpowiedzialność, wasz obowiązek, aby uczynić tę 

Pracę znaną z czystością i szczerością, która jest w niej zawarta. Teraz zdajesz sobie sprawę, że jeśli 
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pracujesz z gorliwością, uległością i miłością, usuniesz wiele ostów i cierni z drogi mężczyzn. Z różnych 

stron ziemi podążyliście za tym wezwaniem, aby stać się żołnierzami i uczniami. 

20 Dziś przychodzicie, aby okazać mi swoją wierność, aby pójść za mną, aby ofiarować mi owoce 

waszej pracy, które tylko ja znam. Tylko ja wiem, kim byłeś, kim jesteś i kim będziesz jutro. Przyszliście tu 

głodni dobrych uczynków, spragnieni miłości i bycia kochanymi, a Ojciec przyjął was, zaspokoił wasz głód i 

uczynił was swoimi sługami. 

21 Kiedy poznałaś i poczułaś moją boską miłość, powierzyłaś mi w obszernym wyznaniu wszystko, co 

twoje serce zamknęło i ukryło przed światem. Twoje wyrzuty sumienia z powodu popełnionych przez 

ciebie przewinień były szczere, ponieważ twoja dusza została wcześniej oświecona przez Moje światło. 

22 Chcę, abyście byli wyposażeni, abyście czcili to przymierze miłości, które zawarliście z Moją 

Boskością poprzez wasze dzieła i wasze oddanie, kiedy usłyszycie Mnie ponownie. Bo choć teraz 

doświadczacie Mnie jako Ojca, muszę przyjść do was także jako Sędzia. 

23 Nie chcę zaskoczyć nikogo śpiącego, bo obudzi się za późno i będzie musiał ronić łzy. 

24 Jeszcze tylko przez trzy lata będziecie mogli usłyszeć to słowo. Nieustannie cię uczy. Kiedy 

zostaniesz mistrzem? Czy będziesz w stanie zająć moje miejsce, aby dalej karmić tłumy? Dziś moje słowo 

jest jak pobudka, bo już nadszedł dla was czas kulminacji mojego słowa. 

25 Zwróciłem się do was, abyście mogli zjednoczyć się w duchu, abyście wyruszyli z mocnym 

postanowieniem wypełnienia misji i objęli siebie nawzajem jako bracia. 

26 Zrozumcie, że wszyscy jesteście równi, że wśród was nie ma panów ani zwierzchników. Chcę, 

abyście wszyscy byli sługami mojej Sprawy. 

Oto historia Mojego Słowa jest spisywana przez tych, których nazwałem "złotymi piórami", i nie chcę, 

aby przyszłe pokolenia odkryły podziały wśród was poprzez te pisma. Ty też musisz tego chcieć. Zostaw 

im swój przykład, spisany przez twoje dzieła, a oni wyruszą w drogę, tak jak znalazłeś zachętę we 

własnych braciach w wierze. 

27 Zstąpiłem, aby wszystkich pieścić, aby ich okryć moim płaszczem. Jednak ta ludzkość pozostała 

nieczuła i głucha. Przemawiałem do niego poprzez cuda, ale on pozostał sztywny. Dałem im odczuć Moją 

sprawiedliwość, lecz oni uciekli od Mojej sprawiedliwości. Do was przemawiałem słowami miłości, 

abyście dawali świadectwo, a jednak nie przekazaliście Dobrej Nowiny, ani nie rozeznali czasu, w którym 

się znajdują. Wszyscy macie te same cechy w duchu. Jednak niektórych przygotowuję jako posłańców, a 

innych przygotowuję tak, aby mogli ich przyjąć. 

28 Wyjdźcie jako "robotnicy", zawsze podlegający mojej Woli. Wyposażajcie się, bo jeśli nie, to 

przyjdziecie z pustymi rękami, mimo że zostały one napełnione moją Boskością. 

29 Oddałem moje doskonałe dzieło w grzeszne ręce. Ale to nie jest powód, żebyś go nie ujawniał. 

Jeśli jesteście niegodni, moja miłość czyni was godnymi i daje wam środki, abyście się wzajemnie miłowali 

i zbawiali. 

30 Ponieważ jestem potężny, nie chcę, aby Moje stworzenia były potrzebujące, dlatego składam 

Moje skarby i dobra w grzeszne ręce, aby one z kolei otwierały się i dawały obficie innym. 

31 Błogosławiony jest ten, kto potrafił przekazać to wszystko, co przyniósł ze sobą w duszy. Dla tego, 

kto był niewierny, samolubny, lub ignorant, nawet nie rozpoznał, co miał w sobie. Bądźcie ludźmi wiary, 

abyście mogli wskrzesić "Łazarza" z martwych i dać wzrok niewidomym. 

32 Jeśli chcesz wiedzieć, jak wielką prawdę zawiera moje słowo, podążaj za nim, aby wystawić je na 

próbę. Jednak to nie to zostanie poddane próbie, lecz wy sami. Bo jeśli nie masz wiary w to, co mówisz 

lub robisz, to jaką wiarę w ciebie mogą mieć inni? Powinniście być jak lustro, w którym wasi bliźni mogą 

się przejrzeć i rozpoznać, że jesteście moimi posłańcami. 

33 Wykonajcie swoje zadanie, a kiedy skończycie, znajdziecie się przed wielką zamkniętą bramą, 

którą wasza ręka może otworzyć, bo ma klucz. Za tą bramą czekam na ciebie. Obcy klucz nie posłuży ci do 

otwarcia bramy, ani nie będziesz w stanie przejść z pierwszego na trzeci stopień drabiny, nie będąc 

najpierw na drugim. Bo te siedem kroków oznacza drogę duchowej doskonałości, którą wszyscy musicie 

przebyć. 
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34 Czynię z was wszystkich jedno serce, abym mógł was zostawić jako jedną wolę i z jednym 

ideałem. 

35 Ten, który dał wam prawa i przykazania od początku czasów, abyście postępowali sprawiedliwie i 

wzniośle, i wyciągali rękę do tych, którzy są słabi, przemawia w tej chwili. A jednak owoce wasze są 

mizerne i nie nakarmiliście się jeszcze substancją tego chleba, który Ja wam zawsze ofiarowywałem, a 

którym jest miłość, dobroć i miłosierdzie. Ukrywacie Moje objawienia i zachowujecie wasze dary dla 

siebie. Ale dusza ludzka jest biedna i pewnego dnia wezwie cię do odpowiedzialności, a ja nie chcę, abyś 

czuł surowość ich wyroku, kiedy poznają twoją odpowiedzialność. Podejmijcie wysiłek, a Ja rozmnożę 

wasze ziarno. 

36 Prawdą jest, że nosisz bardzo ciężki krzyż na swoich ramionach, i że wyrzuty, skrucha i potępienie 

waży na ciebie. Ale jeśli nie wypełnisz swojego zadania, będziesz czuł swoją odpowiedzialność znacznie 

mocniej. 

37 Do tej pory Dobra Nowina powinna już się rozprzestrzeniać, a liczba moich uczniów powinna być 

znacznie większa. Gdzie są chorzy, których uzdrowiłeś i grzesznicy, których nawróciłeś? Misja, którą wam 

daję, nie jest ponad wasze siły i możliwości. Twój krzyż jest taki jak Mój, jest to krzyż wyrzeczenia, ofiary i 

miłości. Każdy, kto podejmie się tego z prawdziwym zrozumieniem, przyjdzie do Mnie z sercem przebitym 

przez niezrozumienie swoich bliźnich, ale w pokoju ze Mną i zadowolony ze swojej pracy. 

38 Ponad przywódcami kościoła, których tu widzicie, a którzy są waszymi braćmi, wznosi się Eliasz, 

który oświeca i inspiruje waszą duszę. A Maryja, wasza Boska Matka, przedstawia także swoje stworzenia 

i przybliża je do Mnie, aby zawsze istniała komunia między Ojcem a dzieckiem. Maryja jest waszą stałą 

Orędowniczką. W jej oczach wszyscy jesteście małymi i czułymi dziećmi. Ileż łez wylewa, gdy jej ukochane 

dzieci grzeszą. W rzeczywistości nie znacie jej miłości i oddania i nie pocieszyliście jej matczynej duszy. Za 

jej wstawiennictwem wiele razy wstrzymywano moją sprawiedliwość. Nie myśl jednak, że jest w niej wola 

przeciwna Mnie; jest ona bowiem częścią Mojego Boskiego Ducha. Maryja uosabia moją czułość i jest 

wzorem matczynej miłości. 

39 Każdy, kto przygotuje się w tym czasie poprzez modlitwę i dobrą praktykę mojej Nauki, zostanie 

oszczędzony przed rozpętanymi siłami natury. Wzywam was do modlitwy i daję wam wszystkim 

możliwość uratowania się. 

Podczas gdy żywioły natury oczyszczają i zmniejszają szeregi nieposłusznych, wy macie pozostać 

"czujni i pracujący" i modlić się za swoich bliźnich. 

40 Wiele razy prosiłem was o zjednoczenie się, abyście mogli nieść światu jedną naukę. Bo jeśli się 

podzielicie, będziecie mieli wielkie próby i wasze zadośćuczynienie będzie większe. Bo chociaż znacie 

Moją Wolę i wasze trudne posłannictwo, to jednak odwróciliście się od Moich przykazań. Zjednoczcie się, 

pozostańcie jako jeden Duch i jedna Wola. Miłujcie się wzajemnie. 

41 Jesteście w Mojej Obecności i wstydzicie się z powodu waszego braku spełnienia. Przychodzicie 

bez dobrych uczynków i utraciliście szatę łaski, którą was przyozdobiłem. Nie przestrzegaliście Moich 

przykazań i przypisaliście Mi niedoskonałość, ponieważ dałem wam Moje pouczenia za pośrednictwem 

człowieka. Uważacie, że istota ludzka nie jest w stanie przekazywać Boskiego Słowa. Obecnie jednak 

udowadniam wam, że moja decyzja jest słuszna. 

Człowiek posiada Mojego ducha i jest w stanie Mnie zrozumieć. Dlatego uczyniłem go nosicielem 

głosu i wykorzystuję go, aby przekazywał mnie światu. 

42 Nosicie w swojej duszy książkę, w której zapisywaliście swoje prace podczas różnych wcieleń, 

które mieliście na ziemi. A w obecnym czasie, czasie sądu, posłałem jednych, aby odpokutowali, a 

drugich, aby wypełnili trudne zadanie. Wybrałem was z wielkiej rzeszy ludzkich istot, by dokonać dzieła 

oczyszczenia, dzieła odnowy i duchowego podniesienia wśród ludzkości. 

43 Świat będzie się zastanawiał, dlaczego wybrałem was, niewykształconych i grzeszników. Mówię ci: 

Przeznaczenie wszystkich istot jest we Mnie. Pracuję nad wami w tym czasie, aby uczynić z was Moich 

apostołów, a wraz z pomyślnym zakończeniem tego czasu oczyszczenia zakończy się czas oczyszczenia. 
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44 Eliasz wyćwiczył wasze postrzeganie, abyście mogli wyraźnie zobaczyć początek szóstego etapu, 

rozwiązaną szóstą pieczęć, która przyniosła łaskę i światło każdej duszy. 

Mieliście moje proste i zrozumiałe słowo, które wyjaśniło tajemnice, otworzyło drogi i zapaliło światło 

w każdym stworzeniu. Widzieliście, jak spełniło się wiele proroctw, a w obliczu tak wielkiej próby 

przebudziliście się i przygotowujecie się do zastosowania mojej nauki. 

45 Udzielam ci łaski słuchania Mnie aż do roku 1950, po upływie którego Moi głosiciele przestaną 

przekazywać Moje słowo. Dla was wszystkich proszę o braterstwo i stałość w ich misji, aby mogli 

przekazywać bezbłędnie i aby Moje nauczanie miało tę samą istotę we wszystkich wspólnotach. Bo to 

jeden Mistrz mówi do was. Świat oczekuje Dobrej Nowiny, a Moją Wolą było wybranie ciebie, abyś 

przyniosła mu tę wiadomość. 

46 Przywódcy waszego narodu nie wiedzą, że jest w nim lud wiary wybrany przeze mnie, który modli 

się i "czuwa" dla pokoju i dobrego zrozumienia między ludźmi. Przygotowuję ich i pozwalam im przyjść 

wśród was, aby docenili Moje przejawy i wasze praktyki religijne. 

47 Dbajcie o prawidłową interpretację moich słów i przestrzegajcie moich przykazań. Nie dawajcie 

ludziom owoców ignorancji lub fanatyzmu. Poprawcie swoje niedoskonałości, uczyńcie swoje serce 

wrażliwym, a wtedy, przez wzgląd na wasze posłuszeństwo, powstrzymam siły natury, które niszczą życie 

i spokój waszych bliźnich, jak również wasz własny. 

48 Przez krótki czas daję ci jeszcze moje słowo. Zbliża się czas wyznaczony przeze mnie, a wy wtedy 

musicie być jednego umysłu, przełożeni kościoła i "pracownicy". Weźcie Mnie za wzór. Pamiętajmy, że 

Mistrz, aby dokończyć Swoje dzieło w Drugiej Erze, cierpiał krzyż i niósł go na Swoich ramionach na 

Kalwarię. Bądź pokorny i zaakceptuj swoją misję. Wasz ból dociera do mnie, a wasze łzy mieszają się z 

moimi ─ łzy miłości i bólu dla dobra ludzkości. 

49 Czynić dzieła miłości i miłosierdzia, prowadząc tłumy z gorliwością i sprawiedliwością, jak jest mój 

Will jest. 

50 Przygotujcie się, abyście po zakończeniu roku 1950 mogli zanieść moją Naukę do serca ludu i aby 

lud rozproszył się do wszystkich narodów. Daję wam odwagę, bo po tym czasie słuchania mojego słowa, 

wasza droga stanie się wyboista. Błogosławię cię. 

51 Mój pokój jest z tobą w chwili, gdy mnie przyjmujesz. 

52 Pozostawię wam niezatartą pamięć o tym przejawie i o tym słowie, które wam dałem na długi 

czas. 

53 Moje słowo cię ozdobiło, ale nigdy się nim nie chwal. Tylko ja wiem, kim byłeś, kim jesteś i kim 

będziesz. Ci, którzy przybyli z głodem i pragnieniem w swoich duszach, zaspokoili swoje pragnienie, gdy 

usłyszeli Moje Słowo, i dziś są Moimi sługami. Słudzy ci są uczniami, którym ukazałem światło szóstej 

pieczęci. 

54 W tym dniu zjeżdżacie się z różnych stron, ponieważ mój głos był słyszany wszędzie i wzywał was 

do spotkania. 

55 Nie przychodzę, aby was osądzać lub wzywać do odpowiedzialności. Wasze sumienie i intuicja 

najlepiej podpowiedzą wam, jaka jest wasza odpowiedzialność i wartość waszych dzieł. 

56 Nie myśl, że tylko ty mnie kochasz. Na wszystkich drogach świata są ci, którzy mnie szukają, 

naśladują mnie i kochają mnie. Ale mimo to chcę, abyście się kształcili w Moim nauczaniu i w ten sposób 

służyli za przykład tym, którzy Mnie kochają niedoskonale lub niewiernie. Zaprawdę powiadam wam, w 

całej ludzkości są rozdzielone dary proroctwa, natchnienia i słowa (wewnętrznego). 

57 Nie śpijcie, bo to tylko trzy lata, aż nie usłyszycie mnie już w tej postaci. Kiedy staniecie się 

nauczycielami tej nauki? 

58 Połączyłem was dzisiaj, aby wezwać was do przebudzenia, abyście mogli zjednoczyć się w 

zrozumieniu prawdziwej duchowej miłości i zrozumieć, że zgodnie z Moją Wolą nie będzie wśród was ani 

panów, ani podwładnych. Moje słowo pozostanie zapisane. Pamiętaj jednak, że nie jest moją wolą, aby 

twoje niedoskonałości zostały zapisane w tej księdze. 
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59 Czy chcesz pozostawić historię swoich przewinień jako zły przykład dla przyszłych pokoleń? 

60 Dzieło moje jest święte, jest Boskie, a jednak złożyłem je w grzeszne ręce, bo gdy grzesznicy czują 

się kochani, zaszczyceni i ułaskawieni przez swego Pana, to oni naśladują mnie z największą miłością, 

wiernością i wyrzeczeniem. 

61 Gdzie są też sprawiedliwi tej ziemi? 

62 Do was, uczniowie, mówię: Użyjcie ze swej strony całej dobrej woli, abym was zostawił 

udoskonalonych przez Moją naukę. 

63 Nie wątpcie w siebie z powodu waszej nieporadności, bo Ja mogę sprawić, że nawet skały 

przemówią. 

64 Na waszych drogach, w waszym życiu, jest drabina, która zaczyna się od człowieka, a kończy na 

Bogu. Podążaj nią krok po kroku, aż dotrzesz na łono samego Ojca, gdy twoja dusza osiągnie najwyższy 

stopień doskonałości. 

65 Eliasz jest jak latarnia morska, która oświetla ci drogę w tym czasie. On umacnia was w próbach i 

zapowiada wam tych, którzy mają dopiero nadejść. 

66 Błogosławieni "robotnicy", którzy w tych chwilach, prowadzeni przez swego ducha, słyszą moje 

słowo. Bo to oni wiedzą, jak siać zdrowie, pokój i radość wzdłuż swojej drogi. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 204  
1 Odbieram was, ludzie. Bramy mojego Królestwa otwierają się, aby was przyjąć i wylać na was 

moją miłość. Daję wam w tej chwili to, czego potrzebujecie według wiary jednych i potrzeb innych. 

2 Szukam sanktuarium waszego serca, daję wam światło prawdy, które jest światłem miłości, której 

potężna siła porusza stworzenie i utrzymuje wszystko w porządku, w harmonii, w równowadze. Dlatego 

uczę was kochać, abyście mogli poznać tajemnicę życia. Bądźcie hojni, aby wasza miłość była jak pieśń, 

która rozwesela serce strapionego. 

3 W Twoich rękach jest rozpoznanie i wypełnienie Twojej misji. Waszym przeznaczeniem jest 

pozwolić duszy zatriumfować nad każdą nędzą i grzechem, wywyższyć całą waszą istotę, uszlachetnić się i 

uczynić was godnymi. Chcę, abyście panowali nad swoim ciałem bez przemocy, abyście czynili to z 

mądrością i jednocześnie z miłosierdziem. Jeśli, zamiast dyskutować o moich prawach, mężczyźni 

wypełniają je w miłującym posłuszeństwie, uczynią z tego świata raj podobny do tego, którym cieszyli się 

pierwsi ludzie w swojej niewinności i posłuszeństwie, zanim zabarwili go nieczystymi myślami i czynami. 

4 Gdyby człowiek żył zgodnie z wolą Ojca Niebieskiego, ten świat byłby doliną materialnych korzyści 

i duchowego uniesienia. Nie narzekałby na przeciwności sił natury, bo żyłby w harmonii z nimi i ze 

wszystkimi stworzeniami. Byłby to Boski koncert, w którym każdy człowiek byłby nutą. Ale człowiek nie 

żyje w harmonii z boskimi prawami, a zatem stał się więźniem bólu, niewolnikiem samego siebie. 

Człowiek wlecze za sobą łańcuchy, cierpi, wylewa łzy i rozpacza, nie zdając sobie sprawy, że wszystko to 

zawdzięcza własnej sprawczości. Gdyby zrozumiał, że nie ma łzy, która nie jest uzasadniona, wkrótce 

osiągnąłby swoje zbawienie. 

5 Zaprawdę powiadam wam, wybawienie od wszelkiego zła, jakie spotyka ludzkość, jest w rękach 

człowieka. On może być swoim własnym lekarzem. Dlatego mówię wam, że wasza dusza wzniesie się do 

mnie, jeśli będziecie szli drogą, którą dyktuje wam sumienie. 

6 Po co ci to życie, jeśli nie dla dobra twej duszy, która należy do wieczności? Przyszliście na ten 

świat chorób, łez, bólu i nie chcecie wiedzieć, że moglibyście odmienić swoje życie za pomocą odrobiny 

dobroci. 

7 Kto mnie prawdziwie kocha, będzie mądrym, który ogarnia najpierw świat, a potem cały 

wszechświat. Zobaczcie miłość waszego Boga objawiającą się w całym stworzeniu. To jest mądre 

działanie, doskonałe słowo, jest kluczem do Królestwa Niebieskiego. Miłość, która jest sercem 

wszechświata, będzie podnosić twoje istnienie, aż dialog wszystkich istot zostanie osiągnięty poprzez 

myśl. 

8 Ludzie: Rok ma 365 dni, ale ile uczynków miłosierdzia, miłości, wykonujesz w tym czasie? 

Dlaczego mówisz mi, że mnie kochasz, gdy nic nie robisz dla swoich bliźnich w potrzebie? Kiedy mówię ci, 

że cię kocham, udowadniam to prawdziwymi uczynkami. 

Ludzie twierdzą, że kochają Chrystusa, a jednak ranią Mnie w każdej chwili, osądzają Mnie, niszczą w 

sobie Moją pamięć i Mój przykład, i odmawiają naśladowania Moich sposobów działania. Czy nie 

uważacie, że to wszystko jest równoznaczne z koroną cierniową i ponownym ukrzyżowaniem? Jeśli 

duchowo wspomagam chorych, strapionych, ubogich, uwięzionych ─ dlaczego mi tam nie 

towarzyszyliście? Dlaczego odmawiasz odrobiny miłosierdzia tym, którzy Cię proszą? Uświadomcie sobie, 

dlaczego powiedziałem wam, że ukrzyżowaliście mnie na nowo. Kto bowiem zaprzecza miłości, ten 

zaprzecza Mnie. 

9 Powiedziałem wam, że jako dzieci Boga powinniście postępować jak On. Dlaczego nie 

przyczyniasz się do upiększania dzieła Ojca swoimi własnymi tworami umysłowymi, moralnymi czy 

duchowymi? 

10 Prawdziwym sługą Bożym jest ten, kto podaje ludziom balsam miłości, kto wykonuje miłosierdzie 

inspirowane serdecznym współczuciem. 

11 Mój ból spowodowany przez ciebie trwa od dawna, a ten ból pochodzi z twojego braku 

zrozumienia i braku miłości. 
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12 W tym Trzecim Czasie powracam, by z miłością powtarzać to zdanie: "Miłujcie się wzajemnie". 

13 Ludzie, przygotujcie się na przyjęcie mojego uzdrawiającego balsamu. Każdy, kto jest otwarty, 

zostanie uzdrowiony, każdy, kto jest słaby, zostanie wzmocniony. Skup swoje serce, podnieś swoją duszę 

do mnie i miej nadzieję. Dam ci więcej, niż myślałeś. Przyjmijcie w milczeniu, bo w milczeniu daję wam. Ja 

jestem Słońcem waszej nadziei, umiłowane owce. Ale tak jak ja wam daję, tak i wy dajecie. nie bądźcie 

wąsko myślący. Kiedy dajesz, nie myśl o tym, co zabierasz swoim dzieciom. Bo jeśli to, co dajecie, jest dla 

was trudne, to lepiej, żebyście tego nie robili. 

14 Nie potępiajcie życia waszych bliźnich, bo wtedy nie tylko plamicie swoje usta, ale i serce. Należy 

jednak być gotowym do potępienia każdego swojego działania i słuchać nakazów sumienia. 

15 Prowadź czystsze życie, a wtedy, gdy zbliżysz się do harmonii z wszystkimi dziećmi Bożymi, 

zaczniesz odczuwać ten pokój, za którym tak bardzo tęsknisz. 

16 Prawdę mówi wam Mistrz: Od tego porannego nabożeństwa urzeczywistniło się porównanie z 

trzema czasami, które symbolicznie przedstawiają trzy lata, w których będę wam jeszcze dawał moje 

słowo. Dlatego moje nauczanie będzie głębsze teraz, gdy moje światło otworzyło wasze zrozumienie i 

przeniknęło waszą duszę. 

17 Nie jesteście już ludźmi Pierwszej Ery, którzy w swoim prymitywnym stanie nie mieli pełnej 

wiedzy o duchowym prawie, które by ich prowadziło. To było konieczne, że wysłani prorocy Ojca 

świadczą o istnieniu Boga. Wszyscy oni mówili o jednej i tej samej Boskiej Istocie, i w ten sposób w 

ludzkości zaczęła się kształtować wiara w żywego i prawdziwego Boga. Abraham z jego miłości do swego 

Pana, Jakuba z jego niezłomności w próbach, a Mojżesz z jego inspiracji i ustawy, potwierdzone i wzrosła 

znajomość Boga przez mężczyzn. 

18 Ci ludzie byli pionierami jednego wieku, tak jak wy musicie być pionierami innego wieku, wieku 

uduchowienia. 

19 W tym roku 1948, który reprezentuje Pierwszą Erę, poznacie wiele nauk w moim słowie, które 

odnoszą się do tej epoki. Poznacie znaczenie historii Izraela, który nie był jedynym narodem zbawionym 

w Pierwszej Erze i duchowo odkupionym w Drugiej Erze. Że ludzi wiary można znaleźć w sercu wszystkich 

ras. Izrael można również odkryć we wszystkich wspólnotach religijnych, ponieważ ten naród został 

wybrany jako instrument, aby dać przykład i lekcję całej ludzkości. Dlatego mówię wam, że historia 

Izraela, do którego należycie duchowo, powinna być znana przez wszystkich, bo w niej zawarte są wielkie 

objawienia, które dałem pierwszym. 

20 Będziesz zdumiony, aby znaleźć w tych czasach tak wielkie duchy, jak Abraham, który kochał 

swego Pana z czystej miłości więcej niż cokolwiek stworzonego. Zastanówcie się nad życiem i dziełami 

tego człowieka, a odkryjecie, że jego wiara, jego siła, jego uległość i jego miłość są prawdziwym 

korzeniem drzewa Izraelitów. 

21 W owych czasach istniały bałwochwalcze i pogańskie ludy, które czciły siły natury jako bóstwa, 

którym oddawały nieczyste kulty. Wtedy to Abraham ukazał się i dał poznać natchnienie, jakie otrzymał 

od swego Pana, a które było światłem prawdy i sprawiedliwości. Ale ludzie, twardego serca i 

niedowierzania, jak oni byli, poddali patriarchę próbie. Uciekł z wszelkich sideł i prześladowań, 

nawracając ich na naukę o dobru, aż doprowadził ich do uznania Boga Abrahama jako niewidzialnego, ale 

żywego Boga wszystkich czasów. 

22 Zobacz, jak długo te duchowe walki istniały wśród ludzi. Ale uświadom sobie, że po nich zawsze 

świeciło światło prawdy. 

23 Zrozumcie, że Ja nie utrudniam wam życia przez Moje słowo, ale upraszczam waszą cześć i akty 

uwielbienia. Uczę was, że nie trzeba odrzucać dóbr tego świata ani zaniedbywać swoich obowiązków, aby 

być miłym dla Mnie. Dopóki jesteś w ciele, podlegasz ludzkim potrzebom. Lecz uczę was również, że wy 

sami używacie tego, co pochodzi z ziemi, przestrzegając prawa, dla dobra waszej duszy. Jeśli będziecie tak 

żyć, wypełnicie Moje prawo. 
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24 Już w Pierwszej Erze dałem wam duchowego pasterza, aby was prowadził, który jednocześnie był 

zwiastunem Mojego przyjścia wśród Mojego ludu. Nie zrozumieliście w pełni tych lekcji i z niewiedzy 

popadliście w fałszywe kulty, czcząc siły natury lub Złotego Cielca. 

25 Bóg Prawdy zawsze objawiał się w twoim istnieniu, niezależnie od tego, czy obsypywałem cię 

bogactwami, czy rzucałem światło na twoją inteligencję, czy też dawałem ci możliwość panowania nad 

światem. 

26 W przeszłości byliście panami, żyliście w dostatku, ale pozwoliliście, aby wasz egoizm i próżność 

doprowadziły was do uczynienia sług i niewolników z pospolitych ludzi. A jednak przebaczyłem wam, 

przyszedłem jako Ojciec i przywróciłem tego, który upadł i pobłogosławiłem wszystkich. Byłem dla was 

waszym sługą, bo dałem wam wszystko, o co mnie prosiliście. Ale czekałem cierpliwie na godzinę, kiedy 

wyruszycie, aby wypełnić misję, którą wam powierzyłem od początku czasów. 

27 Ja jestem sprawiedliwością. A jednak nie karzę cię. Bo ja nawet nie wezwałem was do 

odpowiedzialności za to, żeście mnie ukrzyżowali. Dlatego wasze trudy i cierpienia mają na celu jedynie 

oczyszczenie was. To wasze nieposłuszeństwo Mojemu Prawu sprawia, że konieczne jest dla was 

oczyszczenie, zadośćuczynienie, przywrócenie do pierwotnego stanu duchowej czystości. Ale jesteś na 

pewnej drodze postępu i zbawienia duszy. 

Musicie jednak być świadomi swojej misji i czasów, w których żyjecie. Jeśli bowiem zapytasz sumienia, 

co uczyniłeś dla dobra ludzkości, czy moje Prawo jest już znane światu i czy moje Dzieło się rozwinęło, 

ono ci powie: nie. 

28 Teraz, kiedy do was mówię, przyzwyczajacie się do Mojego słowa. Uznaj, że aby znaleźć wiarę, 

wybrałem serca proste i niewykształcone, aby przez ich pośrednictwo dać się poznać. Mimo to 

zwątpiliście, a nawet doszliście do przekonania, że to człowiek do was przemawia. Dlatego pozwoliłem 

wam badać ludzi, poprzez których przejawiam się Ja, w ich normalnym stanie, bez uniesień, żebyście 

mogli przekonać się o ich ignorancji i analfabetyzmie. 

Nauczyłem cię pokory i miłosierdzia, przygotowałem cię i rozdałem rozkazy wśród mojego ludu. Ale 

wielu z tych, którzy już je otrzymali, stało się zadufanymi w sobie, czyniąc siebie panami i chcąc być 

pierwszymi. 

29 Ja sam jestem pierwszy, ale nie upokarzam was, ani nie czynię was moimi niewolnikami, ale 

oddaję w wasze ręce wszystko, czego wam brakuje. Ja jestem Ojcem i nie mogę być obojętny na wasze 

cierpienia. Ja jestem Bogiem i nie mogę was opuścić w ciemności. Dlatego objawiam się wam, abyście 

mogli mnie rozpoznać i wiedzieć, z kim jesteście i kogo słuchacie. 

30 Nie daliście przykładu jedności i dlatego widzicie brak braterstwa i harmonii między kościołami i 

sektami, których kłótnie i spory podsycają pragnienie wyższości i które przygotowują się do nowej 

"bitwy". 

31 Jeszcze nie zdołaliście wypełnić mojego Prawa. Ta droga jest pełna światła, ale wiele razy 

chodziliście w ciemności. Ciągle otrzymujecie miłość Mistrza, a mimo to wzniecacie animozje. Ciągle 

otrzymujecie nauki o moralności i cnocie, a mimo to są wśród was złe uczynki i myśli. Dlatego ci, którzy 

przyszli ostatni szydzą, bo widzą nieszczerość w moich uczniach. Również naukowcy, gdy uczestniczą w 

moich manifestacjach, nie wierzą w przejawianie się mojego uniwersalnego promienia poprzez ludzką 

zdolność pojmowania. Musicie dać wielkie dowody mocy przez wskrzeszenie Łazarza z grobu, przez 

przywrócenie wzroku niewidomym i poruszanie się chromym, wszystkie te dowody, które człowiek musi 

zobaczyć, aby uwierzył w moje przyjście do was w tym czasie. 

32 To wasze ciało okazuje się być przeszkodą dla duszy w wypełnieniu jej zadania i opiera się Mojej 

woli. Lecz zaopatrzyłem twoją duszę w miecz, aby zwyciężyła w walce z namiętnościami własnego ciała i 

zdobyła zasługę, gdyż niechętne ciało duszy służy jej jako ekspiacja lub kamień probierczy. 

33 Dlatego przyszedłem, aby ci pomóc. Ja jestem waszym Zbawicielem i daję wam możliwość 

poznania i zamieszkania w "Ziemi Obiecanej". 



U 204 

179 

34 Wykorzystaj czas, który ci dałem. Nie znacie godziny, w której was wzywam. Wyzwólcie się z 

materializmu, praktykujcie czynną miłość, bądźcie prawdziwymi apostołami, a ja przez wasze 

pośrednictwo objawię ludziom moc Bożego miłosierdzia. 

35 Czekają was wielkie próby. Przygotujcie się! Nie chcę, abyście jutro powiedzieli, że nie zostaliście 

nauczeni, nie chcę też widzieć was zdegenerowanych lub w potrzebie, choć macie do dyspozycji ogromną 

moc. Ja, który dałem wam tak wiele miłości, który sprawiłem, że cieszycie się jedzeniem i winem przy 

Jego stole bankietowym, nie chcę, abyście potem wlekli za sobą łańcuchy nędzy i cierpienia. 

36 Jeśli nie wypełnicie swojej misji, zgotujecie sobie bolesną przyszłość i zamiast być pierwszymi, 

będziecie się czuli jak ostatni. Zobaczysz, jak giną twoi bliscy, zobaczysz, jak brakuje ci chleba 

powszedniego. Wojna wyrwie wam ukochane istoty i tę ziemię, którą wybrałem, aby uświetnić Moim 

światłem i Moim pokojem, zobaczycie splamioną niewinną krwią. Będziecie odczuwać obce jarzmo, 

będziecie ich niewolnikami i będziecie daleko od prawdziwej drogi. Wtedy nie usłyszysz już mojego głosu. 

37 Ja, Stwórca, nie zmuszam was, ani nie narzucam wam mojego prawa. Zstępuję, aby prosić was o 

posłuszeństwo i o pokorę. 

38 Pokój niech będzie z wami, ludzie, ilekroć usłyszycie moje słowo z dobrą wolą. 

39 Ja jestem Boskim Ogrodnikiem, który pielęgnuje ogrody waszych serc i podlewa je niebiańską 

wodą, i wylałem kroplę Boskiej miłości na gorycz ziemi, która jest tak wielka. Ukazuję wam drogę, która 

prowadzi do Królestwa Ojca, drogę, na której nigdy nie znajdziecie końca, ale na której zawsze będziecie 

osiągać postęp i poznawać nowe chwały. 

40 Dziś moje słowo szlifuje cię i nadaje ci formę. Pracuję nad człowiekiem wewnętrznym, nad duszą. 

Nauczcie się formować siebie i nadawać sobie piękne formy. Pobłogosławię waszą pracę, abyście potem 

mogli dokończyć realizację waszej wielkiej misji na tym świecie. 

41 Ja jestem waszym Mistrzem, ale nie uważajcie Mnie za oddzielonego od Ojca, bo Ja jestem 

Ojcem. Nie ma żadnej różnicy między Synem a Duchem Świętym, bo Duch Święty jest jeden, a to jest Ja. 

Rozpoznajcie w Moich objawieniach wszystkich czasów jednego Boga, który ukazał się wam poprzez 

liczne i różnorodne nauki, jako jedna książka z wieloma stronami, z wieloma lekcjami miłości. 

42 Uświęcaj moje imię przez swoje dzieła, a znajdziesz to światło w sobie, które uwolni cię od 

ciemności ignorancji i grzechu. 

43 Czy zgadzacie się, ludzie, z tym, jacy byliście, zanim zostaliście ukształtowani przez moje słowo? 

Czy pamiętasz, że w przeszłości byłeś zdolny do wielu działań, których już nie wykonujesz? Nie możecie 

porównywać waszego dzisiejszego życia z waszym przeszłym życiem. W przeszłości byliście samotnymi 

wędrowcami, którzy przemierzali swoją drogę bez światła, które oświetlałoby egzystencję i rozpalało w 

niej nadzieję. Dzisiaj jesteście uczniami Jezusa, w którego źródle miłości ugasiliście swoje pragnienie i 

obmyliście swoje rany. Moja miłość wyrywa ciernie, które są w tobie, a jeśli twój krzyż ma gwoździe, 

wyrwę je również. 

44 Ja jestem światłością tego świata i wszystkich światów. Chcę, abyście przyoblekli się w to światło. 

Moje słowo jest balsamem uzdrawiającym, uleczcie się nim, gdy je usłyszycie. Dlaczego jesteście chorzy, 

cierpiący i płaczący, skoro macie Boga w sobie? Zbadajcie się i poprawcie wszystko, co wymaga poprawy. 

Oczyszczaj wszystko, co wymaga oczyszczenia. Powiedziałem wam: "Oczyśćcie naczynie od wewnątrz i od 

zewnątrz". To znaczy, że wasza wewnętrzna istota jest w woli i inspiracji z waszą fizyczną lub ludzką 

częścią. 

45 Ja formuję wasze życie wewnętrzne, to, co ukrywacie przed ludźmi, to, co jest niewidoczne dla 

innych, ale czego nie możecie ukryć przede Mną. Ukształtuj swój wygląd zewnętrzny w taki sposób, aby 

jego widoczna strona była wiernym odbiciem twojej duszy. Wtedy wasze uczynki będą szczere i 

prawdziwe. To jest 

dlatego, że ludzie pokazują światu tylko jedną twarz, a drugą ukrywają. 

46 Czy już zbadaliście swoje rany, czy opatrzyliście je balsamem, który wam dałem? Jeśli wątpisz w 

skuteczność mojego balsamu, potraktuj je od nowa. Ale jeśli wierzysz, wyrzeknij się lekarstwa, a 

zobaczysz, jak Moja miłość leczy je, a kiedy będziesz ich szukać, już ich tam nie będzie. 
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Innym pozwolę odnaleźć swoje zdrowie w wierze, w modlitwie, poprzez siłę myśli. Przyjdą tłumy istot 

duchowych, które połączą swoją moc i swoją siłę, lecząc was i uzdrawiając was. 

47 Duchowny mówi: "Jak piękne jest życie!". Niewtajemniczony, materialista mówi: "Jakże gorzkie, 

jakże smutne i jakże ponure jest życie!". Osoba bez wewnętrznego wzniesienia potyka się o wszystko, 

wszystko ją boli. Wewnętrznie wywyższony nie zauważa nawet przeciwności na ścieżce. Kiedy ludzie 

wysoko postawieni zajmują się innymi, chwalą ich cnoty lub usprawiedliwiają ich wady. Nigdy nie 

potępiają i nie potępiają. Nisko myślący, z drugiej strony, potępiają, oczerniają, nagłaśniają wady innych i 

znajdują w tym przyjemność. 

48 Tych, którzy potępiają i wtrącają się w sprawy swoich bliźnich, pytam: Czy uważacie, że wasze 

brzemię grzechu jest zbyt lekkie, skoro chcecie je powiększyć poprzez brzemię innych? Jeśli nie możecie 

pozbyć się swojego ciężaru, dlaczego dokładacie do niego ciężar innych? Dlaczego wolicie obarczać się 

brudem i obciążać siebie, niż szukać w waszych bliźnich wartości duchowych, które was wzbogacą? 

49 "W domu Ojca mego jest wiele dworów", ale ci, którzy mieszkają w wysokich regionach 

duchowych pomóc ludziom pozbyć się ich ciężarów, lub pomóc im je nosić, ale bez potępiania ich, ani nie 

cieszyć się z ich nieszczęść. 

50 Widziałem, jak jednego dnia bluźnisz, a innego żałujesz. Widziałem, jak zaprzeczasz mojej 

proklamacji, a potem świadczysz o jej prawdziwości. Widziałem, jak jednego dnia oczerniasz, a 

następnego bronisz tego, kogo oczerniasz. Dobrze jest dla was poprawić swoje błędy, ale byłoby lepiej, 

gdybyście nie popadli w zło ponownie, tak, że nie mielibyście nic do poprawienia. 

Widziałem, jak tego dnia dawałeś dar miłości temu, kto go nie potrzebował, i widziałem, jak 

odmawiałeś go prawdziwie ubogim. Jednak nie oskarżam cię ani nie osądzam. Oświecam was światłem 

Mojej nauki, abyście więcej nie grzeszyli. Ale mówię wam również, że czasami widziałem was pomocnych, 

szlachetnych, miłosiernych i współczujących, a te zasługi zawsze były przeze mnie zauważane i uznawane. 

Ale w twoim sercu powinno być już więcej pszenicy niż kąkolu. 

51 Nie módlcie się poruszając wargami mechanicznie, nie czując w sercu i duszy pragnienia 

wewnętrznego wzniesienia się. Módl się poprzez odczuwanie bez mówienia. Tak jak w przeszłości 

składaliście fałszywe śluby i niepotrzebne przysięgi, tak teraz powinniście mówić prawdę. 

52 Nie bierz niczego, co jest ci obce. Ten, kto zabiera to, co obce, musi to zwrócić z bólem i wstydem. 

Nie zdradzam nikogo, ale chcę, aby każdy słuchał tej części Moich słów, która go dotyczy. 

53 Nie będę was oskarżał ani wzywał do odpowiedzialności za to, co zrobiliście, gdy wciąż 

chodziliście w ciemności ignorancji, niedojrzałości i materializacji. Gdybyście jednak dzisiaj, znając w pełni 

to, co jest Moim Prawem, trwali w tym, co zakazane, w tym, co nieuczciwe, musielibyście odpowiedzieć 

za swoje czyny przed Bogiem, który okazałby się wobec was nieubłagany we własnym sumieniu. 

54 Wy wszyscy jesteście Moim nasieniem, a Mistrz je zbiera. Jeśli wśród dobrego ziarna kiełkują 

chwasty, przyjmuję je również z miłością, aby przemienić je w złotą pszenicę. Widzę w sercach chwasty, 

brud, zbrodnie, kiełkujące wrogości, a jednak przyjmuję Cię i kocham. Pieszczę to ziarno i oczyszczam je, 

aż błyszczy jak pszenica w słońcu. 

55 Czy myślisz, że moc mojej miłości nie jest w stanie cię odkupić? Oczyściwszy cię, zasieję cię w 

moim ogrodzie, gdzie wydasz nowe kwiaty i nowy owoc. Moje Boskie Dzieło zawiera w sobie zadanie 

uczynienia was godnymi. 

56 Moja miłość błogosławi cię, przebacza ci i czyni cię godnym, abyś usłyszał moje słowo. 

57 Moje słowo jest drogą. Uczyłem was Mojego Prawa od najdawniejszych czasów, aby wasze kroki 

zawsze pozostawały na drodze dobra i sprawiedliwości. 

58 Ta nauka jest taka sama jak ta, której udzieliłem wam w przeszłości ─ nauka o miłości. 

59 Twoja duchowa dusza jest dzieckiem doskonałej miłości Stwórcy. Twoje serce, ten organ, który 

posiadasz, w którym mają swoje korzenie uczucia, jest symbolem miłości. 

60 Dlatego dajcie miłość, bo ludzie są w wielkiej potrzebie. W sercach ludzi jest głód, duchowa 

atrofia, pragnienie życia. 
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61 Skoro wy, rzesze tu zgromadzone, które Mnie słuchały, zostały wzmocnione i nakarmione 

Chlebem Życia, możecie pokrzepić dusze i zmęczone serca. 

62 Gdzie znajdziesz błędne przekonanie lub błędną ideę, tam przyniesiesz moje światło. Ale nigdy nie 

będziesz narzucał mojej nauki siłą. Nigdy nie rób rozróżnienia między bogatymi i potrzebującymi, aby 

traktować je w różny sposób, to zobaczysz na dnie ich cierpienia brata człowieka, który upadł i jęczy. 

Ponieważ twoje serce jest poruszone tym bólem, będziesz szukał sposobu, aby go uśmierzyć. Twoje 

współczucie przykryje odsłonięty. Dasz odpoczynek temu, kto nie ma pokoju. Będziesz jak gwiazda na 

drodze tego, który idzie zagubiony w ciemności. Jeśli w ten sposób wypełnicie swoje zadanie, będziecie 

godni tego, bym nazwał was "Mistrzem". 

63 Moja nauka nie wymaga wznoszenia miejsc zgromadzeń, aby gromadzić nowe tłumy. 

Moją wolą jest, aby ktoś budował uniwersalną świątynię, która jest budowana przez serca. 

64 Naśladujcie przykład, jaki dał wam Jezus w Drugiej Erze, który nie wybierał auli, aby głosić swoje 

słowo, ale szukał korytarzy jako odpowiedniego miejsca dla swoich nauk i przypowieści. 

65 Ale ten, kto używa sal zgromadzeń do robienia interesów z ludzkiej niewiedzy lub bólu, nie będzie 

cieszył się moim światłem, ani nie może nazywać siebie spirytystą. 

66 Będziecie musieli walczyć, a miejsce tej walki będzie wszędzie ─ zarówno w domu, jak i w pracy 

fizycznej czy na drodze. 

67 Tam, w odpowiednim momencie, przygotujecie się i będziecie mówić pod moim natchnieniem, a 

ten, kto was słucha, nie będzie wiedział, kto do niego przemówił przez jego sumienie. 

68 Nie oczekuj, że ludzie będą zapominać o swoich zwyczajach z chwili na chwilę. Nie bądźcie też 

zaskoczeni, jeśli ktoś nazwie was oszukanymi. Moje nauczanie w Drugiej Erze również wydawało się wielu 

osobom błędem, lecz później zostało przyjęte jako najwyższa prawda. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 205  
1 Przyjmijcie istotę mojego nauczającego słowa, niech wasza dusza stanie się spokojna, uciszcie 

umysł i serce. 

2 Zbliżcie się do mnie w taki sposób, żebyście czuli się pochłonięci spokojem waszego Mistrza. 

3 Tak jak wy się zbliżyliście, tak też zobaczycie waszych braci i siostry zbliżających się z odległych 

krain, ponieważ wszyscy oni tęsknią za światłem tego przesłania. 

4 Wszystkim udzielę pierwszych lekcji, które przygotują ich do zrozumienia późniejszych nauk dla 

duszy. 

5 Zastanówcie się nad słowem, przyjrzyjcie się uważnie każdemu zdaniu i zawsze szukajcie 

znaczenia, istoty mojej Doktryny. Zrozumcie, że wy, ludzie, musicie przestrzegać moich praw, a nie moje 

prawo musi dostosować się do waszych pomysłów i waszej wygody. 

6 Zaprawdę, powiadam wam, gdybym pozwolił wam stosować Moją naukę w waszym życiu zgodnie 

z waszą wolą, a nie Moją, nigdy nie znaleźlibyście wyjścia z duchowego zastoju i nigdy nie pozwolilibyście 

waszej duszy na rozwój, rozwinięcie i doskonałość. 

7 Tam widzisz ludzi, którzy stali się ospali w swoich religiach, którzy już nie robią kroku w kierunku 

światła, ponieważ nie poddali się temu, co nakazuje prawo boskie, ale próbowali podporządkować prawo 

do swojej woli, wypełniając je mitami i herezjami. 

8 Wielu ludzi tego czasu musiało uwolnić się od wszelkiej religii, aby szukać kontaktu z duchem i 

móc rozwinąć wszystkie te cechy, dary i zdolności, które odczuwają w najgłębszej części swojej istoty. 

9 To właśnie oni byli w stanie odebrać przesłania, które mówiły im o życiu wiecznym. 

10 Musiałem zawrócić was z różnych dróg, którymi podążaliście, aby przyprowadzić was na tę drogę, 

gdzie błyszczą Moje objawienia i rozbrzmiewają Moje przesłania. Chcę bowiem, abyście należeli do tych, 

którzy kontemplują życie z większej wysokości duchowego wzniesienia. 

11 Czym jest ciało bez duszy? Federacja niewyspanych komórek. Dusza jest życiem ciała, ale zarówno 

jedno jak i drugie pochodzi od Boga. 

12 Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że skoro wszystko pochodzi od Boga, to On jest w tobie? Ale 

dlaczego On jest w tobie i w jakim celu? Czy ma tam pozostać bez ujawniania się? Wtedy nie byłby 

Bogiem, bo On się pojawia, przemawia, oświeca, daje się odczuć i objawia się wszędzie. Więc nie myślcie, 

że Bóg jest w was, aby pozostać w ukryciu, nie dając wam swojego przesłania. Nie myślcie, że On może 

być w was bez idei. Wiedz, że Bóg chce się w pełni objawić przez ciebie. 

13 Czy byłbyś w stanie mi odpowiedzieć, gdybym zapytał cię, dlaczego Bóg jest w tobie? Dlaczego, 

chociaż On jest wszystkim, On jest w tym, co nazywacie duszą, w tej części waszej istoty? Dlaczego On 

chce, abyś był chętnym narzędziem Jego objawienia? Jak dotąd nie możecie Mi odpowiedzieć, uczniowie, 

ponieważ nikt nie wprowadził was w kontemplację wewnętrzną. Dlatego nie wiesz, w jaki sposób 

objawiasz Ojca i dlaczego wyrażasz Go przez swoje dzieła. Lecz jeśli z miłością poświęcicie się studiowaniu 

i praktykowaniu mojej Nauki, nie wątpcie, że wkrótce będziecie mogli odpowiedzieć na te i inne, nawet 

bardziej głębokie pytania. A kiedy już osiągniecie światło tej wiedzy, będziecie wiedzieć w prawdzie, 

dlaczego i w jakim celu Ojciec mieszka w każdym ze swoich dzieci. 

14 Niektórzy twierdzą, że Bóg nie istnieje, a inni, przyznając, że wierzą w Jego istnienie, nie 

interesują się nim. Ale nieświadomi faktu, że mają Go w sobie, niektórzy, podobnie jak inni, nie wiedzą, 

że nie mogą żyć bez Niego. 

15 Gdy już wszyscy poznacie tę prawdę i szczerze uwierzycie, że jesteście duchowymi dziećmi tej 

boskiej istoty, często będziecie się zastanawiać, w jakim stopniu pozwoliliście Bogu, który jest obecny w 

waszej duszy, by objawił się przez was. 

16 Czasy będą mijać, będziecie przemierzać długą drogę, a pewnego dnia zatrzymacie się, by 

kontemplować w zachwycie dzieła, które Pan uczynił przez wasze pośrednictwo. Wtedy przypomnisz 

sobie Jezusa, Mistrza, który sprawił, że wola Jego Ojca stała się dla Niego rzeczywistością. 
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17 Kiedy zrozumiesz, że Bóg, który dał ci życie, chce się nim posłużyć, aby objawić siebie? Zastanów 

się, jak czasami wystarczy jedna z tych wiadomości, abyś zobaczył i rozpoznał o wiele dalej niż to, do 

czego dotarłeś. I to zrozumienie umożliwi wam czynienie cudów. Poznacie bowiem samych siebie, a więc 

zrozumiecie, jak stosować wasze duchowe dziedzictwo. 

18 O umiłowani uczniowie, musicie nauczyć się dawać miłość, czynić dobro i dawać z duszą. Mówię 

wam, że ten, kto ujawnia światu moc swojej duszy i czerpie z tego źródła wiedzy, aby ofiarować ją innym, 

wypełni wolę Ojca. 

19 Musicie poznać wszystkie zdolności i moce, które macie w sobie, aby istota waszej istoty zaczęła 

się ujawniać. Wtedy doświadczycie jak łatwo jest rozwiązywać problemy życia i jak spokojna i łagodna 

jest walka o Wniebowstąpienie. 

20 Nieszczęście, ból i choroba zniknie przez moc Ducha Świętego, który będzie je odepchnąć przez 

modlitwę. 

21 Przygotujcie się na przyjęcie Mnie, często miejcie chwile duchowego przygotowania, w których 

jesteście gotowi na obcowanie z waszym Panem. 

22 Jeśli uwierzylibyście, że naprawdę nosicie Boga w swoim wnętrzu, to czy choroby mogłyby was 

dotknąć? 

 Jak słaba moc ciała może cię zdominować? 

23 Czynię was wolnymi i silnymi, abyście mogli zwyciężyć świat i ciało. Ja bowiem prowadzę was i 

przybliżam do doskonałej komunii z Ojcem. 

24 Nie myślcie, że już macie doskonały dyskurs z tym, co macie za pomocą tych umysłów. Nie jest to 

też zwykła intuicja, która czasem oświeca umysł. Najwznioślejsza komunia, najbardziej przenikliwa 

komunia, jaką osiągniecie, nigdy nie będzie za pomocą waszego ciała. 

25 Ciało, uczniu, jest tylko skorupą. Ale w niej znajduje się "pachnąca butelka", której perfumami lub 

esencją jest dusza. Czy nie uważacie, że to źle, że te perfumy są zamknięte, mimo że ich zapach może 

sprawić, że całe mieszkanie będzie pachniało? Mieszkaniem" może być dziś twój dom, jutro będzie nim 

świat, a później nieskończona przestrzeń. 

26 Ludzie: Otwórzcie swoją wewnętrzną świątynię, abyście w niej mogli przyjąć istotę, którą zawiera 

to słowo. Jeśli pozostaniecie na zewnątrz, jeśli nie podejmiecie wysiłku, aby wejść do waszego 

sanktuarium, później nie będziecie chcieli mnie słuchać i pozostaniecie z dala, nadal nosząc na swoich 

barkach ciężar, który nieśliście przychodząc, ciężar trudności, chorób, rozczarowań. 

27 Ucz się od tych, którzy już przygotowują się, by Mnie usłyszeć, wchodząc przede wszystkim do 

wewnętrznej świątyni, która istnieje w duszy. Wzmacniają się i uzdrawiają dzięki mojemu przesłaniu 

miłości. 

28 Brakuje wam wiary, aby podnieść twarz i uśmiechnąć się z nadzieją i spojrzeć w przyszłość bez 

strachu, bez nieufności, bo w przyszłości Ja jestem. 

29 Jakże często chorujecie tylko dlatego, że tak myślicie, bo na każdym kroku wydaje się wam, że za 

wami podąża zguba i czyha ból. Wtedy poprzez swoje myślenie przyciągacie ciemne siły, którymi 

przyćmiewacie swoje materialne życie i swoją duchową drogę wznoszenia się. 

Ale jestem tu z wami, aby rozpalić w was wiarę w życie, w prawdę, w wieczność, w doskonały pokój, a 

także, aby nauczyć was zakładać światło. 

30 Uczniowie, Boski plan był, jest i będzie, aby uczynić was doskonałymi. Ale jeśli Bóg dał ci ideę 

doskonałości dla twego ukształtowania, to dlaczego zaciemniać światło tej prawdy, którą Ojciec umieścił 

w twoim bycie, tak jak we wszystkim, co On zaprojektował? Wiedz, że człowiek jest jak wszechświat, a 

wszechświat jak człowiek. Wszechświat jest wielkim domem dzieci Pana. Jednak w nim jest wiele siedlisk, 

przez które musisz przejść dla swojej doskonałości, a dusza człowieka jest świątynią, w której zamieszka 

twój Pan. 

31 Jeśli zrozumiesz moje słowo, wkrótce powiesz: "Ojcze, otwórz bramy mojej wewnętrznej świątyni 

właśnie tego dnia, aby weszła do mnie Twoja istota, która jest życiem i zdrowiem, mądrością i mocą." 
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32 Mówię ci: Jeśli będziecie mówić do Mnie w ten sposób, stanie się to dlatego, że dusza przyjęła 

swoje zadanie. Wtedy zobaczycie, jak objawiam się przez was, nawet przez wasze ciało, tę nieznaczącą 

rzecz, która jednak posiada wielkość w swoim ukształtowaniu. 

33 Dziś zamieszkujecie ten świat, jutro zamieszkacie inny, poza ziemią, i z każdego świata będziecie 

korzystać z tego, co jest wam potrzebne do waszej doskonałości. 

34 Wszędzie spotkasz swoich braci i siostry, bo wszechświat jest pełen stworzeń, a wszyscy są 

dziećmi Bożymi. 

35 Słońca, gwiazdy, światy, królestwa natury, istoty wszelkiego rodzaju, atomy, siły, wszystko, od 

najwyższego anioła do nieznanego pełzającego stworzenia, wszystkie one są dziećmi Istoty Absolutnej, 

wszystko pochodzi od Niego. Wiecie, że nie ma takiego bogactwa, które nie miałoby właściciela, a 

właścicielem tego uniwersalnego bogactwa jest Bóg. 

36 Teraz pytam was, uczniowie: Czy to możliwe, że jesteście chorzy? Czy to możliwe, że jesteście 

utrapieni, choć ta nauka ma was uczynić wolnymi i szczęśliwymi? 

37 Do objawienia, które wam przyniosłem, potrzebne jest duchowe oświecenie, którego udzielam 

wam tylko Ja, Mistrz duszy. 

38 Jeśli zawsze czułeś się bardziej ciałem niż duszą, uczę cię teraz, jak być i czuć się bardziej duszą niż 

ciałem. To jest zbawienie, zbawienie i pokój. 

39 Czasami zadajecie sobie pytanie, dlaczego w obecnym czasie cierpicie bardziej niż ludzie 

minionych czasów i dlaczego musieliście przyjść wypełnić duchową misję, której wcześniej nie mieliście. 

Ale ja wam mówię: Ta misja duchowego podążania drogami dobra i światła w celu osiągnięcia szczytu 

boskiej góry zawsze była w waszej duszy. Z drugiej strony, w obecnej egzystencji nagromadziły się stare 

długi ─ nieukończone dzieła i nieukończone misje. 

40 Kto nie jest w stanie pojąć znaczenia nowego życia, będzie się buntował przeciwko mojej 

sprawiedliwości i uważał swój obowiązek pokuty za karę. Z drugiej strony, kto rozpoznaje w nowej 

egzystencji możliwość płacenia długów i zmyć plamy będzie błogosławił imię Pana. 

41 Jesteście jeszcze małymi dziećmi i jako małe dzieci powinniście być szczerzy. Nie wstydźcie się 

prosić mnie o małe rzeczy w waszych modlitwach. Najważniejsze jest to, że modlicie się, abym was 

inspirował i edukował. 

42 Módlcie się, używajcie moich wyrażeń, wzmacniajcie i uzdrawiajcie przez wiarę i moc, którą one 

rozprzestrzeniają. 

43 Jutro, kiedy twoja modlitwa nie będzie już miała na celu uzdrowienia twoich chorób, ale 

odświeżenie cię w komunii z Ojcem, twoja dusza będzie wędrować przez regiony nieznane umysłowi. 

Niektórym przyniesiecie swoje światło, innym wiadomości, a jeszcze innym otuchę i szczęście dla duszy. 

44 Bóg, który jest w tobie, uczyni swoje wiadomości znane przez twoje usta, jeśli twoja dusza i twoje 

ciało wiedzą, jak je przekazać. 

45 "Jak to możliwe, że Bóg przemawia przez człowieka" - możesz zapytać. A ja wam powiadam: W 

swoim czasie "Słowo" stało się człowiekiem, aby wypowiadać Słowo Boże. "Słowo", które jest wyrazem 

Mądrości, przyjęło ciało, a ciałem Jego był człowiek Jezus. 

46 Dlaczego wy, którzy jesteście uczniami Tego, w którym "Słowo" przemówiło, nie mielibyście go 

objawić za pomocą duszy, a nawet ciała? 

47 Dzisiaj jesteście jeszcze uczniami i nie zawsze jesteście w stanie zrozumieć moją lekcję. Ale na 

razie mów do Boga swoim sercem, swoimi myślami, a On odpowie ci w głębi twojej istoty. Jego 

przesłanie, które będzie przemawiać w waszej duszy, będzie jasnym, mądrym, kochającym głosem, który 

będziecie odkrywać stopniowo i do którego później się przyzwyczaicie. 

48 Konieczne jest, abyście na początku zastanowili się nad przesłaniami, które otrzymujecie w 

odpowiedzi na waszą modlitwę, abyście mogli naprawdę rozpoznać te, które otrzymujecie od waszego 

Ojca i nigdy nie mylić ich z głosami, ideami, myślami, a nawet objawieniami waszej zbłąkanej duszy. Tylko 

w ciszy i medytacji będziecie w stanie rozpoznać drogę, którą każde przesłanie do was dociera. 
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49 Co człowiek może powiedzieć, w jakie duchowe regiony jego dusza przenika, i do jakiej wysokości 

światła jest w stanie wznieść się? Nikt. Dlatego ten, kto nie zna dróg modlitwy, komunii z Bogiem, 

kontemplacji duchowej, często błądzi. Bo zamiast iść w stronę światła, wchodzi w ciemne sfery, z których 

otrzymuje złe natchnienia i fałszywe przesłania. 

50 Podejmijcie wysiłek, spróbujcie zdobyć wiedzę, która prowadzi do wiecznego światła ducha ─ do 

miejsca, gdzie jest wasze pochodzenie i przeznaczenie. 

51 Strumienie zdrowia rozprzestrzeniają moje słowo. Jeśli przygotujecie się na przyjęcie, staniecie się 

zdrowi. Jeżeli będziecie w stanie uzyskać zdrowie w ten sposób, udowodnicie, że uzdrowiliście się przez 

ducha. 

52 Proście, módlcie się, zwróćcie się do mnie. Przyznam ci również pewien postęp. Ale dążcie do 

zdobycia zasług. 

53 Niech wasze życie staje się coraz bardziej harmonijne, tworząc jedną rodzinę ze wszystkimi 

waszymi braćmi i siostrami, obecnymi i nieobecnymi, widzialnymi i niewidzialnymi. 

54 Wtedy będziecie cieszyć się wewnętrznym pokojem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliście, 

a który pochodzi z wypełniania boskiego polecenia, by kochać się nawzajem. 

55 Umiłowani "robotnicy": widzę was pilnie uprawiających pole, przygotowujących ziemię i 

umieszczających w niej ziarno, które jutro przyniesie wam swoje owoce, odpłacając w ten sposób za wasz 

trud. Wybierzcie ziarno i przekopcie ziemię, bo teraz rozpoczynacie rok, który jest pierwszym z trzech 

ostatnich lat, w których Ja w ten sposób dam wam poznać siebie. Czas, który jeszcze pozostał, jest krótki i 

trzeba będzie się spieszyć z przygotowaniami. Nie chcę was bowiem pozostawić jako słabe dzieci, ale jako 

zaawansowanych uczniów, którzy są już bliscy stania się mistrzami. 

56 Po moim odejściu będziecie odpowiedzialni za to, jak zinterpretujecie moją naukę poprzez wasze 

słowa i wasze dzieła. Ludzie będą sądzić moją naukę według waszych czynów i waszego życia. 

57 Nie zabraknie ci mojej inspiracji. Dzięki niemu rozpoznasz moment, w którym musisz przemówić, 

a także to, co musisz powiedzieć. Jasnymi, dokładnymi i prostymi słowami będziecie informować o 

istnieniu tego, co jest poza tym, co wam objawiłem, i w ten sposób z prawdziwą miłością będziecie 

tworzyć duchową drogę dla waszych bliźnich, i zawsze będziecie wzmacniać swoje słowa czynami i 

przykładami. 

58 Stopniowo uczysz się odczuwać cierpienia innych ludzi jak swoje własne. Dzieje się tak dlatego, że 

kiedy wasza dusza nasyca się moją nauką, wznosi się, pokonuje odległości i wnika w tajemnice Poza, 

gdzie odkrywa, że źródło wszystkich istot jest jedno: Ojciec, w którym wszyscy jesteście braćmi i 

siostrami. 

59 Ale nie tylko twoja dusza otrzymała impulsy dla swojego postępu w mojej pracy. Wasze zdolności 

intelektualne również się rozwinęły, ponieważ odczuwaliście coraz silniejsze duchowe natchnienie w 

sobie i stwierdziliście, że zrozumienie tego wszystkiego, czego wcześniej nie dostrzegaliście wyraźnie, 

wzrasta, a tajemnice stają się jaśniejsze. 

60 Jeśli nie udaje ci się w pełni przeniknąć do świata ducha, pojąć i odczuć wszystkiego, co on 

zawiera, to dlatego, że wciąż podlegasz presji materii i wpływom świata. 

Objawiłem wam wiele rzeczy, lecz zaprawdę powiadam wam, człowiek nigdy nie zrozumie, nawet na 

tej ziemi, jaki jest świat, który go czeka, jak żyje tam dusza, jakiej błogości doświadcza w obliczu Boskości i 

jak ten, kto jest pełen niedoskonałości, otrzymuje swoje oczyszczenie. 

61 Jeśli ludzki umysł miałby pojąć błogość czystej duszy w zaświatach, wtedy ta błogość miałaby 

granice takie, jakie ma człowiek. Dlatego mówię wam, że nie możecie tego zrozumieć stąd, ale możecie to 

sobie wyobrazić. 

62 Nie możesz też wyobrazić sobie intensywności bólu, jakiego doświadcza dusza, gdy sumienie 

stawia ją przed Moją Boskością. Dlatego cały czas wam powtarzam: Przygotujcie się i podnieście swoją 

duszę, gdyż zostaną jej objawione nauki, które powinna poznać. Uznajcie, że między duszą a umysłem 

musi istnieć rzeczywista zgodność, tak że już tutaj możecie uzyskać wyobrażenie o tej prawdzie. 
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63 Pozwoliłem, aby wasza inteligencja wzrastała i szukała w nieskończoności światła, którego 

potrzebuje. Dałem wam wolność woli, abyście mogli wybrać swoją własną ścieżkę. Ale Ja postawiłem 

Moje przykazania ponad waszą wolą. W tym Prawie będziecie mogli rozpoznać właściwą drogę, w nim 

znajdziecie wiedzę, aby oczyścić wasze dzieła. Jeśli nie chcesz podążać tą drogą, masz prawo się od niej 

odwrócić. Ale nie będziecie już mogli oszukiwać samych siebie, sumienie będzie wam nieustannie mówić. 

Nawet gdy przychodzicie do mnie bez ziemskiego ciała, ten wewnętrzny sędzia sumienia będzie was 

sądził i powie wam, którą drogą oczyszczenia powinniście podążać. To światło sprawiedliwości jest 

częścią samego Boga, który jest w was i który uczy was kochać dobro i odrzucać zło. 

64 W tych latach przygotowania powinniście poświęcić się studiowaniu mojej nauki. Jest bowiem 

wiele serc potrzebujących Twojego słowa. Jest znużenie tak wielką deprawacją, jest głód życia 

duchowego. 

65 Uczniowie tego Dzieła będą wytwarzać duchowe pożywienie, będą korygować błędne 

przekonania, które ludzkość pielęgnowała do tej pory, będą przekazywać Dobrą Nowinę o tym czasie, w 

którym żyjecie, będą zapowiadać ewolucję światopoglądów i życia, które ten czas przyniesie, będą służyć 

ludziom bez dyskryminacji ze względu na klasy, sekty, religie czy rasy, będą zaspokajać każdą duchową i 

fizyczną potrzebę. Ci uczniowie będą jak latarnia morska, która oświetla łódź rozbitka, będą gwiazdą, 

która ratuje tego, który błądzi w nocy, zdezorientowany. 

66 Nie będą budować kościołów z kamienia, ani nie będą one wznosić ołtarze, aby ich dzieła znane. 

Zbudują oni wielką duchową kopułę, której kamieniami będą serca ludzi zjednoczonych mocą miłości. 

67 Słuchajcie uważnie moich nauk z ostatnich trzech lat. Uczniowie, którzy poznają te nauki, będą 

nauczycielami po 1950 roku. W tym czasie, gdy zgodnie z Moją wolą zjednoczycie się i prawdziwie 

wzniesiecie się do Mnie, oświecę was światłem Mojego natchnienia, abyście mogli dokonać wielkich i 

fundamentalnych dzieł. Ale przygotujcie się na to, bo gdy nadejdzie wyznaczony przeze mnie czas, nie 

będę już korzystał z głosiciela. 

68 Moje światło będzie świecić w każdym z moich dzieci, które przygotowują się do czasu 

bezpośredniej komunii z Mistrzem. 

Ale nie będzie to w tych, którzy sprzedają moje Dzieło i stają się kupcami. Przygotujcie się tak, że kiedy 

moje słowo zakończy się w 1950 roku, zrozumiecie procedurę, aby iść naprzód na ścieżce. Wszyscy będą 

w zamieszaniu, którzy nie przygotowali się dostatecznie. 

69 Zrozum, umiłowany ludu, w jaki sposób masz zanieść ludziom moje słowo zgodnie z moją wolą. 

Abyście nie ponieśli porażki, nie nastawiajcie się na zmianę z chwili na chwilę nawyków, które ludzkość 

posiada od wieków. Dajcie mu moją naukę, a zrozumie aberracje, w których żył. Siła przekonywania, 

którą posiada moja Nauka, oświeci jej zrozumienie i prawda zostanie rozpoznana. Wtedy to, co kiedyś 

wydawało się złe w jej oczach, rozbłyśnie nieskończonym światłem. 

70 Dzieci moje, byłem z wami i dotknąłem waszego serca, abyście przygotowali Mi w nim miejsce, 

gdzie będę mógł zamieszkać na zawsze. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 206  
1 Moje współczucie dla was wypływa z Mojej miłości i nieustannie rozlewa się na wszystkie istoty. 

Moja miłość zawsze wam błogosławi i przebacza, i pomaga wam wywyższyć się na waszej drodze 

ewolucji, abyście mogli poczuć się blisko Mnie i uczynić się godnymi uznania siebie za Moje dzieci. 

2 Dałem wam Moje Prawo, abyście się nim kierowali w swoim postępowaniu. To jest droga, którą 

wyznaczyłem wam od początku czasów; to jest fundament, na którym musicie budować wasze dzieła. 

Prawo to wskaże wam zasady niezbędne dla was, ponieważ w nim zawarte są moje mądre przykazania. 

3 To słowo, którym was dzisiaj pouczam, jest kontynuacją tego pouczenia, które dawałem wam od 

pierwszych czasów, a które nie ustaje, bo nie ma ani początku, ani końca. I w miarę jak wasza dusza 

będzie się rozwijać, będziecie coraz bardziej rozumieć moje mądre lekcje, moje pragnienie doskonalenia 

was. 

4 Inspiruję was najwyższym rodzajem uduchowienia, żebyście mogli mnie kochać w najbardziej 

godny sposób i żebyście byli otwarci na moje przejawy i poprawnie je interpretowali. 

5 Kiedy przestudiowaliście moje słowo i zrozumieliście jego znaczenie, poczujecie się wzmocnieni, 

całkowicie usatysfakcjonowani. Wtedy powinniście mówić z miłością do całej ludzkości, która nie wie nic 

o moim przyjściu w tym czasie, a uczucie współczucia wypełni całą waszą istotę. Zwrócicie się do waszych 

bliźnich, aby im wyjawić to, co do was mówiłem, i oddacie im całe bogactwo, które wam zostawiłem, 

jakby to było święte dobro w waszych rękach. 

6 Ludzkość potrzebuje światła, aby móc zrobić krok naprzód. We wszystkich stworzeniach, opartych 

na wierze, jest głód, pragnienie życia, poznania prawdy, a także wiedzy o tym, dokąd zmierza droga. Będę 

ich pouczał przez tych, którzy się przygotowali i którzy w swojej trudnej misji umieją z miłością korygować 

wszystkie błędy, jakie odkryją w swoich aktach kultu. Rozpoczniecie tę misję, próbując wziąć mnie za 

wzór. Nie róbcie różnicy między bogatymi i biednymi w swoich wysiłkach, aby złagodzić ból. Nie narzucaj 

swojej wiary ani nie zmuszaj nikogo do przyjęcia twojej wiedzy. Nie rozdzielajcie się z powodu mojego 

powtórnego przyjścia i nie walczcie z tymi, którzy posiadają dawne testamenty, jeśli nie znają lub nie chcą 

przyjąć moich ostatnich nauk. 

7 Przynieś światło do ciemności, przynieś pokój do serc i ugaś niecierpliwość tych, którzy na mnie 

czekali. Przybądźcie z pomocą waszym bliźnim, a ja będę czuwał nad waszymi rodzinami i waszymi 

dobrami. 

8 Jeśli będziecie pracować w ten sposób, zbudujecie w duszach ludzi świątynię, która pozostanie i w 

której będzie się odbywał kult, jakiego zawsze oczekiwałem od ludzi, moich ukochanych dzieci. 

9 Upewnij się, że twoje prace są szczere. Zawsze mówcie prawdę, bądźcie Moimi uczniami. W tych 

słowach zwracam się do ludzi przyszłych czasów, do wszystkich, którzy chcą iść za Mną i brać ze Mnie 

przykład. 

10 Gdy minie rok 1950, nie proś o jakieś szczególne miejsce do modlitwy lub do studiowania mojego 

słowa. Wybierz dla niego dom, miejsce na zewnątrz lub miejsce, gdzie zarabiasz na chleb. Weźmy za 

przykład moich dwunastu uczniów, którzy umieli znaleźć świątynię, gdziekolwiek się udali, ponieważ mieli 

ją w sobie, w swoich duszach, a to, co wielkie i wzniosłe w ich czynach, opierało się na ich wyniesieniu i 

na ich komunii ze Mną. 

11 Tak długo, jak na ziemi będzie cierpienie, jak długo będzie nędza, wstawiennictwo Maryi nie 

ustanie ani na chwilę, a Jej duch będzie oświecał życie wszystkich Jej stworzeń. 

12 Ofiarowujesz mi mieszkanie swego serca, skąd mnie wezwałeś, a ja natychmiast pospieszyłem na 

spotkanie. 

13 Na mój sposób doświadczyliście spokoju umysłu, którego nigdy wcześniej nie znaleźliście na 

ziemi. Pragnąc słodyczy dla swojego podniebienia, przemierzyłeś wiele dróg, aż znalazłeś miód mojego 

słowa. 

14 Od dzieciństwa, w okresie dojrzewania i na starość, niestrudzenie szukaliście właściwej drogi, 

ponieważ zbaczaliście z niej, a chmury mgły utrudniały wasze kroki. Ale światło mojego ducha ukazało się 
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przed wami, a ten dzień był dniem waszego zmartwychwstania, który jest tak samo ważny jak dzień 

waszego narodzenia. 

15 Nie zapominajcie dnia, w którym po raz pierwszy usłyszeliście moje słowo, ponieważ był to 

moment, w którym powróciliście do Życia Światła. 

16 Przyszliście w potrzebie i zgłębiliście Moje słowo, niektórzy pokornie, inni dumnie, wszyscy 

przyciągnięci mocą Mojej Obecności. Musiałeś przyjść do mnie. Tak wiele na Ciebie czekało! Lecz podczas 

gdy jedni wzgardzili Moją pieszczotą, odwrócili się ode Mnie i obrali niepewną drogę, inni pozostali ze 

Mną, aby rozkoszować się Moimi słowami i oddać się służbie Mojego dzieła. 

17 Ja jestem we wszystkich Moich dzieciach, nawet w sercu mordercy. Od nikogo się nie oddalam, a 

jestem najbliżej tego, kto uważa się za najbardziej niegodnego. 

18 Ci, którzy przybyli, proszeni są o modlitwę za tych, którzy polegli. Ale nie bądźcie ich sędziami, bo i 

oni osiągną światło. 

19 Nie oczekujcie, że ludzie sami się odnowią, jeśli nie będziecie dla nich przykładem. Nie chcę, 

abyście stali się pasożytami. 

20 Zatrzymacie nieokiełznany bieg ludzi poprzez dar słowa, które wam dałem. Powierzę ci mężczyzn 

jak delikatne rośliny, które potrzebują podlewania i opieki. Albowiem ludzie przyjdą do mnie ze 

wszystkich stron, a nawet z więzień przyjdą, aby stać się moimi uczniami. Ale jeśli dzisiaj nie wypełnisz 

swojego zadania, twoja dusza będzie musiała przyjść ponownie, aby ożywić "umarłych", których 

pozostawiłeś porzuconych na drodze, będziesz musiał przyjść ponownie, aby uzdrowić chorych, o których 

nie zadbałeś, będziesz musiał starać się o chleb, aby ofiarować go głodnym, o których nie zadbałeś. Ale po 

co szukać tak bolesnego zadośćuczynienia, skoro można je teraz spełnić przez swoje obowiązki? 

21 Nauka ludzka jest wspaniała, ale dusza naukowca zasnęła i pozwala ludziom umierać. Dlatego 

włożyłem w wasze ręce balsam uzdrawiający, abyście, stawszy się lekarzami ludzi, dawali przykład 

uczynności i miłości. 

22 Na świecie wybuchną epidemie, od których zginie duża część ludzkości. Będą to choroby nieznane 

i rzadkie, wobec których nauka będzie bezsilna. 

23 Cały świat zostanie uwolniony od kąkolu. Mój sąd wyeliminuje egoizm, nienawiść, nienasyconą 

żądzę władzy. Pojawią się wielkie zjawiska przyrodnicze. 

24 Narody zostaną zniszczone, a całe obszary znikną. Będzie to wezwanie alarmowe do waszych serc. 

25 Droga jest przygotowana. Jestem waszym przewodnikiem, jestem nierozłączny na waszej drodze 

życia. 

26 Błogosławiony ludu Izraela: Bądźcie przyjęci w obecności waszego Pana, który cicho i pokornie 

zamieszkuje z wami na tym miejscu. Jednak to nie w materialnym miejscu ukazuję się Ja. Mieszkanie jest 

w twoim sercu, niewidzialne, to jest to, co mi ofiarowujesz w chwili twojego podniesienia duszy. 

27 Wiem, że brakuje ci mojego słowa. Bez niej, mój ludu, co by się z tobą stało? Wiem, że mnie 

potrzebujecie i przychodzę niestrudzenie, aby was umocnić. Moje Słowo doradza ci i podnosi cię, to 

czyste i świetliste Słowo, którego nie znajdziesz w żadnej książce napisanej rękami ludzkimi. 

28 Uczeni, którzy mnie słyszeli, nie wyznają przed wami, że to Słowo nie jest porównywalne z 

żadnym innym. Ale w głębi serca oni to rozpoznają. 

29 Sprawiłem, że poczuliście na tej drodze spokój, którego wcześniej nie mogliście znaleźć na ziemi. 

Przeszliście przez wiele ścieżek. Wiele rodzajów miodu próbowałeś z kwiatka na kwiatek jak nieświadomy 

koliber, ale żaden nie był słodszy dla twojego podniebienia. Ale to słowo, które stało się miodem na 

twoich ustach, zatarło wszystkie smaki, których wcześniej skosztowałeś. 

30 Nieustannie szukaliście właściwej drogi i znajdowaliście różne drogi. Walczyłeś z ciemnością, ale 

twój szybki kurs stał się powolny i znużony. 

31 Lecz światło mojego Boskiego Ducha zabłysło dla was i ten niezapomniany dzień dla waszego 

ducha i duszy jest zapisany w Księdze Wspomnień z zaświatów, w której będziecie musieli przeczytać 
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swoimi duchowymi oczami wszystko, co robiliście na ziemi i wszystko, co usłyszeliście od Mistrza. Ten 

dzień był dla twojej duszy dniem zmartwychwstania do życia w łasce. 

32 Niektórzy z was przybyli tu jako ludzie sukcesu, inni jako potrzebujący. Dla jednych, jak i dla 

drugich, czas był określony. Musieliście przyjść do Ojca, który czekał na was z miłością, który was przyjął i 

wskrzesił was do życia duchowego. 

33 Napełniacie się radością z powodu moich słów i czujecie, że materia cielesna, która was otacza, 

nie pozwala wam całkowicie oddać się mojemu błogosławionemu dziełu. Ale wy poddajecie się, 

ponieważ wiecie, że uczniom nie wolno ingerować w moje wysokie rady, że uczeń powinien być oddany i 

posłuszny, że dzięki temu ciału materii poznacie zarówno drogę światła, jak i ścieżki fałszu i ciemności. 

Będziesz cieszyć się owocami dobrobytu w cieniu potężnego drzewa i usunąć jabłko niezgody. 

Odświeżycie się w cieniu zielonej palmy i będziecie obserwować, czy jej liści nie niszczą gąsienice, a 

drapieżne ptaki nie budują na niej swoich gniazd. 

34 Pozostawiłem was na waszych drogach, abyście poznali smak wszystkich rodzajów miodu i w 

końcu wybrali ten, który jest najlepszy dla waszego podniebienia. Dałem wam poznać te dwie skrajności, 

abyście prowadzeni oddechem mojego Boskiego atomu potrafili rozróżniać i zawsze skłaniać się ku 

dobru. 

35 Mistrz powiedział wam: Za tymi drzwiami, które uważacie za zamknięte i które nazywacie 

"śmiercią", jest życie. Życie to ja. Śmierć jest tym, co przynosi ci pokusę, co zaślepia twoje oczy i nie 

pozwala ci żyć u mego boku. Ale masz potężną broń, która uwolni cię od pokusy: jest nią modlitwa. Jest 

to broń, która daje wam poczucie siły, która zbliża was do Mojej Boskości i która pozwala wam iść razem 

ze Mną waszą drogą rozwoju duchowego. 

36 Ja, Ojciec, nie odrzuciłem nikogo z mojego łona miłości i przebaczenia, nawet tych, którzy dali się 

zwieść pokusie i wpadli w otchłań. Nikogo nie potępiłem. Ani na ziemi, ani w "duchowej dolinie" nie ma 

bezbronnych istot. Kto z was może być wyrzucony z mojego łona, bo jest grzesznikiem i niegodne 

otrzymania mojego miłosierdzia? Mieszkam w sercu zatwardziałego grzesznika, który nie mógł przyjąć 

światła Mojego Boskiego Ducha, bo nie słuchał wezwania, które płynęło z głosu jego sumienia. Czy 

myślicie, że oddaliłem się od niego z powodu jego łańcucha złych uczynków? Tak, zaprawdę. Ja jestem 

Ojcem wszystkich stworzeń, nie odrzucając żadnego z Moich dzieci. Ja jestem miłością i jako kochający 

Ojciec nie zaniedbuję nikogo, Mój lud. 

37 Do ciebie należy modlitwa za błądzącego, prośba, aby światło mojego Ducha oświeciło jego duszę, 

aby mógł się przebudzić, zerwać więzy pokusy i rozproszyć ciemności, które go oślepiły. 

38 Ale Izrael spał. Izrael oczekuje, że ludzie zdobędą swoją odnowę dzięki własnym zasługom. Nie 

zajęła swojego miejsca, bo jej zadaniem jest być przykładem dla innych. 

39 Lecz do was, ludzie, mówię: Z kim zostawiłem moje prawo? W rękach zatwardziałych 

grzeszników? Prawo jest w twoich rękach. Któż więc jest odpowiedzialny za to, że Moje przykazania nie 

są jeszcze przestrzegane? Izrael! Ale co więcej, mówię do was: Dlaczego uczyniliście z waszego wzrostu 

roślinę pasożytującą na ziemi? Dlaczego nie wyruszyliście, aby wypełnić rozkazy, które wam dałem? 

Dlaczego pozwalasz, aby grzesznik nadal podążał swoją drogą w nieokiełznanym biegu? Dlaczego nie 

przybliżysz go do Mnie tym darem słowa, który ci powierzyłem, i nie przemówisz do niego w Moje imię? 

Czy chcesz, aby ciemność nadal oślepiać oko człowieka? Czy nie wiecie, że przez wasze pośrednictwo 

ciemność musi być usunięta? 

40 Powstańcie, ludzie, mówi do was Ojciec. Idźcie i podnieście upadłego. Nowe prowizje, które 

muszę dać ludzkości. Wielkie i nowe komisje dam każdemu narodowi, każdemu jego władcy i każdemu 

jego mieszkańcowi. 

41 Wielkie zjawiska przyjdą do ciebie. Pory roku będą się zmieniać. Zimy będą srogie i nie wiadomo 

kiedy nadejdzie wiosna. Mężczyźni bowiem wyznaczyli na to czas. Ale kto mógłby się oprzeć mojej woli? 

Deszcze zostaną wstrzymane i nie dotrą na wasze pola. Dlatego przygotujcie się, ludzie, bo zbliża się 

wśród was czas chaosu, a Izrael musi wzmóc swoją walkę. 
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42 Wśród was panuje pokój. Zatrzymaj go! Nie wyrzucajcie tego pokoju z waszych serc. Ten naród 

został wybrany przeze Mnie i nie jest Moją wolą, aby został dotknięty. Bądźcie jednak przygotowani, gdyż 

poprzez wasze duchowe wypełnienie misji ten naród i ludzkość otrzymają światło. 

43 Tu mnie masz, Izraelu! Słyszycie tylko Mój głos, nie mogąc Mnie zobaczyć. Ale bądź zadowolony, 

aby usłyszeć dźwięk niebiańskiego dzwonu. 

44 Podążam za głosem twego wołania do zakątka twego nocnego obozu. Żadne z waszych cierpień 

nie może pozostać niezauważone przeze Mnie, a Ja dam wam wszystko, co jest dla dobra ciała i duszy. 

45 Nie daję wam fałszywych bogactw, bo byście się zrujnowali. Ale Ja was zbawię, aby was wynieść 

po tym życiu na Moją prawicę. 

46 Proście Mnie o bogactwa dla duszy, a Ja wam je dam. Nie przyozdabiajcie ciała, gdy pozwalacie, 

by dusza była naga. 

47 Moje Prawo, dane człowiekowi w pierwszych dwóch czasach, nie było jeszcze przestrzegane. 

Dlatego jestem z tobą po raz kolejny, aby cię odkupić. 

48 Od 1866 roku Moje słowo jest słyszane w tym narodzie, gdzie krystaliczne wody wylewają się ze 

swoich źródeł na tych, którzy są spragnieni duszy. Tutaj umieszczam Siebie, aby wygładzić kamienne 

serca Moich umiłowanych dzieci. 

49 O, gdyby tylko wszyscy przyszli mnie usłyszeć! Ale niektórzy, choć mnie słyszeli, wolą wybierać 

wyboiste drogi pełne gruzu, niż iść ścieżką światła Pana. A oto brat wasz, niewdzięczny, nieposłuszny, 

który zamiast chleba żywota wiecznego spożywa gorzki chleb ziemi. 

50 Błogosławieni jesteście wy, którzy trwacie we Mnie, wiedząc, że Ja jestem Chrystusem 

oczekującym "syna marnotrawnego". 

51 Wasz Ojciec przyszedł was pouczyć w swojej nauce ─ tej duchowej nauce, która nie dopuszcza 

fanatyzmu, która nakazuje wam doskonale wypełniać Prawo Boskie i prawa ludzkie. 

52 Nie nauczyłem was, abyście krzywdzili lub zabijali swoje ciało, aby uzyskać Moje przebaczenie. 

Jedyną pokutą, jaką przyjmuję od ciebie, jest ta, w której wyrzekasz się tego, co szkodliwe lub 

Zły wyrzekł się, nawet jeśli często z bólem w sercu. Ilekroć postępowaliście w ten sposób, wasze serce 

odczuwało pokój mojego Ducha. 

53 Mówię do was w ten sposób, ponieważ nie chcę, żeby wasza dusza wlokła się po prochu ziemi, 

choć jej prawdziwy świat jest inny. 

54 Czy wiesz, co cię czeka po tym życiu? Dokąd pójdzie twoja dusza? Mówię wam tylko: czuwajcie i 

módlcie się. Ucz się i działaj. Jesteście wędrowcami na tym świecie, ale wkrótce ta wędrówka się skończy 

i będziecie bliżej Mnie. 

55 W trzech Wiekach wybrałem różne formy przejawiania się ludzkości: W Pierwszej Erze poprzez 

Mojżesza, aby skierować wasze kroki ku wolności i Światłu. W Drugiej Erze, stając się człowiekiem, jako 

"Słowo" stało się człowiekiem i pozostawiło ślad odkupienia dla świata. Dzisiaj przybyłem na "białym 

obłoku", jako Tęcza Pokoju, aby wam powiedzieć: przyjdźcie pragnąć Światła Ducha Świętego. Nie chcę, 

abyście czekali na nowe czasy, bo te, które nadejdą, przyniosą większy ból i cięższe próby. 

56 Teraz zostawiam wam Trzeci Testament do studiowania i naśladowania. Zbliża się już bowiem rok 

1950. 

57 Jeśli nie skorzystacie z mojej nauki, będziecie gorzko płakać, gdy usłyszycie, że Mistrz się z wami 

żegna. Czy na to czekasz? Czy czekasz, aż zaraza i głód również rozprzestrzeniać, a smutek i ból wejść do 

swoich domów? 

58 Chcę zostawić was zjednoczonych i silnych. Nie oceniajcie się źle, miłujcie się wzajemnie, a pokój 

będzie powszechny. 

59 Który z was jutro przekroczy morza, przekroczy góry i wejdzie do odległych krain? Którzy będą 

musieli opuścić swoje rodziny, swoje dzieci, aby zanieść moje słowo narodom? 

60 Czuwajcie i módlcie się, bo jeszcze przed rokiem 1950 jedliście sami chleb, który Ja wam dałem. 

Zamknąłeś swoją rękę, aby ukryć resztki tego jedzenia, i ukryłeś wodę, nie myśląc o tych, którzy byli 
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spragnieni. Ale wszystko się zmieni i po tych ostatnich trzech latach, w czasie których dam wam Moje 

słowo, wyruszycie jako mistrzowie, aby pouczać nowych przybyszów. 

Oczyszczajcie się z wielu waszych niedoskonałości, abyście mogli być czyści i być przykładem dla 

kościołów i sekt. Przygotujcie się, bo wielu z tych, którzy Mnie słuchają w tym czasie, odwróci się ode 

Mnie. Inni odejdą i będą czynić swoją własną wolę. Pośród was jest ten, który Mnie zdradzi, który Mnie 

wyda i sprzeda. 

61 Badajcie Moje słowo, abyście jutro nie powiedzieli, że On był człowiekiem, który mówił, a nie 

waszym Bogiem. Ale kto jest w stanie mówić do ciebie tak jak ja? Jaka istota ludzka ma zdolność 

przekształcania i odnawiania narodu tak, jak ja to uczyniłem? 

62 Wkrótce nie usłyszycie już tego głosu, ale przypomnicie sobie, że byłem z wami od 1866 do 1950 

roku, i że chociaż wielu Mnie słyszało, niektórzy z nich wyrzucili Moje słowo ze swoich serc. Wy, którzy 

byliście ze Mną, będziecie także z Ojcem w wieczności. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 207  
1 Bądźcie błogosławieni, ponieważ nie potrzebujecie już żadnego obrazowego przedstawienia, 

które by mnie symbolizowało, aby odczuć moją obecność. To jest krok, który zrobiłeś w kierunku 

uduchowienia. 

2 Przed twoimi oczami rozciąga się rozległe pole, na którym możesz studiować jedną naukę za 

drugą, nigdy nie dochodząc do końca. Ponieważ to życie, które macie jako istoty ludzkie, nie wystarczy, 

aby zrozumieć wszystko. 

3 Jak zmienił się wygląd tego, co cię otacza, odkąd usłyszałeś mój głos! Zasłona, która zakrywała 

twoje oczy została rozdarta i nie możesz już ich zamknąć. Któż bowiem z tych, którzy ujrzeli światło, 

chciałby znowu znaleźć się w ciemności? 

4 Nie możecie już stłumić w swoim sercu podziwu, wdzięczności i miłości, które czujecie do mnie, i 

udowadniacie mi to w waszej duchowej modlitwie i w waszych czynach. Zapomniałeś już o 

zapamiętanych modlitwach pełnych sztucznych i dobranych słów, których twój umysł nie rozumiał, ani 

twoje serce nie czuło. W tym czasie nie mieliście odpowiedniego sposobu rozmowy z waszym Bogiem. 

5 Dzisiaj, kiedy spotykacie się z cierpieniem, nędzą lub bólem waszych bliźnich, czujecie, że z głębi 

waszej istoty rodzi się uczucie współczucia, miłości, która jest językiem najlepiej wyrażającym wasze 

pragnienie dobra dla bliźniego. 

6 Przez długi czas budowaliście świątynię, aby oddawać sobie cześć. Podziwialiście siebie, wiedząc, 

jaką władzę i panowanie mogliście sprawować nad innymi. Kochaliście siebie i uważaliście się za silnych i 

potężnych. 

7 Zgiąłem tę waszą arogancję i sprawiłem, że poczuliście pokorę, ponieważ rozpoznaliście swoją 

ziemską znikomość. Objawiłem wam, że jest w was coś, co stanowi o waszej wartości i sile, z powodu 

czego nie możecie stać się próżni, i że tym czymś jest wasz duch; że jego wielkość jest daleka od 

samowystarczalności, którą odczuwacie w waszej cielesnej istocie. Duch bowiem jest częścią Boga i jest 

ponad wszystkim, co materialne. To jest prawdziwa wielkość, którą umieściłem w człowieku. Lecz musicie 

starać się, aby jego światło nie osłabło, abyście mogli osiągnąć swoje wzniesienie na ścieżce rozwoju 

poprzez zasługi. 

8 Wcześniej, kiedy twoje życie było zdominowane przez namiętności, twój duch czuł się skuty i 

uciskany. Teraz uczycie się panować nad tymi namiętnościami, bo w sercu moich uczniów nie ma miejsca 

na pychę, egoizm czy nienawiść. Twój duch zaczyna teraz kierować czynami, myślami i wszystkimi 

krokami twojego życia, a to poddanie się jest jak dobrowolna ekspiacja, której się poddajesz, aby oczyścić 

się z przewinień, które popełniłeś. 

9 W ten sposób duch będzie nabierał coraz większej mocy w dobru. A gdy w ten sposób dojdzie do 

końca swej ludzkiej podróży przez życie, jego chwała będzie tak wielka, że gdy opuści ten świat, wejdzie 

całkowicie do świata ducha, nie mając w sobie żadnych śladów arogancji ani oznak utrapień. 

10 Ten, kto z tą pokorą i wyniesieniem wchodzi na tamten świat, nie będzie mógł zapomnieć o 

trudach, które pozostawił na tej ziemi. Następnie powróci do niej, aby stać się obrońcą i opiekunem 

słabych, chorych i zagubionych. 

11 Rozwijajcie dary waszego ducha przez praktykę dobroci, a zaprawdę powiadam wam: Klęski, 

zarazy, choroby ustąpią od tego, kto zachowuje duchowość i dobre przygotowanie. Nie będzie tak, że 

może on być z tego dumny. Nie osiągnie tego bowiem siłą fizyczną, lecz duchem, który ma moc przez 

pokorę. 

12 Zjednoczcie się ze Mną i słuchajcie Mojego słowa. 

13 Świat potrzebuje zbawienia, potrzebuje ludzi dobrej woli, którzy wyjdą i staną w obronie mojej 

nauki. 

14 Jest to czas, w którym człowiek nie ma pełnej wiedzy o swojej sytuacji duchowej. 
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15 Liczba tych, którzy się przebudzili, ponieważ usłyszeli moje słowo, jest bardzo mała w porównaniu 

z tymi, którzy nie mają wiedzy o moim objawieniu. Są tacy, którzy intuicyjnie czują bliskość i obecność 

tego, co duchowe. 

16 Mężczyźni potrzebują zbawczej ręki i zbawczego słowa. Tą ręką i tym głosem będą moi nowi 

uczniowie, którzy dzięki wielkim wysiłkom przyniosą duchową wiedzę, która zbawi zgubionych. 

17 Zbliża się czas próby. Wyszkoliłem was, abyście mieli siłę i odwagę doświadczyć tego wszystkiego, 

co wam zapowiedziałem. W tym konflikcie ludzie nauczą się rozumieć, że powodem wojny między 

narodami i walki ich światopoglądów jest to, że żyją w niezrozumieniu i wyobcowaniu z instrukcji 

Chrystusa. Bo gdyby to było przestrzegane, świat byłby zadowolony. Ale jeśli zamiast miłości jest egoizm, 

to jak może być jasność umysłu i duchowość w dziełach naszego życia? W tych okolicznościach, jak duch 

może zwyciężyć nad opozycją ciała, aby objawić swoją istotę? 

18 Zamiast eliminować otaczającą ich zewsząd nędzę, ludzie dzisiaj starają się czerpać z niej jak 

najwięcej korzyści dla siebie. 

Dlaczego ludzie nie rozwinęli się w górę w dążeniu do ideału, który dałby im czystsze uczucia i 

aspiracje bardziej godne ducha? Ponieważ nie chcieli spojrzeć poza to, co jest widoczne dla ich 

śmiertelnych oczu, to znaczy spojrzeć poza ich trudy, ich ziemskie przyjemności i ich materialistyczną 

naukę. 

Używali i wykorzystywali czas, który otrzymali na świecie, aby mieć jak najwięcej bogactw i 

przyjemności, myśląc, że kiedy ciało dobiegnie końca, to będzie dla nich koniec. 

Zamiast rozwijać się w górę i uważać się za dziecko Boże, człowiek w swej ignoranckiej arogancji zniża 

się do poziomu niższej istoty, a kiedy jego duch mówi mu o Bóstwie i życiu duchowym, strach przed Bożą 

sprawiedliwością bierze go w posiadanie i woli on uciszyć ten wewnętrzny głos i "nie marnować" myśli na 

te ostrzeżenia. 

Nie myślał o własnym istnieniu ani o swoim stanie psychicznym i fizycznym. Jakże mogłoby być inaczej 

niż to, że jest on prochem i nędzą, dopóki żyje i myśli w ten sposób? 

19. Dlatego uczę was, a oto ci, którzy Mnie słuchają, mają inne pojęcie w swoim umyśle i myślą 

głęboko o tym wyższym życiu, które jest życiem duszy, a które może już zacząć się urzeczywistniać w 

życiu ziemskim, jeśli się zrozumie, że w człowieku istnieje coś wyższego, co jest Moją Boską łaską. 

20. W ten sposób można zobaczyć, że prawo lub moc, która rządzi wszystkim jest Bóg, którego moc i 

mądrość są objawione w naturze, która jest odbiciem jego doskonałości. Kiedy ta ludzkość rozpozna i 

uzna wielkość swojego Ojca, kiedy zrozumie, że nie trzeba tworzyć Jego obrazu, aby Go czcić, i kiedy 

będzie umiała odkryć Go nawet w pozornie nieznaczących istotach stworzonych, wtedy będzie na dobrej 

drodze i na drodze do rozpoznania mądrości i mocy Boga, którą zawierają w sobie wszystkie rzeczy 

stworzone. W ten sposób ci, którzy otrzymują moją naukę, będą stawać się coraz bardziej uduchowieni, 

ponieważ ich percepcja zostanie otwarta na szersze horyzonty. Mur, który ich więził, runie na ich oczach, 

tak że ujrzą świat, w którym będą mogli zgłębić i zrozumieć jedną naukę po drugiej. 

21. Ale zaprawdę powiadam wam: To, czego się nauczyliście, jeszcze nie wystarcza, aby zrozumieć 

wszystko, co jest Moją wolą. Jeszcze przez długi czas będziecie musieli iść tą długą drogą. Ale mówię wam 

również, że od momentu, w którym byliście w stanie rozerwać zasłonę niewiedzy, nie możecie już 

zawrócić. Ten, kto usłyszał tę niebiańską pieśń, nie będzie już mógł zamknąć swego słuchu na Moje 

natchnienia, ani jego usta nie przestaną chwalić swego Pana. 

22. Dzisiaj możesz za każdym razem odmawiać inną modlitwę, taką, która płynie z głębi twojego 

serca. Jeszcze niedawno formułowaliście sztuczne słowa, które miały swoje źródło w umyśle i w 

książkach. Teraz wasza modlitwa nie ma granic, bo za każdym razem, gdy wznosicie się wewnętrznie z 

prawdziwą wiarą, czujecie, że jesteście coraz bliżej bitwy. Dlatego ─ w swoim własnym bólu i w bólu 

innych, w dziękczynieniu ─ zamiast słów na ustach, to natchnienie zbliża się do duszy, aby przenieść ją w 

obecność Pana. Dziś nie jest to twoje usta, które chwalą chwałę Pana, teraz jest to cała twoja istota, która 

świadczy o jego dobroci. 
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23. Poznajcie samych siebie, a kiedy odkryjecie swoje błędy, poprawcie je. Zachęcajcie się nadzieją 

powrotu do miejsca, do którego każda dusza musi powrócić. Z tym pragnieniem również walczcie 

przeciwko sobie. Udowodnijcie sobie, że jesteście wyżsi w swojej duchowej naturze. Udowodnijcie sobie, 

że możecie pokonać samych siebie, gdy namiętności, złe skłonności próbują was zdominować. 

24. Ale to dziedzictwo minionych czasów, kiedy żyliście dla zadowolenia ciała i budowaliście 

świątynie, aby czcić samych siebie, ponieważ czuliście, że jesteście wieczni, silni i potężni, zostanie 

usunięte przez prawdziwe uświadomienie sobie, co oznaczają duchowe i materialne wartości. 

25. Przekonanie o swojej sile i wartości duchowej nie może być powodem do próżności. Wielkość 

duchowa różni się bowiem bardzo od wielkości ziemskiej. 

26. Duch jest iskrą światła, ziarnem miłości, ziarnem życia. 

27. Uświadom sobie, jaką złą drogę obrałeś, kiedy pozwoliłeś swoim ziemskim ambicjom przejąć stery 

w dążeniu do osiągnięcia wielkości. 

28. Krok po kroku rozumiecie teraz duchowość i dlatego wasza dusza będzie miała światło, wiedzę i 

łaskę, gdy dojdziecie do końca tego życia, które zostało wam dane. 

29. Czy więc rozumiesz epokę, w której żyjesz? 

30. Módlcie się, abyście pomagali przedstawicielom narodów, którzy spotykają się, aby rozwiązać 

konflikty między narodami. Czy uważasz, że każdy z nich ma inny pomysł na każde rozwiązanie? Nie, 

ludzie są w błędzie ─ wewnętrznie, w swoim sumieniu zgadzają się z tym. To właśnie interesy materialne 

sprawiają, że nie liczą się z własnymi przekonaniami. Jakże łatwo byłoby rozwiązać wszystkie konflikty, 

gdyby każdy postępował zgodnie z własnym sumieniem. Wtedy na świecie zapanowałby pokój. Ludzie, 

którzy kierują losami narodów, nie myśleliby wtedy o własnej wielkości, lecz o dobru wszystkich. Ale nic z 

tego nie widać, a nieufność utrzymuje ludzi w ciągłej gotowości. 

31. Jeszcze raz powtarzam: Jeśli świat powróci na Moją drogę i będzie podążał za Moją Nauką, 

rozwiąże swoje problemy i będzie żył w pokoju. 

32. W tym dniu mój uniwersalny promień zstępuje na waszą duszę, aby nakarmić was chlebem życia 

wiecznego. To jest mój głos, który was wezwał. 

Widzę wśród was tych, którzy przyszli ostatni, których zapraszam, aby odświeżyli się w Moim słowie. 

Niektórzy są niewierni, inni są bałwochwalcami, niektórzy przychodzą do zagrody jak łagodne owieczki, 

inni noszą na twarzach maskę obłudy. Wątpią w moją obecność, a wewnętrznie szydzą z mojej nauki, bo 

jest dla nich niemożliwe, że Stwórca daje się poznać przez ludzki intelekt. 

33. Gdyby to nie był prawdziwy Bóg, który się objawia, nie dałby dowodów, które wam daję, ani nie 

nauczałby drogi cnoty. Ten, kto nie wierzy, czyni tak, ponieważ nie pomyślał. Jego serce zostało 

zamknięte, a on jest w ciemności. 

34. Głos mówi do ciebie: Ja jestem prawdziwym Bogiem, Ojcem, Życiem i Światłością. Zstąpiłem, by 

przejawić się w tej formie, by usunąć wasze odchylenia, błędy i podstawowe namiętności, które 

przeszkadzają wam w zrozumieniu i zgłębieniu prawdy. 

35. Nie zdradzam nikogo innym, bo jesteście na moim bankiecie. Przez moje światło, które jest w 

twoim duchu, przemawiam do twojej duszy, aby została wstrząśnięta i przebudzona. 

36. Ja jestem tym samym Chrystusem, którego potępiliście w Drugiej Erze. Jednak czasy zostały 

naznaczone zgodnie z moją wolą. 

37. W tym czasie, gdy prowadziłaś Mnie na krzyż, gdzie przelałem ostatnią kroplę Mojej krwi z miłości 

do ciebie, sprawiłem, że wyglądałaś jak niewiniątko, które nie wie, co czyni, choć potępiłaś Mesjasza, 

znając przyczynę. Ale zostawiłem cię pod opieką dwunastu mężczyzn, którzy, naśladując Mistrza, szerzą 

Moją Naukę wśród ludzkości. 

38. Dziś odkrywam wśród was tych, którzy w innym czasie wołali na najwyższych obrotach: "Ukrzyżuj 

go! On jest czarodziejem!" I którzy w ten sposób źle ocenili korzyści, jakie dawałem. 

39. Minęły czasy i wasze dusze zgodnie z moją wolą zamieszkały w tym narodzie, abyście mogli 

inaczej usłyszeć "Boskie Słowo", Słowo miłości i życia. 
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40. Tu jestem z tobą! Dotykam twojego serca, abyś mógł mnie schronić. Zstępuję z pragnieniem dla 

twojej duszy, którą bardzo kocham. Bo przykułeś ją do grzechu i tak zaciemniłeś jej światło. 

41. Kiedykolwiek twoja inteligencja błyszczała, nie była to miłość do bliźniego. Bo wasza miłość 

osłabła w życiu pełnym wygód i materialnych satysfakcji. 

42. Zapominacie o wiecznym życiu duszy i w końcu uważacie się za bogów na tym świecie. Wątpicie 

trochę w Moje istnienie i Moją sprawiedliwość, bo widzicie, że nie zapobiegam rozlewowi krwi wśród 

ludzi, nie rozumiejąc, że jestem nieubłagany jako sędzia i że zezwalam na zadośćuczynienie i oczyszczenie 

z przewinień przez ból. 

43. Otwórz swoje serce! Podnieś swoją duszę! Niech ci powie, że głos, który słyszysz, jest taki sam jak 

ten, który zawsze mówił do ciebie o miłości, miłosierdziu i doskonałości. Trzeci raz Cię zaskoczył! Nie 

pragnijcie oglądać Mnie jako człowieka, jak w Drugiej Erze! Pamiętajcie, że powiedziałem wam, że przyjdę 

"na obłoku". Mój Boski Duch zstępuje na was i dlatego Ja zsyłam Mój promień z drabiny doskonałości na 

nosiciela głosu i w ten sposób Mój głos jest słyszalny nawet w brudzie tego świata. 

44. Nie tylko ty słyszysz moje słowo. Ja, "Słowo", rozlewam moje światło na kulę ziemską. Ale jeśli 

zapytasz wszystkich, czy słyszeli głos dobiegający zza morza, odpowiedzą ci "nie". Dlaczego? 

Ponieważ ludzie chodzą głucho po drogach świata, ogarnięci grzechem i fanatyzmem, nie zważając na 

wezwanie, które płynie do nich z sumienia. 

45. Od roku 1866 daję wam moje słowo, które jest zbawieniem dla waszych dusz i które wyznacza 

wam drogę, po której osiągniecie doskonały pokój na całej kuli ziemskiej. 

46. Powierzyłem waszym duszom trudną misję, przez którą spłacą swój dług wobec swego Pana. 

Jestem w trakcie wyrywania chwastów, aby związać je w pęczki i wrzucić do ognia, aż staną się popiołem. 

Bo w końcu światło będzie świecić, a moje nauczanie będzie uznane na całym świecie. 

47. Człowiek będzie tworzył nowe nauki i nowe prawa, ale nie będzie to już jego wola, lecz moja. 

Wtedy zapanuje pokój, harmonia i braterstwo. Serca nie będą już karmić się nienawiścią, nie podniesie 

się mordercza ręka. Jednak, aby to wszystko mogło się wydarzyć, najpierw muszę cię oczyścić. Niektórzy z 

was zobaczą, jak te proroctwa wypełniają się z duchowej doliny, a ci, którzy nadal zamieszkują ziemię, 

będą dawać o tym świadectwo nowym pokoleniom po 1950 roku. 

48. Ludzie: Droga, którą wyznaczyłem wam, abyście do Mnie doszli, jest jedna. Jest on oznaczony 

światłem. Na niej jest życie i modlitwa. To jest droga duszy. Jeśli będziecie w nim chodzić, nie zginiecie. 

Jeśli idziecie tą drogą, głoście światu naukę Ducha, dawajcie świadectwo Moim objawieniom i uczcie 

waszych bliźnich przychodzić do Mnie przez doskonałą modlitwę. 

49. Przypomnijcie sobie, ludzie, ten przykład modlitwy, który dałem wam w ogrodzie oliwnym, kiedy 

błagałem Ojca o przebaczenie dla ludzkości. Ciało Jezusa pokłoniło się przed Ojcem Niebieskim, ale nie 

przed żadnym obrazem, a Ja skierowałam Moje słowa do Nieba, do tego samego, które przekazałam 

ludzkości. 

50. Jeszcze raz okazuję wam moje miłosierdzie i obejmuję was z miłością. Wędrowcy życia, uczniowie 

i dzieci-uczniowie: jest to dzień łaski, w którym głos Mistrza zstępuje, aby was pieścić. Ukazuję się nie jako 

srogi sędzia, lecz jako sprawiedliwy Ojciec, i słowem Moim prowadzę was drogą, którą wam 

wyznaczyłem, a z której zbłądziliście. 

51. Wszyscy jesteście wojownikami. Widzę, że niektórzy przybywają zniechęceni. Inni odnieśli 

zwycięstwo, a jeszcze inni nie śpiewają jeszcze pieśni triumfu. Jesteście jeszcze w środku tej bitwy i nie 

znacie jej wyniku. Pola, które musicie zasiać, a których jeszcze nie znacie, są ogromne. Ale masz nasiona 

w obfitości i będziesz mógł je zasiać. 

52. Podczas gdy niektórzy są oddani i silni w wypełnianiu swojego zadania, inni są pokonani przez 

zmęczenie i zwolnić, choć wiedzą, że jest oko, które widzi wszystko, ucho, które słyszy wszystko, i ręka, 

która zapisuje wszystko. Rozważcie, że mija wam cenny czas, który mijacie dzisiaj i że jutro wasze oczy nie 

otworzą się bez światła. Wtedy twoja dusza powstanie zasmucona, bo nie chciałaś usłyszeć mojego 

słowa. Ogromne pragnienie zawładnie waszą duszą, aby usłyszeć mnie tak jak w tym czasie. Ale tylko 

surowy głos dotrze do was, głos sumienia, który sprawi, że zadrżycie. 
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Dlatego mówię wam dzisiaj: nie oddalajcie się od Mojego słowa, nie bądźcie głusi na Moje pouczenia. 

Weźcie z tej instrukcji jej znaczenie jak ze świętego pisma, za które będziecie musieli odpowiedzieć 

przede mną, bo to jest Prawo. 

53. Ślepota ludzi w zrozumieniu wielkości mojej nauki jest wynikiem ich grzechu i bólu. 

54. Ta esencja, którą wam daję, jest życiem dla duszy i balsamem dla każdego strapionego ducha. To 

jest jak rosa na jałowych polach. 

55. Jeśli jeszcze nie zebrałeś dobrych owoców, zapytaj swojego sumienia o powód, a ono odpowie ci, 

że aby uzyskać dobre wyniki, trzeba pracować i czuwać. Siej dobre przykłady na ziemi, siej cnotę, ujawniaj 

zdolności, z którymi stworzyłem twoją duszę. Ogońcie go ze złych namiętności i przyobleczcie go w dobre 

uczynki. Wtedy na ziemi będziecie Moimi prawdziwymi dziećmi i wcieleniem Mojej Boskości. 

56. Na każdego z was nałożyłem odpowiedzialność poznania Mojego Trynitarno-Maryjnego Dzieła 

Duchowego, które będzie omawiane przez ludzkość i spowoduje rewolucję idei w umysłach i 

zdezorientuje wszystkich tych, którzy nie mogą pojąć początku tego Dzieła, a tym bardziej jego 

ostatecznego celu. 

57. Moi siewcy śpią i nie rozgłaszają mojej pracy, która jest czysta i głośna, ponieważ zdają sobie 

sprawę, że zmieszali z nią swoje złe uczynki. Pozostało wam niewiele czasu, aby świat usłyszał Moje 

słowo w tym objawieniu. Jeśli śpicie, jutro będziecie mieli ból i gorycz w waszych sercach. Ale to nie 

będzie Ojciec, który cię osądza, to będzie twoje sumienie. 

58. Już tylko krótki czas pozostał, abyś mógł cieszyć się tym jedzeniem. Które z nich będą ze mną do 

końca 1950 roku? Kto z was będzie miał żyzną pszenicę z waszego żniwa? 

59. Świat śpi w swoim głębokim letargu, czekając na was, abyście przyszli i podnieśli go do życia. 

Jeszcze nie wyruszyliście do "umarłych", bo brak wam zaufania do mnie. Czego obawiasz się od 

mężczyzn? Czy obawiasz się ich sprawiedliwości lub śmierci? Powiedziałem wam, że uwolnię was od 

śmierci. Pamiętajcie, że Ja wam dałem życie wieczne. 

60. Nie znudziło mi się mówienie do was, bo jestem "Słowem Odwiecznym". Moje Słowo jest dłutem, 

które obrabia i wygładza serca z kamienia, z którego czynię źródło krystalicznie czystej wody. 

61. W tym czasie bólu i tragedii chcę, abyście wzięli mnie za wzór. Lecz pokładajcie całą swoją ufność 

we Mnie, wtedy wasi bliźni będą mogli poznać blask duchowości. Możecie zrobić to samo ze mną, nie 

bądźcie niepewni. Ciężar krzyża nie jest ponad twoje siły. 

62. Ludzie, w nagrodę za wasze wielkie próby, macie moje słowo. Zostałeś niezrozumiany i 

pogardzany przez swoich krewnych ze względu na moje Dzieło. Ilu z was oddawało się orgiom i uciechom 

tego świata i w ten sposób doprowadziło swoją duszę do degeneracji, dla której każda rozpusta była 

ciosem. Ale kto w końcu zawrócił cię z tej drogi? Twój pan. Zrozumieliście Moją miłość i dziękujecie Mi za 

nią, wiedząc, że mówię do was w nagrodę za wasze wyrzeczenia. 

63. Wierzyłeś, że nie ma takiego spojrzenia, które mogłoby poznać twoją przeszłość. A jednak jestem 

tutaj, czytam księgę waszego życia, abyście nie wątpili w Moje istnienie i Moją obecność. 

64. W tym czasie postawiłem was na miejscu Moich uczniów, tak jak w Drugiej Erze zgromadziłem 

wokół siebie Moich apostołów. 

65. Moje słowo prowadzi cię po ścieżce, którą zostawił mój szlak. Podróżujesz już od dłuższego czasu, 

ale z twoich ust wciąż nie wydobywa się okrzyk triumfu. Jesteście jeszcze w środku walki i nie otrzymacie 

nagrody, dopóki nie dotrzecie do końca podróży życia. Jednych widzę silnych, innych wyczerpanych. Dam 

wam odpoczynek, abyście mogli się w nim rozmyślać. Jest to bowiem cenny czas, którego nie wolno 

zmarnować. 

66. Nie lekceważcie moich poleceń i nie bądźcie głusi na mój głos. Usłysz to słowo i weź z niego 

znaczenie. Oczyść swój umysł i oczyść swoje serce tak, abyś rozpoznał jego wielkość. W nim jest to, co 

daje życie twojej duszy. To jest rosa, którą spuszczam na suche pola, i to jest ziarno, które macie 

przynieść ludzkości. Jeśli niektóre z Moich dzieci nie zbierały owoców po zasiewie, to dlatego, że nasienie 

nie było czyste. Siejcie dobre nasienie i czekajcie na dobre owoce. 
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67. Wyrzućcie z serca strach przed ludźmi, który zawsze powstrzymywał was przed wypełnianiem 

waszej misji. Uwolnij swoją duszę od każdej plamy, aż jest nagi, a następnie rozpocząć przyozdobić ją 

światłem swoich dobrych uczynków. Wtedy poczujecie się wewnętrznie godni szerzenia mojego Prawa. 

Ogłosić moją doktrynę i pozwolić ludziom ją zgłębić. Wnikając w moje Dzieło, nie odkryją jego początku, 

ani nie zobaczą jego końca. 

68. Moja nauka jest tak czysta, że nie musicie za nic przepraszać ani wstydzić się przed mężczyznami. 

Jeśli jednak miałbyś się wstydzić, to z powodu tego, co do niej dodałeś, albo dlatego, że twoje życie nie 

jest w harmonii z tym, czego nauczasz. Często chcielibyście przejść nie rozpoznani, ale to nie będzie 

możliwe, bo posłałem was, abyście przykładem waszych dobrych uczynków głosili tę Dobrą Nowinę. 

69. Świat uświadomi sobie, że nieoczekiwanie nastał dla niego nowy czas i zwróci się do tych, którzy 

mogą mu o tym powiedzieć. Ale gdybyś zasnął ─ z jakim bólem byś się obudził! 

70. Zostały wam tylko "chwile", abyście usłyszeli to słowo. Które z nich będą ze Mną, gdy to się 

skończy? Którzy z nich zachowają Moje Prawo w czystości, tak jak je wam przekazałem? 

71. Pamiętaj, że od tej pory będziesz wyruszał z hartem ducha, aby wypełnić swoją szlachetną misję. 

Nie bójcie się śmierci, bo powiadam wam, że śmierć nie będzie wam zesłana. Powinniście jednak zadać 

śmiertelny cios pokusie, którą nosicie w swoim ciele, abyście nie upadli. Dobry uczeń musi nauczyć się 

przezwyciężać samego siebie, aby nauczyć innych przezwyciężać ich słabości i namiętności. 

72. Czy nie dostrzegacie prostoty, z jaką do was mówię? Zaprawdę powiadam wam, jest to to samo, 

co objawiło się w Drugiej Erze, w której ograniczyłem się do tego, by być podobnym do człowieka i 

wywyższyć go przez Moje słowo i Mój przykład, aby stał się podobny do Boga. 

73. Bądźcie Moimi narzędziami, ale nigdy nie przeszkadzajcie Mi w dotarciu do serc. Dlaczego 

wątpisz, że możesz robić to, co ja? Nie zrozumieliście dobrze nauk. Ponieważ jesteście Moimi dziećmi, 

odziedziczyliście coś podobnego po waszym ojcu, a wasz ojciec jest dobry. 

74. Zeszliście z duchowości na ziemię, by szukać śladów Boskiego Mistrza poza wszelkimi kolejami 

losu. A teraz, kiedy Ja daję się poznać przez was, wy zostawiacie wszystko, co macie, aby Mnie słuchać. 

Czy myślicie, że wasze wyrzeczenia i poświęcenia nie zostaną przeze mnie nagrodzone? Nie zapominajcie 

ani na jeden dzień o ostatecznym celu waszego przeznaczenia, abyście każdego dnia mogli zrobić krok 

naprzód. 

75. Pamiętaj, że nic mi nie dasz. Wszystko, co uzyskasz, będzie twoje. 

76. Dlaczego pochylam się, a czasem schodzę nawet do najgłębszej otchłani, aby cię uratować? Bo cię 

kocham. 

77. W tej Nauce macie tutaj fundament, krótką i pewną drogę powrotu do waszej ojczyzny. Jest to 

nauka o uduchowieniu. Jeśli to zrozumiesz, jak wiele światła będziesz miał w swoich myślach, w swoich 

słowach i w swoich dziełach! Nie tylko powtarzajcie swoimi ustami, że jesteście spirytystami. Kiedy już 

naprawdę jesteś, nie będziesz musiał o tym trąbić. 

78. Zastanówcie się nad tymi naukami, których obecnie udzielam waszemu sercu i duszy. Jutro 

będziecie musieli szukać ich tam, aby nauczyć ich waszych bliźnich. 

Mój pokój niech będzie z tobą! 
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 Przepowiedziane Trzecie Przyjście  36 

 Nasz duch jest częścią Boskiego Ducha49 

Przygotowanie Meksyku w wymiarze duchowym i materialnym52 
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 Dlaczego wcielenie dusz63 
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Nie ma wyznaczonej godziny na ćwiczenia 

 boski przykład16 

 Nauka materialna i mądrość świata duchowego19 

 Nigdy nie musisz zamykać się w więzieniu23 
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 Błędne wyobrażenia o niebie i ziemi40 

 Rozwój umysłu z jednej sfery do następnej44 

 Ku harmonii ducha i materii55 

Instrukcja 185 

Zdolność do swobodnego podnoszenia się psychicznie1 

 Rozprzestrzenianie się Słowa w Trzecim Świecie17 

 W miarę jak umysł się rozwija, wymazuje błędne koncepcje29 

 Otaczają nas nasi duchowi bracia i siostry33 

 Kult duchowy bez materializacji37 

Nie można porównywać ludzkiej inteligencji 

 zmylić umysł43 

 Spełnione proroctwa46 

Instrukcja 186 

 Wielka walka światła z ciemnością4 

 Oświecenie o nieśmiertelności ducha15 



 

202 

 Sumienie jest źródłem inspiracji20 

 

 Objawienie się Trzeciego Czasu22 
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 Eliasz, zwiastun2 

 Odpowiedzialność ucznia11 
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 Dary duchowe52 
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 11 września 
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 Fałszywe przekonanie o wiecznym potępieniu4 

 Istnienie ducha i wieczność13 
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 mają pewną formę19 

 Wpływ świata duchów31 

 Droga Ducha34 

 Ludzka pycha i boska mądrość53 

 Wyjaśnienie manifestacji Trzeciego Czasu63 
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 Spirytualizm zmieni świat2 

 Dar intuicji9 

 Celem jest świat doskonałości w duchu27 

 Charakterystyka spirytualisty34 
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 Próby i postęp ducha41 
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 Słowo Boże oświeca każdą istotę2 

Całe stworzenie wibruje w rytmie 

 prawa boskiego17 

 Wszechobecność Wszechmogącego20 

 Rozwój duchowy oświeca umysł21 
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 Świat duchowy36 
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 Wezwanie do sług2 
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 Dzieło Boskiego Ducha stanie się powszechnie znane3 

 Lekcje na ten czas10 

Wszystko w stworzeniu jest naturalne11  Mądrość ducha, nie umysłu17 
Wezwanie do Izraela duchowego24 

 Misja jasnowidzów35 

 Komunikacja Trzeciej Ery59 

 Autorytet prawdziwego ucznia72 
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 Ograniczenia prawne dotyczące choroby75 
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 Ludzkość jest podstawą pokoju3 
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 Umysł jest przywódcą ciała25 
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 Rodzina72 
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 Znaczenie sfery duchowej1 

 Izrael trzeciej ery23 
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 Nowa epoka rozwoju intelektualnego41 
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 Droga do pokoju62 
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 Przesłanie trzech czasów1 

 Naród duchowy wybuchnie8 
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 Ziemskie obowiązki są częścią duchowego przeznaczenia45 

 Przymierze Ducha z jego Stwórcą48 
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 Przesłuchanie przed nieskończonością16 
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 Dzięki woli i rozsądkowi opaska ciemności opada1 
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 Maryja jest częścią Boskiego Ducha38 

 Głosiciel Boskiego Ducha41 

Izrael w Duchu Świętym45 
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 Jedyna pokuta akceptowana przez Boga52 

 Trzy Boskie komunikacje z ludzkością55 
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 Prawdziwa wartość umysłu7 

 Sytuacja duchowa i materialna człowieka14 

 Duchowość przełamuje mury i otwiera horyzonty20 

 Spirytualizm będzie uznawany na całym świecie46 
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