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

mailto:a.m.hosta@web.de


4 
 

Spis treści  

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

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

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

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

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

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

Instrukcja 143 ........................................................................................................................................ 10 

Instrukcja 144 ........................................................................................................................................ 16 

Instrukcja 145 ........................................................................................................................................ 23 

Instrukcja 146 ........................................................................................................................................ 28 

Instrukcja 147 ........................................................................................................................................ 34 

Instrukcja 148 ........................................................................................................................................ 41 

Instrukcja 149 ........................................................................................................................................ 48 

Instrukcja 150 ........................................................................................................................................ 55 

Instrukcja 151 ........................................................................................................................................ 62 

Instrukcja 152 ........................................................................................................................................ 68 

Instrukcja 153 ........................................................................................................................................ 73 

Instrukcja 154 ........................................................................................................................................ 79 

Instrukcja 155 ........................................................................................................................................ 84 

Instrukcja 156 ........................................................................................................................................ 89 

Instrukcja 157 ........................................................................................................................................ 94 

Instrukcja 158 ...................................................................................................................................... 100 

Instrukcja 159 ...................................................................................................................................... 105 

Instrukcja 160 ...................................................................................................................................... 111 

Instrukcja 161 ...................................................................................................................................... 117 

Instrukcja 162 ...................................................................................................................................... 122 

Instrukcja 163 ...................................................................................................................................... 127 

Instrukcja 164 ...................................................................................................................................... 133 

Instrukcja 165 ...................................................................................................................................... 139 

Instrukcja 166 ...................................................................................................................................... 145 

Instrukcja 167 ...................................................................................................................................... 150 

Instrukcja 168 ...................................................................................................................................... 155 

Instrukcja 169 ...................................................................................................................................... 160 

Instrukcja 170 ...................................................................................................................................... 166 

Instrukcja 171 ...................................................................................................................................... 171 



5 
 

Instrukcja 172 ...................................................................................................................................... 177 

Instrukcja 173 ...................................................................................................................................... 182 

Instrukcja 174 ...................................................................................................................................... 188 

Informacje o zawartości ...................................................................................................................... 193 

Link źródłowy ....................................................................................................................................... 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Przedmowa  
 
We wszystkich czasach Duch Stworzyciel przemawiał do swoich stworzeń na różne sposoby. W 
"pierwszym czasie", Ojciec dał się poznać swoim dzieciom w bezpośredniej formie przez sumienie, a 
On również mówił przez usta posłańców, przewodników i proroków. Przepowiednie i objawienia sług 
Pańskich zapowiadały wznoszący się rozwój ducha ludzkiego i przyjście Mistrza. 
Wraz z narodzinami Jezusa w Palestynie rozpoczęła się "Druga Era", w której "Słowo" wcieliło się w 
Boskie Dziecko, aby przemówić do człowieka: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem". W ciągu 33 lat 
swego życia wśród ludzi, Jezus Chrystus dał świadectwo swego Boskiego pochodzenia, a 
przygotowując swych uczniów do swego odejścia, powiedział, że powróci, ale nie w ciele, lecz w 
obłoku, symbolu duchowego, otoczony zastępami swych aniołów. 
I tak 1 września 1866 roku rozpoczął się "Trzeci Czas" od tego, co wydarzyło się w Meksyku, 
przeznaczonej do tego ziemi na Zachodzie. Były objawienia Ducha dotyczące ludzkiej zdolności 
myślenia i mowy, które nieodwołalnie zakończyły się 31 grudnia 1950 roku, aby po tym okresie 
przygotowania ludzie mogli stać się zdolni do doskonalszej formy bezpośredniej łączności ludzkiego 
ducha z Duchem Bożym i w ogóle ze światem duchowym. Do manifestacji obiecanego Odkupiciela i 
Jego aniołów, Pan, zgodnie ze Swoją najwyższą wolą, użył ludzkich narzędzi, tych, których sam wybrał 
i przygotował, a przez których umysły przejawiał się promień Boskiego Ducha. 
Przez ostatnie około 20 lat okresu Objawienia, począwszy od roku 1930, większość Pańskich nauk 
była zapisywana w skrócie. Obfite nauki, doktryny, proroctwa, objawienia itp. miały miejsce w wielu 
różnych miejscach spotkań, które powstały w całym kraju. Mała grupa, która wcześniej służyła jako 
"nosiciele głosu" i która działała zgodnie z wyraźną dyrektywą od Ducha Bożego, zebrała 12 tomów z 
366 głoszonych nauk. Nadali im tytuł: 
"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" po niemiecku: "Buch des Wahren Lebens" (Księga prawdziwego 
życia) 
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Wstęp  
 
Pozdrowienia z Meksyku 
Aby dać czytelnikowi wyobrażenie o tym, jak w latach 1866-1950 odbywały się w Meksyku 
manifestacje ponownie objawionego Chrystusa w Duchu, przygotowane najpierw przez Ducha 
Eliasza, poniżej zamieszczamy pozdrowienie dla Niemców od Meksykanina, który sam był narzędziem 
"Słowa". Jest, po ludzku rzecz biorąc, prostego pochodzenia, zaczynał życie jako pogromca byków, 
potem zarabiał na chleb powszedni jako fotograf dla siebie i swojej rodziny, żył zwyczajnie i w 
skromnych warunkach. 
"Właśnie skończyłem dwudziesty pierwszy rok życia. Przez lata byłem zamknięty w domu, ofiarą 
bardzo uciążliwej choroby skóry, która nie pozwalała mi korzystać, nawet przez kilka chwil, z 
dobrodziejstw słońca i świeżego powietrza. W tych latach odosobnienia, które wydawały mi się 
wiecznością, tym bardziej, że byłem u progu młodości, gdzie dąży się do najbardziej próżnych marzeń, 
przeżywałem nie mały kryzys zniecierpliwienia i rozpaczy. Muszę przyznać, że tylko życzliwe wsparcie 
moich rodziców i rodzeństwa dawało mi moralne oparcie w tej próbie, wraz z nikłą nadzieją, 
oczywiście, że pewnego dnia odzyskam zdrowie. 
Wielu lekarzy zajmowało się moim przypadkiem, poddawano mnie niezliczonym metodom leczenia - 
wszystko bezskutecznie. Pamiętam tylko, że po każdej porażce moja beznadzieja rosła. 
Ponieważ moje odosobnienie, milczenie i samotność stawały się codziennie coraz bardziej nieznośne, 
schroniłam się w modlitwie, zauważając, że w niej mój duch znajdował niewymowny pokój, a w moim 
sercu pojawiało się przeczucie, że w krótkim czasie zobaczę siebie wyzwoloną z mojej niewoli. 
Moje modlitwy stawały się coraz dłuższe, a duchowe skupienie coraz głębsze. Starałem się 
medytować tak często, jak to było możliwe, ponieważ tak długo, jak trwała modlitwa, byłem wolny 
od wszelkiego cierpienia. Potem, kiedy błogość się skończyła i wróciłem do rzeczywistości mojego 
samotnego, cichego i jednolitego życia, zawsze czułem się tak, jakbym przybył z innego świata, gdzie 
mój duch wzmocnił się i natchnął. Tu muszę wtrącić, że modlitwy swoje formowałem z nie 
przemyślanych chwilowo pomysłów. Nigdy nie zapomnę, jak podczas takich uniesień traciłam pojęcie 
czasu i były chwile, kiedy wszystko, co mnie otaczało, znikało. Pamiętam jednak, że w dzieciństwie - 
mniej więcej od 12 roku życia - nie mogąc sobie tego wytłumaczyć, niemal codziennie znajdowałem 
się w trwającym kilka minut oderwaniu duszy, podczas którego, być może kierowany przez 
podświadomość, musiałem zachowywać się jak automat. Nigdy nie było najmniejszych trudności, 
dopóki trwał ten szczególny stan. Co dziwne, początkowo budziło to we mnie lęk, ale stopniowo 
oswoiłem się z nim, zaś z czasem zjawisko to nasilało się. 
Moja choroba osiągnęła swój szczyt. Czasami czułam, jakby moja skóra płonęła pod wpływem 
wewnętrznego ognia, którego nic nie mogło stłumić. W tym samym czasie mój wygląd stawał się 
coraz bardziej godny pożałowania. 
Pewnego dnia pojawił się mój ojciec z wiadomością, że usłyszał słowo Boskiego Mistrza z ust prostego 
człowieka, który z pewnością był jednym z wybranych przez Boga. Było to w ubogim miejscu spotkań 
w odległej części Meksyku. Zabrał go dobry przyjaciel, który od dawna podziwiał te manifestacje. W 
jednej chwili byłem pewien, że to On, Mistrz, przemawia za pomocą ludzkiego postrzegania, aby 
zbliżyć się do ludzi w poszukiwaniu tych, którzy łakną światła i pragną sprawiedliwości. 
Cud, na który czekałem dzień po dniu, stał przede mną. Ten, z którym tak często rozmawiałam w 
godzinach bólu, był teraz bardzo blisko mnie i czekał na mnie, aby dać mi uzdrowienie ciała i duszy. 
Poszedłem za wezwaniem Pana! Było to w niedzielę 14 lutego 1934 roku, kiedy po raz pierwszy 
wszedłem do tej skromnej sali zebrań, jednej z wielu, w których słyszano Boskie poselstwo. Byłem 
pod wielkim wrażeniem introspekcji i głębokiego skupienia, z jakimi obecni przygotowywali się do 
oczekiwania na nadejście "boskiego promienia", który miał zainspirować wewnętrzny słuch "Nosiciela 
Słowa", który następnie miał przekazać niebiańskie Słowo. Nosicielką słowa" lub "narzędziem" przy 
tej okazji była kobieta. Prosta kobieta o, można by rzec, zwyczajnym wyglądzie, w dodatku 
niewidoma od urodzenia. Jej wygląd, muszę przyznać, nie zrobił na mnie zbyt przyjemnego wrażenia. 
Tym większe było więc moje zdumienie, gdy jej usta otworzyły się, by wysłuchać kazania o takiej 
głębi, takim zdumieniu i takiej mądrości, jaką trudno sobie wyobrazić, a ponadto wygłoszonego 
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słodkim głosem pełnym zaskakującej fleksji, która nadała przesłaniu głęboko imponujący i 
poruszający akcent. 
W miarę postępu wykładu, obecni całkowicie zapominali o obecności głosiciela Słowa, aby wznieść 
się w rejony ducha i w pełni rozkoszować się Boskim pouczeniem. Gdyby jednak w czasie tej 
proklamacji komuś zdarzyło się otworzyć oczy i obserwować niosącą słowo, mógłby zauważyć, jak ta 
istota, biedna i zwyczajna sama w sobie, została przemieniona w podniesieniu swego umysłu, a 
nawet jak w takich chwilach promieniowało od niej wielkie piękno i budzący respekt majestat. 
Boskie słowo wypływało z jej ust jak niewyczerpana fala przypływu, godzina, dwie godziny, trzy i 
więcej. Wszystko to odbywało się bez wahania, bez przerwy, bezbłędnie, bez najmniejszego 
zmęczenia, bez chrypki czy łamliwości głosu. Wręcz przeciwnie, im dłużej trwała manifestacja, tym 
inspiracja zdawała się wzrastać w doskonałości. Obecność Boskiego Mistrza była tak silnie odczuwana 
w tych chwilach łączności, że odczuwało się Jego bliskość i przyjaźń całkiem namacalnie. On 
przemówił do każdego serca! Odczytywał najbardziej skryte myśli obecnych i dotykał najskrytszych 
włókien swoich słuchaczy, i to bez ranienia czy oskarżania kogokolwiek. Każdy z nich czuł w swoim 
sercu, jakie słowa kierował do niego Mistrz z poszukującym spojrzeniem miłości i mądrości. Boska 
komunikacja przybierała różne odcienie i barwy na ustach niosącego słowo. Kiedy Pan mówił jako 
Ojciec, głos przekazywał czułość, przebaczenie i pieszczotę; Gdy Pan przemawiał jako Ojciec, głos 
przekazywał czułość, przebaczenie i słodycz; gdy przemawiał jako Mistrz, głos stawał się głęboki i 
mądry; a gdy przemawiał jako Sędzia, głos mówcy nabierał tonu nieskończonego autorytetu i mocy, 
ze sprawiedliwością i Boską gorliwością tak uderzającą, że prawdziwie druzgotała słuchaczy, 
zmuszając ich do łez skruchy i sprawiając, że postanawiali pokutować i naprawić swoje winy. Czułem 
się bardzo mały wobec takiej wielkości i ostatni wśród zgromadzonych. W mojej ignorancji myślałem, 
że Pan nie zauważył mojej nieistotnej obecności. Szybko jednak przekonałem się o swoim błędzie i 
dowiedziałem się, że spojrzenie Mistrza odkrywa wszystko. Po kilku miesiącach częstych wizyt, 
podczas których nie miałem innego celu, jak tylko cieszyć się tą duchową ucztą, zostałem wezwany 
przez Pana w niezapomniane popołudnie. Było to 9 sierpnia 1934 roku, kiedy to, nie wychodząc z 
mojego zdumienia, zostałem naznaczony i namaszczony do służenia Boskiemu Słowu jako Niosący 
Słowo. 
Najgłębsze poruszenie, najszlachetniejsze i najokropniejsze uczucia zawładnęły moim sercem w tej 
najwyższej chwili. Czego mógłbym odmówić w tej wzniosłej chwili Temu, który ma nieograniczone 
prawo nad swoimi stworzeniami? Moje przeznaczenie było wyznaczone. Od tego dnia nie żyję dla 
niczego innego, jak tylko dla poświęcenia mojego życia tak trudnemu i delikatnemu urzędowi. 
Kilka miesięcy przygotowań, które jednocześnie doprowadziły do mojego całkowitego fizycznego 
wyzdrowienia, posłużyły do wyszkolenia mnie na rzecznika Boskiego Mistrza, któremu oddałem się 
ciałem i duszą od tej godziny aż do 31 grudnia 1950 r., kiedy to Światło Bóstwa przestało objawiać się 
w tej formie. 
Gdybyśmy my, którzy byliśmy głosicielami Słowa, mieli podjąć się opisania doświadczeń, wrażeń i 
lekcji wyniesionych z tych lat niezapomnianej walki przed tłumami, które przybyły do różnych miejsc 
spotkań rozsianych po całym naszym kraju, musielibyśmy zapełnić tomy, ponieważ nasza kariera była 
ciągłym ciągiem najbardziej cudownych zdarzeń i byłoby niemożliwe zrelacjonowanie ich w 
ograniczonym miejscu, które mam do dyspozycji. 
Ale najważniejsze jest, aby podkreślić, że nie mieliśmy żadnej innej książki do naszego przygotowania, 
jak tylko słowo, które wypływało z naszych własnych ust. Żaden bowiem wpływ jakiegokolwiek 
rodzaju nie miał wejść do naszych umysłów, abyśmy mogli przyjąć z największą wiernością Boskie 
poselstwo. Jeśli pozostaliśmy pokorni, Pan wyróżnił nas w miłości i dobrej przyjemności przed swoimi 
ludźmi. Jeżeli jednak raz pozwolimy, aby rządziła nami próżność lub samolubstwo, to On dotknął nas 
swoją sprawiedliwością, wycofując z nas na pewien czas swoje natchnienie, aby nam pokazać, że bez 
Niego nie możemy nic uczynić, bo bez Niego jesteśmy niczym. 
Od ostatniego komunikatu Mistrza pod koniec 1950 roku, nigdy więcej nie odczułem żadnego z tych 
osobliwych doznań, które nosiłem w sobie rok po roku podczas wykonywania misji Niosącego Słowo. 
Od wspomnianego dnia liczna grupa braci poświęciła się zadaniu zebrania jak największej liczby 
manifestacji i objawień, których Pan nam udzielił, a które na szczęście zostały przepisane. Z nich 
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została zebrana książka, która miała być udostępniona ogółowi i która do tej pory jest źródłem, z 
którego ludzkość może pić wodę prawdy, którą Mistrz pozostawił ludziom tego i przyszłego czasu 
jako dar miłości, światła, sprawiedliwości i pokoju. Zażądano świadectwa ode mnie, który 
niezasłużenie byłem rzecznikiem Mistrza podczas jego manifestacji w tej formie, i starałem się to 
uczynić tymi słowami. Uczyniłem to z całą szczerością, do jakiej jestem zdolny, z gorącym 
pragnieniem, aby to świadectwo posłużyło jako zachęta i osiągnęło wzbudzenie zaufania i wiary u 
tych, którzy wezmą do ręki tę książkę, która zawiera przesłania objawione przez Boskiego Mistrza 
ludzkości tego czasu w Jego dobroci, przez pośredników tak prostych, jak niegodnych. 
Równocześnie z głębi duszy przesyłam w imieniu Pana braterskie pozdrowienie moim braciom i 
siostrom w Niemczech, których wspaniałe duchowe przebudzenie Mistrz wskazał nam przez swoich 
ludzkich pośredników." 
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Instrukcja 143  
 
1 Wzmacniam waszego ducha, aby stanąć mocno w nadchodzącej bitwie, bo wielka będzie bitwa 
ideologii, doktryn i wyznań. zaprawdę powiadam wam, że gdy rozpoczną się prześladowania 
spirytystów, powstaną nowi apostołowie pełni wiary i odwagi, którzy będą głosić, że Ja jestem na tym 
świecie i że Ja jestem na tym świecie To oni będą głosić, że naprawdę byłem z wami w tym czasie, i 
oni będą pionierami i prorokami w swoich narodach. Wśród nich pojawią się ci, którzy spisują Moje 
natchnienia, którzy zgłębiają Moją Naukę i widzą duchowe wizje. 
2 W owych dniach objawię się w mężczyznach, jak i w kobietach, w młodzieńcach, jak i w dzieciach, i 
w starcach. 
3 Cały świat otrzyma objawienia, manifestacje i wizje, bo jest napisane, że każde oko ujrzy mnie. 
4 Zrobiłem się znany w miejscu pracy naukowca, a moja obecność zadziwiła go. Zaskoczyłem armie 
wojenne w samym środku bitwy, zatrzymując ich postęp poprzez siły natury. Objawiłem się, 
wylewając Moje miłosierdzie na nędzne domy, gdzie nie było chleba. Do drzwi domu przyszedł 
młodzieniec, niosąc w rękach bochenek chleba, a mężczyźni i kobiety zastanawiali się: "Kto to jest?". 
5 Badajcie Moje dzieła, uczniowie, bo musicie być mocni, abyście w czasie, gdy szaleją wszystkie 
żywioły widzialne i niewidzialne, dawali świadectwo Mojej nauce miłości. Siedem darów, które wam 
powierzyłem w tym czasie dla rozwoju waszego ducha i dla wypełnienia waszej misji: oto Przywódca, 
Kamień Węgielny, Nosiciel Głosu, Upełnomocniony, Widzący, Złote Pióra i Filar*. Jednak nie po raz 
pierwszy udzielam tych darów narodowi izraelskiemu. Nawet wtedy, gdy przeszliście przez pustynię 
w poszukiwaniu ziemi obiecanej, dałem wam te same dary. Mojżesz był przewodnikiem, a 
jednocześnie przekazywał Moje słowo i ukazywał Moją wolę ludowi. W jego ręce złożyłem kamień 
węgielny Mojego Prawa, który jest fundamentem świątyni, jaką macie budować w waszych sercach. 
Plemię Judy był silny filar, który wspierał odwagę i zaufanie tłumów. Plemię Lewiego było legionem 
duchowych pracowników, którzy zostali przeze mnie włączeni do podtrzymywania żywej wiary w 
Pana. Historia, proroctwa i objawienia zostały spisane przez ręce wyznaczone do tego celu, a dzięki 
mojemu natchnieniu prorocy widzieli przyszłość oczami Ducha. 
* 1 Przywódca: nadzorca kościoła. 
2 Kamień węgielny: doświadczony, konsultujący starszy. 
3 Nosiciel głosu: przekaźnik manifestacji. 
. Pełnomocnik: szczególnie odpowiedzialny za uzdrawianie chorych. 
5 Widzący: Szczególnie obdarzony darem duchowego widzenia. 
6 Złote Pióra: Osoby odpowiedzialne za spisywanie (stenograficzne przepisywanie) manifestacji. 
7 Filar: Siedmiu sprawdzonych starszych kościoła. Zobacz też: 246:31 (w t. 9), według którego 
przywódcy tego czasu będą ostatnimi. 
6 Nie ma żadnych nowych darów dla twojego ducha w tym czasie, wszystko, co nosisz w sobie od 
chwili, gdy zostałeś podniesiony ode mnie. 
7 Zbliżają się dni, kiedy objawię wam wielkie nauki, których do tej pory nie znaliście, bo nie będą to 
ludzie, którzy wam je objawią. To prawda, że w każdej wspólnocie religijnej są posłańcy ode Mnie, ale 
to nie oni otworzą Mój Skarb, a tym bardziej nie ci, którzy nie będąc do tego przeznaczeni, podjęli się 
tego zadania z własnej woli. Ci, których wysłałem do tej służby, posiadają mądrość dzięki natchnieniu. 
Ci, którzy nie są moimi sługami, wzięli wiedzę z książek. Podczas gdy jedni modlą się i kochają*, inni 
czytają i studiują; lecz nigdy umysł nie osiągnie wysokiego wzroku ducha**. Kiedy ci pierwsi mówią, 
przekonują, wstrząsają, pieszczą, uzdrawiają. Te ostatnie zadziwiają, budzą podziw, ale nie pocieszają 
i nie zbawiają. 
* Uzupełnienia w tekście w nawiasach zostały również wprowadzone przez tłumaczy. 
** W obecnym oryginalnym tekście hiszpańskim nie ma rozróżnienia między terminami duch i dusza. 
Tam zawsze mówi się "espiritu" = duch. W języku niemieckim użycie terminu Seele jest często bardziej 
odpowiednie, a czasem wręcz niezbędne. Jeśli wydawało się to właściwe, np. po raz pierwszy w 
instrukcji, lub gdy oba terminy miałyby swoje uzasadnienie w pewnym sensie, ale tłumacz po namyśle 
zdecydował się na termin dusza, jest to zaznaczone w przypisie nad tą uwagą. (Patrz również: 
Dodatek w tomie II) 
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8 Bądźcie pokorni, uczniowie, pracujący bez oczekiwania nagrody. Bądźcie radośni w miłości i w 
wiedzy, że jesteście kochani przez waszego Ojca Niebieskiego. Nie wyobrażajcie sobie swojej 
nagrody, bo ona nigdy nie może być ogarnięta przez wasz umysł. 
9 Ponownie mówię do ciebie: Przygotujcie się. nie wiecie, czy w tym roku nie zaskoczę was wielkimi 
objawieniami. Światło szóstej pieczęci oświeca was w tym czasie i dobrze jest, abyście teraz poznali 
treść tej tajemnicy. Wyjaśnię te lekcje poprzez moich nosicieli głosu. 
10 Jan, mój apostoł, słyszał i zapisał to, co widział w wizjach, nie rozumiejąc ich. Błogosławiona ręka 
tego proroka pozostawiła opisane w alegoriach Moje obietnice i objawienia. I w obecnym czasie daję 
wam wyjaśnienie tych słów i natchnień, gdyż tylko ja mogę to uczynić. Lecz abym mógł przekazać 
wam to światło i abyście mogli zrozumieć to słowo, oczyszczajcie się, czuwajcie i módlcie się. 
* Z reguły obok nakazu modlitwy na pierwszym miejscu znajduje się często pomijane "czuwanie". 
Należy ją rozumieć na kilka sposobów: Po pierwsze, przypomina prośbę Jezusa skierowaną do trzech 
uczniów w trudnej godzinie w Getsemani, tuż przed Jego aresztowaniem, aby nie zasnęli (Mt 26, 36-
46 i in.). Jest to również skądinąd słuszna prośba o życzliwy, a więc wspierający udział w losie innych 
osób o przebudzonej świadomości, jak to ma miejsce w modlitwie wstawienniczej. Ponadto chodzi o 
czuwanie duchowe, o stałą gotowość zwracania uwagi na często ciche, słabe impulsy ducha i 
sumienia, aby w porę je sobie uświadomić i myśleć, czuć i działać z wewnętrznego impulsu miłości i 
miłosierdzia; aby nie dać się zdeterminować egoistycznemu, niemiłosiernemu myśleniu 
intelektualnemu, którego decyzje, widziane z wyższego, duchowego punktu widzenia, są błędne, tzn. 
szkodzą duszy, co zwykle rozpoznaje się dopiero później, gdy skutki stają się widoczne. Poprzez 
kontemplację lub medytację, ─ zwłaszcza wewnętrzną, umysłową i emocjonalną ─ można odpocząć i 
praktykować uważność, tak że myśli i przeczucia dotyczące tego świata, jak i zaświatów, wraz z ich 
wpływem na emocje i działania, natychmiast stają się świadome i można je kontrolować. (Patrz także: 
146, 60) W tym świetle należy również zobaczyć częściowo sprzeczne badania na temat skutków 
pisania i obrazów w różnych mediach, od komiksów do telewizji i Internetu, zwłaszcza z dziećmi i 
młodzieżą. Być przebudzonym oznacza być uważnym, co oznacza również być otwartym, zarówno w 
odniesieniu do środowiska i bliźniego, jak i w wewnętrznej komunikacji duchowej, w wyczuwaniu woli 
Bożej (głos sumienia/inspiracja). W tym kontekście warto również wspomnieć o snach, które są 
przywoływane do świadomości poprzez pamięć, a nawet możliwe jest towarzyszenie im podczas 
zwykłego snu w postaci swoistej świadomości na jawie, tj. budzenia się podczas snu ciała. Znaczenie 
snów jako możliwego źródła głębszego wglądu wyłania się z innych fragmentów nauk (np. 159:3; 
162:4; 167:47), a także z tekstów biblijnych. Są one również zależne od rozwoju duszy i duchowego 
wzniesienia lub postawy (100:30). 
11 Zaprawdę powiadam wam, jeśli jeszcze nie słyszeliście wyższych nauk, to tylko dlatego, że 
brakowało wam wywyższenia i czystości. Uczyńcie się godnymi przez miłość, aby otrzymać w waszych 
sercach strony, które zawiera Księga Siedmiu Pieczęci. 
12 Przychodzę do moich dzieci, aby was nauczyć cnoty, aby duch wasz był mocny i abyście mogli 
zwyciężać pokusy, które są skłonnościami waszego ciała. otwórzcie wasze duchowe oczy i zobaczcie 
wiele rzeczy, które mam dla was w Moim Skarbie; pracuję nad waszymi sercami z Moim Duchem 
13 Urabiam wasze serca Moim Słowem, abyście stanowili część świątyni Mojego Ducha Świętego. 
14 Umiłowani ludzie: Mistrz daje wam naukę, a w jej znaczeniu jest światło, które oświeca waszego 
ducha. 
15 Wy wznosicie się do mnie w waszej modlitwie, wiedząc, że dzięki niej zostaniecie wysłuchani przez 
waszego Ojca, który daje wam siłę i pomaga wam, jak Szymonowi z Cyreny, nieść wasz krzyż. 
16 W moim słowie znajdziesz tarczę i błyszczącą broń, aby wygrać w swojej walce. Przygotowuję was, 
abyście przez rozwój waszej duszy i rozwinięcie waszych darów duchowych mogli oprzeć się 
pokusom. 
17 Żyjcie przebudzeni, umiłowani ludzie, postępujcie jak mądre panny z przypowieści danej moim 
uczniom w Drugiej Erze. Bądźcie jak oni, z płonącymi lampami, abyście zawsze pokładali we mnie 
swoją wiarę i nadzieję. W was jest świątynia, którą przygotowałem z wielką miłością w tej Trzeciej 
Erze. Wy jesteście stróżami Mojego Słowa i każdy umysł i serce przemieniłem w źródło miłości, cnoty, 
uzdrawiającego balsamu, który jak krystaliczna woda będzie płynął wśród ludzi. 
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18 Wielkie jest twoje uniesienie, Izraelu, ponieważ widziałeś, że byłeś w stanie przynieść pocieszenie 
strapionym sercom i że ci, którzy są przygnieceni bólem, czuli się zachęceni przez twoje słowo, gdy 
zostałeś wyposażony; jestem twoim wybawcą, jestem twoim Bogiem. Błogosławieni, którzy w ten 
sposób wypełniają swoje zadanie. Nadal walcz, aby przynieść moje miłosierdzie do mężczyzn. 
Przychodzę z moim słowem, aby zachęcić was w tej walce. Uczę was budować i odnawiać to, co 
ludzkość swoim materializmem zniszczyła w ciągu czasu. wasz duch zna czasy, w których żyje, uczy się 
coraz lepiej znosić próby, które napotyka na swojej drodze z powodu swojej wielkiej wiary i miłości 
do Mojego Dzieła; nauczę was, jak budować i odbudowywać to, co ludzkość z czasem zniszczyła 
swoim materializmem; nauczę was, jak budować i odbudowywać Moim Słowem 
19 Umiłowane dzieci, dam wam waszą nagrodę na końcu waszej walki. obecnie nie wiecie, kiedy i jak 
to się stanie, ale zaprawdę powiadam wam, Moje Słowo się spełnia i ofiarowałem wam Ziemię 
Obiecaną, gdzie doznacie błogości, orzeźwienia i szczęścia odczujesz Mój Pokój w pełni i całkowicie, 
bo wtedy twój duch odniesie zwycięstwo. 
20 Wskazuję ci znowu drogę, którą musi przebyć twój duch; na niej są moje światła, cnoty i ideały 
duchowe, z którymi musisz iść swoją drogą. Przyszedłem w tym czasie z płonącym mieczem - nie po 
to, aby zabić ducha, ale aby zwalczyć ciemność, która rozprzestrzeniła się w waszym otoczeniu. 
21 Oto moc Mojego Słowa, które objawiam przed wami w dziełach miłości! Daję nim świadectwo o 
sobie. Czynię cuda w każdym sercu, aby przemienić was w dzieci Światła, ponieważ wasz Ojciec jest 
Światłem i nieskończoną Mądrością. Każdemu daję Moje Słowo, które jest Prawem. Ale uświadomcie 
sobie, że nie zmuszam was Moją mocą do posłuszeństwa i nie widzę w Moim słowie bicza, który rani 
wasze serce. Czy nie wiecie, że Ja, jako Ojciec, nie chcę bólu dla Moich dzieci? Uznaj, że oczyszczam 
cię przez Moje nauczanie i uzdrawiam cię z ran, które przede Mną stawiasz; a jeśli Moje słowo osądza 
cię na chwilę, to dlatego, że jestem doskonałą sprawiedliwością, oszczędzając ci bólu, który sam sobie 
stwarzasz, gdy zapominasz o wypełnianiu Mojego prawa. 
22 Chcę, abyście byli duchowo wolni. Ale nie popadajcie w rozwiązłość, do której inspiruje was ciało, 
bo powierzyłem je wam, aby było chętnym narzędziem, które wspiera waszą duszę w jej rozwoju ku 
górze. Ale to stało się niewolnikiem tego, czym powinno rządzić. Uczę was moim słowem, abyście nie 
dali się ponieść burzy waszych namiętności i abyście umieli panować nad sobą. 
23 Ludu mój, kochaj i świadcz o mnie w każdym z twoich dzieł. Praktykuj cnoty i szerz moje światło. 
Sprawiam, że wpływa do twego ducha i karmię go chlebem życia wiecznego; ucztuje owocami życia, 
otrzymuje moją mądrość. To jest istota mojego słowa. Przygotowaliście wasze serca jak czysty kielich, 
a do niego kropla po kropli wlewam Moją Krew. 
24 Mój lud, pojąć przypowieść-jak znaczenie mojego słowa i wziąć orzeźwienie w nim. 
25 Twoje oczy materialne nie mogą ujrzeć Mojego promiennego oblicza, ale rozumiesz Mnie z 
powodu Słowa, które przyjmuje Twój duch. Moje słowo jest wibracją, która nadaje rytm 
wszystkiemu, co zostało stworzone, tak że wszystko jest w doskonałej harmonii. W ten sposób wasz 
duch podda się sile mojego słowa, abyście mogli dojść do bramy zbawienia, a potem do Ziemi 
Obiecanej. 
26 Tu jest moja obecność! Oto moc mojego Ducha, stańcie się prawem w sobie, prawem, które mówi 
wam: miłujcie się wzajemnie. tym niewidzialnym prawem jednoczę wszystkie Moje dzieci. Sprawię, 
że płomień miłości rozpali się we wszystkich sercach, aby wszyscy mogli połączyć się w jeden ideał. 
27 Wasz Mistrz przynosi wam poselstwo o pokoju i zbawieniu, na które tak długo czekaliście. Tylko ja 
sam mogę pomóc wam moimi wskazówkami w odnalezieniu ścieżki, która doprowadzi was do 
duchowego domu. 
28 Słyszysz moje słowo przez usta ludzkie. 
29 Czego potrzebujesz, aby podążać ścieżką uduchowienia? Jeśli macie miłość, wzniesiecie się bardzo 
wysoko i jeśli ufacie mi, nie potkniecie się w swoim życiu, a zdolności uzdrawiania, mówienia i 
przekonywania, które są w was, rozwiną się i wszystko to będzie służyć postępowi waszego ducha. 
30 Wszyscy możecie iść moimi śladami, bo wszyscy jesteście wyposażeni, aby wstąpić i przyjść do 
mnie. Kto ci powiedział, że jedni się tam dostaną, a inni nie? 
31 Nie stworzyłem duchów o różnej hierarchii, wszystkie one są stworzone w ten sam sposób i 
wszyscy macie moje boskie namaszczenie. Lecz dziś nie wszyscy jesteście czyści jak wtedy gdy 
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zostaliście stworzeni i dlatego mówię wam że powinniście się oczyścić. Chcę bowiem, aby to, co 
płynie z waszych serc, było czyste, abyście byli posłuszni moim natchnieniom, aby wasza praca była 
bezinteresowna, a wasza sprawiedliwość odzwierciedlała się we wszystkich waszych dziełach. 
Samolubstwo i zazdrość nie są przejawami wzniosłego ducha. Gdy oczyścicie wasze serca, by zrobić 
wolną przestrzeń dla światła, wtedy będziecie przygotowani, by uczynić moją pracę znaną i tylko 
wtedy będziecie mogli być przekazicielami, widzącymi i prorokami prawdy. 
32 Mój uniwersalny promień oświeca ducha ludzi, oczyszczając ich i podnosząc, bo chcę, abyście byli 
ponad to, co tylko ludzkie i czynili cuda, jak was nauczyłem. 
33 Pamiętajcie, że jestem łaskawy i nie osądziłem waszych uczynków. Udzielam wam Mojej pomocy, 
przychodząc z pomocą tym, którzy cierpią, tym, którzy zbłądzili, nie potępiając ich, bo jeszcze mogą 
się nawrócić i uniknąć nowych upadków. Nikogo nie zdemaskowałem, tylko wyposażyłem wasze 
umysły, abyście poczuli się odpowiedzialni za wszystkie swoje czyny i abyście powstali, naprawiając 
przewinienia i budując odtąd na solidnym gruncie. 
34 Uzdrawiajcie chorych przez wiarę i miłość. rozwijajcie swoje zdolności, abyście wiedzieli, jak wiele 
łask wam przygotowałem i nie mówcie, że to, czego od was żądam, przekracza wasze możliwości. 
35 Pragnijcie szczerze Mojej Obecności i wyruszajcie pełni sił, głosząc miłość. Nauczajcie z dowodem i 
pokażcie, że miłość może przywrócić zdrowie choremu człowiekowi, ponieważ jest najpotężniejszym 
lekarstwem znanym człowiekowi. 
36 Podnieście się na duchu i pamiętajcie o milionach chorych na świecie, i wylejcie na nich wszystkich 
balsam waszej modlitwy. 
37 Chrystus nie umarł, lecz żyje wiecznie, aby dać duszom życie i zmartwychwstanie. Jeśli przyszliście 
do mnie cierpiący, a kiedy opuszczacie to miejsce spotkania, szukacie swojego bólu i nie znajdujecie 
go więcej, to dlatego, że zgłębiliście moje słowo i znaleźliście w nim uzdrawiający balsam, który 
przywrócił wam zdrowie i pokój. 
38 Przyszedłem w tym czasie, aby ukazać wam Moje Prawo - mimo niewiary ludzi. Ci, których 
wybrałem, aby tworzyli z nimi moje apostolstwo, uwierzyli po usłyszeniu mojego słowa, a ich wiara 
jest niezachwiana. Ci zaś, którzy po wysłuchaniu Mnie odeszli i którzy zaprzeczają, że to Ja daję o 
sobie znać, noszą już w swoim duchu ziarno Mojej miłości i wcześniej czy później powrócą do Mnie. 
39 Gdyby cię źle oceniono ze względu na Moją Sprawę i chcieliby cię przekonać, że jesteś w błędzie, 
co byś odpowiedział? 
40 Mówicie mi, że pójdziecie za mną do końca, że zapaliliście w swoim sercu światło miłości i że 
przetrwacie największe próby, aby dać mi świadectwo, a ja wam daję wytrwałość, bo powstaną 
wielkie burze, które zgaszą światło waszej wiary. 
41 Jeśli wskażecie na swoje proste i uczciwe życie jako świadectwo tej prawdy, i niech Duch mówi z 
autorytetem, będziecie bronić swojej wiary, a ja będę wierzył. Najsilniejsze bronie, aby pokonać 
swoich wrogów są miłość, roztropność i sprawiedliwość. Szanujcie wiarę waszych bliźnich, ale czyńcie 
światło w ich umysłach. Bądźcie pokorni i nie czyńcie sobie nawzajem wrogów z powodu mojej nauki. 
Wszyscy mówią, że przestrzegają moich przykazań, a czynią uczynki niegodne w moich oczach. 
Przygotujcie się i nie postępujcie niezgodnie z waszym obowiązkiem. Przez was będę przemawiał do 
ludzkości, bo każdy z moich wybranych będzie rzecznikiem mojej nauki, ambasadorem dobrej woli. 
42 Jeśli chcesz, aby twoi bliźni mnie przyjąć, nosić mnie z tobą w sanktuarium swojego serca. 
Zostawiam księgę mojej prawdy otwartą, aby świat mógł w niej czytać. 
43 Chcę zostawić was duchowo przygotowanych przed rokiem 1950, chcę dać wam mój pokój, kiedy 
będę was żegnał. Moją wolą jest, abyś nabył prawo do otrzymywania moich ostatnich rozkazów i 
instrukcji. 
44 Po tym roku, w którym 144 000 naznaczonych ogniem mojej miłości zostanie zjednoczonych, jedni 
w materii, drudzy w duchu - zostaną wyposażeni i nie będzie żadnej ludzkiej mocy, która mogłaby 
odebrać im dary duchowe, których im udzieliłem, lub zaopatrzyć ich w inne dary. 
45 Błogosławieni ci, którzy uduchowili się do tego czasu, którzy pozwolili swojej duszy rozwijać się 
poprzez podążanie drogą prowadzącą w górę, ponieważ będą oni przygotowani na czas zmian, który 
was czeka i będą wystarczająco silni, aby przeciwstawić się sektom i wspólnotom religijnym. 
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46 Zwróciłem waszą uwagę na moją naukę, która jest jak ożywczy strumień, który wypływa ze mnie. 
Nikt nie będzie w stanie zatrzymać jego biegu. Spłynął z wysokiej góry, aby uczynić spragnioną ziemię 
żyzną. 
47 Ja jestem z tobą i nie musisz się niczego obawiać. Moje natchnienie płynie wiecznie, i wiecznie 
możesz się mną karmić. Jak ten anioł, tak i ja mówię wam dzisiaj: Chwała Bogu w świadomości 
uduchowionego człowieka, a ludzkości pokój na ziemi, gdy dąży do zaprowadzenia pokoju na świecie. 
48 Umiłowany ludu, wlewam w ciebie oczyszczający ogień Mojego Słowa, abyś miał siłę, światło i 
życie. Wysyłam wam Moje myśli przez tego nosiciela głosu, nie plamiąc ich, gdy przez niego 
przechodzą. Boskość nie jest splamiona, gdy przejawia się poprzez ludzki mózg, nawet jeśli ten 
ostatni nie jest uduchowiony. 
49 Muszę często powtarzać moje nauki, aby ci "ostatni", którzy przychodzą nieustannie przede mną, 
mogli zrobić pierwszy krok i od tego momentu, od tej pierwszej lekcji, poznać istotę tego przejawu. 
50 Wiedzcie, że ci, którzy się wzajemnie miłują, mogą porozumiewać się na największe odległości, Ja 
was kocham, a wy mnie podobnie. Dla ducha nie ma barier, a w swojej podróży życiowej macie wiele 
okazji, by tego doświadczyć. Uczycie się mnie kochać i są chwile, kiedy czujecie, że osiągnęliście 
prawdziwą miłość, którą przeznaczyłem, aby oświecić wasze serce, aby dała wam siłę w waszej 
podróży życia. 
51 Nie proszę cię o zrobienie czegoś, czego nie wiesz lub czego nie jesteś w stanie zrobić. Gdybym to 
zrobił, byłbym wobec ciebie niesprawiedliwy. Jeśli ktoś zna poziom rozwoju, jaki osiągnęliście, to 
jestem to ja. Zauważcie, że nie proszę was o komunikowanie się ze mną z ducha na ducha bez 
uprzedniego przygotowania. Daję wam to przygotowanie, gdy komunikuję się z wami poprzez 
nosicieli głosu, przez których mózg przesyłam wam Moje nauki. 
52 Uczcie się słuchać, o uczniowie, bo słuchać to nie to samo, co słyszeć. Wszyscy słyszą, lecz niewielu 
jest takich, którzy umieją słuchać, a tylko w ten sposób można zrozumieć prawdę Moich nauk. 
53 Wiedzcie, że Mistrz bierze na siebie ten trud duchowego zbliżenia człowieka z jego Bogiem, kiedy 
posyła wam swoje myśli, aby was oświeciły, gdy będą świecić w dół. Zewnętrznie język, który 
wychodzi z ust nadawców jest zbyt prosty, ale jego znaczenie jest doskonałe, jak twój Ojciec, który 
wysyła go do ciebie. Zamierzone znaczenie tej pracy wykracza poza to, co sobie wyobrażasz i 
pojmujesz; dlatego wyobrażaj sobie, że jest ona boska, wielka i wieczna. Jest więcej niż pociechą dla 
zmęczonych, więcej niż balsamem dla chorych. Jest to najwyższy dar dla ducha, który daje wam 
szczęście kochania Boga, i który daje wam wiedzę o prawdziwym życiu. 
54 Wiedz, że ten, kto rozumie i poznaje coś z tego, co jest zarezerwowane dla tych, którzy wznoszą 
się duchowo, nie może oderwać swego ducha od tego światła, które zostało mu objawione. Bez 
względu na to, czy wchodzi on w nieznane światy, czy też powraca raz po raz na ziemię - to, co raz 
otrzymał jako boską iskrę światła, będzie wciąż na nowo wyłaniać się z najczystszej jego istoty jako 
przeczucie, jako boskie natchnienie. Niekiedy odżywa ona jak słodkie przebudzenie lub jak niebiańska 
pieśń, która zalewa serce rozkoszą, jak tęsknota za powrotem do duchowego domu. Oto, co moje 
nauczanie oznacza dla dusz, które powracają do tego życia. Na pozór duch zapomina o swojej 
przeszłości, ale tak naprawdę nie traci wiedzy o mojej nauce. 
55 Tym, którzy wątpią w to, że to Boskie "Słowo" przemawia do was w tej chwili i w tej formie, 
mówię, że jeśli nie chcą nadać mi tego imienia, jeśli nie chcą przypisać tego słowa Boskiemu 
Mistrzowi, powinni podjąć się znaczenia tej nauki i dotrzeć do sedna każdej z jej myśli; jeśli 
zastanawiając się nad tym, co usłyszeli, dojdą do wniosku, że zawiera ona światło i prawdę dla 
ludzkości, powinni użyć jej jako wzorca dla swoich kroków na ziemi, przekształcając nią swoje życie. 
56 Wiem, że daję wam prawdziwą mądrość; to, w co wierzą ludzie, nie zmienia w najmniejszym 
stopniu Mojej prawdy. Ale konieczne jest, aby człowiek był pewien tego, w co wierzy, tego, co wie i 
tego, co kocha. Tylko dlatego w swoich przejawach zniżam się czasem do poziomu ludzkości, aby ona 
mogła mnie rozpoznać. 
57 Tym, których już nazywam uczniami, muszę powiedzieć, że mają oni święty obowiązek nauczania i 
doprowadzania do zrozumienia tej nauki tych, których nazywam "małymi dziećmi", ponieważ nie 
rozumieją jeszcze tego, co widzą lub co słyszą w Moich naukach. Aby być Moimi uczniami, nie 
wystarczy rozumieć, trzeba także czuć. Jest bowiem wielu takich, którzy chociaż rozumieją 
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dostatecznie nauki, jakie im przekazałem w Moim Słowie, nie są w stanie dotrzeć do tych, którzy 
jeszcze nie zdołali pojąć Boskiej Nauki. Bądź świadoma, że moje dzieci często potrzebują Twoich 
wyjaśnień i Twojego doświadczenia. Kształćcie się, abyście mogli ich uczyć i abyście wiarę w nich 
widzieli, a dar słowa w was się rozwijał. Masz rozpalać głęboką wiarę, do której należy również rozum 
i zrozumienie. 
* Tu należy pamiętać, że w dawnych czasach, a nawet dzisiaj, wiele praw było i jest nieznanych. W 
ten sposób, przez niewiedzę i błąd, powstała sprzeczność między wiarą a wiedzą, między religią a 
nauką. Doktryna Ducha usuwa tę sprzeczność, ponieważ zamiast "ślepej" wiary umożliwia wiarę 
opartą na duchowej wiedzy i wglądzie ─ wiarę wiedzącą, a przez to naukę rozszerzoną i oświeconą w 
kierunku duchowej i innej rzeczywistości. 
58 Nie jest prawdą, że wszyscy jesteście zatwardziali. Często widziałem was płaczących dla dobra 
innych i byłem świadkiem, jak wasze serca były rozdarte przez obcy ból. 
59 Ta era została zainaugurowana manifestacją mojego promienia poprzez organy umysłu*, które 
zostały do tego wybrane, ponieważ miały w sobie tę misję. Nie myśl, że zostały one wybrane z 
powodu ich czystości, bo gdyby tak było, nie znalazłbym ani jednej. 
* Zdolność myślenia i mówienia "nosicieli głosu". 
60 Zadawalajcie się Moim Boskim umocnieniem i czujcie się bezpiecznie, bo jesteście ze Mną. Jutro, 
kiedy twoje serce obudzi się do miłości i ożywi się uczuciem miłosierdzia, niech nieustannie czyni 
bliźniemu to, co ja uczyniłem jemu. 
61 Przypomnijcie sobie ten dzień, który był pełen światła i radości dla pierwszego zgromadzenia 
uczniów tego Dzieła. To było 
1 września 1866 roku, kiedy światło Eliasza wylało się jako natchnienie na tych, którzy zgromadzili się 
wokół Roque Rojasa*. 
* Nazwisko tego pierwszego głosującego i agenta wymawia się jako "Roke Rochas" (szwajcarskie 
"ch"). 
62 W tym dniu zostali poświęceni ci, którzy mieli stać się pierwszymi przywódcami i pierwszymi 
głosicielami. Był to dzień inspiracji, objawień, obietnic i przymierzy. 
63 Uczniowie ci czuli się duchowo przeniesieni na Synaj lub górę Tabor, wspominając wielkie 
objawienia pierwszego i drugiego wieku. I nie mylili się w swoim niepokojącym przeczuciu, gdyż 
duchowa obecność Mojżesza, moja obecność i Eliasza była z nimi, tak jak była na górze Tabor w tej 
duchowej wizji, którą widzieli niektórzy z moich uczniów - objawienie nazwane przez ludzi 
"przemienieniem Jezusa". 
64 Wam, którzy mnie słuchacie w tym dniu, mówię w prawdzie, że duchowa Obecność Mojżesza, 
Moja Obecność i Eliasza są z wami. Co ludzie Drugiej Ery mieli, czego wy nie macie? Macie taką samą 
wiarę jak oni, ponieważ mówię wam również, że jest wśród was niedoskonałość i grzech, jak to było 
w tamtych czasach. 
65 Masz tu obecność trzech posłańców: Mojżesza, Jezusa i Eliasza - obecność duchową, niewidzialną 
dla ludzkich oczu i odczuwalną jedynie zmysłami ducha. Dlatego powiadam wam: Przygotujcie się, 
abyście mogli cieszyć się światłem, które jest wylewane na waszego ducha w tej chwili. 
66 Otwórz swoje serce i poczuj w nim obecność Mojżesza. Stać się wrażliwy i usłyszeć jego duchowy 
głos zachęcający do kontynuowania wędrówki, tak jak zachęcał swoich ludzi w pierwszym czasie, 
kiedy przekroczyli pustynię. 
67 Mojżesz nie jest bezczynny w łonie Ojca, jego duch działa bez przerwy i powoduje, że głos prawa 
być słyszalny w każdym duchu. On mówi wam, abyście byli prawdziwymi dziećmi wiary, abyście mogli 
osiągnąć tę ziemię obiecaną duchowi. 
68 Ludzie, zachowajcie w waszych sercach lekcję, którą usłyszeliście, abyście zawsze mogli cieszyć się 
Moją duchową obecnością, która prowadziła was przez całą drogę życia. 
69 Módlcie się, bo Ja przyjmuję wasze myśli, a dopóki trwa wasze wstawiennictwo, będę obsypywał 
ludzkość moimi błogosławieństwami. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 144  
 
1 Wznieście waszego ducha i przekroczcie progi tego, co materialne, abyście mogli zjednoczyć się z 
moim Boskim Duchem. 
2 Dlaczego chcesz podporządkować swego ducha ziemi i pozbawić go w ten sposób radości 
duchowych? Nie zapominaj, że należy on do innego świata. 
3 Niech duch twój wejdzie do mego przybytku, aby tam nasycił się światłem i był odtąd kierownikiem 
twoich kroków, mistrzem i sędzią wewnętrznym. 
4 Te rzesze ludzi tutaj, którzy słuchają mojego słowa, w tym czasie otworzyły swoje duchowe oczy na 
światło, bo nie było człowieka, który głosił z czystości, prawdy i szczerości, z którym dałem ci moje 
instrukcje. W każdym czasie ludzie fałszowali Moją prawdę i ukrywali Moje Prawo przed ludzkością. 
5 Teraz zobaczyłem, że nauka, której nauczałem was w Drugiej Erze jest ukryta, niedoskonała i nie 
jest interpretowana zgodnie z rozwojem duchowym, który macie dzisiaj, ale zgodnie z rozumieniem 
ludzi sprzed wielu wieków. lecz Ja przyszedłem do was i gdy zobaczyłem, że jesteście głodni, dałem 
wam "chleba" w obfitości, abyście się nasycili i później dali go ludziom, którzy mają przyjść; dałem 
wam "chleba" w obfitości, abyście się nasycili 
6 Pamiętajcie, że czeka was nowy czas, że Moje Słowo dobiegnie końca i że zostaniecie sami z Moją 
nauką. Jeśli wtedy będziecie wiedzieli, jak się przygotować, będziecie mogli mówić o mnie. Ale jeśli 
mimo waszej wiedzy popadniecie w pokusę, jeśli wypaczycie moje słowo lub nie będziecie go 
właściwie interpretować, to moje pouczenie na waszych ustach nie będzie pokarmem dla waszych 
bliźnich. 
7 Jest jeszcze czas, abyście się modlili i przygotowali do wypełnienia waszego obowiązku. Nie 
czekajcie na moją sprawiedliwość, aby was dotknęła, nie czekajcie na ból i wojnę, aby was nękały, jak 
te wasze bratnie narody, które zalewają pola krwią, a domy pozostawiają w nędzy. Podtrzymuj swój 
naród przez swoje modlitwy i nie pozwól, aby został zniszczony jak Jerozolima. Uprawiajcie waszymi 
dziełami ogród, w którym kwitną kwiaty przebaczenia, miłości, modlitwy i miłości. Ten ogród będzie 
miał swój początek w waszych sercach i swój koniec w waszych duszach. Poświęć kilka chwil w ciągu 
dnia na kontemplację, niech twój duch się wzniesie, aby moje natchnienie mogło do ciebie dotrzeć. 
Widzicie, że nie macie pod ręką żadnych książek, a tylko dzięki tej inspiracji będziecie mogli otrzymać 
światło w tym czasie. Pamiętaj, że nadejdzie chwila, kiedy będziesz musiał dać świadectwo mojej 
prawdzie, i że wtedy będziesz musiał uciec się do księgi, która jest w twoim sercu. Nauczcie się czytać 
tę niewidzialną księgę, aby wasze umysły nie były zamglone. Zanurzcie się w sobie, aby głos waszego 
ducha mógł być wyrażony na waszych ustach. 
8 Każda wspólnota religijna i każda sekta przygotowuje się, przewidując bliskość konfliktu. staniecie 
między nimi, ale będziecie wtedy wyposażeni, bo Ja użyję waszych umysłów, abyście poznali Siebie; 
użyję waszych umysłów, abyście poznali Siebie; użyję waszych umysłów, abyście poznali Siebie 
9 Dziś widzę was jeszcze słabych, bo gdy w podzięce za wasze dzieła miłości otrzymujecie 
niewdzięczność waszych bliźnich, płakaliście w milczeniu i mówiliście do Mnie: "czy to jest krzyż, 
który włożyliście na Moje ramiona?". Na to odpowiadam wam innym pytaniem: czy zapomnieliście 
już przykład Jezusa wśród ludzi? Jeśli świat cię zrani, nie oskarżaj go przede mną, ulituj się nad nim, Ja 
zamknę twoją ranę na nowo. 
10 Niech ludzie uważają cię za ubogiego; jeśli jesteś pokorny, uczynię cię wielkim w duchu; uczynię 
cię wielkim w duchu; uczynię cię wielkim w duchu; uczynię cię wielkim w duchu; uczynię cię wielkim 
w duchu milcz, kiedy tylko możesz, ale pracuj ciężko. Dajcie świadectwo o Mnie, bo i Ja wam je dam. 
11 Jeśli twój duch odczuwa potrzebę wzniesienia się, to dlatego, że są chwile, kiedy czuje się obco na 
tym świecie, kiedy czuje się jak cudzoziemiec. Uświadamia sobie, że jego prawdziwa ojczyzna, jego 
dom, jest na tamtym świecie. 
12 Dwanaście plemion Izraela jest rozproszonych po całym świecie. Zjednoczą się w wypełnianiu 
swojej misji, mimo że są od siebie oddalone. Przeszukują nieskończoność w oczekiwaniu na moje 
nowe objawienie. Ale proroctwa się wypełnią i ujrzą światło. Wśród nich są wielkie duchy, te z 
wykształconymi umysłami, sercami o wielkiej szlachetności i silnym natchnieniu. Wielu z nich 
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przyjdzie do was, a wy będziecie zdumieni ich wysoką duchowością - choć w tym czasie mnie nie 
słyszeli. Nie pozwólcie im być zdumionym waszym niskim wyposażeniem. 
13 Zbliża się czas, kiedy powstaną wspólnoty, które was zaskoczą swoją duchowością i rozwinięciem 
darów duchowych, i kiedy pojawią się prorocy, bo światło mojego Ducha Świętego opromienia 
każdego ducha i inteligencję, aby objawić mu czas, w którym żyje, wskazując każdemu jego zadanie. 
14 Bramy tego narodu wkrótce się otworzą, aby dać schronienie mężczyznom i kobietom, którzy 
przyjdą z obcych narodów. Wszyscy oni przyniosą ze sobą głód, ból i trudności, a wśród was znajdą 
ciepło, chleb i pociechę. Przygotujcie wasze serca na przyjęcie ich z miłością. 
15 Ilu z was będzie musiało iść do obcych krajów, a następnie będzie zależeć od nich, aby przyjąć cię 
jako braci! 
16 Gdy odejdę od was, będziecie stanowić jedno serce. 
17 Powiedzcie razem z duchami światłości: "Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom 
dobrej woli." Tak brzmieć the anioł piosenka pochwała. 
18 Ludzie, przygotujcie się z całym oddaniem do słuchania moich słów, a wtedy zrozumiecie, że to 
była łaska, że znowu ujrzeliście światło Mistrza. Moje natchnienie stało się słowem ludzi i szuka dusz, 
które go potrzebują lub pragną światła. Słodka pociecha obiecana wam kiedyś przychodzi w istocie 
tego pokornego i czułego słowa, które stara się was przekonać. Jest w nim niebiański zapach i 
sprawia, że serca biją szybciej, tak jak serca moich uczniów z Drugiej Ery biły szybciej w noc Ostatniej 
Wieczerzy. 
19 Bądź mile widziany w moim nauczaniu. Przychodzicie z powodu obietnicy waszego zbawienia, 
przychodzicie z powodu Słowa, które pokazuje wam prawdziwe życie. Weźcie mnie za przykład, 
kochajcie swój krzyż, całujcie krzyż waszego życia, błogosławcie wolę waszego Ojca. 
20 Mówię wam, abyście umiłowali swój krzyż, bo jeśli zbuntujecie się przeciwko niemu, niosąc go na 
swoich ramionach, ból rozerwie głęboką ranę w waszych sercach. Prawdziwie kocham krzyż mój, o 
ludu, ale czy wiesz, jak nazywam krzyż mój? Mój Krzyż składa się z was, o ludzie, których tak bardzo 
kocham. 
21 Nie będziecie bluźnić w waszych ciężkich wędrówkach; każdy nowy ból jest nowym światłem w 
waszym sercu, każda próba sprawi, że kwiaty doświadczenia zakwitną w waszym jestestwie. 
Zrozumieć: Kiedy dopada cię ból, dzieje się tak dlatego, że go potrzebujesz. Musicie również 
zrozumieć, że kiedy radość bierze was w posiadanie, to dlatego, że jej potrzebowaliście. 
22 Błogosławieni ci, którzy milczą o swoich cierpieniach i dzielą się wszystkimi swoimi radościami z 
bliźnimi, nawet jeśli są one bardzo małe. 
23 Błogosławieni, którzy przyjmując cierpienie, wiedzą, że ono ich udoskonali i doprowadzi do 
szczytu, ponieważ uświadomili sobie, że cierpienie jest dziedzictwem człowieka i że posłuży mu do 
oczyszczenia, aby mógł powrócić do Ojca. 
24 Dałem człowiekowi wszystkie niezbędne środki do budowania z nimi, poprzez dzieła miłości, 
drabiny, która doprowadzi go do mnie. Dałam mu w spadku moją mądrość i moją miłość. Ale 
ponieważ nie zrobił dobrego użytku z tych darów, ból wypełnił tę pustkę. 
25 Kolebka jest początkiem bycia człowiekiem, grób jest końcem, i widzę, że w okresie waszego 
istnienia, który łączy te dwa skrajne momenty, bardziej cierpicie niż się cieszycie. Płaczesz, kiedy się 
rodzisz, tak długo, jak żyjesz, i w końcu, kiedy umierasz. Ja, który podążam twoimi śladami, chcę i 
muszę cię uratować. Moja nauka jest głosem, który wzywa was do odnalezienia drogi pokoju. W 
każdym czasie Moim Prawem była sprawiedliwość, miłość i pokój. Pokazał wam drogę i uczynił ją 
rozpoznawalną, abyście mogli się uratować. 
26 Wielu z ludzi tego czasu, słysząc często powtarzane w moim nauczaniu słowo miłość, powie sobie: 
"Cóż to za miłość, dziwię się, że tak chętnie ją głoszą?" Moi naśladowcy muszą wtedy wykonać dzieła, 
które wyjaśnią i wytłumaczą, czym jest miłość, której was nauczyłem i którą was natchnąłem. 
Również w Drugiej Erze ludzie pytali mnie, jaka jest natura tej miłości, o której Jezus tak wiele mówił 
do ludzi; a Mistrz, usiadłszy właśnie przy krzewie róży, której kwiaty były suche i zwiędłe, pieścił je 
swoją ręką, podczas gdy wygłaszał kazanie, a kwiaty te ożyły pod wpływem Jego pieszczoty, a 
wszyscy, którzy Go otaczali, byli prawdziwie poruszeni w obliczu takiego cudu. To samo stanie się z 
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sercami mężczyzn, gdy będą umieli kochać się nawzajem. Krzewy różane znów zakwitną, a uschnięte 
róże odżyją. 
27 Nie wszyscy ludzie będą tego samego umysłu, kiedy otrzymają to światło, bo okres rozwoju nie 
jest taki sam dla wszystkich ludzi. Niektórzy spędzają więcej czasu niż inni na ścieżce życia; 
powinniście też wiedzieć, że wszyscy ludzie pozostali w tyle w wiedzy i rozwoju w górę, ponieważ 
zboczyli ze ścieżki rozwoju. 
28 Człowiek żyje długo, ale niewiele korzyści czerpie ze swego życia, a to dlatego, że największą wagę 
przywiązuje do satysfakcji materialnych, a gardzi sztuką życia z miłością i sprawiedliwością. 
29 Ja przynoszę światu nową lekcję, która będzie jak boski deszcz, który ożywi zwiędłe serca i ożywi 
zastałe lub chore dusze. 
30 Pamiętajcie, że powiedziałem wam: "proście, a będzie wam dane" i dlatego przychodzicie ze 
swoimi licznymi prośbami; mówię wam, że otrzymacie nową lekcję; mówię wam, że otrzymacie nową 
lekcję Ale teraz mówię wam, abyście nauczyli się prosić i otrzymywać: Proście z pokorą i przyjmujcie z 
uległością. 
31 Twoje serce mówi do Mnie: "Mistrzu, jak często myślisz, że obraziliśmy Cię przez głupie i 
nieświadome prośby?". Lecz powiadam wam, że nie obraziliście Mnie, gdy uczyniliście to z niewiedzy. 
32 Z powodu waszego braku wiedzy jeszcze raz okazuję się wśród was Mistrzem, a więc oto jestem, 
nauczając i pouczając Moich uczniów z miłością. 
33 Dobrze czynicie, że spieszycie na Moje wezwanie, bo we Mnie opierają się wszystkie losy. To nie 
świat je wam narzuca, ani nie prawa ziemi określają wasze przeznaczenie. Wasza wolność woli też ma 
swoje granice, człowiek nie jest niezależny. Ja jestem jedynym niezależnym Tym, w którego Bycie 
opiera się wszystko, co zostało stworzone. A jednak mówię Ci, że pragnę Twojej doskonałości. 
34 Dlaczego widzę was idących przez to życie z rezygnacją, jak nieudaczników? Podnieście twarz, 
miejcie wiarę w swoje przeznaczenie, patrzcie zawsze przed siebie, bo tam, na horyzoncie, zobaczycie 
mnie. 
35 Ludzkości, uznajcie moją naukę. Duchowość, którą przekazuje, sprawi, że mój głos będzie dla was 
słyszalny w chwilach samotności lub bólu. Da wam nieznane moce w godzinach próby, a kiedy 
gawęda świata zmęczy wasze umysły i poczujecie smutek w waszych sercach, usłyszycie z 
nieskończoności niebiański koncert. Potem, kiedy obudzisz się z uniesienia, zapytasz: "Jak myślisz, z 
jakiej książki się tego nauczyłem?". Ale Ja wam powiem: "W księdze Mojej mądrości i Mojej miłości". 
36 Gdy to się stanie, będziecie mieli dialog z ducha na ducha. Wtedy wejdziecie do świątyni Pana. 
37 Wasz duch musi wznieść się w górę, aby ciało mogło was wzmocnić i pomóc wam w walce o życie. 
Gdybyście naprawdę we mnie ufali, nie musielibyście na próżno pukać do drzwi waszych bliźnich, 
których serca są prawie zawsze zamknięte na pomoc. 
38 Moja nauka wykuwa waszego ducha. Współpracujcie z waszym Ojcem, wychowujcie serca 
waszych dzieci w moim nauczaniu. 
39 Dziś jesteście moimi uczniami, jutro zaś będą waszymi dziećmi. 
40 Pamiętaj o tych, którzy tracą ojca, gdy są jeszcze dziećmi. 
41 Pomyśl o tych, którzy nigdy nie poznali czułości matki. 
42 Tylko droga mojego Prawa będzie w stanie uzupełnić ich brak i doprowadzić ich do bramy 
zbawienia. Dlatego wszystkie ścieżki twojego życia mają mój znak niezatarty na nich. 
43 Umiłowani ludzie, jutro, gdy wieść się rozejdzie, że byłem z wami, tłumy ludzi przyjdą, aby was 
przesłuchać. w tym czasie, jeśli życie w waszych domach jest czyste, a wasze nabożeństwo do Ojca 
jest takie, jakiego was nauczyłem, czy nie sądzicie, że będzie to najlepsza odpowiedź, jakiej możecie 
udzielić i najlepszy dowód, że usłyszeliście Moje Słowo? 
44 W tym czasie, gdy nawet powietrze, ziemia i woda są zatrute przez zło ludzi, jak niewielu jest tych, 
którzy nie są zainfekowani przez zło lub przez ciemność! 
45 Który z waszych bliźnich, gdy napotka wspólnotę żyjącą w cnocie i pokoju, będzie mógł zaprzeczyć, 
że Ojciec go nauczył? Zdetronizowani monarchowie mogą przyjść, aby opłakiwać swoją utraconą 
władzę, i mogą odzyskać spokój ducha na łonie tego ludu, gdy uznają fałszywość ziemskich próżności. 
Pojawią się duchowni z sekt i wspólnot religijnych, którzy doświadczając duchowości tej wspólnoty i 
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jej pełnego szczerości kultu Bożego, odczują w sercu osąd własnego sumienia, które wypomni im ich 
błędy. 
46 Ten lud należy do Pana, który sprawi, że Jego głos będzie rozbrzmiewał nad wszystkimi narodami 
ziemi i podbije je światłem prawdy, a gdy zostaną podbite, sprawi, że staną się częścią tej rodziny, 
gdyż wszystkie duchy są dziećmi ludu Bożego. 
47 Dziś wiesz, kogo słuchasz, a ty sprawiasz, że twój duch gotowy do przyjęcia tego chleba z nieba w 
nim. Przygotowujecie swoje umysły, ponieważ ten, który was uczy, nie jest ludzkim nauczycielem. On 
nie jest uczony, filozof, naukowiec, ani król na ziemi, a jednak jest więcej niż wszystkie te razem 
wzięte. Otwarta przed tobą jest książka, która nauczy cię drogi do doskonałości. 
48 To wszystko wiedzą Moi uczniowie, ale ci "ostatni", którzy dopiero przyjdą, dziwią się, że mnie 
znajdują pośród tego ubóstwa materialnego; i wtedy trzeba im powiedzieć, że nie posiadam nic na 
ziemi, a kiedy mieszkałem wśród was, żyłem w pokorze, bo tak nauczyłem was rozumieć, że 
Królestwo moje nie jest z tego świata i że szukam serc ludzkich. Korona, którą widzicie na Mojej 
głowie, nie została mi włożona, ale przez ludzi, i była zrobiona z cierni. 
49 Przyjdźcie do Mnie i powierzcie Mi swoje pragnienia, wyznajcie swoje słabości i proście Mnie o 
siłę. Oto Ja jestem z wami, nie opuszczam dzieci moich i idę za wami, dokądkolwiek pójdziecie, bo 
nawet gdy idziecie do więzienia, jestem tam, aby was pocieszyć. Kiedy wyruszasz w długą podróż, 
masz Moje towarzystwo. Kiedy zachorujesz, masz mnie przy swoich głowach jako pielęgniarkę i 
lekarza. Kiedy jesteś samotny, daję ci odczuć Moją obecność. 
50 Poznajcie mnie tutaj, gdy pielęgnuję moje nasienie. Niestrudzenie przemawiam do was od czasu, 
gdy Eliasz ogłosił nową erę ustami Roque Rojasa. Wielu porzuciło nasienie i narzędzie, lecz Ja nadal 
pracuję na Moich polach. Ale jeśli niektórzy uważają, że zawsze będę się komunikował w ten sposób, 
są w błędzie, ponieważ czas już stał się krótki, w którym usłyszycie mnie w tej formie. Konieczne jest, 
żeby to objawienie dobiegło końca, żebyście mogli zacząć się uduchawiać, zjednoczyć się 
bezpośrednio z Moim Duchem i żebyście mogli ujrzeć waszego Pana na obłoku waszego duchowego 
wywyższenia. 
51 Czy nie jesteś jeszcze zaniepokojony brakiem tego słowa? Czy zgromadziliście już wystarczająco 
dużo dla siebie i dla waszych bliźnich? Czy też sądzisz, że ta praca zakończy się w dniu mojego 
wyjazdu? 
52 Wymazuję nabożeństwa, obrzędy i tradycje, abyście w przyszłych czasach ograniczyli się do 
wypełniania Prawa, a nie postępowali tak, jak w minionych czasach, kiedy z całym zapałem 
oddawaliście się tradycjom i świętom, a Prawo odkładaliście na bok. 
53 Czy nie wiecie, jak bardzo płakał duch Mojżesza w zaświatach, gdy widział wiarę i słabość ludu, 
który tak bardzo kochał. Jego nasienie zostało później podlane krwią Zbawiciela. 
54 Jak odnalazłem ludzi, którym zostawiłem spadek w imieniu ich patriarchów? Podzielony, 
rozdzielony na dwa królestwa (Judea i Galilea), które uważały się wzajemnie za obcych. Przyszedłem, 
aby ich zjednoczyć, i nie tylko ich, ale wszystkie narody ziemi. Wszystko, co przyniosłem, zostawiłem 
tutaj; ze świata zabrałem tylko niewdzięczność i ból. Pozostawiłem światu Moje Słowo jako wieczne 
dziedzictwo, a także Moją Krew, która została przelana do ostatniej kropli. Ciało moje zapadło się w 
ziemię, a ducha mego wylałem między apostołów moich. To był mój testament. Po moim odejściu 
mężczyźni uznali mnie. Moje nasienie wykiełkowało i rozprzestrzeniło się na inne narody. Moi 
prześladowcy byli potem moimi żołnierzami. Ci, którzy mi bluźnili, później mnie błogosławili. 
55 Dla narodów rozkwit chrześcijańskiego ziarna oznaczał erę pokoju i moralności. Cnota przynosiła 
owoce, a celem i ideałem było niebo. Później powróciła słabość, jedyne pozorne przestrzeganie mojej 
nauki - spełnienie, które zwodzi świat uroczystościami i wspaniałymi obrzędami, które imponują 
ludziom, ale nie zadowalają Ojca ani nie podnoszą ducha. 
56 Chaos powrócił, ponieważ nie ma cnoty, a tam, gdzie nie ma cnoty, nie może być prawdy. 
Powodem tego nie jest to, że prawo, które Ojciec dał Mojżeszowi nie ma mocy, ani że nauczanie 
Jezusa odnosi się tylko do minionych wieków. Oba są wieczne prawa w ich duchowej treści, ale 
uświadom sobie, że są one jak źródło, którego wody nikt nie jest zmuszony do picia, ale że każdy, kto 
zbliża się do tego źródła miłości, robi to z własnej woli. 
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57 W pierwszych czasach dałem Prawo ludowi, aby wszystkie plemiona żyły w nim zjednoczone. Lecz 
gdy przyszedłem, zastałem ich podzielonych, źle osądzających jedni drugich, bezczeszczących moje 
Prawo i popadających w bałwochwalstwo. 
58 Moja Nauka o miłości przyszła później, aby zjednoczyć wszystkie narody w jednym Prawie. Ale 
teraz, kiedy wracam do mężczyzn, widzę ich ponownie podzielonych na sekty, wspólnoty religijne, 
ideologie i teorie. Każdy z nich praktykuje swoją wiarę zgodnie ze swoimi ideami lub korzyściami. 
Wszyscy twierdzą, że kochają tego samego Boga, a jednak są podzieleni. A Ja wam powiadam: Kto nie 
miłuje swego bliźniego, Mnie nie miłuje. To prawda, że nie wszystkie dusze idą swoją drogą tym 
samym krokiem, gdyż mają różny stopień rozwoju; ale jaki człowiek, który zna Moje prawa i Moją 
naukę, nie wie, że zawierają one w swej istocie miłość wzajemną? Wielu nazywa siebie 
chrześcijanami, ale powtarzam wam, że kto nie ma miłości, nie może być chrześcijaninem. 
59 Zaprawdę powiadam wam, świat nie zna wielu duchowych nauk Mojej Nauki, bo zamiast szukać 
interpretacji Moich nauk, aby je stosować, zadowalał się obrzędami i tradycjami. To jest powód, 
dlaczego wielkie nawiedzenia miały miejsce wśród ludzkości i dlaczego powstają konflikty, dla których 
ludzie nie znajdują rozwiązania. 
60 Czy chaos tego czasu był czymś nieprzewidywalnym dla ludzkości? Nie, zostało im to ogłoszone, 
aby mogli tego uniknąć. Objawienie o tych czasach dałem mojemu uczniowi Janowi, żebyście umieli 
je interpretować, żebyście nadali mu wartość, jaką ma, zamiast odkładać je na bok, żebyście 
wiedzieli, że ten czas należy do szóstej pieczęci księgi Objawienia, żebyście czuwali i modlili się, i 
żebyście uchronili się przed wielkim złem. 
61 Zobacz, jak Moje słowo przygotowuje cię na czasy, które mają nadejść. Dlatego mówię wam, 
abyście z niego skorzystali. Przejaw ten bowiem przeminie, tak jak przeminął Mojżesz, który przeszedł 
przez pustynię i nie dotarł do Kanaanu; tak jak przeminął Jezus, który przeszedł przez świat i 
zakończył swoją życiową wędrówkę na krzyżu. 
62 Przygotowuję was na czas, który nastąpi po zakończeniu tej manifestacji. Na każdym miejscu 
zebrań będzie wtedy księga zawierająca Moje słowo, abyście mogli się zebrać i odświeżyć się jej 
czytaniem. 
63 Tak jak wybrałem do przekazywania Mojego Słowa w tym czasie tych, którzy dadzą mu wyraz, tak 
też Ja będę Tym, który wyznaczy tych, którzy będą je przekazywać poprzez czytanie, kiedy już nie 
będę się przejawiał w tej formie. Lecz już teraz mówię wam, że w końcu nie będziecie mogli zebrać 
żadnego ziarna, jeśli zadowolicie się tylko słuchaniem Moich nauk bez zamiaru wprowadzenia ich w 
życie. Musicie zrozumieć, że moja nauka nie jest dla was, abyście używali jej jako okazji do tworzenia 
zwyczajów i tradycji, lecz abyście uważali ją za prawdziwy sposób wypełniania obowiązku waszego 
ducha i świadczyli o niej swoimi uczynkami. 
64 Po 1950 roku mój lud zagłębi się w studiowanie tej nauki, aby dojść do istotnych wniosków. 
65 Książki, które "złote pióra" obecnie tworzą zgodnie z boskim nakazem, będą wysoko cenione jak 
klejnoty o nieskończonej wartości. Za każdym razem, gdy otwieracie je w waszych spotkaniach, 
duchowa esencja, którą zawierają, będzie jak powiew powietrza z nieba nad waszymi duszami i 
waszymi cierpieniami. Ta książka ujawni ci wiele tajemnic, które są zamknięte w księdze siedmiu 
pieczęci. 
66 Powinniście studiować te nauki, nie wdając się w dyskusje na ich temat, a wtedy światło Ducha 
Świętego oświeci was tak, że będziecie mogli dać poprawne wyjaśnienie tego, co wcześniej wydawało 
się wam tajemnicą. 
67 Już zbliża się rok zapowiedziany podczas całego tego przejawu, by was pożegnać i Moją wolą jest 
przekazać wam wszystko, co mam wam do powiedzenia. Nie zgubcie ani jednej z moich 
doktrynalnych wypowiedzi, ani jednej z jej sylab, ponieważ obecnie podaję wam ostatnie słowa tego 
Nowego Testamentu, przez które będą rozumiane dwa poprzednie i te, które dopiero nadejdą. 
68 Na początku Mojego objawienia nie dałem wam oświecenia o siedmiu pieczęciach, ponieważ 
wtedy nie zrozumielibyście Mnie. Ale teraz rzuciłem światło na tę tajemnicę, abyście mogli ją zgłębić i 
uwolnić się od wszelkiej niewiedzy, wątpliwości czy błędu. 
69 Świat w końcu zainteresuje się tymi wszystkimi Boskimi objawieniami, a ponieważ dowie się o 
waszej interpretacji, będzie was szukał, żeby was przesłuchać. Gdy to się stanie - czy wtedy ukryjecie 
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się przed swoimi bliźnimi? Ty, który zawsze miałeś moje objawienia przed innymi - czy zaprzeczysz 
im? 
70 Nie śpijcie, nie stańcie się chwiejni lub podzieleni. Mężczyźni nie znajdą was zajętych sprawami 
zewnętrznymi, bo wtedy zamiast bliźnich, którzy was pytają, zobaczycie wrogów, którzy przyjdą, aby 
was zaatakować, i nie możecie być pewni, czy nie chcą was nauczyć swoją wrogością, co to znaczy 
wypełniać moje prawo i sprawić, abyście szanowali prawdę. Wtedy zapytasz: "Panie, czy obdarzyłeś 
swoich sprawiedliwych tworzących ramię na moich wrogów?". 
71 Powiedziałem wam, abyście pracowali nad sobą, abyście gdziekolwiek spojrzycie, spotykali tylko 
braci i siostry. Chcę, aby to boskie znamię, które na was nałożyłem, było światłem, które posłuży wam 
do tego, abyście byli rozpoznawani jako Moi nowi uczniowie. 
72 Jak pięknie będzie dla twojego ducha powrócić do Ojca i pokazać mu swoją spełnioną misję. 
Obrazu tego szczęścia doświadczyło już tutaj na świecie dziecko, które powróciło do domu Ojca po 
posłusznym wypełnieniu polecenia Ojca. Jaka radość ogarnia serce obu, gdy się obejmują - ojca, który 
wie, że jest posłuszny i szanowany, i dziecka, które widzi, że jest chwalone i przyjmowane przez ojca. 
73 Czy masz jakieś pojęcie, jak będzie wyglądała uczta dla ducha powracającego do domu Ojca 
Niebieskiego? Czym jest pocałunek, z którym Ojciec przyjmuje swoje dziecko, i radość istot, które 
zamieszkują ten dom? 
74 Nie zatrzymujcie się na bezpiecznej ścieżce, podążajcie nią, ludzie, i nie odwracajcie oczu, dopóki 
nie dotrzecie do wielkiej bramy, gdzie czekam, by was przyjąć. 
75 Bądźcie gorliwi, nauczcie się rozpalać w waszych sercach płomień wiary i ufności we Mnie, abyście 
zawsze zgadzali się z próbami, które do was posyłam. 
76 Ja cię oświecam. Niezliczone promienie światła zstępują na ludzkość, aby przynieść światło tam, 
gdzie wcześniej stworzyliście ciemność. Nadszedł świt nowej ery, zapraszając wszystkich do 
przebudzenia się i powrotu do mnie. Wzywam was, gdyż zbliża się już godzina, w której muszę zebrać 
Moje nasienie z ziemi, jak wam zapowiedziałem. 
77 Wy, Moi słuchacze, widzieliście, jak Moje Słowo się objawiło, widzieliście mężczyzn i kobiety 
odkupionych pod jego wpływem; widzieliście, jak ci, którzy byli martwi w wierze i nadziei, powrócili 
do życia, widzieliście, jak chorzy na ciele i duszy wyzdrowieli. Powodem tego jest to, że powróciłem 
do was, aby wam pomóc i uczynić wasze wędrówki mniej smutnymi. Czuwajcie i módlcie się, aby nic 
nie przeszkodziło ani nie opóźniło waszego przybycia do Ojca. Chodźcie drogą miłości i poświęcenia, a 
jeśli wzniesiecie swego ducha do Ojca i poprosicie Mnie o siłę, usłyszę was i umocnię was, aż 
dojdziecie do celu waszej pielgrzymki, gdzie obdarzę was pokojem. 
78 Uświadomcie sobie wszystko, czego was nauczyłem w upływającym czasie. Naprawiajcie się 
chętnie, ale i Ja wam powiadam: uczcie waszych bliźnich z taką miłością i cierpliwością, z jaką Ja was 
uczyłem. 
79 Szukaliście Mnie w różnych wspólnotach religijnych i sektach, które stworzyła ludzkość, lecz Ja 
chcę, abyście wyrzekli się obrzędów i wymazali z waszych serc wszelki ślad fanatyzmu. Przyjdźcie do 
mnie w duchu, kochajcie mnie szczerze, szanujcie i przestrzegajcie moich praw, a w ten sposób 
oddacie mi prawdziwą cześć. 
80 Przyjdźcie do mnie, wy, utrudzeni, samotni i chorzy. Wy, którzy ciągniecie za sobą łańcuchy 
grzechu, wy poniżeni, głodni sprawiedliwości i spragnieni, bądźcie ze mną; w mojej obecności zniknie 
wiele waszego zła i poczujecie, że wasze brzemię się zmniejszy. 
81 Jeśli chcesz posiąść dobra ducha, dam ci je. Jeśli prosisz mnie o dobra ziemskie, abyś z nich dobrze 
korzystał, dam ci je również, bo twoje pragnienie jest szlachetne i sprawiedliwe. Wtedy staniecie się 
dobrymi zarządcami, a ja dam wam wzrost tych dóbr, abyście mogli się nimi dzielić z waszymi 
bliźnimi. 
82 Spójrz na ludzi, jak są zmęczeni daremnym zmaganiem się, nie znajdując sensu swojego istnienia. 
Pokazują mi życie bez ideałów, ponieważ zboczyli z drogi cnoty i szukają przyjemności tylko tam, 
gdzie panuje natura i śmierć. Nie udało im się odnaleźć radości życia w miłości, w uczynności i 
życzliwości. Nie słuchali żarliwego błagania Ojca, który tak bardzo ich kocha i który pragnie jedynie 
pokoju i zbawienia dla wszystkich. 
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83 Swiat, podzielony na wspólnoty religijne i sekty, wzywa mnie w tej godzinie, ponieważ uważa mnie 
za nieobecnego lub przynajmniej dalekiego. Chociaż jestem z nią, ona nie odczuła Mojej obecności. 
Ale wam mówię, że jeden po drugim wejdziecie do przeszkody Pana i tam będziecie wszyscy razem, 
gdy zrozumiecie Moją naukę. 
84 Pielęgnuj to ziarno i idź naprzód. Światło będzie waszym przewodnikiem, a w ślad za wami przyjdą 
wielkie rzesze, które wam powierzę. 
85 Idźcie na skrzydłach modlitwy, aby szerzyć światło wśród waszych bliźnich. Idźcie do więzień i 
szpitali i zostawcie tam swoją pociechę. 
86 Gdy jesteście zmęczeni, przyjdźcie do Mnie, bo Ja was wzmocnię. Nie bójcie się, Ja jestem 
Przebaczeniem, Miłosierdziem i Prawdziwą Sprawiedliwością. 
87 Ja jestem źródłem, które wylewa się strumieniami na pola w pragnieniu nasion i robotników. 
88 Ziemia jest przygotowana tak, że mężczyźni mogą pospiesznie podjąć swoją część pracy. 
89 Pole czeka na was; uprawiajcie je z miłością i szczerze, a potem, gdy zobaczycie, że dobre nasienie 
zaczyna przynosić owoce, wyrwijcie chwasty, które mogłyby przeszkodzić mu w rozwoju. Zniszczcie 
wszystko, co pochodzi z trującej rośliny, i nie stańcie się bezczynni, bo wtedy nie będziecie zbierać 
dobrych plonów. 
90 Pokaż mi pola, gdy świecą na nich złote kłosy. Wtedy będziecie mogli zebrać plony i napełnić 
wasze spichlerze, tak aby liczba dusz przypisanych do każdego z nich nie cierpiała głodu w swojej 
podróży przez życie. 
91 Bałwochwalcze akty kultu, które dominują wśród ludzi, zostaną odrzucone jako fałszywe. Nauki, 
które wam ujawniłem, posiadają rozum prawdy i w końcu zostaną uznane. 
92 Uczony szuka przyczyny wszystkiego, co jest i co się dzieje, i ma nadzieję udowodnić swoją nauką, 
że poza naturą nie ma żadnej zasady ani prawdy. Ale ja uważam ich za niedojrzałych, słabych i 
ignorantów. 
93 Kiedy dwunastoletni Jezus musiał wytrzymać pytania, spojrzenia i osądy tłumu, nie czytał żadnych 
książek. A jednak wygłosił przemówienie pełne mądrości, ponieważ w umyśle tego dziecka zajaśniało 
światło Najwyższego, a na jego ustach zakwitło samo Słowo Boże. Mówię to do was, ponieważ wy 
również możecie to zrobić, gdy będziecie musieli stawić czoła przesłuchaniom i procesom, którym 
zostaniecie poddani. Wtedy przekonasz, bo mówisz o naukach Boga, które zawsze mają zasadę, 
logiczną podstawę i uzasadnienie. Nie ma cudu, który nie ma logicznego i naturalnego powodu, nic 
nie dzieje się bez przyczyny. Żaden liść na drzewie nie porusza się bez mojej woli. 
94 Zostaniesz zapytany: "Biorąc pod uwagę, że majestat Pana jest tak niezmiernie wielki - dlaczego 
wykorzystuje On najbardziej nieznaczącego śmiertelnika, aby szerzyć swoją mądrość?". 
95 Na to należy odpowiedzieć, że miłość Boga do swoich dzieci nie ma granic i dlatego człowiek 
często nie jest w stanie jej pojąć. 
96 Powinniście być pokorni, bo jeśli wasz Mistrz opuścił swoje królestwo, aby żyć na tej ziemi i okazać 
się pokornym, to wy musicie naśladować mnie wobec tych, którzy są wam równi. 
97 Gdyby trzeba było, jak w Drugiej Erze, powrócić do materii, przyszedłbym, nawet gdybym wiedział, 
że będę musiał przebyć tę drogę cierpienia bolesnego dla ciała i ducha. Lecz teraz przychodzę w 
duchu i powinniście się wyposażyć, by pojąć Moją Boską Prawdę. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 145  
 
1 Oto Duch Boży jest znowu pośród was. 
2 Przyjdźcie tu do mnie, umiłowane dzieci, odpocznijcie od waszego pielgrzymowania po drogach i 
przez pustynie, bo to nie ja przychodzę do was, ale wy przyszliście do mnie. 
3 Ja, wasz Stwórca, okazuję człowiekowi Moją łagodność, Moją pokorę i Moją miłość do wszystkich 
Moich dzieci. W Drugiej Erze posłałem Moje "Słowo", aby stało się człowiekiem pośród was i nazwało 
się "Synem Człowieczym", aby dać wam dowody Mojej pokory. 
4 Obecnie objawiam się przez uprzywilejowaną istotę stworzenia, człowieka, abyście mogli usłyszeć 
Moje Słowo przez organy myślowe waszych braci i sióstr. 
5 Jak daleko od ciebie myślisz, że jestem, a jak blisko jestem do ciebie w rzeczywistości! 
6 W Tobie przyjmuję całą ludzkość, która w tym dniu żegna kolejny rok, który im powierzyłem. 
7 Nie wiecie, jak Ja wam się pokażę w tym dniu, czy jako Ojciec, czy jako Mistrz, czy jako Sędzia. 
8 Zaskoczę cię i przeniknę do wnętrza twojego serca. 
9 Zaprawdę powiadam wam, że Jehowa, "Słowo" i Duch Święty są jednym Bogiem, Jedynym, który 
jest początkiem i końcem wszystkich rzeczy stworzonych, Alfą i Omegą wszystkiego, co istnieje. Będę 
mówił do was jako Ojciec i nauczał was jako Mistrz. Moja czułość zstąpi na twoje ciało i twojego 
ducha. 
10 Maryja, wasza powszechna Matka, żyje we mnie i obdarza najczulszymi pieszczotami swoje bardzo 
kochane stworzenia. Ona była w waszych sercach, aby zostawić w nich swój pokój i przygotowanie 
sanktuarium. Maryja czuwa nad światem i rozpościera nad nim swoje skrzydła jak skowronek, aby go 
strzec od jednego bieguna do drugiego. 
11 Od całego stworzenia odbieram hołd, który przychodzi do mnie jako dziękczynienie. 
12 Moje przenikliwe spojrzenie poznaje serce mężczyzny i kobiety, od dzieciństwa do starości. 
Ukazuję się niewidzialnie w narodach, w prowincjach, w różnych kościołach i wśród bezcielesnych 
istot, które jeszcze zamieszkują ziemię. A Moja duchowa obecność sprawia, że ludzie drżą, bo nie 
wiedzą, co czeka ludzkość w przyszłości. 
13 Teraz dotknę człowieka w jego wolności woli. On chce czynić swoją wolę, ale wszystko stanie się 
według mojej woli. 
14 Ewolucja dotyczy wszystkich dusz, a dzięki cnotom i intuicji, które rozwijają, światło to dotrze do 
nich. 
15 Zrozumieją, że nie ma pokoju na świecie, że jest głód i pragnienie, trud i nędza. Ale pytam się 
ciebie: Dlaczego? 
16 Czy zniknęło bogactwo błogosławieństw, które umieściłem na tej ziemi? czy porządek i prawa 
wszechświata uległy zmianie? czy gwiazda królewska nie daje już światła i życia? Czy nie ma już wody 
w źródłach, żyzności na polach i owoców na drzewach? Czy nie ma światła wiedzy w waszych 
mózgach, i czy nie ma uczuć w waszych sercach? Czy w twoim duchu nie pozostał ślad siły, tak że nie 
możesz już podnieść swoją twarz do mnie? Dlaczego więc zachowujecie się jak wrogowie, skoro 
wszyscy wyszliście ode mnie? 
17 Duch Boży także płacze, lecz teraz łzy moje nie spadną na świat; odpuszczam mu. Oni upadną na 
mój boski płaszcz. 
18 Weź ode mnie kłos zboża, to jest pszenica miłości, pokoju i dobrej woli. Uprawiajcie go i czyńcie z 
niego chleb, który podtrzyma waszą duszę. 
19 W mojej ręce jest miecz, ale nie jest to narzędzie zbrodni: jest to prawda. Kto chce być żołnierzem 
prawdy, niech weźmie ją w prawą rękę, a będzie zwyciężał z jej światłem we wszystkich bitwach. 
20 Duch ludzi postępuje naprzód w poszukiwaniu nauki, którą wam obecnie daję. Już zaczynają 
przybywać pielgrzymi. 
21 Musisz być przebudzony, bo uczeni będą cię testować. Nie bądźcie słabi, bo jesteście mało 
znaczący, bo to, co było ukryte lub nie do zrozumienia przez uczonych, którzy uważali się za wielkich, 
zawsze było objawione pokornym. 
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22 Połączcie się razem, aby, gdy będziecie prześladowani, Morze Czerwone mogło się otworzyć, aby 
was przepuścić. Ale musicie wypełnić moje prawo miłości, o ludzie. Czy chcesz mojego przebaczenia? 
Chcę również, abyście wybaczyli swoim bliźnim. 
23 Wy powierzyliście Mi swoich zmarłych, a Ja wam powiadam, że wasi "zmarli" żyją we Mnie. 
Daliście mi swoją miłość, ale proszę was, abyście okazali ją jako miłosierdzie wobec waszych bliźnich. 
24 Ludzkości, już zbliżają się promienie słońca i oświetlają oblicze waszego świata, by oznajmić wam 
swoim światłem, że nastaje dla was nowy dzień jako cenny okres czasu, byście mogli w nim 
wypracować swój postęp i osiągnąć prawdziwy pokój, tak jak jest on należny ludziom dobrej woli. 
25 Słuchajcie Ojca waszego, odpocznijcie kilka chwil, o ludzie o duszach błądzących. Błogosławiony, 
kto słucha mego słowa, miłuje je i wierzy w nie, bo jest dzieckiem godnym Ojca, bo pilnie zachowuje 
moje ustawy i nauki, aby potem postępować według nich przez uczynki miłości. 
26 W tej chwili wszyscy uważnie słuchacie moich słów, żadna bezużyteczna myśl nie zakłóca waszego 
rozumowania. Jedni słuchają z zachwytem, inni z poczuciem winy z powodu wyrzutów sumienia, 
jeszcze inni są przywiązani do każdej mojej wypowiedzi. 
27 Ludzkość, którą w tej chwili reprezentuje to zgromadzenie, minął rok, który był jak cień bólu dla 
tych, którzy płakali, jak przyjazna dłoń dla tych, którzy otrzymali jej łaski - sekunda dla wieczności 
waszego ducha. Ale czas biegnie swoim torem, bo czas to ja, który byłem i będę ze wszystkimi moimi 
dziećmi na zawsze. 
28 Jest taka chwila w tym dniu, kiedy każda dusza czuje moją boską obecność w swoim duchu, a im 
większe zadanie niesie ze sobą, tym silniejszy jest też głos, który przemawia do niej wewnątrz. 
29 Rok 1945 przyniósł ze sobą ostatnie cienie wojny. Sierp uśmiercił tysiące istnień, a tysiące dusz 
powróciło do duchowego domu*. Nauka zadziwiła świat i wprawiła ziemię w drżenie swoją bronią 
zniszczenia. Zwycięzcy czynili się sędziami i katami pokonanych. Ból, nędza i głód rozprzestrzeniały 
się, pozostawiając po sobie wdowy, sieroty i chłód. Plagi grasowały od narodu do narodu i nawet siły 
natury dały słyszeć swój głos sprawiedliwości i oburzenia z powodu tak wielkiego zła. Pole gruzowe 
zniszczenia, śmierci i dewastacji to ślad pozostawiony na powierzchni planety przez człowieka, który 
nazywa siebie cywilizowanym. To jest żniwo, które ta ludzkość Mi ofiarowuje. Ale pytam się ciebie: 
Czy to żniwo jest godne, aby wejść do moich spichlerzy? Czy owoc waszej niegodziwości zasługuje na 
przyjęcie przez waszego Ojca? Zaprawdę powiadam wam, to drzewo jest niczym innym, jak tylko tym, 
które moglibyście zasadzić, gdybyście byli posłuszni temu Boskiemu przykazaniu, które mówi wam, 
byście się wzajemnie miłowali. 
* hiszpańskie "valle" dosłownie oznacza dolinę i często oznacza: poza, (duchowy) świat, siedlisko, 
dom (ziemia), w domu. 
30 Twarde i nieugięte ludzie są z ich sąsiadów, tak jak były w czasach Mojżesza, kiedy to był 
powszechny zwyczaj, aby odpowiedzieć na cios z kontrą cios. Dziś mówię wam, że jeśli tak pojmujecie 
sprawiedliwość, będziecie mierzeni tą samą miarą, którą mierzycie swoich bliźnich. 
31 Ale Ja wam przebaczam, błogosławię was i daję wam czas, abyście z miłością pielęgnowali 
błogosławione nasienie Mojego nauczania. Ja jestem wielkim wojownikiem. Kto spieszy się, by zostać 
żołnierzem tej Sprawy? Prowadzę wojnę za pomocą pokoju. I niszczę zło mieczem dobra. 
32 Każdy, kto w spokojnych godzinach swego życia postanawia pójść za Mną drogą dobra, jest Moim 
żołnierzem, a Ja wkładam miecz w jego ręce, aby walczył i zwyciężał. Ten miecz jest prawdą, 
przeciwko której nie będzie wroga, który oprze się jej światłu. 
33 Jest to dzień radości, umiłowany Izraelu, ponieważ Odwieczny jest z tobą, aby nauczyć cię kochać 
siebie nawzajem i przebaczać. Dałem wam moją naukę i przyszedłem do was pełen radości, ale też 
cierpiałem, bo na chwile o mnie zapomnieliście. 
34 Przyjmijcie pokój Mój. jeszcze raz błogosławię i wybaczam. Wasze serca rzuciły się do Moich stóp 
jako ofiara, jako całopalna ofiara, jako wołanie o pokój i przebaczenie dla całego świata. Nauka 
Mistrza jeszcze raz zapaliła się jak pochodnia światła w waszych umysłach i duchach. 
35 Jest to czas walki światła z ciemnością, która uderza w narody ziemi nieprzygotowane - czas 
nawiedzenia i pojednania, czas oczyszczenia i sprawiedliwości. Widzę wszystkie narody w 
zamieszaniu. Wszystkie sekty i wspólnoty religijne są podzielone. Lecz jest to czas, gdy ponownie 
stawiam przed wami Księgę Prawdy. 
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36 Mówicie, że nadchodzi nowy rok, ale ja wam mówię: Duch nie podlega czasom. To czas jest 
podporządkowany wieczności i Duchowi Świętemu. 
37 Błogosławiony, kto usłyszał moje słowo i miłuje je, kto rozumie moje zapowiedzi i starannie 
zachowuje w swoim sercu pamięć o tym, co widział i słyszał. 
38 Wierzący i niewierzący słuchajcie mnie. Zarówno ci, którzy mnie miłują, jak i ci, którzy mi bluźnią, 
słuchają mojego słowa. Przebudzeni i śpiący, pracowici i leniwi, uduchowieni i zmaterializowani, 
wszyscy oni słuchają w moich domach modlitwy, które są świątynią Ducha Świętego, świątynią bez 
materialnych ołtarzy, świątynią bez ludzkich próżności. 
39 Jak długo wędrowaliście, ludzie! Jakże często gubiłeś drogę! Ileż to się naszukałeś! Jak wiele rzeczy 
już zbadałeś! Wznieśliście się bardzo wysoko i spadliście w przepaść. 
40 Oto jednak Jehowa, Wieczny, Nieznany, Zapomniany, pyta lud: "Czy jesteście już zmęczeni? Czy 
teraz zatrzymacie się na drodze grzechu? Czy nie jesteś jeszcze wystarczająco rozczarowany? Czy 
nadal chcesz być wielki na tym świecie? Czy nie wiecie, że w pokorze jest wielkość? 
41 Ja jestem Ojcem i Ja jestem Dawcą. Ja jestem Tym, który powiedział do człowieka w każdym 
czasie: "Proście, a będzie wam dane". Oto ręka moja, a w niej berło sprawiedliwości, złoty kłos zboża i 
miecz świetlany. Bierzcie, co chcecie, a na dnie kubka i tak pozostaną najbardziej gorzkie drożdże. Ale 
również nowy rok przychodzi jako obietnica pokoju. 
42 Czy chcecie, aby przyszło do was Królestwo Niebieskie, jak wam obiecałem? Moja wola będzie 
twoja! 
43 Przebaczam wam, grzeszna ludzkości, bo jestem kochającym Ojcem. weźcie złoty kłos kukurydzy i 
uprawiajcie tę pszenicę. pomnóż ją stokrotnie i orzeźw twego ducha w twoim żniwie. Jest to pszenica 
miłości, harmonii, braterstwa, pokoju i dobrej woli. Noś go w sobie! Z tej pszenicy upiecz swój chleb 
powszedni i daj go swemu bratu. Jest to pszenica przebaczenia, miłości, przyjaźni. Czy mnie 
rozumiecie, ludzie? 
44 W tym dniu odsuwam zasłonę z przyszłości i przygotowuję was. Zobacz, jak wielkie rzesze i pociągi 
ludzi posuwają się naprzód w poszukiwaniu tego ludu, jak legiony płyną w poszukiwaniu tego światła. 
Pielgrzymi pukają do waszych drzwi. Obudźcie się, ludzie! Naukowiec spieszy się, aby cię zbadać, 
zadać ci pytanie. 
45 Uszanowaliście Moje tajemnice i przeniknęliście je tylko wtedy, gdy was wezwałem. Znasz mnie na 
tyle, na ile ci pozwoliłem, i stopniowo zbliżasz się do mnie coraz bardziej. 
46 Należysz do moich wybranych w tym czasie. Niektórzy z was zostali powołani w dzieciństwie, inni 
w młodości, niektórzy dopiero w starości, ale każdemu powierzono zadanie, biorąc pod uwagę czas, 
jaki będzie jeszcze żył na ziemi. 
47 Nie było ani jednej duszy, która by do mnie przyszła i nie powierzyła mi jakiejś sprawy. Wydawało 
ci się, że ten ból, z którym przybyłaś, był przeszkodą w twoim życiu, ale potem zrozumiałaś, że był to 
tylko krok, który cię do mnie zbliżył. Następnie pobłogosławiłeś tę próbę, przez którą tak wiele 
radości miał otrzymać Twój duch. 
48 Dobrze czynicie błogosławiąc ten ból, który przybliżył was do mnie, bo dzięki niemu nauczyliście 
się szukać mnie i prosić mnie. Później nauczyliście się modlić, a w końcu wypełniać duchowe zadanie, 
aby praktykować moją naukę miłości i miłosierdzia wobec waszych braci. 
49 Od tego czasu widzieliście, że w waszym życiu dokonał się cud, bo chociaż jecie ten sam chleb co 
przedtem, teraz już nie smakuje wam gorzko, lecz słodko i przyjemnie; trudności, które napotykaliście 
na swej drodze, a które sprawiały, że bluźniliście lub traciliście wiarę, teraz już nie przyprawiają was o 
omdlenia, bo nie uważacie ich za nie do pokonania, a nawet cierpienia cielesne, które was 
przygniatały, teraz już was nie rozpaczają. 
50 Jest to moc wiary, jest to efekt uduchowienia i odnowy. 
51 Dawniej wiele duchowych wrażeń przeszło obok was niezauważonych, ponieważ szukaliście tylko 
zaspokojenia zmysłów, a wrażenia zmysłowe często mają tendencję do materializowania duszy. Teraz 
zaczynasz odkrywać nowe życie, zaczynasz odkrywać istotę, piękno, znaczenie, prawdę wszystkiego, 
co cię otacza. 
52 W miarę jak słuchacie mojej nauki, stajecie się bardziej hojni w myśleniu, zmieniacie swój 
tradycyjny sposób oddawania mi czci i poprawiacie swoje życie. Już przestałaś prosić tak natarczywie, 
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jak kiedyś, i uczysz się modlić i czuć to, co mówisz do mnie w modlitwie. Dlatego, gdy mówiliście do 
mnie: "Panie, niech się stanie Twoja wola względem mnie", to dlatego, że rozumieliście znaczenie 
swoich słów i przygotowaliście się na to, że otrzymacie ode mnie tylko to, co ja ustalę. Ale wśród 
tłumu zawsze są "ostatni", ponieważ do tych miejsc spotkań ciągle przychodzą nowe serca 
spragnione wody życia. Do nich muszę mówić w inny sposób, aby mnie rozumieli i jednocześnie czuli 
się zrozumiani. 
53 Pamiętajcie, że każdego z was przyjąłem w ten sam sposób, kiedy po raz pierwszy przyszedł tutaj, 
aby usłyszeć Moje słowo. Niektórym nie mówię o misji duchowej, bo by mnie nie zrozumieli, ale 
mówię im o ciężarze cierpień, które noszą w życiu, pod którego ciężarem czują się uciskani i 
przygnębieni. Uczę ich sposobu rozwiązywania ciężkich prób, z jakimi zetknęli się w swoich rodzinach 
i poza nimi. Pocieszam ich w cierpieniu, daję im balsam uzdrawiający, który przywraca im zdrowie, 
zachęcam ich i napełniam nadzieją. 
54 Wtedy chory czuje, że spojrzenie z nieba wie o jego bólu i że jest to spojrzenie jego Ojca, który 
uwolni go od ciężaru cierpień, jakie ze sobą niesie. Serce, które na ziemi nie znało czułości, 
zrozumienia czy życzliwości, nagle czuje się otulone otuchą mojego słowa. Kocha miłością 
nieskończoną i czuje swój ból, tak długo powstrzymywany, przelewający się strumieniami. 
55 Zarówno człowiek samotny lub niezrozumiany, jak i ten, który stał się niewolnikiem namiętności 
lub wad, kobieta opuszczona, jak młoda dziewczyna, która boi się stawić czoło życiu, zarówno ojciec 
lub matka rodziny, którzy przynoszą Mi wszystkie swoje problemy, jak i sierota, która nie ma 
schronienia na świecie - wszystkich ich słyszę, a ich serca obrabuję drobnym dłutem Mojego Słowa. 
56 Wiem, że kiedy zajmuję się tym wszystkim, co ją obciąża, niezależnie od tego, co jest ludzkie czy 
materialne, zajmuję się jej duszą, ponieważ w ten sposób uwalniam ją od jej ciężaru, ponieważ w ten 
sposób przygotowuję dla niej drogę, którą musi przebyć w przyszłości, i ponieważ w ten sposób 
zapalam w niej lampę wiary. 
57 Moje Źródło Miłości przepływa nad tobą w tych chwilach, przebaczając i błogosławiąc cię. 
58 Przyjmuję was wszystkich w tym dniu, abyście usłyszeli Moje słowo i zostali nim orzeźwieni. 
59 Jeśli wśród tych tłumów są obłudnicy i faryzeusze, lichwiarze, złodzieje dóbr materialnych, a 
nawet dóbr moralnych, jakim jest honor, lub dóbr duchowych, jakimi są wiara i pokój, będę was 
wszystkich pieścił, jakbyście byli bez skazy, bo Ja jestem waszym Ojcem, który pragnie waszej odnowy 
i waszej miłości. 
60 Właśnie w tych najbardziej zagubionych i oddalonych od Prawa udowadniam wciąż na nowo moc 
Mojego Słowa. Dlatego właśnie przemawiałem do was w tym czasie w sposób szczegółowy, z 
pouczeniem pełnym miłującej sprawiedliwości i nieskończenie mądrych nauk, aby uratować was z 
otchłani i doprowadzić was na szczyt. Bo otchłanie są pełne ciemności, a tam nigdy nie można 
rozpoznać prawdy. Szczyty natomiast opromienione są światłem mądrości, miłości i sprawiedliwości. 
61 Nawiedzenia sprawiedliwości i nagany są dla upartych, dla głupich i dla tych, którzy trwają w złu. 
Ale wiem, kiedy wystarczy słowo miłości, by się nawrócili. 
62 Ten kościół jest nieustannie dotykany na te dwa sposoby. Miłość jest wystarczająca, aby ci, którzy 
są potulni na duszy i ciele, mogli być przez nią prowadzeni, podczas gdy dla tych, którzy są nieczuli na 
miłość, konieczne jest, aby ból przywrócił ich do umiaru i porządku. 
* To, co jest powiedziane w drugim przypisie pod 143:7, stosuje się analogicznie do przymiotników 
duchowy i umysłowy. Chociaż te dwa terminy często w dużym stopniu się pokrywają, to jednak 
zrezygnowano z podwójnego określenia "duchowo-mentalny", jak również z bardziej nowoczesnego 
"psychiczny" zamiast "uduchowiony". 
63 Powoli, krok po kroku, w miarę jak odnowa pojawia się wśród nich, przechodzą oni z szeregu tych, 
którzy oczyszczają się przez ból, do szeregu tych, którzy podnoszą się przez uduchowienie. 
64 Wszyscy mnie słyszycie i wszyscy milczycie. Księga twojego sumienia leży otwarta przed twoim 
duchem, przed twoim umysłem. Pokazuje wam prawdziwą drogę i daje wam do zrozumienia, jaką 
drogę dobrowolnie obraliście. Ale w tej chwili duch publiczności ożywił się, by usłyszeć choćby 
ostatnie moje słowa. 
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65 Tutaj, w obliczu tego słowa, nie ma człowieka, który by nie drżał w środku i na zewnątrz swojej 
istoty, to znaczy w duchu i w ciele. Kiedy słucha mnie tutaj, myśli o życiu, o śmierci, o Boskiej 
sprawiedliwości, o wieczności, o życiu duchowym, o dobru i złu. 
66 Gdy słyszy mój głos, czuje w sobie obecność swego ducha i przypomina sobie, skąd przyszedł. 
67 W tym krótkim czasie, kiedy mnie słucha, czuje się w jedności ze wszystkimi swoimi bliźnimi i 
rozpoznaje ich w głębi swego jestestwa jako swoich prawdziwych braci i siostry, jako braci i siostry w 
duchowej wieczności, którzy są mu bliżsi niż ci, którzy są tylko według ciała, ponieważ na ziemi jest 
ono tylko tymczasowe. 
68 Nie ma mężczyzny czy kobiety, którzy słysząc mnie, nie czuliby się przeze mnie rozpoznani. 
Dlatego nikt nie ośmiela się ukrywać lub wybielać przede mną swoich skaz. I ja ich uświadamiam, ale 
bez publicznego narażania kogokolwiek, bo jestem Sędzią, który nigdy nie naraża. Mówię wam, że 
ujawniam wśród was cudzołóstwa, dzieciobójstwa, kradzieże, wady i niedomagania, które są jak trąd 
na duszach tych, którzy zgrzeszyli. Ale Ja nie tylko udowadniam wam prawdziwość Mojego słowa, 
pokazując wam, że jestem w stanie zdemaskować występki waszego serca. Pragnę również 
udowodnić wam moc Moich nauk, dając wam broń do pokonania zła i pokus, ucząc was, jak osiągnąć 
odnowę i budząc w waszej istocie pragnienie tego, co dobre, wysokie i czyste, a absolutną niechęć do 
wszystkiego, co haniebne, co fałszywe i co szkodliwe dla duszy. 
69 Wy, mężczyźni i kobiety, z których tworzę Mój nowy lud, wy umiłowane tłumy, które w tej 
błogosławionej godzinie płaczecie wewnętrznie w ciszy, odpocznijcie ze Mną, odczujcie, jak spływa na 
was Moje przebaczenie, oczyszczając was z waszych skaz i uwalniając was od waszego ciężaru, 
abyście mogli rozpocząć nowe życie. 
70 Bądź spokojny, widzę szczerą skruchę u tych, którzy uświadomili sobie wagę swoich przewinień i 
którzy w tych chwilach z rozdartym sercem proszą Mnie o przebaczenie, abym nie kazał im płacić za 
ich przewinienia, mierząc je tą samą miarą, którą mierzyli siebie w świecie, i którzy wreszcie błagają 
Mnie, abym dał im możliwość udowodnienia Mi ich skruchy. Jakże miałbym nie znać tego, który 
płacze z prawdziwą skruchą, i jakże mógłbym odmówić mu tej możliwości, o którą prosi mnie z taką 
udręką. Podobnie, wiem też tych, którzy oszukują się z fałszywej pokuty, ale nie mnie, bo widzę poza 
swoją obecność. Tych będę poddawał próbom tak długo, jak będzie to konieczne do ich całkowitego 
przebudzenia na wezwanie ich sumienia. 
71 Odczujcie teraz wszyscy Moją pieszczotę, Moją miłość i Mój pokój, bo przyszliście na ucztę 
duchową do domu Mistrza i jest rzeczą słuszną, abyście wszyscy rozkoszowali się pokarmem 
przebaczenia i miłości waszego Ojca. 
72 Mój płaszcz miłości rozpościera się nad wszechświatem.  
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 146  
 
1 Uczniowie, Ja głaskałem wasze czoło i rozwiewałem wasze głębokie boleści, a wy podnieśliście oczy 
ku Mnie i mówiliście do Mnie: "czy byłeś tu, Panie?". 
2 Musicie skupić swoją uwagę na Moim Słowie, bo gdy jestem prawdziwie słuchany, otwieram Mój 
skarbiec i wylewam Moją Mądrość na Moich uczniów. pytasz Mnie: "Czemu zawdzięczamy Twoją tak 
wielką cierpliwość i Twoją tak wielką Boską miłość?". A Ja wam odpowiadam: "Wielu z was jest 
rodzicami na ziemi, a wszyscy byliście dziećmi. Jaki ojciec nie życzył swojemu dziecku bólu, nawet gdy 
otrzymał od niego najcięższą zniewagę, najokrutniejszą niewdzięczność? Głęboka rana powstała w 
sercu tego ojca, ból go przeszył, a czasem nawet złość zmąciła jego umysł, ale wystarczyło słowo 
skruchy od tego dziecka lub akt pokory, by znów przycisnął go do swego serca. kiedy to robicie jako 
ludzie, dlaczego dziwicie się, że kocham i przebaczam wam z doskonałością? 
3 Stworzyłem cię, abyś kochał i czuł się kochany. Potrzebujesz mnie tak bardzo, jak ja potrzebuję 
ciebie. Ktokolwiek mówi, że cię nie potrzebuję, nie mówi prawdy. Gdyby tak było, nie stworzyłbym 
was, ani nie stałbym się człowiekiem, aby was zbawić przez tę ofiarę, która była wielkim dowodem 
miłości; pozwoliłbym wam zginąć. ale musicie sobie uświadomić, że jeśli karmicie się Moją Miłością, 
to właśnie to samo ofiarujecie waszemu Ojcu, bo Ja wam ciągle powtarzam: "Pragnę, pragnę waszej 
Miłości". 
4 Jakże miałoby wam Mnie nie brakować i jakże miałbym nie odczuwać waszej nieobecności, skoro 
jesteście częścią Mojego Ducha? Czy widzisz, dlaczego proszę cię, abyś zgłębił Moje Słowo, a nawet 
sposób, w jaki przyszedłem? - Abyście się nie dziwili, że objawiam się przez grzeszne ciała. Dla Mojej 
miłości twój grzech nie może być przeszkodą. Przyszedłem, aby was oczyścić, aby was przybliżyć do 
mnie. Niektórzy to zrozumieli, a inni nie. dlatego wśród rzesz mężczyzn i kobiet, którzy mnie słuchali 
w tym czasie, są tacy, którzy głośno głosili, że powróciłem do ludzkości, jak i tacy, którzy mówili, że to 
niemożliwe. 
5 Moja Obecność nigdy nie wycofała się z ciebie. Jest to Moje Słowo, które wylewam na was w 
wypełnieniu Mojej Obietnicy. To Moja Miłość i Moje Światło promieniują z tego Słowa. Obecnie 
nauczam was, lecz gdy nadejdzie rok 1950, który zgodnie z Moją Wolą ma być ostatnim w tym 
przejawie, zakończę tę formę przejawu bez odłączania się od was Mojego Ducha. 
6 Tylko niektóre serca będą przygotowane na ten czas. 
7 Czy w Drugiej Erze czekałem, aż świat się nawróci i dopiero wtedy się rozdzieli? Rozstałem się 
wśród kpin, szyderstw, okrucieństwa i zwątpienia. Wiedziałem, że moja śmierć jest konieczna, aby 
świat mógł powstać do życia. W tym czasie wyruszę na nowo w chwilach waszego zmieszania, 
waszego przerażenia i waszych wątpliwości. Ale Moje Słowo, zapisane ludzkości jako testament 
miłości, jeszcze raz wstrząśnie światem. 
8 Wojna idei, wyznań, religii, doktryn, filozofii, teorii i nauk przyjdzie, a moje imię i moje nauczanie 
będzie na ustach wszystkich. Moje powtórne przyjście będzie dyskutowane i osądzane, po czym 
wielcy wierzący powstaną i ogłoszą, że Chrystus znów był wśród ludzi. w tym czasie będę zachęcał te 
serca z nieskończoności i będę czynił cuda na ich drodze, aby wzmocnić ich wiarę 
9 Ludzkość wspomina dziś ten dzień, w którym mędrcy ze Wschodu przybyli do betlejemskiego 
żłóbka, aby adorować Boskie Dzieciątko. Dziś niektóre serca pytają mnie: "Panie, czy to prawda, że ci 
potężni i mądrzy władcy kłaniali się przed Tobą i uznawali Twoją boskość?". 
10 Tak, moje dzieci, to była nauka, moc i bogactwo, które przyszły i uklękły przed moją obecnością. 
11 Byli tam również pasterze, ich żony i ich dzieci z ich skromnymi, zdrowymi i prostymi darami, z 
którymi otrzymali i pozdrowili Zbawiciela świata i Maryję jako symbol niebiańskiej czułości. 
Reprezentowały one pokorę, niewinność, prostotę. Ale ci, którzy posiadali w swoich pergaminowych 
zwojach proroctwa i obietnice, które mówiły o Mesjaszu, spali spokojnie, nie podejrzewając nawet, 
kto przyszedł na świat. 
12 Czasami wątpicie w to, co mówi wam historia spisana przez moich apostołów, ponieważ moje 
życie było otoczone wieloma fałszywymi legendami. Teraz mówię wam, że to, co oni zapisali, było 
prawdą, a co więcej, było to absolutnie konieczne dla waszego zbawienia. Wszystko to teraz 
potwierdzam, ale to, co stworzyła wyobraźnia ludzka, zostanie zniszczone na zawsze przez prawdę 
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Mojego słowa w tym czasie. Zwykli ludzie przyszli do Mojego słowa i przynoszą w swoich sercach dar 
pokory i skromności. Później wasz świat nauki, bogaci i potężni będą się kłaniać przed moją 
niewidzialną obecnością. 
13 Chociaż znalazłem was bardziej zmaterializowanych niż w przeszłości, ewolucja osiągnięta poprzez 
ducha pozwoli ludzkości zrozumieć moją nową duchową manifestację. Jakkolwiek człowiek uważa, że 
jest daleko od Mojej Boskości - oto jest tylko o krok od niej. Niektórzy twierdzą, że ja nie istnieję. Ale 
nie bądźcie pod wrażeniem tego. Ci ludzie mówią tak, bo mają o mnie nierealne wyobrażenia. Gdy 
zawiodła ich nauka w tym względzie, a ja nie byłem tam, gdzie myśleli, że jestem, zaprzeczyli mi. Ale 
jak wielkie jest ich pragnienie, aby wiedzieć, czy naprawdę istnieję. 
14 Człowiek jeszcze nie odkrył siebie, jeszcze nie poznał siebie duchowo, nie otrzymał rozwiązania 
wielu zagadek i odpowiedzi na wiele pytań. Teraz jest czas, kiedy może i powinien odnaleźć, odkryć i 
rozpoznać siebie. Kiedy to się stanie - z jaką jasnością odczuje on wtedy moją Obecność! 
15 Pozwoliłem wam połączyć się na krótki czas z istotami z Pozaświata, czego nie pochwalałem w 
Drugiej Erze, ponieważ nie byliście wtedy na to przygotowani, ani oni, ani wy. Te drzwi zostały przeze 
mnie otwarte w tym czasie, a dzięki nim spełniają się zapowiedzi moich proroków i niektóre z moich 
obietnic. W roku 1866 te niewidzialne drzwi otworzyły się dla was, a także dla organów umysłu 
wybranych, by ogłosić przesłanie, które Duchy Światła przyniosą ludziom. Przed tym rokiem dały o 
sobie znać duchy w narodach i ludach ziemi, które były znakami uprzedzającymi moje przyjście. 
16 Byliście bardzo zaniepokojeni nauką, a byliście głęboko uśpieni w odniesieniu do tego, co 
duchowe. lecz ja przyszedłem nauczyć was boskiej nauki, która ma za swój korzeń miłość i z której 
emanuje miłosierdzie, mądrość i braterstwo; przyszedłem nauczyć was boskiej nauki, która ma za 
swój korzeń miłość i z której emanuje miłosierdzie, mądrość i braterstwo Wasza nauka zbliżyła do 
siebie ludzi, przekroczyła czas i odległość, jest owocem zrozumienia. Cóż więc dziwnego jest w tym, 
że światy zbliżają się do siebie poprzez umysł, a wieczność zyskuje się dzięki niemu? Każdy, kto ma 
pragnienie, aby przejść tę drogę, przyodziać swoje serce z szacunkiem, oglądać, modlić się i być 
posłusznym wezwaniu swojego sumienia. 
17 Powiedziałem wam, że wasze obcowanie ze światem duchowym w tej materialnej i namacalnej 
formie będzie krótkie, gdyż w 1950 roku ta lekcja i doświadczenie dobiegnie końca. Lecz jeśli 
będziecie go używać właściwie, pozostawi on wam niezliczone owoce, wśród nich ten, który 
przygotuje was do rozmowy ducha z duchem, do bezpośredniej komunikacji bez potrzeby 
umożliwienia, które tymczasowo dałem waszym umysłom. Wtedy tylko miłość przyciągnie was do 
siebie. 
18 Pouczam was w tej formie, abyście nie padli ofiarą pomylonych nauk, nowego fanatyzmu lub 
przesądów. Dlatego w Drugiej Erze nie wolno wam było poznać takich nauk udzielanych w tej formie, 
ponieważ nie zrozumielibyście ich duchowej treści. Chrystus obiecał wam, a Eliasz wypełnił to w tym 
czasie. Istoty duchowe będą nadal materialnie manifestować się w świecie po 1950 roku. To posłuży 
do tego, aby wielu wątpiących uwierzyło i wiele istot duchowych przebudziło się. Ale ci ludzie tutaj 
mają być posłuszni i pozwolić, aby ten rodzaj manifestacji zakończył się u nich we wskazanym czasie. 
Później uczniowie ci wyruszą do narodów i mocną ręką wyrwą wszelki kąkol, który wyrósł wśród 
ludzi, pozostawiając jedynie światło doświadczenia jako owocującą pszenicę. Po profanacji, że jest 
zrobione z świętym przyjdzie tych, którzy uczą szacunku dla tego, co jest czyste. I wtedy, gdy w 
sercach ludzi nastąpi uduchowienie, poczują oni, jak ich umysły wznoszą się do innych światów i jak 
one wchodzą do ich serc. Wtedy ludzie osiągną duchowe wzniesienie, które pozwoli im odczuć w 
swoich sercach obecność Królestwa Niebieskiego. 
19 Więzy miłości, którymi byliście zjednoczeni na ziemi, staną się jeszcze ściślejsze z tymi, którzy 
dołączą do was duchowo w wieczności. W ten sposób powstanie uniwersalna rodzina, w której nie 
będzie już żadnych różnic. 
20 Mieliście też wśród was przejawy zdezorientowanych istot, które żyją w ciemności. Przeszli oni 
przez drzwi tego daru, który wam powierzyłem. Lecz kto mógłby uważać te przejawy za złe lub 
osądzać tę Moją naukę za nieuczciwą? Czy nie sądzisz, że ten dar jest do czynienia dobra nie tylko 
wśród ludzi, ale także wśród tych, których dusze są zaciemnione? 
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21 Ci, którzy oceniają te nauki jako fałszywe, słabo przestudiowali dzieła Jezusa w Drugiej Erze. Życie 
duchowe jest podobne do życia materialnego; to ostatnie również ma swoje rozdroża, nawiedzenia i 
pokusy, jak to życie, które prowadzicie. Kiedykolwiek otwierają się drzwi do czynienia dobra, 
potrzebujący spieszą tam, tak jak stało się to z Jezusem w Drugiej Erze, i tak jak dzieje się to z tymi, 
którzy otrzymali ten dar w tej Erze. To właśnie tam chcę zobaczyć Twoje miłosierdzie. 
22 Błogosławię was, bo kiedy opętani przychodzili do was, nie nazywaliście ich opętanymi przez 
diabła, ale widzieliście w opętanym bliźniego pokutującego, a w tych, którzy nad nim panują, 
strapionych braci i siostry, którzy go konfundowali. 
23 W przyszłości nie będzie już konieczne, aby te istoty używały waszego mózgu do zrozumienia 
rzeczywistości. Wystarczy, że odbiorą twoje myśli w swoich umysłach, aby zobaczyć światło. 
24 Jest to już ostatni okres czasu, w którym będę z wami w tej postaci. Uwierzcie w to i uwierzcie też, 
że nie powrócę na ten świat, aby moje słowo stało się słyszalne materialnie, a tym bardziej, aby stać 
się człowiekiem. 
25 Uzbrójcie się, bo dotrą do was pogłoski od ludzi, którzy będą mówić, że wróciłem, że Chrystus 
przyszedł na ziemię. Powinieneś wtedy pozostać wierny i powiedzieć z całą stanowczością: "Pan jest 
ze wszystkimi swoimi dziećmi w duchu". Jeśli jednak śpicie i nie uduchowiliście się, będziecie 
zaprzeczać, że wycofałem Moje Słowo (wypowiedziane przez ludzkich nosicieli), a stając się 
bluźniercami i nieposłusznymi, będziecie przywoływać Mój promień na rzesze ludzi, mówiąc do nich: 
"Prośmy Tego, który dał nam Swoje Słowo, aby nadal do nas mówił". Ofiarujmy Mu śpiewy i hymny, 
aby nas usłyszał." Ale zaprawdę powiadam wam: Mój promień nie powróci do ludzkiego organu 
pojmowania, bo nie będę popierał waszej głupoty. Jakie byłyby tego konsekwencje? - Że słowa 
pozornej światłości wprowadziłyby cię w zakłopotanie! Czy twoje serce tego nie pragnie? to 
przygotujcie się na tę próbę, a nad waszym posłuszeństwem i pokorą zabłyśnie światło Mojego 
natchnienia. 
26 Zapowiadam wam, że bardzo szybko nastąpi zamieszanie, jeśli przed rokiem 1950 nie nastąpi 
połączenie tych wspólnot w jedną, bo znajdą się tacy, którzy powiedzą, że Mistrz nadal daje o sobie 
znać, a wtedy biada temu ludowi! Czy nie rozważaliście jeszcze tego zagrożenia? Nadal nie obudził się 
w was duch braterstwa i jedności, a oczekujecie, że to wydarzenia was zjednoczą. Ale jeśli tego 
oczekujecie, to zamiast tego zobaczycie zarazy, nieporządek, wojny i wybuchające wyroki sił natury, 
aż nie będzie miejsca pokoju na świecie - ani na powierzchni ziemi, ani w jej wnętrzu, ani na morzu, 
ani w niebie. 
27 Ludzie, zacząłem moje słowo na ten dzień pełen dobroci, ale potem stał się surowy, bo to jest 
konieczne, aby ostrzec was przed niebezpieczeństwami i poprawić swoje błędy w czasie. Ale zakończę 
Moje słowo nauczania miłymi słowami. 
28 Uczniowie, nie zapominajcie, że w dniu, w którym ludzie obchodzą pamiątkę narodzin Chrystusa, 
otworzyłem wam oczy jeszcze szerzej, abyście mogli przyjść do Mnie drogą duchowego obowiązku, 
pokory i posłuszeństwa. 
29 Dziś nie zaoferowałeś mi mleka, miodu i chleba jako dar miłości i rozkoszy, jak pasterze tego czasu. 
Ani też królowie i uczeni tego wieku nie przyniosą mi kadzidła, złota i mirry. Wszyscy oni wyciągną do 
mnie swoje dusze, abym mógł złożyć w nich ofiarę miłości. 
30 W tej chwili, za pośrednictwem ludzkiego organu pojmowania, zstępuję do was w Moim Słowie, 
aby was przyjąć i powiedzieć wam, że udzieliłem wam Mojego przebaczenia na zawsze. 
31 Oczekuję w tobie nowego nasienia. Słuchajcie mnie, abyście mogli stać się nasieniem światła. 
32 Wielu z was chce umrzeć, bo jesteście zmęczeni i bez ideałów na ziemi. To prawda, że śmierć ciała 
jest nowym narodzeniem dla duszy, ale to ciało, które posiadasz, służy do oczyszczenia cię. Módlcie 
się i czuwajcie, a nie osłabniecie. Ja jestem w tobie. Kiedy mówisz, że krew Chrystusa spadła na 
ludzkość, czy myślisz, że jest to tylko alegoria lub symbol? Co byście pomyśleli, gdybym wam 
powiedział, że zarówno Moja Krew jak i Moje Ciało wyznaczyły wam drogę wypełnienia misji 
powierzonej każdemu z was? A jeśli mój Duch przepełnia każdego z was - dlaczego nie uznajecie 
siebie za braci, a raczej się brzydzicie? Czy nigdy nie pomyślałeś, że cokolwiek czynisz swoim bliźnim, 
czynisz i mnie? 



31 
 

33 Nie pytaj dalej o ludzkim rodowodzie Jezusa, to nie ujawni ci doskonałości mojego ciała. 
Wniknijcie w wielkie objawienia, których udzieliłem wam wtedy i w obecnym czasie, a zrozumiecie, 
co mówię wam w obecnym czasie. 
34 Nie uciekajcie się do ksiąg świata, które, jeśli nawet mówią o Mnie, nie zostały napisane pod 
natchnieniem Bożym. Pamiętajcie, że to, co pochodzi z ludzkiego umysłu, może zawierać błędy, ale 
to, co pochodzi z Nieba, nie może was zwodzić. Strzeżcie moich objawień z większą gorliwością, niż 
gdybyście strzegli pereł lub diamentów. 
35 Mężczyźni twierdzą w swoich książkach, że Jezus był z Esseńczyków, aby zdobyć wiedzę. Ale ten, 
który znał wszystko i istniał zanim powstały światy, nie miał nic do nauczenia się od ludzi. Boskość nie 
może się niczego nauczyć od człowieka. Gdziekolwiek byłem, to po to, żeby uczyć. Czy może być ktoś 
na ziemi mądrzejszy od Boga? Chrystus przyszedł od Ojca, aby przynieść boską mądrość do ludzi. Czy 
wasz Mistrz nie dał wam tego dowodu, gdy w wieku dwunastu lat zadziwił teologów, filozofów i 
nauczycieli prawa tamtych czasów? 
36 Niektórzy przypisują Jezusowi ułomności wszystkich ludzi i rozkoszują się rzucaniem brudów, które 
noszą w swoich sercach na człowieka, który jest boski i bez winy. Oni mnie nie znają. Jeżeli wszystkie 
cuda natury, które kontemplujecie są niczym innym jak tylko materialnym ucieleśnieniem boskich 
myśli - czy nie sądzicie, że ciało Chrystusa było materializacją wzniosłej myśli miłości waszego Ojca? 
Więc Chrystus umiłował cię tylko z duchem, a nie z ciałem. Moja prawda nigdy nie będzie mogła być 
sfałszowana, ponieważ posiada ona absolutne światło i nieograniczoną moc. 
37 Ukazuję w tym czasie, poprzez te proste i niewykształcone umysły, miłosny i niezapomniany 
dźwięk słów Jezusa, które nie ranią. 
38 Ludzie ośmielili się osądzać, bez szacunku i bez miłości, życie najwyższych istot, które Bóg posłał 
do ludzi, używając Mojego własnego słowa jako podstawy dla swojej sofistyki. Jeśli przy jakiejś okazji 
nazwałem moich uczniów braćmi, to nie był to jedyny raz, ani nie tylko oni, których tak nazwałem. 
Maryja nosiła w swoim dziewiczym łonie Ciało Jezusa. Wybrana Matka, najczystsza Matka, Lilia bez 
skazy była wcieleniem matczynej czułości, która istnieje w Boskości. Dlaczego Jezus, który nazwał 
siebie Synem Bożym, nie powinien nazywać ludzi braćmi, skoro oni też są dziećmi Bożymi? Kiedy w 
końcu osiągniesz niezbędną dojrzałość umysłu, która pozwoli ci na właściwą interpretację znaczenia 
tego, co Boskie i ludzkie? Zrozumcie, że jest to jedyny sposób, aby wiedzieć, gdzie są błędy, a gdzie 
świeci prawda. 
39 Mężczyźni nie mogą powiedzieć wam o mnie więcej prawdy niż ja mogę, nawet jeśli daję wam te 
nauki przez ludzi. Weź pod uwagę, że są w uniesieniu, kiedy przez nich przemawiam. Moja nauka 
zostanie jeszcze zrozumiana, a jej istota, którą jest Prawo, będzie wychwalana przez ludzkość. Zanim 
to nastąpi, nasienie kąkolu zostanie zniszczone. Ale kiedy nazwiesz wszystkich ludzi braćmi? Kiedy 
zobaczysz w nich dzieci swojego Ojca? Jedynym świadectwem, które może was doprowadzić na moje 
łono, będzie to, że potrafiliście być dziećmi Bożymi i braćmi waszych bliźnich. 
40 Ty, który tak bardzo martwisz się o swój dom - dlaczego nie martwisz się w ten sam sposób o 
domu, który musisz przygotować dla swojego ducha w wieczności? Ty, który zapalasz światło w 
swoim domu, abyś nie był w ciemności - dlaczego nie zapalasz lampy w swoim sercu, abyś nie 
mieszkał w ciemności? 
41 Gdy będziecie na to gotowi, będę mówił długo i wyraźnie o trzech "czasach" i siedmiu etapach lub 
epokach, abyście nie pomylili tych dwóch rzeczy. 
42 Oto tu jest Moje słowo objawione i jawne. Zrozum to i pozwól, aby stało się to działaniem. 
43 Jest to chwila łaski, w której światło Mojego Świętego Ducha rozprzestrzenia się we wszystkich 
światach - światło, które jest Boską mądrością dla każdego duchowego stworzenia. A wy, którzy 
słyszycie moje słowo i odświeżacie się mądrością Ducha Prawdy, odkrywacie w tym wszystkim sens 
mojej nauki, przygotujcie się prawdziwie, bo musicie nauczać wielu mojego Prawa. 
44 Moje Prawo jest drogą sprawiedliwości i miłości, na którą ponownie wzywam ludzi, aby rządzili 
rodzinami i narodami z tą miłością i sprawiedliwością, o której wam mówię. Pochodzenie i koniec 
wszystkiego, co zostało stworzone, opiera się na tym Prawie. Jest Moją Wolą, żeby wszyscy żyli w 
harmonii i żebyście rozwijali się duchowo w ramach tego stworzenia, tak jak rozwijają się różne 
królestwa natury, tak żebyście mogli osiągnąć postęp waszego ducha. 
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45 Człowiek jest moralnie i duchowo w stagnacji. Stworzył kult Boga i sposób życia, który uważa za 
najlepszy, a popadł w rutynę, która nudzi i męczy jego ducha i powoduje, że staje się fanatyczny w 
obrzędach i ceremoniach, które zwodzą jego zmysły. Z drugiej strony, rozważmy poziom rozwoju, jaki 
mają królestwa tworzące materialną naturę. Rozpoznaj ich porządek, ich harmonię i ich doskonałość. 
46 Musicie zrozumieć, że wy, obdarzeni duchem, jesteście w stworzeniu najbardziej umiłowanym 
dziełem Ojca, ponieważ On umieścił w was duchową istotę, duchowe cechy i nieśmiertelność. 
47 Dla duszy nie ma śmierci, takiej śmierci, jaką wy pojmujecie, to znaczy ustania istnienia. Śmierć 
ciała nie może być śmiercią lub końcem dla duszy. Właśnie wtedy otwiera swoje oczy na wyższe życie, 
podczas gdy jego cielesna powłoka zamyka to samo w stosunku do świata na zawsze. Jest to tylko 
moment przejściowy na drodze, która prowadzi do doskonałości. Jeśli jeszcze nie zrozumieliście tego 
w ten sposób, to dlatego, że nadal bardzo kochacie ten świat i czujecie się z nim ściśle związani. Jest 
wam przykro opuszczać ten dom, ponieważ uważacie się za właścicieli tego, co w nim posiadacie; a 
niektórzy mają też niejasne przeczucie mojej Boskiej sprawiedliwości i boją się wejść do świata 
duchowego. 
* hiszpańskie "valle" dosłownie oznacza dolinę i często oznacza: poza, (duchowy) świat, siedlisko, 
dom (ziemia), w domu. 
48 Ludzkość zbyt mocno umiłowała ten świat - zbyt mocno, ponieważ ich miłość była błędna. Jak 
wielu zginęło na niej z tego powodu! Jak wiele dusz zmaterializowało się z tego samego powodu! 
49 Dopiero gdy poczułeś, że zbliża się śmierć, gdy byłeś ciężko chory, gdy cierpiałeś, dopiero wtedy 
przypomniałeś sobie, że jesteś o krok od zaświatów, od tej sprawiedliwości, której obawiasz się tylko 
w tak krytycznych chwilach; i wtedy składasz Ojcu śluby, przysięgając kochać Go, służyć Mu i być Mu 
posłusznym na ziemi. 
50 Ból oczyszcza cię, ból jest dłutem, które kształtuje serce człowieka tak, że osiąga ono duchowość. 
Tak, że twój ból nie jest bezowocne, pochodnia wiary musi oświecić cię tak, że może mieć duchowe 
podniesienie i cierpliwość w próbach. 
51 Jesteś najlepszym owocem, który wyszedł ze mnie, z uniwersalnego drzewa. Zawsze wypełniajcie 
moje prawo miłości, abym mógł się w was rozkoszować. 
52 Jeśli opróżnisz kielich goryczy w życiu z powodu swoich bliźnich, daj im z powrotem ten sam 
kielich, ale pełen miodu. Tak jak to uczynił Chrystus, który zebrał tylko ból i gorycz wśród ludzi, 
których tak bardzo kochał, i który, wisząc jeszcze na krzyżu, podczas gdy tłum bluźnił i ofiarował mu 
żółć i ocet, otworzył swój bok jako źródło miłości, aby dać dzieciom swoją krew jako wino 
zmartwychwstania i życia wiecznego. 
53 Drugi raz Mistrz odszedł od swoich uczniów na kilka godzin, a gdy wrócił, zauważył, że rozmawiali 
ze sobą. Następnie zapytał ich: "Czego nauczyliście się z mojego nauczania?". A jeden z nich 
odpowiedział: "Mistrzu, gdy nie ma Cię z nami, badamy Twoje słowa, ale nie zawsze udaje nam się je 
zrozumieć". Wtedy Mistrz rzekł do nich: "Spójrzcie na morze, zobaczcie, jakie jest ogromne. Tak samo 
jest z prawem Ojca. Jest ona początkiem i końcem wszystkich rzeczy stworzonych, ale Ja sprawię, że 
zrozumiecie ją o tyle, o ile będzie to zgodne z Moją wolą." 
54 Na różne sposoby ludzkość kroczy w tej Trzeciej Erze i nie znajduje prawdy. Wysyłam jej 
wiadomości i znaki, ale ona jest ślepa. Wezwania sił natury i wojny nie były wystarczające, aby być 
świadkiem powrotu Chrystusa wśród ludzi. 
55 Jestem wśród nielicznych, nauczających mojego poselstwa o uduchowieniu, które człowiek ma 
poznać w tym czasie. A spośród tych, którzy przyszli Mnie słuchać, wybrałem nowych uczniów, którzy 
będą posłańcami i emisariuszami Mojego dzieła w świecie. 
56 Dlatego widzisz, jak niestrudzenie i wytrwale nauczam Mojego pouczenia; bo zostawię cię silnym. 
To słowo musi być słyszane na całym okręgu ziemi. 
57 Jeśli pracujesz ze szczerością i miłością, wykonasz pracę, która uczyni cię godnym ze mną, 
ponieważ pracowałeś w gorącym wysiłku, aby zasadzić moralność, miłość i duchowość w ludziach. 
58 Sprawię, że twój przykład będzie szanowany i uznawany przez mężczyzn. Wtedy następne 
pokolenia będą niezachwianie podążać waszymi śladami. 
59 Aby osiągnąć pokój, wypełnij moje prawo, wtedy będziesz go miał w swoim duchu, a godzina 
śmierci dla ciała, o której nie wiesz, kiedy nadejdzie, spotka cię w pokoju. 
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60 Czuwaj, uważając, aby nie zanieczyszczać umysłu nieczystymi myślami. Jest to twórcze i jeśli dacie 
schronienie złej idei, będzie to skutkowało ściągnięciem was na niższe poziomy, a waszą duszę 
ogarnie ciemność. 
61 Zwróćcie baczną uwagę na Moje Prawo, bo Ja je w was umieściłem. Czy wiesz dlaczego usunąłem 
symbole materiałów? Bo wy sami jesteście symbolem miłości Ojca. 
62 Bądźcie wewnętrznie przygotowani, ilekroć uczęszczacie na jedną z Moich nauk, a gdy 
otrzymujecie lekcję, zastanówcie się, jak ją wykorzystać, gdyż w przeciwnym razie duchowe nasienie 
w waszych sercach będzie jałowe i nie tylko nie wykorzystalibyście Boskiego nasienia, lecz również 
nie waszego czasu. 
63 Zbierzcie się wewnętrznie, zanim przyjdziecie mnie słuchać, abyście nie opuszczali moich miejsc 
spotkań z tymi samymi utrapieniami, z którymi tu przyszliście. Wtedy będziecie mogli powiedzieć z 
wewnętrzną satysfakcją, że wiedzieliście, jak wykorzystać nauki waszego Mistrza. 
64 Jeśli słuchając nie skupicie się i nie zadbacie o to, by wprowadzić w życie moją naukę, nigdy nie 
będziecie mogli zobaczyć owoców, jakie moje słowo może wydać wśród was. Lecz jeśli, z drugiej 
strony, podejmiecie wysiłek, by wprowadzić w życie moją naukę, zastosujecie ją w swoim 
postępowaniu i będziecie nią żyć, wtedy stopniowo zobaczycie, jak wychodzicie z waszego 
duchowego zastoju i postępujecie na waszej ścieżce ewolucji, ścieżce, która krok po kroku 
doprowadzi waszego ducha do prawdziwej wielkości. 
65 Moje Słowo mówi o miłości, a miłość ta ma się wyrażać w zastosowaniu w waszym życiu 
braterstwa, jedności, równości, harmonii i pokoju. Ale żebyście mogli być natchnieni w 
posłuszeństwie mojemu słowu, musicie najpierw uwierzyć w prawdę mojego objawienia. 
66 Jeśli nie wierzycie mi teraz, gdy objawiam się przez umysł tych istot, to co się stanie, gdy 
przemówię do was przez ducha wielkich natchnionych przyszłych czasów? 
67 Wszyscy pragniecie się zbawić. Wszyscy pragniecie uciec przed pokutą ducha i wszyscy marzycie o 
poznaniu nieba. Lecz mówię wam, że wysiłek, jaki wkładacie w osiągnięcie tego wszystkiego, jest dość 
mały i że często zamiast szukać sposobów i środków, które mogłyby wam pomóc w osiągnięciu tego, 
uciekacie w to samo. 
68 Wierzysz, że niebo jest regionem w nieskończoności i że możesz do niego wejść przez szczerą 
skruchę za swoje przewinienia w godzinie twojej cielesnej śmierci, ponieważ ufasz, że w tym 
momencie znajdziesz przebaczenie i zostaniesz wprowadzony przeze mnie do królestwa niebieskiego. 
To jest to, w co pan wierzy. Ja, z drugiej strony, mówię wam, że niebo nie jest szczególnym miejscem, 
ani regionem, ani domem. Niebo duszy jest jej wysokim światem uczuć i jej doskonałością, jej stanem 
czystości. Od kogo więc zależy, czy pozwolę ci pójść do nieba - ode mnie, który zawsze cię wzywałem, 
czy od ciebie, który zawsze byłeś głuchy? 
69 Nie ograniczajcie już więcej Nieskończonego, Boskiego. Czy nie zdajesz sobie sprawy, że Niebo nie 
byłoby już nieskończone, gdyby było - jak wierzysz - pewnym domem, regionem, czy miejscem? 
Nadszedł czas, abyście wyobrazili sobie to, co duchowe w wyższy sposób, nawet jeśli wasza 
wyobraźnia nie może objąć całej rzeczywistości. Ale powinien się przynajmniej do tego zbliżyć. 
70 Bądźcie zawsze świadomi, że duch, który osiąga wysokie stopnie dobroci, mądrości, czystości i 
miłości, jest ponad czasem, bólem i odległościami. Nie jest ograniczone do mieszkania w jednym 
miejscu, jest w stanie być wszędzie i może znaleźć najwyższą rozkosz w istnieniu, odczuwaniu, 
rozumieniu, kochaniu i byciu kochanym wszędzie. 
71 To jest niebo Ducha! 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 147  
 
1 Przyjmuję mój lud, was, którzy przychodzicie spragnieni dobroci mojego słowa, aby ulżyć smutkom 
życia. Obdarzam was czułością, którą posiada Moje Boskie Serce i błogosławię was. 
2 Teraz jest czas, kiedy dostarczam w tej formie Moje Słowo Prawdy na tę planetę - dolinę boleści, w 
której wy, o ludzkości, cierpicie 
3 Nad waszym ciężkim snem i utrapieniem, przez które przechodzicie, Moje Prawo pojawia się 
jeszcze raz, chcąc was obudzić, oświecić ziemię, zgodnie z Moją obietnicą daną w Drugiej Erze. 
4 Jest napisane, że moje światło będzie świecić na świat, wszystkie dusze będą nawróceni, dzieci i 
starcy będą prorokować, a kobiety i mężczyźni będą mieli duchowe wizje, gdy ludzie osiągnęli wielki 
stopień deprawacji. 
5 Uświadomcie sobie, że jesteście już w tych czasach, kiedy grzech Sodomy i Gomory rozprzestrzenił 
się, kiedy rodzice źle oceniają dzieci, a dzieci powstają przeciwko rodzicom. Właśnie wtedy moje 
światło oświetla cię jak wysublimowana latarnia nadziei, jak promienne słońce przyszłości. 
6 Obiecałem wam, że Mój Promień zstąpi i Moje Boskie Myśli staną się słowami, które pocieszą i 
wzmocnią was w waszym utrapieniu i opuszczeniu, gdy trzej z was zejdą się razem w Imię Ojca. 
Jestem bowiem Boskim "Słowem", które kochało i kocha ludzkość, przed i po śmierci krzyżowej. 
7 Świat jest wstrząśnięty, bo jego myślenie jest chore, a ludzie w ich rozproszeniu nie wiedzą, czy 
jestem Mistrzem, czy nie. Ludzie raz po raz tracili równowagę między sprawiedliwością a prawdą; 
popadali w skrajności. W dawnych czasach czciliście Boga we wszelkiego rodzaju formach 
materialnych, które były przed waszymi oczami: w gwiazdach, w żywiołach i w bożkach zrobionych 
waszymi rękami. Dzisiaj człowiek czuje się wspaniale, wywyższa swoją osobowość, a wstydzi się 
powiedzieć "Bóg". Nadaje Mu inne imiona, aby nie narazić się na szwank swojej pychy, aby nie spaść 
z piedestału swojej pozycji społecznej. Dlatego nazywają mnie: Kosmiczną Inteligencją, Architektem 
Wszechświata. Ale nauczyłem was mówić do Mnie: "Ojcze nasz", "Ojcze mój", tak jak was nauczyłem 
w Drugiej Erze. Dlaczego mężczyźni myślą, że poniżają lub umniejszają swoją osobowość, kiedy 
nazywają mnie "Ojcem"? 
8 Mistrz pyta was, o umiłowani uczniowie: co jest wasze na tym świecie? - Wszystko, co posiadacie, 
Ojciec wam dał, abyście mogli z tego korzystać w waszej wędrówce po ziemi, dopóki bije wasze serce. 
Ponieważ wasz duch pochodzi z Mojej Boskości, ponieważ jest tchnieniem Ojca Niebieskiego, 
ponieważ jest wcieleniem atomu Mojego Ducha, ponieważ wasze ciało również zostało uformowane 
według Moich praw i powierzyłem je wam jako narzędzie waszego ducha, nic nie należy do was, 
umiłowane dzieci. Wszystko, co zostało stworzone, należy do Ojca, a On uczynił was tymczasowymi 
właścicielami tego. Pamiętajcie, że wasze materialne życie jest tylko etapem w wieczności, jest 
promieniem światła w nieskończoności, dlatego musicie dbać o to, co wieczne, co nigdy nie umiera, a 
jest to duch. 
9 Pamiętaj, że wszystkie piękności tego świata są przeznaczone do zniknięcia, aby zrobić miejsce dla 
innych w pewnym momencie. Ale twój duch będzie żył wiecznie, oglądając Ojca w całej Jego chwale - 
Ojca, z którego łona wyszedłeś. Wszystko, co zostało stworzone, musi wrócić do miejsca, z którego 
przyszło. 
10 Miłość Boga jest nieskończona, a im bardziej chcesz ją pomniejszyć, tym większa powstanie przed 
tobą, i tym bardziej natarczywie objawi się na twojej drodze. Chcieliście Go uczłowieczyć, szukając Go 
w różnych postaciach, i czciliście Go w granicach kamiennego sanktuarium wykonanego ludzkimi 
rękami. Lecz powiadam wam: nie szukajcie tak małego Boga. Szukajcie go w wielkości jego Ducha 
Świętego - wywyższonego, boskiego, majestatycznego, jako właściciela wszystkiego, co było, 
wszystkiego, co jest i wszystkiego, co będzie. 
11 Jeśli jeszcze zastanawiasz się w swoim umyśle, czy to możliwe, że promień światła Jezusa z 
Nazaretu oświetla obecnie ten grzeszny świat przez swoje słowo, ten głos prosi cię: Kiedy więc 
powinien przyjść lekarz, jeśli nie wtedy, gdy pacjent jest niebezpiecznie chory? Dzisiaj świat toczy się 
w swoim głębokim bólu, w duszach jest agonia i grzechotanie śmierci. Dlatego jest to właściwy czas, 
który Ojciec wybrał, aby oświecić i podnieść dusze w wypełnieniu proroctw poprzez to przesłanie 
pokoju i miłości. 
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12 Człowiek zapomniał o swoim Stwórcy i chciał żyć tylko dla materii. Dziś przychodzi Mistrz i mówi 
do was: Uczcie się korzystać z władz waszego ducha, aby Pan świata i atomów, chwały 
nieskończoności i tego, czego już w ogóle nie można dostrzec, był także Panem waszych myśli, aby 
świecił i odbijał się w waszym domu światła, a światło to mogło was ogarnąć i oświecić jak wszystkie 
gwiazdy. 
13 Nie pytajcie się więcej, dlaczego jestem z wami. Niech Mój Boski Duch drży z miłości do wszystkich 
stworzeń. podejdźcie do tej duchowej uczty, którą wam daję w tym czasie, do stołu, przy którym 
czułość Moich Słów zaprasza was, abyście weszli pewnym krokiem na drogę do prawdziwego Światła; 
daję wam ucztę miłości, ucztę miłości, ucztę miłości, ucztę miłości Spieszcie się, Moje dzieci, bo za 
chwilę przekażę wam to dziedzictwo. 
14 Słyszę lament umierających i Matki w chwilach smutku i udręki. Odpowiada im mój Duch, który 
jest w każdym miejscu, wewnątrz i na zewnątrz człowieka: Nie bójcie się, słyszę wasze wołanie, oto 
jestem! 
15 Umiłowani uczniowie Trzeciej Ery, zapraszam was, abyście jaśnieli ze Mną, abyście byli Światłem 
świata i Moimi współpracownikami w tym boskim zadaniu uprawy pola siewnego z uduchowieniem, z 
miłosierdziem, ze współczuciem, z miłością, jak was nauczyłem; zapraszam was, abyście byli Moimi 
współpracownikami w tym boskim zadaniu uprawy pola siewnego z uduchowieniem, ze 
współczuciem, z miłosierdziem, z miłością Podlewaj to ziarno łzami współczucia, które wylewasz, gdy 
odczuwasz ból bliźniego, a także łzami skruchy. Zachwycają się moją Boskością i posiadają wzniosłą 
moc głębokiej skruchy i wiary. Nie proszę was, abyście to zrobili krwią z waszych żył, bo to nie ma dla 
mnie żadnej wartości. 
16 Człowiek w swojej ślepocie szuka mnie w błędzie, a jeśli nie uczłowiecza mojej boskości, to 
deifikuje swoje człowieczeństwo. Dlatego mój głos mówi do niego: nadszedł czas, abyś mnie usłyszał i 
poczuł w głębi swego serca. Pamiętajcie, że moja miłość jest zawsze obecna w waszych utrapieniach i 
w waszych radościach. Ale kiedy twoje serce chce mi powiedzieć: "Czułem cię", uciszasz je. Kiedy 
wasz duch pragnie wznieść się ku mnie, powstrzymujecie go ciężkimi łańcuchami waszej ziemskiej 
niewoli. 
17 Nie rozpaczajcie w próbach. Noście swój krzyż z poddaniem, tak jak was nauczyłem go nieść. 
Miejcie wiarę i pamiętajcie, że nic nie pozostaje niezauważone przeze mnie i że wszystko, co istnieje, 
jest policzone, nawet ostatnie ziarenko piasku na morzu i nawet najbardziej odległa gwiazda. Nawet 
moje słowa w Kazaniu na Górze zostały policzone, uderzenia młota, które przeszyły moje ręce i stopy, 
gdy byłem przybity do drewna tortur, ciernie korony, którą ludzkość wcisnęła na moje boskie skronie, 
i moje ostatnie słowa na krzyżu. 
18 Nigdy nie czujcie się pozostawieni sami sobie i nie bierzcie waszego życia na próżno, bo wasze dni 
są tak samo policzone przez Ojca. 
19 Zapomnijcie na chwilę o waszych cierpieniach i bądźcie miłosierni, współczujący i kochający, 
abyście mogli przez siebie wyrazić moc i miłość Ojca. 
20 Jeśli czułeś się zbyt mały dla Boga do czynienia z tobą, mówię ci: Myślisz tak w wyniku swojego 
egoizmu, który nie pozwala ci pojąć wielkości twojego Ojca. Pamiętajcie o wszystkim, co wasi ziemscy 
rodzice robią, by kierować waszymi krokami, gdy jesteście mali, i jak pilnują, by was chronić. Ale 
miłość wszystkich ojców i wszystkich matek ziemi razem wziętych jest tylko słabym odbiciem miłości 
Boga do ciebie. Zrozumcie, jak bardzo wasz Ojciec Niebieski musiał was kochać, aby przyjść na ten 
świat i cierpieć, aby nauczyć was prawdziwej drogi i dać wam życie wieczne. Jesteś najcenniejszą 
istotą, wysublimowanym dziełem jego stworzenia. Chociaż jesteś atomów, jesteś wielki w jego 
oczach. W tobie jego królestwo jest wcielone i wszechświat jest symbolizowany. Możecie odkryć w 
sobie niebo i świetliste słońce, ale nie zrozumieliście, jak się rozpoznać, dlatego mówię wam dzisiaj: 
chwyćcie się mojego słowa, pozwólcie mi rozświetlić wasze wewnętrzne niebo i żyć w was. Niech 
moje dzieła rozkwitną w waszych sercach i przyniosą owoce, aby Ojciec wasz był uwielbiony i aby 
mógł zrealizować swój boski plan zbawienia wszystkich dusz. 
21 Ludzkość, w swoim materializmie, mówi do Mnie: "Czy zatem jest pewne, że istnieje Królestwo 
Ducha?" Ale ja wam odpowiadam, o niewierni, wy jesteście Tomaszami Trzeciej Ery. Litość, 
współczucie, czułość, uprzejmość, hojność nie są cechami materii, tak samo jak nie są nimi dary łaski, 
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które nosisz ukryte w sobie. Wszystkie te uczucia, które są odciśnięte w waszym sercu i umyśle, 
wszystkie te zdolności należą do ducha i nie wolno wam temu zaprzeczać. Ciało" jest tylko 
ograniczonym narzędziem, ale duch nie jest: jest wielki, ponieważ jest atomem Boga. 
22 Szukajcie siedziby Ducha w rdzeniu waszej istoty, a wielkiej mądrości w chwale miłości. 
23 Uczcie się ode mnie, abyście się stali dobrymi siewcami na polach miłości. Właśnie w czasie, gdy 
ludzie nie miłują się wzajemnie i nie są świadomi godziny, w której żyją, przyszedłem do was, 
wypełniając Moją obietnicę. 
24 Uczę was na nowo i budzę wasze uśpione uczucia i zdolności, abyście mogli oddać całe dobro, 
które jest w was, na usługi mojego boskiego prawa. 
25 Koniec mojego głoszenia już się zbliża, a do tego czasu osiągniecie prawdziwe uduchowienie i 
poznanie mojej nauki. 
26 Przejawów, których obecnie doświadczacie, nie będziecie już więcej świadkami. Były one tylko 
przygotowaniem do mojego bezpośredniego duchowego połączenia z wami. 
27 Ilekroć twój duch wznosi się do mnie, prawdziwie odczujesz moją obecność. 
28 Nadszedł już czas, aby moja praca stała się bardziej znana. Ale wasza nieśmiałość nie pozwoliła na 
to. Często boisz się mówić. Ale po 1950 roku moja praca będzie znana i rozumiana na całym świecie. 
29 W mojej pracy jako nauczyciel w tym czasie byłem wspomagany przez świat duchowy, który 
pozostawił wśród tego ludu przykład braterstwa, wzniesienia i spełnienia. Teraz musisz postąpić 
podobnie. 
30 Moje Słowo walczyło przeciwko waszemu fanatyzmowi religijnemu. Z miłością przekonałem cię, że 
twój duch, w rozwoju, który osiągnął, może zrezygnować z wszelkich zewnętrznych form kultu i 
rytuałów. 
31 Chciałem was pozostawić zjednoczonych jako braci i siostry, gdyż zbliża się czas walki i chcę, 
abyście osiągnęli stałość ducha i siłę moralną. 
32 Pamiętajcie, że na waszej drodze napotkacie obrazy nędzy, bólu. Spotkasz tu żywych trupów i tych 
opętanych przez ciemność. Ujrzycie tych, którzy mają skamieniałe serca i którzy padli ofiarą swoich 
namiętności. 
33 Mówię wam nawet teraz: Nie bójcie się do nich pójść. Jeśli wasze ciała cierpią na choroby, które są 
dla was odrażające lub zaraźliwe, nie bójcie się zarazy ani chorób duszy. Nie zapominajcie i nie 
wątpcie, że jesteście chronieni przez moją łaskę, aby i to było kolejnym świadectwem dla 
niewierzących. Szukajcie chorych i potrzebujących i prowadzić ich do Lekarza Lekarzy przez elewacji, 
rady i modlitwy. Jeśli to uczynicie, udźwigniecie dary, które wam powierzyłem. 
34 Nadal macie wiele do zmagania się z samym sobą, aby osiągnąć rozwój waszej duszy. Musicie 
zwiększyć swoją wolę służenia Mi w waszym bliźnim. 
35 Zjednoczcie wyniki waszych badań i waszą interpretację mojego słowa, aby wasz sposób 
oddawania czci Bogu i wasze dzieła były jednakowe wśród wszystkich. 
36 Kiedy ludzie do ciebie i zapytać, co twoje wyobrażenia są oparte na, masz pokazać im tę stronę 
Bożej miłości przez swoje prace, słowa i pisma. 
37 Zadanie to powierza się uczniom Ducha Świętego. Pracuj, a zobaczysz, że twoje wysiłki zostaną 
ukoronowane. 
38 Widzę w waszych duszach pragnienie poznania Poza. Nie jesteście już zadowoleni z życia i 
zajmowania się tym, co należy do tego świata. Ból, łzy, próby rozczarowały was, oderwały was od 
tego, co materialne i postawiły was na drodze duchowej ewolucji w górę. 
39 Wznieście się na skrzydłach modlitwy do krain ducha, abyście tam mogli nasycić się pokojem i 
światłem. 
40 Nadajcie moim naukom ich prawdziwe znaczenie, nie zapominając, że ludzie, którymi posługuję 
się, aby do was mówić, są tylko narzędziami mojej Woli. 
41 Jesteście przed ołtarzem Mądrości, którego stróżami i odpowiedzialnymi was mianuję. Strzeżcie 
się, aby nie został sprofanowany, ale strzeżcie się popadnięcia w bigoterię, bo widziałem wielu takich, 
którzy są jak białe grobowce, pokazując swoją czystą biel na zewnątrz, ale wewnątrz kryją tylko 
zgniliznę. 
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42 Wy, którzy pracujecie na Moim polu, będziecie nosić Moje słowo ze sobą jak ziarno, siejąc je i 
pielęgnując, jak was nauczyłem. Będziecie naśladowcami moich uczniów Drugiej Ery i będziecie głosić 
moją Ewangelię w różnych narodach. 
43 Jak bardzo będziecie musieli się zmagać, aby zmiękczyć twarde ludzkie serce, i jak będziecie 
musieli wytrzymać próby, aby znaleźć wiarę! Tylko wiara i wytrwałość w mojej nauce doprowadzi was 
do zwycięstwa. Jeśli staniesz się słaby, będziesz miał przegapił tę okazję, aby zapisać się, i będziesz 
nosić w swoim duchu ból, że poddał się wpływowi niewierzących. 
44 Posłusznie usłuchaliście wezwania, które skierowałem do was, abyście przyszli do Mnie, a 
przybyliście tutaj (duchowo) chorzy, obnażeni i głodni. Szukaliście mnie, nie wiedząc, jaki jest 
najlepszy sposób pokazania się przed waszym Ojcem. Lecz Ja wam mówię: przyjdźcie jako uczniowie, 
moje dzieci, i pozostańcie ze Mną. 
45 Nawet zanim złożysz swoją prośbę, wiem, o co chcesz mnie prosić, czego ci brakuje, ale Ja daję ci 
tylko to, co jest dla twojego dobra, bo ty sam nie wiesz, co jest dla ciebie korzystne. Jeśli zaufacie Mi i 
zgodzicie się z Moją Wolą, dam wam to, czego wam brakuje, a wasze serce powie wam, że to, co 
otrzymujecie, jest tym, czego potrzebujecie, i wtedy dacie Mi prawo kierowania waszym losem. 
46 Nie żądam od Ciebie żadnej zapłaty za moje świadczenia. Kocham cię i wykonuję tylko swój 
obowiązek jako ojciec. Z drugiej strony, jeśli świat udziela ci łaski, to nie czyni tego, aby złagodzić 
twoje karcenie, ale aby przyciągnąć podziw, aby ściągnąć na siebie chwałę, a ta poniżająca 
dobroczynność nie jest zasłużona. Nauczyłem was niepozornej miłości, uczynków współczucia, które 
czczą tego, kto je wykonuje i tego, kto je otrzymuje - tych uczynków, które dotyczą tylko dwóch serc, 
a mają na celu ukojenie i pocieszenie, a ich jedynym świadkiem jest moja Boskość. 
47 Wy wszyscy, którzy idziecie za mną, szukajcie nadziei zbawienia i nagrody za wasze trudy w życiu 
przyszłym. Wtedy, pełni ufności, będziecie cierpliwi w próbach, zgodni na zadośćuczynienie, a co 
więcej, będziecie szczęśliwi, ponieważ będziecie mogli spłacić stare długi, naprawić błędy i uwolnić 
się od ciężkich przewinień. 
48 W tej chwili czujecie się podniesieni na duchu, bo ucztujecie na moich słowach. Nie masz przede 
mną żadnych tajemnic, zaproś mnie do swego serca, abym poznał wszystko, co w nim jest; a ja 
zostawiam w nim, jak w więdnącym kwiecie, moje słowo miłości, które jest ożywczą rosą. Tak jak 
przygotowaliście się dzisiaj, tak będziecie to robić zawsze. Zachowajcie moje nauki w waszej pamięci i 
zgłębiajcie je, a potem działajcie według nich. 
49 Nie myślcie, że służąc innym poniżacie siebie i osłabiacie swoją osobowość. Już wam mówiłem, że 
lepiej jest dla was dawać niż otrzymywać, a jeśli dacie część swojego dziedzictwa, zgromadzicie dzieła 
o prawdziwej wartości dla waszej duszy. To, co ci dałem, nie jest tylko twoje. Uczyniłem was 
powiernikami wielkiego bogactwa darów duchowych, abyście mogli udzielać ich swoim bliźnim. 
50 Ten głos, który słyszysz, jest tym samym głosem, który słyszeli pierwsi mieszkańcy ziemi, tym 
samym głosem, który słyszał lud Izraela w swoich początkach i który przyprawił Mojżesza o drżenie; 
czy nie rozpoznajesz go po jego istocie? Czy nie rozpoznajesz go po jego naturze? 
51 Kiedy będziecie gotowi komunikować się ze mną z ducha na ducha, spełnią się te słowa proroków, 
które mówiły: "Mężczyźni i kobiety wejdą w życie duchowe, które do tego czasu było nieznane, ich 
oczy będą patrzeć poza to, co ziemskie, i wszystko się zmieni." Jesteście wśród tych, którzy zostali 
wezwani, aby być świadkami początku nowej ery, która doprowadzi ludzkość do rozpoznania 
prawdziwego celu, dla którego została stworzona. W tym czasie będę kochany i znany przez Moje 
dzieci, a one będą się wzajemnie miłować. To jest cel, który wskazałem człowiekowi i do którego on 
dojdzie. Ogłaszam to wam nawet teraz. 
52 W obecnym okresie przyjdźcie do Mistrza Mistrzów, odpocznijcie od ziemskiego trudu pod 
listowiem Drzewa Życia. Karmcie się Chlebem Życia Wiecznego i ugaszcie pragnienie krystalicznymi 
wodami, które wylewam strumieniami na waszego ducha. 
53 Przyjmuję was, aby dać wam moje ciepło jako Ojciec, moje pouczenie jako Mistrz i balsam 
uzdrowienia jako Lekarz wszystkich lekarzy. Wszystko znajdziecie we Mnie i nie będziecie mieli 
powodu do narzekań, bo Ja was nie opuszczę. Jak złodziej podchodzę na palcach do twego serca i 
cicho odświeżam się w nim, gdy znajduję cię przygotowaną. Kiedy medytujesz nad Moim Dziełem, 
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uczę twojego ducha obcowania z Moją Boskością w twojej modlitwie. Wtedy ujawniam wam prawdę 
i daję wam wszystko, czego potrzebujecie na waszej drodze. 
54 Nadejdą trudne czasy dla was i dla ludzkości, czasy wielkiego nieszczęścia i jeśli nie jesteście 
przygotowani, staniecie się słabi w swojej wierze i zaufaniu do tego co wam mówię w tym czasie. W 
przyszłości zobaczycie, że Moje proroctwa się wypełnią. Pamiętajcie, że was nie oszukuję. Zachęcam 
was w waszych dobrych intencjach i mówię wam: Idźcie tą drogą. Ale jeśli przyjdzie ci do głowy zła 
myśl, mówię ci: Trzymaj się z dala od tej drogi. Zrób to i powstrzymaj się od tego. Wskazuję wam 
najlepszą drogę i mówię wam: Jedzcie z tego owocu, a drugiego sobie odmawiajcie, bo ten jest dobry, 
a tamten was zatruwa. 
55 Dlaczego więc twoja wiara w moją Boskość nie zapala się mocniej? Dlaczego nie pozwalacie się 
prowadzić mojemu słowu? Czy znajdziesz niegodziwość w nim i złe wskazówki dla Ciebie? - Nie, 
mówicie mi to w swoich sercach. Prawdę mówiąc, to twój duch przemawia do mnie, wyznaje mnie, 
przepasuje się moją siłą i nasyca moją mądrością, bo dobrze wie, kim jest ten, który go uczy i mu 
rozkazuje. 
56 Zwracam się do twojego ducha, to jest ten, którego nazwałem, na mój głos jest słyszalny duchowo 
w całym wszechświecie, wzywając każdego ducha. Nastał czas, gdy wszyscy powinniście przypomnieć 
sobie duchowe nauki, które zostały zapomniane w sercu człowieka. 
57 Moją wolą było wylanie światła Ducha Świętego w strumieniach, aby świat poznał z całą jasnością 
drogę, która prowadzi do uduchowienia, do dalszego wznoszenia się i postępu tej ludzkości - drogę, 
którą wskazuję wszystkim, nie czyniąc żadnych różnic, drogę, na której nie ma światowych 
przyjemności, ani materializmu, drogę bez podstawowych namiętności, bez konfliktów materialnych, 
a która prowadzi tylko do Boskiego celu, celu duchowego. 
58 Ale kim są ci, którzy będą kroczyć tą drogą? Będzie to ten, kto chce uwolnić się od materializmu, 
ten, kto chce iść drogą duchowego wypełniania obowiązków, ten, kto chce być Moim sługą, Moim 
towarzyszem. Mam bowiem ziemie, a do nich przyjdą wszyscy, którzy chcą służyć ludziom, bo gdy 
służą ludziom, służą mnie. 
59 Zrozumcie Moje natchnienie i Moje Boskie pragnienie, byście krok po kroku przygotowali się i 
mogli przyjąć to, co mam do dania każdemu z was w tej Trzeciej Erze. Obecnie bowiem udzielam 
wielkich zleceń, przekazuję duchom ich dziedzictwo i działam na ich ciała, aby duch i materia mogły 
wznieść się razem w wypełnianiu swojej misji. 
60 Czynię cię twierdzą wśród narodów świata. Przez ciebie będę wysyłał wiadomości do kłopotliwych, 
będę powstrzymywał rozpętane siły natury. Przez jednego z Moich sług, który ma w swoim duchu 
trójkątny symbol Mojej Boskości i który wznosi się w swojej modlitwie, powstrzymam chaos, który 
ogarnia ludzkość. 
61 Nadal będę was przygotowywał i dawał wam światło, abyście nauczyli się rozumieć moje nauki i w 
ten sposób stopniowo osiągali szczyty duchowej wiedzy. Powierzam wam istotę mojego słowa, moją 
mądrość, abyście jutro stali się wielkimi interpretatorami mojego słowa. 
62 Eliminuję wasze błędy, waszą ignorancję, wasze duchowe opóźnienie. Daję wam nową możliwość 
zbliżenia się do mnie przez wiedzę, przez światło przekonania, i wtedy będziecie mogli bronić siebie i 
mojego Dzieła. Mojego prawa, które dałem wam w trzech okresach czasu, nie będziecie już ukrywać. 
Prawo to będzie dane ludowi w całej jego czystości, prawdzie i mądrości, bo każdy, kto wypełnia to 
Prawo, zostanie odnowiony w krótkim czasie. Ten (nowy) naród izraelski będzie wyposażony przez to 
samo i będzie ludem, który pouczy każdego, kto znajdzie się na jego drodze, aby się oczyścił. 
63 Umiłowany ludu, Ja zawsze objawiałem się w Mojej mocy, w Mojej światłości i w Mojej mądrości, 
a jeśli ludzie nie widzieli Mnie takim, jakim jestem, to dlatego, że nie zastanawiali się nad Moją 
wielkością, ani jej nie oglądali. Oni tylko dostali się do zamieszania w tej sprawie; ich umysł był 
zachmurzony i nie znaleźli rozwiązania dla swoich sprzecznych idei. Ale nadejdzie czas, kiedy wszyscy 
poczują i zobaczą mnie - w Boskości, w Czystości, w Niewidzialności, w Duchowości. 
64 Nabądźcie zasługi przez uczynki, które was wywyższą i uczynią was godnymi przede Mną, bo 
według waszego przygotowania zbliżycie się do Ojca. 
65 Dlatego mówię wam, abyście się przygotowali, bo musicie przyjść do Ojca, a ja nie chcę, abyście 
się stawili z plamami waszego grzechu. 
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66 Daję ci broń miłości. Z tą bronią będziecie w stanie pokonać wszystkie przeszkody, będziecie w 
stanie wyeliminować wszystkie błędy, nienawiść i złą wolę. Z miłością będziecie mogli dokonywać 
wielkich dzieł. Chwyćcie za tę broń, gdyż to nią prowadzę ludzi, to nią walczę w tej Trzeciej Erze i to 
nią, zgodnie z Moją Wolą, będziecie dokonywać dzieł godnych podziwu wśród waszych bliźnich. 
67 Ludzie, słuchajcie mnie i idźcie za mną, zlikwidujcie mocą, którą wam dałem, wszystko, co się 
sprzeciwia waszemu krokowi, a na końcu waszej drogi będziecie zwycięzcą, będziecie wojownikiem, 
który triumfuje w walce. Bo nawet jeśli jeszcze nie jesteście w wielkiej konfrontacji, jutro na pewno 
będziecie, a wtedy, rozumiejąc powierzoną wam misję i znając w pełni swoją odpowiedzialność, 
wyruszycie i wstrząśniecie wszystkimi, przekażecie Dobrą Nowinę Mojej nauki, która doda odwagi 
sercom ludzi, aby powstali i poszli za wami waszą drogą. 
68 Obecnie uczę was, jak walczyć i jak odnosić zwycięstwa, abyście mogli przynieść ten przykład 
swoim bliźnim. 
69 Jesteście pod osłoną drzewa, jecie najsmaczniejsze potrawy, których żaden człowiek nie mógłby 
wam zaoferować. Mistrz jednak może wam go dać, bo Ja nakryłem do stołu i przygotowałem owoce, 
a Eliasz zgromadził was, abyście byli nasyceni, dla orzeźwienia i odżywienia waszego ducha i 
wzmocnienia waszego ciała. 
70 Przyszedłem ponownie jako wielki wojownik, walczący o zbawienie mojego ludu. Pojawiłem się w 
najgłębszych ciemnościach, aby je rozproszyć światłem mojego Ducha Świętego, aby mój lud mógł 
mnie ujrzeć w całej mojej chwale, w całej mojej mocy. 
71 Już w Drugiej Erze mówiłem do was w przypowieściach i w alegoriach, a teraz moją wolą jest, aby 
znaczenie mojego słowa stało się bardziej zrozumiałe na ziemi, abyście wszyscy mogli mnie 
zrozumieć. Bo powiedziałem wam, że w owym czasie ujrzy mnie każde oko grzeszne i nie grzeszne. 
Teraz wielkie tłumy usłyszą moje słowo, zachwycą się moimi cudami, a ich umysły będą w stanie 
doskonale pojąć moją naukę. Ja oświecam umysły niewykształconych, aby mogli zgłębić moje słowo. 
Dlatego oczyszczam was ze wszystkiego, co mogłoby was zmylić, abyście swoim wolnym umysłem, 
wyćwiczonym przez moje światło, mogli uczynić istotę mojego słowa waszą własną i uczynić ją znaną 
wszędzie, jak jest moją Wolą. 
72 Uczeni ze swoimi budowlami doktrynalnymi, zgodnie ze swoją wolną wolą, stworzyli wiele dróg 
prowadzących ich ducha do Mnie. Ale mówię wam, że pozwoliłem ludziom na to wszystko, aby po 
szukaniu mnie w swoim materializmie zatrzymali się i zastanowili nad tym, co duchowe, bo 
zapomnieli, że mają ducha, który jest częścią mojego Ducha. 
73 Walczę z zamętem i błędem, któremu uległa ludzkość, ufając jedynie materii i żyjąc dla niej. 
Dlatego pojawiłem się w całej pokorze w tej Trzeciej Erze, by żyć z wami - teraz już nie fizycznie, lecz 
duchowo, byście stali się podobni do mnie i coraz bardziej budzili swojego ducha, a dary, które 
posiada, rozwijały się w nim i ujawniały się poprzez ciało. Chcę bowiem mieć lud mocny, w którym 
pokładam całą Moją ufność, któremu powierzam wielkie misje, wielkie zlecenia - lud, który nie 
słabnie przy pierwszej próbie ani nie wzdraga się przed intruzem; który uważa nieprzyjaciela za brata 
niedoświadczonego i nieświadomego w dziele Pana, tak że podchodzi do niego bez lęku i uczy go z 
bezgraniczną miłością i uczynnością, upominając go, prowadząc, przemawiając do jego ducha, do 
jego serca. 
74 Moja walka jest wielka, bo chcę widzieć naród, który czuje się odpowiedzialny za swoje czyny, 
naród aktywny, w którym odbijają się dobre uczynki, miłość, pokora, uznanie Mojej Boskości, 
zrozumienie trynitarnego maryjnego dzieła duchowego. Lud, który chwyta jedynie za broń miłości, 
miłosierdzia, światła. Tak chcę widzieć Mój lud, tak chcę zostawić go wyposażonym na czas po 
zakończeniu Mojej manifestacji poprzez ludzki umysł w roku 1950 - data określona przez Moją 
Boskość; a ponieważ Moje słowo nie może być cofnięte, w tym czasie zakończę Moją manifestację 
poprzez ludzki umysł. 
75 Nie powinniście lekceważyć tego przeznaczenia, ani starać się zatrzymać mój promień wśród was i 
mój świat duchowy przy sobie. Bo biada, biada wam, jeśli to zrobicie! Bo wtedy nie będzie to mój 
duch, nie będzie to mój promień, który was oświeca. Po 1950 roku będę się przekazywał każdemu, 
kto umie się duchowo przygotować, każdemu, kto się uduchowi, aby mógł obcować ze mną z ducha 
na ducha. Wtedy bowiem moje natchnienia będą przyjmowane przez wszystkich, nie tylko przez tych, 
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których nazwałem podnóżkami - nie, moje natchnienia będą przekazywane w swej prawdzie i w swej 
istocie przez wszystkich, bo taka jest moja wola. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 148  
 
1 Odciśnijcie głęboko w waszych umysłach moje słowa, bo każde z nich stanowi część księgi, którą 
stawiam wam w tym czasie, w której możecie się uczyć i dzięki której będziecie mogli później nauczać 
waszych bliźnich. 
2 Nie masz jeszcze całej mądrości w swoim umyśle, ani całej łaski w swoim duchu. Dlatego konieczne 
jest, abyście przyjęli moją naukę. Moja droga nie jest kwiecistą ścieżką, ale drogą walki i wielkich 
prób. Dlatego proszę was, abyście się modlili i medytowali, abyście mogli mnie zrozumieć. 
3 Ludzkość uzna za Moich apostołów tych, którzy z pokorą przynoszą im Moją Naukę. Chcę 
sprawiedliwości i prawości we wszystkich waszych działaniach, abyście mogli być szanowani. Zbliża 
się wojna idei, która wybuchnie we wszystkich narodach. Każdy z was będzie żołnierzem, ale do 
obrony tej sprawy będziecie używać broni miłości, perswazji i miłosierdzia. Wielu będzie 
zdezorientowanych, gdy usłyszą wasze świadectwo i powiedzą, że niemożliwe jest, by Boski Mistrz 
przemawiał do ludzi. Następnie jednak wyjaśnisz moją Naukę o miłości za pomocą nauk, które 
otrzymałeś. Moje światło zstąpi na ciebie i będę mówił przez twoje usta. 
4 Bardzo niewielu jest tych, którzy walczą o ideał duchowy w tych czasach, gdyż ludzkość straciła 
wrażliwość i zapomniała o obowiązkach wobec swego Boga. 
5 Widzę dzieci bez radości, bez pokoju, jak wypełniają swoje umysły z wiedzy materialnej i nie 
nauczyli się niczego z duchowych praw i sił, a ich strapiony duch prosi, błaga o miłosierdzie, ale jego 
prośba nie jest wysłuchana. Ich rodzice nie są przygotowani, by ich pouczać. Kobiety prosiły Mnie o 
dar macierzyństwa, którego nie udzieliłem wszystkim, nie biorąc pod uwagę swojej 
odpowiedzialności, i jakie są tego konsekwencje? - nie byli w stanie pouczać swoich dzieci, nie 
formowali ich serc, ani nie oświecali ich umysłów, i nie mogło się to rozwinąć 
6 Wy, którzy budujecie obecny świat, przejdziecie przez wielkie trudności, ale owoce waszych 
wysiłków będą zbierane przez przyszłe pokolenia. Pozostaw im dziedzictwo wiary i głębokich 
przekonań, pomóż im wznieść się w górę poprzez swoje dzieła miłości. 
7 Słyszeliście wezwanie Mistrza, który czeka na was ponownie, aby dać wam swoje słowo, które jest 
boską pieszczotą. nie tylko ci, którzy przyszli pierwsi, otrzymali tę łaskę, nawet ci ostatni są godni 
otrzymać tę naukę, która rozwinie pojęcie Boga, jakie ludzkość posiadała Powiedziałem wam, że 
byłem z wami przez cały czas, ale zaprawdę powiadam wam: dzięki wierności "pierwszych", którym 
dałem pierwsze pouczenia, wy dostąpiliście łaski jako "ostatni". 
8 Moje Słowo dzisiejsze jest takie samo jak to z czasów minionych, tylko forma przejawiania się jest 
inna. jutro nie będę już do was mówił w takiej formie, w jakiej mówię do was teraz. Zwyczaje ludów 
będą się zmieniać z powodu tej właśnie ewolucji, ale zawsze bądźcie przygotowani na otrzymanie 
wiadomości, które wasz Pan wam przyśle. Chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że zawsze będę z wami. 
9 Moje manifestacje w tym czasie były i będą nadal powodem do dyskusji w kościołach i sektach. ale 
spirytualizm zwycięży, ponieważ jego czystość sprawi, że wielkość Mojego dzieła stanie się 
namacalna, a wy będziecie świadczyć o tych naukach swoim sposobem życia, który będzie 
przykładem i nauką dla waszych bliźnich.  
10 Czasami powtarzam Moje instrukcje, aby odcisnąć je niezniszczalnie w waszych sercach i w nich 
odkryjecie ślad Mistrza. 
11 To przesłanie jest dla wszystkich społeczności, nie tylko dla tych, których nazywacie spirytystami. 
12 Istota tego Dzieła będzie fundamentem, na którym opierać się będą wszystkie prawa, i w ten 
sposób świat wejdzie w okres zrozumienia, braterstwa i odbudowy. Tylko z bronią miłości ludzie będą 
mogli przełamać bariery, które ich dziś dzielą. Tylko dzięki tym zasadom władcy narodów będą w 
stanie zjednoczyć ludzi tego czasu. Wówczas zobaczymy, jak silni wyciągają rękę do słabych, a ci 
ostatni pomagają mocnym zmartwychwstać, zjednoczeni w jednej rodzinie: rodzinie Chrystusa, która 
zna swoje przeznaczenie i cel, jaki ją czeka - wieczność. 
13 Moi uczniowie nie są sami w szerzeniu mojej nauki; moje duchowe zastępy są również 
rozproszone po całym świecie, pracując nad umysłami i sercami ludzi, aby posunąć naprzód moje 
dzieło wśród ludzi. 
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14 Oczy wasze nie będą już widzieć realizacji tych proroctw, ale będzie wam dane oglądać 
przygotowane pola i rozrzucone nasiona, które wykiełkują w umysłach przyszłych pokoleń. W ten 
sposób świat pójdzie swoim torem, uznając najwyższą władzę Stwórcy, bez którego woli nawet liść 
nie porusza się na drzewie. 
15 Przygotujcie się, bo wkrótce przejdziecie przez czas wielkich wydarzeń duchowych. Do tej pory był 
to tylko etap przygotowań, ale teraz nadchodzi czas konfrontacji ze światem, który uparcie trzyma się 
swoich idei, swoich koncepcji, kultów i doktryn. 
16 Idźcie i mówcie o mojej pracy, w której wszyscy będą mogli mnie znaleźć, którzy mnie szukają. 
Nikomu nie będę dawał pierwszeństwa. Dlatego ogłaszaj, że Mistrz czeka na wszystkie swoje dzieci, 
że nikt nie będzie się spóźniał z przyjściem do moich drzwi, bo zbawienie wszystkich musi się 
dokonać. 
17 Zaprawdę powiadam wam, świat jest przeciwko wam, a na to przygotowuję was, abyście 
wiedzieli, jak bronić sprawy waszej wiary orężem miłości i miłosierdzia. Mówię wam, będziecie 
zwyciężać, nawet jeśli wasze zwycięstwo nie jest znane. Teraz wasza ofiara nie będzie ofiarą krwi, ale 
nadal będziecie doświadczać oszczerstw i pogardy. Ale Mistrz będzie tam, aby cię bronić i pocieszać, 
bo żaden uczeń nie będzie opuszczony. 
18 Nosicie symbolicznie krzyż cierpienia, który zawsze będzie wam przypominał ten, który Ja niosłem 
za wasze winy; a nawet jeśli nie poniesiecie męczeństwa za Moją sprawę, to i tak będziecie 
praktykować wyrzeczenie. 
19 Ułatwię ci ten krzyż, bo jako Boski Wspomożyciel pomogę ci wspiąć się na górę twego życia, aż 
dojdziesz do zasłużonej obecności twego Pana. 
20 Słuchajcie uważnie słowa mego, bo ono jest pokarmem, który was żywi. Nie narzekajcie już na 
głód i biedę, bo Ja was podtrzymuję i daję wam siłę. 
21 Do wszystkich, którzy przynoszą przede Mną swoje małe dziedzictwo na ziemi, oczekując ode 
Mnie słowa zachęty, pocieszam ich tymi słowami: "Bądźcie zadowoleni z tego, co macie teraz, i nie 
szukajcie dóbr doczesnych, szukajcie życia wiecznego. Czyńcie dzieła, które trwają, budujcie na 
niewzruszonych fundamentach wiary i miłości, a będziecie mieli pokój na świecie. Resztę dam wam 
na wierzchu, a żadne z Moich dzieci nie zginie. Jeszcze raz powtarzam wam te słowa: "Ptaki nie sieją, 
ani nie żną, ani nie tkają, a jednak nie brak im pożywienia i schronienia." 
22 Do dziś studiujecie ze mną jako uczniowie i studenci, ale przyjdzie dzień, kiedy opuścicie tę ziemię i 
zaniesiecie moje słowo miłości do innych miejsc, a czyniąc to, rozpalicie ogień miłości w wielu 
sercach, które mnie wzywają i które w milczeniu oczekują godziny mojego powrotu, aby zabrać się do 
pracy. Chętnie pomogą Ci w Twojej pracy. Idźcie naprzód jako dobrzy siewcy. Zdobądź dla mnie jak 
największą liczbę serc. Każdy zostanie przyjęty jako nasienie od Ciebie. Grzesznicy, których 
nawrócicie, chorzy fizycznie lub psychicznie, których uzdrowicie, będą zasługami, które przybliżą was 
do mnie. 
23 Przynieście moje słowo jako ziarno życia, strzeżcie go i dopilnujcie, aby zakwitło w waszym duchu i 
w tym, który je otrzymuje. Czuwajcie nad tym samym i nad tymi, którzy otrzymali nasienie, aby wasze 
dzieło było sprawiedliwe. Co stałoby się z nasionem, gdyby zostało porzucone w czasie kiełkowania 
lub rozwijania się? 
24 Afekt serc, które są daleko od Ciebie przez swoją modlitwę. Polećcie światu duchowemu wszystko 
to, co jest poza waszą bezpośrednią sferą działania, a wtedy te istoty doprowadzą waszą pracę do 
końca i zapanuje ład, harmonia i spełnienie. 
25 Wszystkie wasze czyny i misje będą znane waszym współczesnym i tym, którzy dopiero przyjdą. 
Uważajcie więc, aby wasze kroki były oświetlone światłem mojej nauki. 
26 Wybrane duchy są rozproszone po całym świecie i widziałem w nich strach przed naruszeniem 
Moich praw. Chcą pracować tak, aby ziemia była wypełniona posłusznymi istotami, które mnie czczą, 
chwalą i duchowo jednoczą się ze mną. Sprawię, że będą nieustannie słyszeć mój głos, będę ich 
pouczał i prowadził tak, aby pamiętali o przykładzie swego Mistrza. 
27 Wszystko we wszechświecie jest premedytowany w sposób doskonały. Wszędzie są pionierzy i 
prorocy, którzy zainspirowani przeze mnie wypełniają swoją misję. Pracuj duchowo i fizycznie tak, 
abyś żył w harmonii z prawami, które tobą rządzą. W obu rodzajach pracy otrzymacie sprawiedliwą 
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zapłatę. Ale nie pozwólcie, aby dzieła miłosierdzia lub wygody opłacały was w formie materialnej, ani 
nie żądajcie duchowej nagrody za pracę, którą wykonujecie na ziemi. 
28 Dopilnujcie, aby wasza wiara umacniała się, tak abyście czynili uczynki godne waszego ducha. 
Miejcie wiarę w siebie i mówcie w imię moje, bo nie wasze słowa, lecz moje sprawię, że wyjdą z 
waszych ust, abyście czuli, że jestem z wami. 
29 Wy wszyscy macie dla mnie dar i pokornie mi go ofiarujecie: Niektórzy mają głębokie wyrzuty 
sumienia z powodu swoich przewinień, inni cieszą się, bo wykonali dobre dzieło. Niektórzy z was 
mają pragnienie, aby się na mnie oprzeć. Ufaj, że pójdziesz naprzód, bez względu na to, jak trudne 
może być twoje przedsięwzięcie. Czytam wasze serca i niektórym udzielam łaski, a od innych 
przyjmuję hołd. 
30 Módlcie się i przygotujcie wasz dom, aby był świątynią, wtedy pod tym dachem chorzy będą 
uzdrawiani, a dusze cierpiące odzyskają zdrowie; chleba i schronienia wam nie zabraknie. Wysłałem 
cię, abyś przyniósł pociechę i miłosierdzie wśród ludzi, i ten pokój, który daje wypełnienie zadania. 
Jeśli po oddaniu tego, co posiadacie, zbieracie niewdzięczność, postawcie się ponad bólem. Czerpcie 
siłę ze Mnie, a Ja dam wam cierpliwość i uległość. 
31 Miejcie pokój w sercu, a będziecie pracować z radością, będziecie cnotliwi w waszych działaniach, 
abyście umieli rozdzielać tę łaskę w waszym otoczeniu. Walczcie z wojną, oczyszczajcie środowisko, 
pracujcie nad budową rodzin i narodów, a wkrótce ujrzycie światło nowego dnia dla ludzkości. 
32 Wtedy zobaczycie ludzi, którzy przychodzą do mnie z pragnieniem miłości i miłosierdzia, 
pojednania i pokoju, błagając o boskie światło, aby już nie błądzić. Zaufają mi i będą oczekiwać ode 
mnie życia i umocnienia oraz uznają mnie za Ojca. 
33 Strzeżcie tej nauki, która zawiera moje objawienia, proroctwa i wyroki, które wam daję w tym 
czasie. Odkryj także jego (duchową) istotę, która jest pokarmem dla ducha. Uważajcie na nią, gdyż 
stanowi ona część "Księgi Prawdziwego Życia", którą otworzyłem w szóstym rozdziale. Gdy dokładnie 
przestudiujecie jego lekcje i zaczniecie je wprowadzać w życie, powinniście zmienić swoje życie, żyć 
prosto, kochać wszystkie Moje przejawy, być zawsze w jedności ze Mną i położyć podwaliny pod 
powstanie nowego świata, który będzie rządził się Moimi prawami, w którym będę czczony i znajdę 
posłuszeństwo. 
34 Gdy świat zrzuca na twoje serce ciężar swoich kłopotów i brak zrozumienia, przyjdź do Mnie, a Ja 
cię wzmocnię i uleczę twoje rany. Czujcie się dziećmi przede mną, choć żyjecie już długo, i 
odpoczywajcie w pokoju mojego Ducha. 
35 Na świecie, w którym żyjecie, nie ma ani jednego serca, które by nie cierpiało. Wszyscy obecnie 
przemierzacie swoją własną drogę pasji, lecz nie nauczyliście się jeszcze przyjmować prób z miłością i 
nie akceptujecie swojego kielicha cierpienia. Nie wzięliście sobie za wzór Jezusa podczas Jego 
doskonałej Męki. Nie jesteś sam w swojej próbie, masz mnie jako pomocnika, który ułatwi ci twój 
krzyż. 
36 Nie rozpaczajcie w bólu, znoście z cierpliwością wasze zadanie zadośćuczynienia, a potem, gdy już 
wejdziecie na górę i zostaniecie wyniesieni na duchowy krzyż, który jest niewidoczny dla ludzi, 
szukajcie mojej obecności, abyście czuli się silni. Będę z tobą i zachęcam cię, a twój duch stanie się 
jednym z moim w godzinie śmierci. Będę cię przyjąć, pocieszyć cię, i dać ci mój pokój. 
37 Wtedy doświadczycie, jak przed waszym duchem otwiera się nieznany świat. Poczujecie, że 
wkraczacie w nowe życie, a potem, gdy spojrzycie na tę ziemię z tego miejsca, na ten etap rozwoju, 
na którym obecnie żyjecie, poczujecie współczucie dla świata, który cierpi, boi się i żyje bez nadziei. 
Bowiem wciąż nie dotarło do niego światło tego objawienia, które przyniosłem wam w Trzeciej Erze i 
wasz duch poprosi mnie o zadanie pracy duchowej dla niego, abym poprowadził jego kroki na 
prawdziwą drogę. Zbierzecie wszystkie swoje zdolności, aby oddać je w służbę waszym młodszym 
braciom i siostrom - tym, którzy nie chcieli usłyszeć głosu Ojca Niebieskiego, którym jest miłość i 
sprawiedliwość. Wtedy staniecie się posłańcami pokoju i tak będziecie kontynuować pracę w Boskich 
Dziełach. Uświadomicie sobie jak wielkie jest duchowe zadanie, które na was spoczywa i na każdym 
nowym poziomie, który osiągniecie, poczujecie, że jestem bliżej was. Moja wola jest twoja, a twoja 
wola jest moja. W ten sposób wprowadzę cię na drogę, która prowadzi do mnie. 
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38 Idźcie niestrudzenie drogą wyznaczoną przez Mistrza. Czasami twoje stopy krwawią, a twoje 
ubranie rozdziera się na cierniach, ale twoja nadzieja cię podtrzymuje. Tak On was widzi, od którego 
wyszliście i do którego musicie powrócić. 
39 Teraz Ja jestem twoim towarzyszem podróży, leczę twoje rany, abyś poczuła Mój balsam. W ten 
sposób ożywiam to, co jeszcze śpi w waszej istocie, a wy budzicie się na wezwanie sumienia, bo Ja 
jestem Zmartwychwstaniem i Życiem. 
40 Byliście umarłymi, lecz Ja was wskrzesiłem do życia w łasce i sprawiłem, że ujrzeliście światło 
Mojego Ducha. 
41 Jako Nauczyciel jestem najbardziej cierpliwy i niestrudzony. Moja nauka jest nowa w wyglądzie, a 
jednak jest taka sama, bo z pokolenia na pokolenie, od początku czasów, uczyłem was tylko tego, 
abyście się wzajemnie miłowali, i w ten sposób będziecie mogli przyjść do Mnie. 
42 Stworzyłem cię dla siebie i chcę cię mieć za swoją. Wezwałem was, aby nauczyć was żyć jako 
duchy światła. Dziś przechodzicie przez ten świat, od jutra nie wiecie, czy nie zostaniecie rozdzieleni z 
tymi, którzy byli tu waszymi bliskimi. Bądź zawsze w gotowości, aby w każdej chwili odpowiedzieć na 
wezwanie swoich kolegów. Daję ci jeszcze jeden okres czasu, bo gdybym cię zaskoczył w tym czasie, 
co mógłbyś mi pokazać? Czy rozpowszechniłeś moją naukę? Czy obudziłeś drzemiącego do życia 
wiecznego? Czy czujesz się gotowy, aby wytrzymać wyrok? 
43 Te pytania, które wam teraz zadaję, musicie sobie zadawać codziennie, abyście żyli przebudzeni i 
w gotowości, a Mistrz był zadowolony ze swoich uczniów. 
44 Ja w tym Trzecim Czasie wzbudzę w sercu Moich uczniów Kościół Ducha Świętego. Tam zamieszka 
Bóg Stwórca, Bóg silny, Bóg, który stał się człowiekiem w Drugiej Erze, Bóg o nieskończonej mądrości. 
On mieszka w was, ale jeśli chcecie go poczuć i usłyszeć dźwięk jego słowa, musicie się przygotować 
(wewnętrznie). 
45 Ten, kto czyni dobro, czuje wewnętrznie moją obecność, podobnie jak ten, kto jest pokorny lub 
widzi brata w każdym bliźnim. 
46 W waszym duchu istnieje świątynia Ducha Świętego. To królestwo jest niezniszczalne, nie ma burz 
ani huraganów, które mogłyby je zniszczyć. Jest niewidoczny i nietykalny dla ludzkiego spojrzenia. Jej 
filarami niech będzie pragnienie wzrastania w dobru, jej kopułą - łaska, jaką Ojciec obdarza swoje 
dzieci, jej bramą - miłość Boskiej Matki; bo każdy, kto zapuka do moich drzwi, dotknie Serca 
Niebieskiej Matki. 
47 Uczniowie, oto prawda, która żyje w Kościele Ducha Świętego, abyście nie należeli do tych, którzy 
błądzą przez fałszywe interpretacje. Kościoły z kamienia były tylko symbolem, a z nich nie jeden 
kamień pozostanie na innym. 
48 Chcę, aby na waszym wewnętrznym ołtarzu zawsze płonął płomień wiary i abyście zrozumieli, że 
swoimi dziełami kładziecie fundamenty, na których kiedyś spocznie wielkie sanktuarium. Sprawdzam 
wszystkich ludzi z ich różnymi pomysłami i działam według nich, bo wszystkich uczynię uczestnikami 
wznoszenia Mojej Świątyni. 
49 Wszyscy, którzy powstaną i podtrzymają ten ideał, będą zjednoczeni duchowo, nawet jeśli ich ciała 
będą bardzo odległe od siebie. Ich jedność będzie silna, a oni będą się nawzajem rozpoznawać. To 
jest mój lud, który będzie pomagał wszystkim, których spotka na swojej drodze, w osiągnięciu 
zbawienia. 
50 Część z tego doświadczycie i wiele pokoleń, które przyjdą. Ale zasługę, że byłeś pierwszy w walce o 
duchowe zjednoczenie, zawsze będę ci przypisywał. 
51 Wasza misja jest trudna i delikatna, ale nigdy nie jest niemożliwa. Tak długo, jak masz chęć, twoje 
zadanie będzie wydawało się łatwe. 
52 Walczcie i nie rozpaczajcie, walczcie z sobą. Wiecie, że tak długo, jak żyjecie w świecie 
materialnym, będzie tendencja do grzechu, będą pokusy, a namiętności będą szalały jak burze. 
53 Duch walczy o swoje wzniesienie i swój postęp, podczas gdy ciało ulega z każdym krokiem 
zachętom świata. Ale duch i materia mogą współgrać ze sobą, jeśli obie będą korzystać tylko z tego, 
co jest dla nich legalne, i to właśnie pokazuje wam moja Nauka. 
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54 Jak możesz praktykować moje prawo przez cały czas? - Wsłuchując się w głos sumienia, które jest 
sędzią twoich czynów. Nie rozkazuję wam niczego, czego nie możecie wypełnić. Chcę Cię przekonać, 
że droga do szczęścia nie jest wymysłem, ale że istnieje i zdradzam Ci tutaj jak ją przebyć. 
55 Macie wolność wyboru drogi, ale Moim obowiązkiem jako Ojca jest wskazać wam tę prawdziwą, 
najkrótszą, tę, którą zawsze oświetla światło Boskiej Latarni, którą jest Moja miłość do was. Jesteście 
bowiem uczniami spragnionymi coraz to nowych słów, które potwierdzają waszą wiedzę i ożywiają 
waszą wiarę. 
56 Z jaką miłością przychodzicie do mnie, wiedząc, że w moim pouczeniu znajdziecie umocnienie i 
radę, która rozproszy wasze kłopoty! Duch mój raduje się, gdy przyjmuje was, aby dać wam dowody 
miłości, i widzi, że ufacie mi, jak dziecko powinno zawsze ufać swemu ojcu. 
57 Twoje życie jest pełne przejawów miłości, które nie zawsze umiałeś dostrzec. Ale nawet w dniach 
największych utrapień dociera do was promień nadziei, który nie pozwala wam pogrążyć się w 
rozpaczy i rozpaczy. Ojciec bowiem stoi przy dziecku i nie pozwala, aby jego dusza zginęła. Właśnie w 
takie dni przejawiam wam swoją ochronę w sposób jasny, tak że uczycie się ufać i gdy spotykają was 
inne, większe nieszczęścia, czujecie się przygotowani i zdolni do tego, by one na was spłynęły i 
uzyskujecie ustalony przeze mnie rezultat. 
58 Na drodze, która jest wam wyznaczona, nie ma prób, które byłyby bezużyteczne. Wszystkie one 
mają cel, którym jest udoskonalenie twojej duszy. Wielkie próby są zawsze dla wielkich duchów. 
Dlatego, jeśli zobaczysz, że nadciąga na ciebie wicher, który grozi zniszczeniem twojego spokoju, nie 
bój się, staw mu czoła i pokonaj go autorytetem, który ci dałem. Czekajcie na niezbędny czas i nie 
ustawajcie w walce. Nie wypędzajcie go w chwili, gdy się u was pojawia; zachowajcie czujność i 
modlitwę. - Nie mówię tu o siłach natury, ale o tych, które służą duchowi jako punkty orientacyjne i 
które, jeśli są dobrze używane, pomagają mu wznieść się, ponieważ odkrywają przed nim nowe drogi, 
zapoznają go z uczuciami i budzą w nim te, które były uśpione, a których potrzebował, jako pomocy 
w swoim rozwoju. "Poznajcie samych siebie" - powiedziałem do was. Wniknijcie w swoją istotę i 
wykorzystajcie wszystkie swoje możliwości i zdolności, ponieważ dzisiaj powinniście poznać wszystko 
i objąć to swoim duchem, abyście mogli pozostawić swoje dzieło na ziemi ukończone. 
59 Wkrótce zobaczycie, że na świecie powstanie nowa bitwa, w której wasza wiara będzie zagrożona. 
Wszyscy będą walczyć w obronie swoich przekonań, wszyscy będą twierdzić, że posiadają prawdę. 
Ale w tej konfrontacji duch ludzi obudzi się i stanie się podatny na mój wpływ; niektórzy, jak i inni, 
poczują się zmuszeni do studiowania mojego prawa i moich objawień. Księgi będą przeszukiwane 
przez sekty jak nigdy dotąd i wszyscy będą mnie przesłuchiwać - niektórzy jako sędziowie, inni jako 
mistrzowie. Będzie to czas, na który powinniście być przygotowani i w którym powinniście głosić 
moje nauki. 
60 Wszystko, co wam oznajmiłem, spełni się. W każdym dniu znajdziecie sposobność do pracy i do 
wprowadzania w czyn Mojego słowa. Przygotowuję was tak, że gdy te przepowiednie się spełnią, nie 
będziecie zaskoczeni. 
61 Bo zaprawdę powiadam wam, nadszedł czas, abyście spełnili swój obowiązek wobec Mnie, tak jak 
spełniliście go wobec swojej rodziny. Teraz naprawdę zrealizujecie cel, do którego zostaliście 
stworzeni i wypełnicie zadanie powierzone waszemu duchowi. 
62 Ani moje słowo, ani moje dzieło nie będą dla was ciężarem; przeciwnie, ułatwią wam egzystencję 
w epoce cierpień i goryczy, w której wszyscy ludzie, jak rozbitkowie, będą szukać oparcia, aby nie 
zginąć. 
63 Odkryłeś już tę łódź i zamierzasz do niej wejść. Błogosławieni, którzy pozostają ufni i niezachwiani 
w nim, bo nie zginą. 
64 Nie chcę, abyście już więcej nie płakali na waszych drogach życia, chociaż grożą wam nieszczęścia. 
Dlatego daję wam do zrozumienia, że najważniejsze jest, aby nie łamać Prawa. 
65 Aby powiedzieć wam to, co wam teraz objawiam, musiałem czekać przez wiele wieków. Ale pytam 
się ciebie: Czym są dla Mnie tysiąclecia, skoro nie ma czasu dla Mojego Ducha? Wy jednak musieliście 
czekać, nie w bezczynności, ale rozwijając się i wzrastając w świetle, w wiedzy i w doświadczeniu. 
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66 Teraz jesteście w stanie odczuć i zrozumieć moje nauki, jakkolwiek wysokie by one nie były. Nie 
tak było w Pierwszej Erze, kiedy, aby symbolizować Ojczyznę Ducha, musiałem dać ludziom ziemię, a 
aby nauczyć ich Prawa, musiałem zostawić im je wyryte w kamieniu. 
67 Teraz doszliście do punktu, w którym będziecie świadkami zniszczenia imperium materializmu, w 
którym upadną trony, korony, władza, arogancja i próżność. Wszystko to istniało i będzie istnieć tak 
długo, jak długo ludzie będą wierzyć, że nie ma większej błogości niż ta, którą znajdują w świecie. Ale 
kiedy ludzie zapalić lampę wiary w życiu duchowym, z ich ciała spadnie fałszywe świąteczne szaty, a 
duch będzie przyodziać się w szaty tych, którzy kochają prawdę, dobroć i czystość. 
68 Użyj słowa twego Ojca, dla ludzi przyjdzie szukać schronienia z tobą. Z tym ludem zobaczą, że 
obietnice Pańskie wypełniają się i będą przyciągani przez esencję duchową, którą ten lud się nasyca. 
69 Ja oświecam wasze umysły, otwieram wasze serca na wszelkie dobre uczucia i dobre natchnienia, 
a usta wasze zamykam na zniewagi i bluźnierstwa; lecz zostawiam wam swobodę wyrażania mojej 
nauki, pocieszania i dawania świadectwa prawdzie. 
70 Nie może być wśród was sędziów, ani fanatyków, ani hipokrytów, bo gdzie te wady są obecne, nie 
może być uduchowienie. 
71 Sprawiedliwość moja będzie nieustannie odczuwana przez ten lud, dopóki energicznie nie zabiorą 
się do studiowania Mojego poselstwa i niesienia go ludziom jako Dobrej Nowiny. Dlatego powiadam 
wam, że lepiej jest dla was, abyście się pospieszyli i zadbali o poprawienie swoich błędów, tak aby 
próby i dni boleści były dla was krótsze. 
72 Dlaczego dziwicie się, że wśród was pojawiają się ludzie, którzy zamieszkują ziemię od tysięcy lat? 
Co oznacza czas dla ducha? Co oznacza czas w świecie duchowym? - Nic! 
73 Minęło około dwóch tysięcy lat, odkąd jestem z wami, ale zaprawdę, powiadam wam, czas ten był 
dla Mnie tylko chwilą. 
74 Dziwicie się, że Mój duch lub Moich posłańców objawia się wśród was? Powodem jest to, że nie 
myślicie o swoim życiu, a więc zastanawiacie się nad wszystkim i nazywacie nadprzyrodzonym to, co 
jest całkowicie naturalne. 
75 Zdumiewacie się, że istota duchowa przejawia się lub komunikuje się z wami, nie myśląc o tym, że 
wy również przejawiacie się, a nawet manifestujecie się w innych światach, w innych sferach. 
76 Twoje ciało nie wie, że twój duch łączy się ze mną w chwilach modlitwy, nie jest w stanie dostrzec 
zbliżania się do twego Pana poprzez ten dar - nie tylko do mojego ducha, ale także do ducha twoich 
duchowych braci i sióstr, o których pamiętasz w chwilach modlitwy. 
* hiszpańskie "materia" = materia często oznacza ciało, cielesność, to, co fizyczne/ziemskie, 
zmysłowość i odwrotnie. Poza tym "materialismo" = materializm, także: zmysłowość. "Cuerpo", 
"carne", "materia" = (ziemskie) ciało, ciało, materia są często używane synonimicznie i w 
przeciwieństwie do "espfritu", "conciencia" = duch, dusza, sumienie, świadomość. 
77 Nie wiecie również, że w godzinach waszego odpoczynku, gdy ciało śpi, w zależności od poziomu 
rozwoju i uduchowienia, dusza odłącza się od ciała i pojawia się w odległych miejscach, nawet w 
światach duchowych, których wasz umysł nie może sobie nawet wyobrazić. 
78 Nikogo nie dziwią te rewelacje. Zrozumcie, że obecnie zbliżacie się do pełni czasów. 
79 Powinniście zrozumieć, że czasy, gdy ludzie i narody szukali mojego głosu, mojego adresu i moich 
przesłań w burzy dzikich sztormów i we wszystkich zjawiskach przyrody, minęły i że teraz możecie 
łączyć się ze mną duchowo i odbierać moje Boskie przesłania poprzez zdolności ducha, a nie poprzez 
zmysły waszego ciała. 
80 Mówię wam, że chociaż siły natury nadal budzą ludzkość, trapią ludzi, wystawiają ich na próbę, 
budzą i oczyszczają. Dzieje się tak z powodu waszej ziemskiej przynależności, ponieważ jesteście 
wrażliwi tylko na to, co odbieracie zmysłami waszego ciała. Lecz gdy na Ziemi nastąpi uduchowienie, 
gdy ludzie rozwiną swoje duchowe zdolności i będą wrażliwi na to, co jest poza materią, wtedy 
będziecie mogli obserwować, jak przyroda ze wszystkimi swoimi elementami uspokoi się, okaże się 
całkowicie harmonijna i nie będzie już przeszkadzać w tym, co jest sprawą waszej moralności i 
duchowości. 
81 Materialne królestwa natury nie będą już posłańcami Boskości, ponieważ ludzie wprowadzą w 
życie Moje nauki i osiągną rozmowę ducha z duchem. 
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Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 149   
 
1 Tu znowu jest Mistrz, który udziela wam swoich nauk o waszej świadomości. 
2 Moja miłość staje się słowem światła wśród ludzi tego czasu, w którym świat potrzebuje wolności 
ducha, aby przyjąć Moją naukę, która wskazuje mu drogę do zbawienia. Lecz ja nie przychodzę w tym 
czasie jako człowiek, przychodzę w duchu do każdego z was, wzywając całą ludzkość do rozpoznania 
wielkości duchowych nauk Trzeciej Ery. Moją Wolą jest oświecenie umysłów ludzi tej Ery poprzez 
cnoty Moich uczniów. Moralność zniknęła z serc ludzkich; tylko nieliczni pozostają w moim Prawie, a 
także tylko nieliczni wiedzą, jak zjednoczyć się ze swoim Stwórcą, a to z powodu deprawacji i 
duchowej ignorancji, która panuje wśród ludzi. 
3 Nie oczekujcie i nie szukajcie mnie w postaci człowieka, jak przyszedłem w Drugiej Erze. Nie szukaj 
mnie przez dzieła obrazu, wykonane rękami ludzkimi. 
4 Świadectwo Trzeciej Ery nie będzie jedynym, które mówi do was o Mojej miłości do ludzkości - będą 
to czyny i słowa trzech czasów, w których Ojciec objawił się człowiekowi. 
5 Nazwałam "wtajemniczonymi" tych, którzy jako pierwsi zaczynają czynić znajomość moich nauk 
swoją własną. Objawiłem im przyczynę wielu wydarzeń, aby mogli umocnić swój sąd w rozumie i w 
prawdzie. 
6 Przychodzę ponownie, aby uczyć ludzi, a nie uczyć się od nich. W Drugiej Erze widziano mnie, jak 
rozmawiałem w Świątyni Mądrości z książętami i nauczycielami Prawa, których zadziwiałem słowami, 
jakich człowiek nie może wypowiedzieć ani pojąć. Stało się to w dzieciństwie Jezusa. 
7 Gdy nadszedł czas głoszenia, wyruszyłem nad Jordan w poszukiwaniu Chrzciciela, który natychmiast 
rozpoznał mnie, gdy mnie zobaczył. Sposób, w jaki Jan mnie rozpoznał i pokora, z jaką adorował 
swego Mistrza, są przykładem duchowości, wzniosłości i wzniosłości. 
8 Dziś wróciłem do ciebie i musiałem mówić dużo do ciebie, aby przezwyciężyć materializm, 
wątpliwości i chłód serca. 
9 Oto ja, uczniowie, uczę was, abyście poznali dary waszego ducha, abyście zrozumieli zachwyt, bo w 
zachwyceniu słyszycie głos Ducha*, to, co nieprzeniknione, staje się przejrzyste, a ciemności zostają 
rozświetlone. 
* Hiszpańskie "conciencia" dosłownie oznacza sumienie lub świadomość. Bardziej trafnym wydaje się 
czasem "duch", który zawiera w sobie boską iskrę, sumienie i świadomość. 
10 Ten stan wywyższenia nie może być przywilejem tylko kilku istot; jest to dar, który drzemie w 
każdym duchu, ale zawsze w minionych czasach podobało mi się korzystać z tych, którzy wiedzieli, jak 
z tej łaski korzystać. aby uniesienie było kompletne, musisz najpierw przestrzegać postu, jak 
sprawiedliwi w Pierwszych Czasach. 
11 Zanim Jezus zaczął głosić Dobrą Nowinę, nauczał was tych lekcji w Drugiej Erze, wycofując się na 
pustynię na czterdzieści dni, aby zebrać się w samotności, być duchowo pochłoniętym i umocnionym 
w Najwyższym. 
12 Zaprawdę powiadam wam, w tych godzinach najbardziej intymnej komunii z Bogiem, Jezus, jako 
człowiek, widział symbol śmierci ofiarnej i jego ciało drżało. Otworzyły się niebiosa i w nich zobaczył 
koniec, który go czekał. Zobaczył zaciemnioną górę, a na jej szczycie krzyż, do którego został przybity. 
Jego uszy słyszały szyderstwa tłumu i zdania, które skierowali do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, 
zejdź z krzyża i bądź zbawiony". Wypił kielich cierpienia, bo miał pokazać ci całą swoją miłość w tym 
procesie. Jego misją było wskazanie wam drogi i zdobycie was boską bronią miłości, przebaczenia i 
pokory. Te bronie są potężniejsze niż jakikolwiek miecz i mają więcej siły niż szalejące fale morskie. 
Sprawiły, że nawet tacy ludzie poczuli miłość, jakiej nigdy nie czuli. 
13 Po pewnym czasie, ludzie zostali pokonani przez moje nauczanie prawdy, miłości i komfortu. 
14 Nie proszę was, abyście szli za mną całą drogą ofiary i krwi, którą szedłem w Drugiej Erze. 
Niektórzy z was wypełnią jedną część, inni będą naśladować Mistrza w innym przykładzie, bo 
Chrystus istnieje tylko raz. 
15 Przygotuj się do naśladowania mnie, bo jeszcze nie wiesz, która część jest to, że trzeba 
naśladować. Jeśli jednak zdarzy ci się poczuć, jak Jezus, że słowa obłudników i niewierzących uderzają 
cię jak bicze na obnażone ciało, wznieś się w zachwycie do Ojca, jak uczył cię Mistrz na krzyżu, a moc 
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Boża spocznie w pełni na twoim duchu, który wzmocni swoje ciało. Wtedy, gdy otworzysz oczy, 
doświadczysz tego samego, co Jezus na pustyni, gdy po zachwyceniu, gdy złote słońce świeciło przez 
skały i piasek, świeże krople rosy, przyniesione przez bryzę, pieściły Jego czoło i łagodziły Jego udrękę. 
16 Zanim Jezus, sprawiedliwy między sprawiedliwymi, w którym ukryty jest Duch Boży, dał poznać 
królestwo miłości, przygotował się w ten sposób, aby dać wam inny przykład pokory i doskonałości; a 
wy, uczniowie Trzeciej Ery, słyszeliście, że moje słowo powiedziało do was: Przyjdźcie do mnie i 
bądźcie dobrymi siewcami mojego słowa, bo świat zboczył z drogi duchowej. 
17 Przypomniałem wam nauki Drugiej Ery, abyście mogli je połączyć z moimi nowymi naukami i 
oświecić nimi ludzkość, o pracownicy Trzeciej Ery! 
18 Odczujcie moją obecność oświecającą wasze umysły i przygotowującą was do zrozumienia mojego 
przesłania pokoju. 
19 Zapomnij o swoich cierpieniach, abyś mógł przyjąć moje słowo, a jego istota pozostała w twoim 
sercu. 
20 Posłałem was na ziemię jeszcze raz, abyście kontynuowali swoją misję, abyście zrozumieli, że wasz 
duch musi iść po drabinie doskonałości i osiągniecie wyższy poziom rozwoju zgodnie ze swoimi 
zasługami. Macie jednego Mistrza, jedno Światło, które będzie was prowadzić i zawsze wskaże wam 
drogę do waszego wyższego rozwoju. Wszyscy możecie się wznieść, jeśli wypełnicie swoją misję. 
Dawno temu rozpoczęliście podróż życia, ale niewiele się rozwinęliście. Daję wam do tego zachętę, 
gdy pozwalam wam odczuwać życie duchowe innych światów już w tym świecie, w którym żyjecie 
obecnie. 
21 Jeśli przyjrzysz się uważniej życiu wszystkich żywych istot, będziesz mógł zobaczyć, że jest ono 
obdarzone wieloma korzyściami i dowodami miłości. Odkryjesz we mnie najlepszego przyjaciela, 
nieodłącznego towarzysza i boskiego lekarza. W tym czasie, w którym rozciągam Moją pełną miłości 
opiekę nad wszystkimi Moimi dziećmi, będziecie mieli udział we wszystkich tych darach, ponieważ 
jesteście stworzeni na Mój obraz. 
22 Od dawna zapomnieliście o sobie i o więzach, które was łączą ze mną, a także o waszej naturze, 
która jest podobna do mojej, i z tego powodu pogrążyliście się i zgubiliście drogę. Duchowa ścieżka 
nie ma końca i pokazuję ją wam od jej początku. Jeśli nie jesteś na niej, podejdź, a pomogę Ci ją 
przejść, aby odzyskać stracony czas. 
23 Aby świat nie zniewolił cię, poświęć trochę czasu na kształcenie i rozwój swego ducha. 
24 Wielu z twoich bliźnich żyje w wielkim spustoszeniu. Są blisko ciebie, a ty ich nie zauważyłeś. Nie 
umiecie jeszcze wczuć się w ich serca, ale jest Mi przyjemnie widzieć, jak praktykujecie Moją naukę, i 
bardziej mi się podoba kontemplować tych, których duch daje miłość i pociechę, niż tych, którzy 
poświęcają się tylko studiowaniu Mojego słowa i zapominają o swoich obowiązkach wobec bliźnich. 
25 Pracujcie, abyście mieli pokój, przykładajcie się w pełni w tym czasie, abyście mogli dać przykład 
przez pracę, posłuszeństwo i wiarę. 
26 Przychodzę do was, aby dać się poznać jako jedyny Bóg, Ojciec wszystkich istot, aby wam 
powiedzieć, że uczynię każdego z was uczniem i dziedzicem moim. Dam ci nasienie z Mojej nauki, 
które jest jak potężne drzewo, abyś je wyhodował i zaniósł na wiele miejsc, aby ludzkość mogła się 
karmić jego owocami. 
27 Wszelkie błędne interpretacje Mojego słowa lub Moich dzieł będę korygował, bo chcę zjednoczyć 
waszą wiedzę, abyście wszyscy kochali Mnie w ten sam sposób. Czuwaj nad światem i pozwól, aby 
twój duch przyniósł ludziom światło i pokój, i dopilnuj, aby świat był oświetlony jasnym światłem, 
które promieniuje z Mojego Ducha. Światło to postęp, miłość to zbawienie, a pokój to nadzieja. 
Miłość jest sprawą serca, pokój jest ufundowany w Duchu, a oba są odbiciem wieczności. 
28 Widzę, że niektóre z moich dzieci czują się znudzone miłosnym słowem Jezusa, a to dlatego, że ich 
zmysły nie są przy moim słowie; ich umysły są zajęte sprawami materialnymi i dlatego ich serca są 
puste, kiedy przestają mnie słuchać. Ale Mistrz nie ociąga się w zbliżaniu się do swoich dzieci, aby ich 
serca biły szybciej dzięki jego boskim instrukcjom. 
29 Ludzie, wy, którzy budzicie swoje zdolności do poznania ludzkiej nauki, a pozwalacie tym samym 
zasnąć w badaniu boskiej nauki ducha! Chodzicie z trudem po ścieżkach najeżonych cierniami w 
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poszukiwaniu celu waszej ludzkiej wiedzy. Ale Ja wybiorę Moje sługi spośród zagubionych i sprawię, 
że ich serca będą bić miłością do bliźnich. 
30 Nawet jeśli ludzie nie dbają o ich postęp duchowy - Ja czuwam nad wszystkimi duchami. Jeżeli nie 
będą słuchać głosu sumienia, który jest Moim własnym głosem, nie osiągną komunii z Moją 
Boskością. 
31 Ta ludzkość, z powodu swego materializmu, jest nadal bałwochwalcza! Aaron, Aaron, stworzyłeś 
bożka na oczach Izraela, ale naprawdę, fałszywi bogowie upadną na ziemię zepchnięci z piedestału! 
Gdzie jest świątynia Salomona? Gdzie jest Święte Świętych? Jeśli sprawiłem, że symbole, które były 
dozwolone, zniknęły - jak mam nie walczyć z fanatycznymi kultami na wyniszczenie? Salomon 
zbudował materialną świątynię, aby mnie czcić, ale nawet od niego nie jeden kamień pozostał na 
innym. 
32 Duchowni tego czasu ubierają się po królewsku, aby symbolicznie sprawować ofiarę Jezusa, i 
chociaż powołują się na Moje Imię i Moje przedstawicielstwo, odkrywam, że ich umysły są 
pomieszane, a ich serca poruszone burzami intryg i namiętności. Nie ma takiego, który by głosił jako 
prorok, że ja jestem wśród ludzi tego czasu. Będą one doświadczać wielkich cierpień, bo nie ma 
duchowego przygotowania wśród nich. Gdzie jest spełnienie tych, którzy ślubowali przed Jezusem, że 
będą postępować Jego śladami? Gdzie są naśladowcy moich apostołów? Czy jest ktoś taki jak Jan, 
który był wśród pierwszych, lub Paweł, który był wśród zwolenników? 
33 Dlatego też Mistrz zbliża się do was ponownie, aby wznowić swoje nauczanie. Już widzę, jak nowi 
faryzeusze i uczeni w Piśmie pędzą przeciwko mnie pełni nienawiści. Właśnie wtedy zapytam: "Gdzie 
są Moi uczniowie?". Ale kiedy dumni, fałszywi, bogaci, którzy boją się utracić swoją władzę, ci, którym 
zagraża Moja prawda, znów będą szydzić i prześladować Mnie, rozpętają się dzikie burze. Ale to nie ja 
załamię się pod ciężarem krzyża, lecz ci, którzy domagali się ofiary Tego, który dał im życie. 
34 Nie jest to głos ludzki, który słyszycie w tych chwilach, jest to głos z Nieba, który oznajmia wam 
nadchodzące wydarzenia, abyście wy, którzy słuchacie Moich proroctw, byli przygotowani i nie byli 
przerażeni, gdy będziecie świadkami zachwiania równowagi nawet sił natury, ponieważ Ja jestem 
powszechną Mocą i Sprawiedliwością, i w Sprawiedliwości się objawiam 
35 Przyszedłem, aby usunąć wady świata, aby ludzie mogli uwolnić się od grzesznych zwyczajów i 
idei, być inspirowani i mówić z Ducha. Wtedy ujrzą Mnie symbolicznie w miłującej postaci Jezusa, 
który wskaże im drogę prowadzącą do prawdziwego celu Ducha, gdzie Ja na nich czekam. 
36 Jesteście strażnikami "Trzeciego Testamentu". Zachowajcie to dziedzictwo z największą 
gorliwością dla przyszłych pokoleń. Ukażcie Moje dzieło z właściwą mu doskonałością, bo jeśli 
przyjdziecie do Mnie nie spełniwszy swojej misji, będziecie musieli przyjść ponownie w ciele, a wtedy 
wasza walka będzie bardzo ciężka. 
37 W tym czasie, na tej pustyni ludzkiego życia, weźcie sobie za wzór Mojżesza. Zaprawdę, powiadam 
wam: Jesteście znowu na górze (Synaj), bo tam zabrzmi Mój głos i powie do was: Zrozumcie Mnie. 
Górą tego czasu jest wasze wzniesienie, gdzie otrzymacie moje przykazanie i usłyszycie mój głos w 
swoim sumieniu. Już stamtąd będziecie mogli zobaczyć Ziemię Obiecaną, która jest w doskonałości 
Ducha. 
38 Prawo boskie nigdy nie przemija, ale prawa ludzkie bardzo dobrze zmienić w zależności od 
rozwoju duchowego ludzi. 
39 "Będziesz miłował Boga z całego serca swego i z całej duszy swojej" jest pierwszym przykazaniem 
prawa Bożego, które nie zmieniło się, ani się nie zmieni. Jego istota, jego znaczenie, jego nauczanie są 
wieczne. Ale słyszeliście też, że powiedziano wam: "Będziesz miłował bliźniego swego, a 
nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził", ale to ostatnie nie było przykazaniem Boskiego prawa, 
lecz jedną z wielu ludzkich ustaw, które odpowiadały tamtym czasom. 
40 Przyszedłem do was w Jezusie i rzekłem wam: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, 
którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, módlcie się za tych, którzy was 
opacznie używają i prześladują, abyście byli znani jako dzieci Ojca waszego, który jest w niebie." Jest 
to prawo duchowe, a więc wieczne, nie ulegnie ono żadnej zmianie. Tylko człowiek się zmienia, 
ewoluuje i przekształca. 
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41 Co możesz zrobić, aby wiedzieć, które są te nauki, objawienia, proroctwa i prawa, których 
przydatność już minęła, a które są nadal ważne? Które objawienia są wiecznie obowiązujące, a które 
proroctwa nie spełniły się? Zaprawdę, powiadam wam, tylko szczera modlitwa i owocne życie mogą 
dać wam wystarczającą duchowość do odkrycia Boskiej Istoty, którą wam przekazałem w trzech 
czasach. 
42 Kiedy uczeni w Piśmie i faryzeusze obserwowali czyny Jezusa i odkryli, że nie pokrywają się one z 
ich czynami, twierdzili, że nauka, którą głosił, była sprzeczna z Prawem Mojżesza. Powodem tego było 
to, że mylili oni Prawo z tradycjami. Lecz Ja im udowodniłem, że nie przyszedłem przekroczyć Prawa, 
które Ojciec objawił Mojżeszowi, ale wypełnić je słowami i uczynkami. 
43 To prawda, że uchyliłem wiele tradycji tego ludu, gdyż czas ich eliminacji już nadszedł, aby 
zainaugurować nowy czas wyższymi naukami. 
44 Gdybym powiedział wam wszystko w pierwszych objawieniach, nie byłoby konieczne, aby Mistrz, 
Mesjasz, nauczał was nowych nauk, ani że w tym czasie Duch Święty przyszedł, aby pokazać wam 
chwały życia duchowego. Dlatego mówię wam, żebyście nie trzymali się tego, co zostało wam 
objawione w minionych czasach, jak gdyby to było ostatnie słowo Mojej nauki. Przyszedłem do ludzi 
na nowo i przez długi czas dawałem się poznać przez ich zrozumienie, a ponadto mogę wam 
powiedzieć, że nie zostało jeszcze wypowiedziane moje ostatnie słowo. 
45 W mojej Księdze Mądrości szukajcie zawsze ostatniego słowa, nowej strony, która odsłoni wam 
sens i znaczenie tego, co zostało podane wcześniej, abyście byli moimi uczniami w prawdzie. 
46 Dziś żyjecie z dala od tych, którzy cierpią bardziej niż wy. Ale kiedy duchowość rozświetli wasze 
życie, będziecie starali się żyć z tymi, od których dzisiaj trzymacie się z daleka, bo uważacie ich za 
zagubionych, albo dlatego, że wzbudzają w was niechęć. 
47 Staniecie się głosicielami słowa światła, zbawienia i nadziei, zwracając się do tych, którzy zostali 
zapomniani przez swoich bliźnich. 
48 Do nikogo nie będziesz mówił z surowością, bo w ten sposób nie odkupi się. Musisz nauczyć się nie 
obrażać grzesznika, aby ukarać jego przewinienie. 
49 Mówię do was: Kiedy mówisz do drapieżników z miłością, oni pochylają głowy. 
50 Jeśli ten, do którego mówisz, powinien mieć jakieś zasługi, powiedz mu to. Jeśli wśród wielu wad 
odkryjesz w nim jakąś cnotę, mów do niego nie o wadach, ale o cnotach, aby go pobudzić i zachęcić 
do dobrego. 
51 Niech was prowadzi miłość, abyście się stali prawdziwymi ambasadorami Boskiego Pocieszyciela. 
Bo wy, którzy wpadliście w żadną otchłań, zawsze jesteście szybcy w oskarżaniu, w osądzaniu. Bez 
najmniejszego współczucia lekko potępiacie swoich bliźnich, a to nie jest moja nauka. 
52 Gdybyście, zanim osądzicie, zbadali siebie i swoje winy - zapewniam was, że wasz osąd byłby 
bardziej miłosierny. Uważacie tych w więzieniach za złych, a za nieszczęśliwych tych, którzy są w 
szpitalach. Trzymacie się od nich z daleka, nie zdając sobie sprawy, że są godni wejścia do królestwa 
mojej miłości. Nie chcesz myśleć, że oni również mają prawo do otrzymywania promieni słonecznych, 
które zostały stworzone, aby dawać życie i ciepło wszystkim stworzeniom, bez wyjątku. 
53 Te zamknięte w miejscach pokuty są często zwierciadłami, w których ludzie nie chcą się 
przeglądać, ponieważ wiedzą, że obraz, jaki im to zwierciadło ukazuje, będzie w wielu przypadkach 
obrazem oskarżenia. 
54 Ale ja wam mówię: Błogosławieni są ci spośród moich pracowników, którzy potrafią odczuwać w 
sercu udrękę tych, którzy żyją pozbawieni wolności lub zdrowia, i którzy ich odwiedzają i pocieszają, 
bo pewnego dnia spotkają się znowu, czy to w tym życiu, czy w innym, i nie wiesz, czy nie będą wtedy 
mieli więcej zdrowia, więcej wolności i więcej światła niż ci, którzy przynieśli im orędzie miłości w 
więzieniu lub w szpitalu; wtedy okażą swoją wdzięczność i wyciągną rękę do tego, który im ją podał w 
innym czasie. 
55 Ta chwila, kiedy przybliżyłaś im moje słowo do ich serca, ta chwila, kiedy twoja ręka głaskała ich 
czoło i sprawiłaś, że myśleli o mnie i czuli mnie, nigdy nie zostanie wymazana z ich ducha, tak jak w 
ich umyśle nie zostanie zapomniana twoja twarz i twój braterski głos, dlatego rozpoznają cię, 
gdziekolwiek jesteś. 
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56 Gdy słuchacie mojego słowa tutaj, zapominacie na krótki czas o cierpieniach, które dotykają 
wszystkich ludzi, i wypieracie ze swojej świadomości idee zniszczenia, wojny i śmierci, które zagrażają 
ludzkości. 
57 Czy boisz się bólu? - Wyzbądź się grzechu, a ból nie będzie miał mocy przeciwko tobie. Będziecie 
odczuwać kolejny ból, ale nie będzie to już ból związany z samokontrolą. To nie będzie twoje, ale 
zaczniesz cierpieć z miłości do innych. 
58 Gdy duch wznosi się, czuje się ze swymi bliźnimi, a im bardziej zbliża się do Mnie i kocha Mnie, 
tym większa jest jego miłość do swych braci. 
59 Uczę was w tym czasie, abyście szli drogą, która uwolni was od lęków i cierpień, jakie wywołują 
wrogość i ambitne dążenia ludzi - nauk, które czasami będziecie uważać za niewykonalne; ale 
wkrótce przyjmiecie je z wiarą, przekonani, że jest to jedyna droga do zbawienia. 
60 Nie zrozumieliście jeszcze znaczenia mojego słowa, ani nie zdajecie sobie sprawy z waszego 
obowiązku. Dlatego są tacy, którzy, choć odczuwają duchową rozkosz, gdy mnie słuchają, wolą odejść 
z obawy przed zaciągnięciem zobowiązań wobec swojego Mistrza i swoich bliźnich. Są też inni, którzy 
mówią do mnie: "Panie, nie jest możliwe, żebyśmy przestrzegali Twoich nauk i nakazów, ponieważ 
jesteśmy niedojrzali, ludzcy i zmaterializowani. Ale nie zawieść nas do słuchania Twojego Słowa. Jest 
to tak piękne, że mimo swej niepraktyczności, napełnia nasze serca zachwytem i pokojem." 
61 Ach, wy, małe dzieci, które nie wiecie, co mówicie! Nazywacie moją naukę niepraktyczną, 
uważacie jej realizację za niemożliwą, nie zdając sobie sprawy z tego, że słyszycie ją za 
pośrednictwem nieczystej grzesznej istoty ludzkiej, jaką jesteście wy wszyscy, dla której nie było 
niemożliwe przekazanie ludziom orędzia Bożego. 
62 Co jest bardziej niemożliwe niż to? 
63 Miłujcie Ojca waszego, miejcie miłosierdzie dla bliźniego waszego, oddzielajcie się od wszystkiego, 
co szkodzi waszemu życiu ludzkiemu lub waszej duszy. Tego właśnie uczy was moja nauka. Gdzie 
widzisz trudności i niemożności? 
64 Nie, umiłowany ludu, nie jest niemożliwe być posłusznym słowu Mojemu, nie to jest trudne, lecz 
wasze udoskonalenie, odnowienie i uduchowienie, ponieważ brak wam wzniosłych uczuć i wysokich 
aspiracji. Ale ponieważ wiem, że wszystkie wasze wątpliwości, niewiedza i niezdecydowanie muszą 
zniknąć, będę nadal was uczyć, bo dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Mogę zamienić kamienie w 
chleb życia wiecznego i mogę sprawić, że krystalicznie czysta woda wytryśnie ze skał. 
65 Dojdźcie do sedna moich słów, a nie będziecie musieli już dłużej szukać prawdy. W sednie tego 
przesłania odkryjesz bogactwo światła, którego potrzebuje twój duch. 
66 Zgłębiajcie moje słowo, abyście mogli karmić się jego duchową treścią, abyście mogli odnaleźć 
moją Obecność i odczuć moją boską pieszczotę. W swoich badaniach uważaj, aby nie dać się złapać 
na literę i staraj się zinterpretować wszystko, co znajdziesz, co jest symboliczne i podobne. Dążcie do 
uproszczenia i uduchowienia w waszych badaniach, obserwacjach i studiach, pamiętając zawsze, że 
jutro musicie podzielić się tym przesłaniem z waszymi bliźnimi, którym powinniście je przekazać w 
formie już przygotowanej, aby mogli je szybciej zrozumieć. 
67 Wyeliminować w czasie każdy symbol i każdy ziemski obraz, ale zachować ich znaczenie. 
68 Zrozumcie, jak małą wartość mają wyrażenia, gdy porównacie je z wieczną istotą tego, co 
duchowe. Powinniście również starać się stopniowo wnikać w tę mądrość, tak aby praktyka moich 
nauk nie wydawała się wam niemożliwa. 
69 Złączcie się, umiłowani uczniowie, gdyż nadeszła godzina waszej walki i będzie ona krótka dla 
każdego z was, zważywszy na krótki czas waszego życia na ziemi. 
70 Pospiesz się, masz wiele do zrobienia. Nie myślcie, że czegoś wam brakuje, aby być moimi 
uczniami w tym dziele. 
71 W drugiej erze również wybrałem Moich apostołów. Nie byli uczonymi, nie byli lśniącymi 
światłami ludzkiej mądrości. Byli zwykłymi rybakami morza, lecz Ja uczyniłem ich siewcami i rybakami 
ducha. 
72 Uczynię was także rybakami ducha, abyście mogli zanieść moje orędzie miłości do wszystkich serc 
zagubionych w bezkresnym morzu namiętności i materializmu, w którym żyje ludzkość, a stamtąd, z 
tego morza, wyciągniecie i zbawicie każdego, kto zostanie przez was wezwany w imię moje. 
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73 Wtedy moje orędzie nadziei dotrze do serca bratobójcy, zabójcy człowieka, dumnego, światowca, 
nieczułego na ból i niedolę innych, i na nich wszystkich spełni się moje słowo. 
74 Najpierw, a gdy się jeszcze przygotowujecie, módlcie się za narody i ludy, módlcie się za 
wszystkich, bo ludzie chodzą po ostach i cierniach, tych samych, które wcześniej rozrzucili, aby inni na 
nie wchodzili. To sami ludzie przygotowali swoją ruinę, a potem są zmuszeni do błagania o 
miłosierdzie, którego nigdy nie czuli dla żadnego ze swoich sąsiadów. 
75 Ale to jest konieczne, aby zapisać, przebaczyć i odkupić, bo w każdym człowieku mieszka duch, 
który musi przyjść do mnie. 
76 Jesteście pierworodnymi ludu, który ma być duchową latarnią ludzkości. Nowy Izrael, który po 
wyzwoleniu z niewoli wzniesie się w pragnieniu najwyższego ideału, jaki istnieje w duchu, a którym 
jest życie na łonie Boga, Pana waszego. 
77 Jesteś jeszcze daleki od tego, abyś swoim przykładem mógł oświecać drogę swoim bliźnim. Ale 
mój głos, który rozbrzmiewa w waszych sumieniach, zachęca was, abyście szli naprzód, nie poddawali 
się, wytrwale walczyli, bo tylko w ten sposób ten naród zapisze swoją historię w sercach ludzi. 
78 Próby, które widzisz codziennie w twoim życiu, są kowadłem, na którym twój duch staje się giętki, 
gdzie twoja cnota ma się sprawdzić, a twoja wiara umocnić. 
79 Bez prób nie ma zasługi, a bez zasługi nie ma nagrody. 
Zastanów się nad próbami, przez które Izrael przechodził w pierwszych dniach. Rozważcie jego 
gorycz, utrapienia i trudności, a zrozumiecie, dlaczego zostało mu przyznane przyjście do Ziemi 
Obiecanej, gdzie lud ten miał pokój, zdrową radość życia i społeczność ze swoim Panem przez wiele 
stuleci. 
81 Nie wieczne było szczęście tego ludu w ziemi, która została im przyznana jako nagroda za ich wiarę 
i wytrwałość, bo nic nie jest wieczne na świecie. Lecz mówię wam zgodnie z prawdą, że nowa Ziemia 
Obiecana, która jest celem wznoszenia się waszego ducha, z pewnością będzie trwała wiecznie. 
Uchroni cię na zawsze i sprawi, że poczujesz nieskończoną radość z cieszenia się, doświadczania, 
odczuwania i poznawania życia duchowego w całej jego pełni i błogości. 
82 Błogosławię każdy z tych domów, w których gromadzicie się na modlitwie i przyjmowaniu Chleba 
Mojego Słowa, tak jak błogosławię wasze domy. Zaprawdę, powiadam wam, żadne z tych miejsc 
zgromadzeń nie znaczy więcej niż którykolwiek z waszych domów. 
83 Jeśli wchodzicie tutaj zgromadzeni i pełni czci, wiedząc, że to miejsce jest przeznaczone do 
zjednoczenia was w modlitwie, aby stworzyć duchową świątynię, to powiem wam również, że wasz 
dom jest inną świątynią. Jak bowiem Duch Święty tworzy swoje sanktuarium w modlitwie, w Słowie 
Bożym, w kontemplacji wewnętrznej i w praktykowaniu Prawa, tak człowiek znajduje inny kult w 
swoim domu, gdzie znajduje pieszczoty, ciepło, przykłady, pouczenia i rady. Nie należy jednak mylić 
domu z domem materialnym. To może zniknąć i narazić was na niesprzyjające warunki pogodowe, a 
jednak wasz dom nie zostanie zniszczony tak długo, jak długo będzie między wami miłość, szacunek, 
posłuszeństwo i wszystkie te cnoty, które mają być coraz bardziej właściwe dla rodziny ludzkiej. 
84 Ani te miejsca zgromadzeń nie mogą stanowić prawdziwej świątyni, bo jeśli nosisz ją w duszy, 
możesz ją spotkać tak tu, jak i w domu, w mieście, jak i na wsi, pod drzewem, w górach, nad brzegiem 
morza lub na pustyni. 
85 Świątynia Ducha jest wszędzie, dlatego potrzeba tylko waszego wyposażenia, aby ją odnaleźć. 
86 Na razie zbierajcie się nadal w tych domach Kościoła. Czyńcie to tak długo, jak długo będziecie 
mieli taką potrzebę, bo Moja miłość, Moje miłosierdzie i Moje dary łaski będą wylewane na wasze 
zgromadzenia, gdzie zgodnie z Moją Wolą będzie odczuwalna Moja obecność, gdzie sprawię, że dusze 
odrodzą się dla światła, a chorzy słuchając Moich słów doświadczą cudu uzdrowienia. 
87 Serce mojego ojca jest zawsze gotowe dać wam to, o co prosicie, czego potrzebujecie. Jednak 
wasz Ojciec nie może robić wszystkiego sam. Żyjecie w czasach, w których miłość Mistrza musi odbić 
się echem w sercach uczniów, aby cud mógł się urzeczywistnić. 
88 Bądźcie niestrudzeni w powtarzaniu mojego słowa. Przejmie ona, jak niewidzialne dłuto, zadanie 
wygładzenia ostrych krawędzi twojego charakteru, aż będziesz przygotowany do radzenia sobie 
nawet z najtrudniejszymi problemami twoich bliźnich. Znajdziesz w nich cierpienie, przymus pokuty i 
zadośćuczynienia, których przyczyny mogą być bardzo różne. Niektóre z nich nie będą miały 
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szczególnie trudnego pochodzenia do zrozumienia, podczas gdy będą inne, które będziesz mógł 
wyjaśnić tylko poprzez intuicję, objawienia i duchowe wizje, aby uwolnić swoich bliźnich od ciężkiego 
brzemienia. Te dary duchowe dokonają tego cudu tylko wtedy, gdy ten, kto się nimi posługuje, jest 
natchniony współczuciem dla bliźniego. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 150  
 
1 Przychodzisz pragnąc Ducha Pocieszyciela, ponieważ nie znalazłeś ulgi w swoich uciskach. Pobiegłeś 
do drzwi lekarzy i prawników, zwróciłeś się do serc tych, którzy cię kochają, i nie byłeś w stanie 
odzyskać spokoju ducha. Przekonaliście się, że uzdrawiający balsam i światło, którego pragniecie, 
możecie znaleźć tylko u Źródła, z którego pochodzi wszelkie dobro. Wy wszyscy szukacie prawdziwej 
drogi, potrzebujecie duchowego pokarmu, słowa zachęty i nadziei, aby was rozweselić; i w proporcji 
do tego, jak otrzymujecie to, czego szukacie, uświadamiacie mi swoje niepokoje, strach przed sądem 
Bożym i tęsknotę za pokojem sumienia. 
2 Jesteście w mojej obecności, chociaż czujecie się ode mnie oddaleni. nie jesteście sami w waszym 
bólu, Ja jestem z wami; a jeśli nazywacie siebie niezrozumianymi, mówię wam, że Ja, Ojciec, wiem 
wszystko, co się w was dzieje i że dam wam rozwiązanie, którego szukacie, pokój, którego wam 
brakuje i pomoc w osiągnięciu waszego wzniesienia 
3 Kiedy po raz pierwszy dostroiliście się, aby usłyszeć moje słowo, cieszyliście się nim i stwierdziliście, 
że jest ono głośniejsze w swojej istocie. Zdawaliście sobie sprawę, że wysłałem go do was, mieliście 
tylko wątpliwości ze względu na formę, w jakiej przekazuję siebie ludziom. Ale jeśli ją przestudiujecie, 
zrozumiecie, że nie popełniłem błędu i że człowiek, ponieważ jest Moim dzieckiem, ma kwalifikacje, 
by być dla Mnie narzędziem do wykonywania Moich rad w służbie dla swoich bliźnich. 
4 Wzywam mężczyzn, kobiety i dzieci, aby uczynić z nich moich uczniów, ale podczas gdy niektórzy 
wierzą, inni wątpią i nie ufają. to dlatego, że zostali tak wprowadzeni w błąd, że dzisiaj, gdy 
przemawiam do ludzkości, używając jako przekaźników Mojej nauki narządów zrozumienia 
niewykształconych, prostych i pokornych ludzi, Moje objawienie wydaje im się czymś dziwnym. 
uznajcie, że Moje Słowo jest niezmienne w swojej prawdzie i że to, co wam powiedziałem za 
pierwszym razem, potwierdziłem za drugim razem i potwierdziłem za trzecim razem. 
5 Wszyscy, którzy w ten sposób słuchacie Mojego Słowa, zostaliście przygotowani do odczuwania i 
rozumienia tego przejawu Mojego Ducha i czekaliście tylko na moment, w którym wezwałem was, 
abyście świadczyli o tych przejawach Nikogo nie namawiałem; jeszcze zanim przyszedłeś w ciele, 
powiedziałem ci, że będziesz obecny w tych wydarzeniach i będziesz częścią liczby wybranych istot, 
które przyniosą światu Dobrą Nowinę; nikogo nie namawiałem; nikogo nie namawiałem; nikogo nie 
namawiałem; nikogo nie namawiałem; nikogo nie namawiałem 
6 Dzieci tego czasu pozwól mi zobaczyć ich niebezpieczną drogę. Mówią mi, że środowisko, w którym 
żyją, nie jest najbardziej sprzyjające uduchowieniu, i proszą mnie o światło dla ich rodziców i 
nauczycieli. Od niemowlęctwa rozpoczyna się u nich walka pomiędzy duchem a ciałem, w której 
czasami zwycięża dobroć i rozum, a innym razem ciało. 
* Patrz przypis na 149, 9 
7 Nie mówcie mi, że jesteście słabi, bo macie w sobie światło Mojego Ducha i obdarzyłem was cnotą i 
energią, abyście mogli spełniać swoje obowiązki. wysilcie się i wykorzystajcie swoją moc. 
8 Zszedłem do wszystkich moich dzieci w poszukiwaniu ich ducha, ponieważ należy do mnie. Ale nie 
wszyscy chcą iść za mną; większa część prosi mnie o inny okres czasu, mówiąc mi, że w tej chwili nie 
mogą iść ze mną. Ale dałem każdemu duchowi czas niezbędny do wypełnienia jego obowiązków. 
9 Chociaż wiele wycierpieliście w tym czasie i tęsknicie za lepszym życiem, Ojciec mówi do was: 
wypracujcie sobie pokój, a znajdziecie odpoczynek już na tym świecie lub w świecie duchowym. Ta 
ziemia, którą zamieszkujecie, jest miejscem pokuty, walki, doskonałości. 
10 Jeśli przypomnisz sobie życie Jezusa w Drugiej Erze, znajdziesz go zaśmieconego cierpieniami, 
pozbawionego wygód i radości. On jest wzorem, modelem, który stoi przed waszymi umysłami, 
abyście mogli żyć według niego. Ale każdy, kto przychodzi do mnie, znajdzie ukojenie, bo ja jestem 
niewyczerpanym źródłem, które przelewa się strumieniami. Wykorzystaj go do podlewania swoich 
pól. Pola są przygotowane do tego, aby ludzie mogli je bezzwłocznie uprawiać. Gleba czeka, aż 
pokryje się chwastami lub szkodliwymi ziołami. Idźcie i uprawiajcie ją, a gdy zobaczycie, że pszenica 
jest dojrzała, zetnijcie ją razem z chwastami, a dopiero później oddzielcie jedne od drugich. Dlatego 
zawsze wam mówię: Czuwajcie i módlcie się, bo jeśli będziecie niedbali, chwasty będą rosły szybciej 
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niż wasze nasiona, a ich owoce przewyższą je w dniu żniwa. Dopilnujcie, aby wasze pola się złociły, 
abyście mogli wnieść pszenicę do Moich spichlerzy, a żniwo będzie obfite. 
11 Ludzkość łaknie mojego słowa, mojej prawdy. Ludzie domagają się i tęsknią za światłem dla swoich 
umysłów, wołają o sprawiedliwość i oczekują pociechy. Jest to kluczowy moment. Zaprawdę 
powiadam wam, wiele idei, teorii, a nawet dogmatów, które przez wieki uważano za prawdy, upadnie 
na ziemię i zostanie odrzuconych jako fałszywe. Fanatyzm i bałwochwalstwo będą zwalczane i 
eliminowane przez tych, którzy zostali najbardziej przez nie pochłonięci i związani. Nauki Boga 
zostaną zrozumiane, ich światło, treść i istota zostaną pojęte i odczute. 
12 Kiedy po czasie prób, w których będą cierpieć bardzo wielkie zamieszanie, stanie się to jasne w 
umysłach uczonych, a oni usłyszą głos sumienia, odkryją to, o czym nigdy nie śnili, że jest możliwe. 
13 Ponownie mówię do was: Patrz! bo w czasie konfliktu między wyznaniami i doktrynami, religiami i 
naukami, wielu ludzi będzie sądzić, że wiedza, którą dały im ich książki, będzie bronią, za pomocą 
której będą mogli pokonać Moich nowych uczniów, wiedząc, że nie macie przy sobie żadnych książek. 
- Kiedy Jezus głosił do tłumów, nie mówił do nich o naukach, których nauczył się z książek. Jednak 
nauczał pełen mądrości, i tego dał dowód od dzieciństwa, kiedy pojawił się w kręgu nauczycieli 
prawa, myląc i uciszając ich swoimi pytaniami i pozostawiając ich pod wpływem swoich odpowiedzi. 
Wiedza Jezusa pochodziła od Ducha Bożego, który objawił mu wszystkie rzeczy. 
14 Jeśli ktoś z was opróżnić swój umysł, zachować swoje serce wolne od złych uczuć i namiętności 
bazowych, i podnieść swojego ducha do Ojca, aby dać się do niego w miłości i służbie bliźniemu, 
stanie się czystym źródłem, które Mistrz będzie wypełnić swoim natchnieniem. Ten człowiek będzie 
jak czyste naczynie na moim stole, przepełnione winem życia, aby ci, którzy cierpią, mogli przez niego 
ugasić swoje pragnienie. Ten, kto się tak wyposaży, przekona tego, do kogo mówi, pocieszy swoim 
słowem, uciszy próżnych, dokona zadziwiających dzieł tego rodzaju, które świat nazywa cudami, a 
które jednak nie są niczym innym, jak tylko naturalnymi skutkami miłości i wiary hojnego ducha. 
15 Jeśli ktoś zapyta was: "Dlaczego, choć Bóg jest tak wielki, wykorzystał nieznaczącego człowieka, 
aby objawić swoją mądrość?", powinniście odpowiedzieć: "Miłość Boga do Jego dzieci nie ma granic, 
dlatego wykorzystał je, aby dokonać tego cudu." 
16 Ponieważ jestem potężny, wieczny, nieskończony, a zarazem Ojciec wszystkich rzeczy 
stworzonych, mogę wykorzystać wszystkie Moje stworzenia do Moich boskich celów. W mojej 
ojcowskiej miłości nie przejmuję się waszą niedojrzałością, waszym grzechem, a zwracam się do was z 
powodu waszej pokory. Jeśli uważasz swoją ludzką formę za zbyt mało znaczącą dla Boga, by się tobą 
przejmował - kto dał ci tę formę, jeśli nie Ja? Poza tym, czyż nie byłem wam równy, gdy stałem się 
człowiekiem? 
17 Dźwięk głosu, który dociera do waszych uszu, jest dźwiękiem ciała, które czyni Mnie słyszalnym w 
krótkich chwilach Mojego objawienia się jako nosiciela głosu. Słowo, które dociera do umysłu i serca 
jest ludzkie, ale znaczenie tego słowa jest boskie, i dlatego oświeca i wzmacnia ducha. 
18 Gdybym przyszedł w ludzkiej postaci, aby powtórzyć Moją naukę z Drugiej Ery, wasz duch nie 
poszedłby naprzód, a ludzkość nie poznałaby Mnie. Lecz Ja, Mistrz wszelkiej doskonałości, prowadzę 
was krok po kroku coraz dalej i dalej do szczytu góry, dając wam za każdym razem nowe nauki. 
19 Dla oczu człowieka, Bóg, a nawet jego własny duch jest niewidzialny, bo nie ma ani formy, ani 
granic. Dlatego wielu wątpi, gdy widzi cię uniesionego w modlitwie i słucha mnie, bo nie wie, że to, co 
Boskie i duchowe, choć niewidoczne dla ludzkich oczu, jest odczuwalne duchem i sercem. 
20 Kto prawdziwie wierzy we Mnie, zna mój głos, gdziekolwiek do niego mówię. Jestem jak pasterz, 
za którym idą jego owce i którego zawsze rozpoznają po głosie. Dlatego właśnie rozpoznaliście głos 
waszego Pana w tym czasie, gdy mówię do was poprzez ludzki organ rozumienia. Nie rozwodziliście 
się nad oceną niedociągnięć nosiciela głosu, ani nie obrażaliście się na błędy, które popełnia z 
powodu braku wykształcenia. Zrozumieliście, że to Ja mówię do was. Gdy usłyszeliście Mój głos, 
natychmiast go rozpoznaliście i powiedzieliście: To On! 
21 Zawsze to pokorni i ubodzy odkrywali Moją Obecność, ponieważ ich umysły nie są zajęte ludzkimi 
teoriami, które zaciemniają jasny osąd. 
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22 W Drugiej Erze stało się podobnie, że chociaż przyjście Mesjasza było zapowiedziane, to jednak 
tylko ludzie prostego umysłu, pokornego ducha i jasnego pojmowania rozpoznali go uczuciowo, gdy 
przyszedł. 
23 Teologowie mieli w rękach księgę proroków i codziennie powtarzali słowa zapowiadające znaki, 
czas i sposób przyjścia Mesjasza, a jednak - widzieli Mnie i nie rozpoznali, słuchali Mnie i zaprzeczali, 
że jestem obiecanym Zbawicielem. Widzieli dzieła Moje, a jedyne, co czynili, to oburzali się na nie, 
chociaż tak naprawdę wszystkie one były przepowiedziane. 
24 Gdy nadszedł dzień, że tłumy, podburzone przez tych, którzy byli zaniepokojeni obecnością Jezusa, 
raniły Go i biczowały i widziały, jak krwawił na skutek uderzeń jak zwykły śmiertelnik, a później 
zmagał się ze śmiercią i umierał jak każdy inny człowiek, faryzeusze, władcy ludu i kapłani wykrzyknęli 
z zadowoleniem: "Patrzcie na Tego, który nazywa siebie Synem Bożym, który uważał się za króla i 
twierdził, że jest Mesjaszem!". 
25 To właśnie dla nich, bardziej niż dla innych, Jezus prosił Ojca, aby im przebaczył - tym, którzy, choć 
znali Pisma, teraz zaparli się Go i uczynili Go oszustem wobec tłumów. To oni, pomimo tego, że 
twierdzili, iż są nauczycielami prawa, w rzeczywistości nie wiedzieli, co robią na potępienie Jezusa, 
podczas gdy wśród tłumu były serca rozdarte bólem z powodu niesprawiedliwości, której byli 
świadkami, a twarze zalane łzami z powodu ofiarnej śmierci sprawiedliwego. Byli to mężczyźni i 
kobiety o prostym umyśle, pokornym i wzniosłym duchu, którzy wiedzieli, kto był z ludźmi na świecie 
i rozumieli, co stracili przy odejściu Mistrza. 
26 Ludzie, jeszcze w tym czasie forma przekazu, w jakiej otrzymaliście Moje słowo, będzie źle 
oceniana, a także nauczanie i objawienia, których wam udzieliłem, będą odrzucane przez tych, którzy 
twierdzą, że znają sposób, w jaki musi nastąpić Mój powrót. Ci nie będą poważnie badać Mojego 
słowa, nie będą szukać jego istoty, nie będą rozważać cudów i znaków, które wam dałem o Moim 
przyjściu i o Mojej prawdzie, ale jako powód zaparcia się Mnie podadzą niedoskonałe dzieła, które 
odkryją w tej wspólnocie, ich profanacje i ich nieposłuszeństwo. Wtedy wstaną i powiedzą: "Ten, 
który powiedział wam, że nie da się wam poznać po roku 1950, czy on ma być Duchem Chrystusa? 
Czy może powiedzieć 'dziś', że ta manifestacja się skończy, a 'jutro' głosić coś przeciwnego?". Już 
teraz bowiem powiadam wam, że wielu będzie twierdzić, iż będę nadal dawał o sobie znać w ten sam 
sposób, gdy rok 1950 dobiegnie końca. O ludu umiłowany, czy chcesz być powodem, dla którego 
jutro świat będzie cię wyśmiewał na drodze i zaprzeczał wszystkiemu, co do ciebie mówiłem? 
27 Zobaczcie, jak was przygotowuję, abyście, gdy nadejdzie czas Mojego odejścia, nie pozwolili 
ciemnościom przeniknąć do waszych serc. Ale mówię wam, że ci, którzy naprawdę odczuli i 
zrozumieli Moje Słowo, będą trzymać się z dala od ścieżek zamieszania, aby szukać Mnie w 
samotności od ducha do ducha. Ci usłyszą w swoich sercach niezapomniany i znajomy głos swojego 
Mistrza, który powie do nich: "Błogosławieni wy, którzy ronicie łzy, widząc profanację mojego dzieła, 
bo rozumiecie, że to jest powód, dla którego wielu nie poznaje go, a inni wyśmiewają się z niego i 
zaprzeczają mu." 
28 Czuwajcie i módlcie się, uczniowie, abyście w przyszłości mogli nadal rozpoznawać Mój głos wśród 
wszystkich zwodniczych, które świat wam przynosi, i abyście widzieli się prowadzonymi i chronionymi 
z miłością aż do końca drogi, gdzie dom Ojca otwiera się jak owczarnia o nieskończonej wielkości, aby 
schronić na zawsze tych, których On stworzył z miłością i posłał, aby ich zasługi na ziemi uczyniły ich 
godnymi doskonałego domu. 
29 Ilekroć mówię wam, że to Chrystus mówi do was, zawsze znajdzie się ktoś, kto uważa tych, którzy 
przekazują Moje Słowo, za bluźnierców. Ale ten sposób oceniania i osądzania nie jest zaskakujący, 
biorąc pod uwagę, że ich niewrażliwość na to, co duchowe, uniemożliwia im odczuwanie Mnie 
poprzez istotę Mojej Nauki. 
30 Przy pewnej okazji powiedziałem do faryzeuszów: "Ojciec i Ja jedno jesteśmy", a oni również 
nazwali mnie bluźniercą i schronili się w Piśmie Świętym, starając się udowodnić, że wszystko, co 
powiedziałem, było fałszywe. 
31 Dziś mówię wam, że kto nie otwiera oczu swego ducha, nie może zobaczyć boskie światło, bo nikt 
nie został przetestowany jak Jezus. 
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32 Mężczyźni przesłuchiwali mnie, położył sidła na mnie, starał się mnie zdezorientować z ich pytań 
niewolniczych, przełączanie mnie do testowania mojej roztropności, a ponieważ, mimo ich wysiłków, 
nie znaleźli sposobu, aby mnie zniszczyć, oskarżyli mnie, oczernił mnie i osądził mnie, aby zobaczyć, 
jak ten, który nazywa się Syn Boży zachował się w tym przypadku. Ale nie dość tego wszystkiego, 
chcieli jeszcze zobaczyć, czy ciało Moje krwawi, czy jest z ciała i kości, a gdy Jezus upadł i krwawił w 
drodze na krzyż, nadstawili uszu, spodziewając się usłyszeć Moje skargi. 
33 Gdy powiedziałem, że Ojciec i Ja jedno jesteśmy, Duch Święty przemówił. Ale kiedy ciało krwawiło, 
to ludzka część wypowiadała lament, ponieważ była żywym ciałem. 
34 Świat żądał, abym mu pokazał moją prawdę, i pokazałem mu prawdę, ale oczami widzącymi nie 
widział. Moje słowo i Moje dzieła powinny były wystarczyć jako dowód Boskiej mocy Tego, który ich 
dokonał. 
Jednak nie mierzyli tej mocy do nich. Ale moja śmierć jako człowieka nie była końcem tych prób. 
Byłem z moimi uczniami w formie duchowej. Nawet wśród nich był jeden, który wystawił mnie na 
próbę, i który nie wierzył w zmartwychwstanie swego Pana, dopóki nie przekonał się o tym, 
wkładając palce w ranę na Jego boku. 
35 Potem, gdy ziarno słowa Jezusowego rozeszło się z prowincji do prowincji i z narodu do narodu, 
wszędzie pojawili się niedowiarkowie, wątpiący, materialiści i poddali moją naukę, moje słowa i moje 
dzieła swoim racjonalizmom. Ale ludzie nie ograniczyli się do oceny Mojej prawdy tylko na podstawie 
Moich dzieł i Mojej nauki, ale starali się zbadać Moją ludzką naturę, Moją karierę, Moje narodziny, 
Moje dzieciństwo i wszystkie kroki, które podejmowałem na ziemi. - Nawet Maryja, święta i czysta 
kobieta wybrana przez Boga, aby dać światu owoc życia, nie uniknęła tego śledztwa. Ona też 
doświadczyła szyderstwa, potępienia i próby mężczyzn. To nie wystarczyło dla nich, że prorok Izajasz 
już ogłosił ją dziewicą i czystą w czasach minionych. I nawet w obecnych czasach ludzie w kościołach i 
sektach dyskutują i deliberują na jej temat. 
36 Mówię wam, dopóki ludzkość nie porzuci swego materializmu, dopóty nie będzie w stanie 
spojrzeć prawdzie w twarz, gdy będzie ją osądzać. 
37 Ja odpuszczam zarówno jednemu, jak i drugiemu, ale radzę wam, abyście przestali używać moich 
słów, aby jedni drugich wprowadzać w błąd, aby jedni drugich ranić lub aby jedni drugich zabijać 
(moralnie), bo wtedy wasz sąd będzie wielki. 
38 Jeśli zaostrzycie swoje spory i skończycie ze wstrętem do siebie nawzajem z powodu waszych 
odmiennych opinii - kiedyż zjednoczycie się w prawdzie, która jest jedna? 
39 Nie bójcie się Mnie, bójcie się siebie samych, mówi do was Mistrz. Czy potępiłem z krzyża tych, 
którzy mnie ofiarowali? Czy Maryja czyniła wyrzuty i oskarżenia w tej nieskończenie smutnej 
godzinie? - Nie, moi ludzie. 
40 Ani ja was teraz sądzę. Zaprawdę, powiadam wam: Każdy tworzy swój własny sąd i wydaje swój 
własny wyrok. Chcę was uwolnić od bólu, od pokuty, od gorzkiego kielicha i dlatego wzywam was, 
abyście oczyścili wasze serca z nieczystych uczuć i zaczęli się wzajemnie miłować, bo to jest droga, 
która może was doprowadzić do światła, do pokoju i do prawdy. 
41 Jeśli nadal uważasz, że twoje cierpienia są ze względu na swoich pierwszych rodziców, popełniasz 
błąd w zrozumieniu swojego Boga w swoich wyrokach. 
42 W boskiej przypowieści natchnąłem pierwszych ludzi, aby mieli pierwszą wiedzę o swoim 
przeznaczeniu, ale znaczenie moich objawień zostało źle zinterpretowane. Kiedy mówili wam o 
drzewie życia, poznania dobra i zła, z którego człowiek jadł, chcieli wam tylko uświadomić, że kiedy 
człowiek posiadł wystarczającą wiedzę, by odróżnić dobro od zła i stał się odpowiedzialny za swoje 
czyny, od tego momentu zaczął zbierać owoce swoich uczynków. 
43 Wielu ludzi uważało, że wszystkie łzy tego świata zostały spowodowane przez grzech pierwszych 
mieszkańców ziemi. W ich niezdolności do interpretacji przypowieści, skończyło się na tym, że 
Chrystus przyszedł, aby zmyć wszystkie plamy z jego krwi. Gdyby to twierdzenie było poprawne, to 
dlaczego ludzie nadal grzeszą i cierpią, mimo że ta ofiara została już złożona? 
44 Jezus przyszedł na ziemię, aby uczyć ludzi drogi do doskonałości - drogi, którą ukazał swoim 
życiem, czynami i słowami. 



59 
 

45 Wiecie, że Bóg powiedział do ludzi: "Rośnijcie i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię". Takie było 
pierwotne prawo dane wam, o ludzie. Później Ojciec nie tylko nakazał, aby ludzie się rozmnażali i aby 
rasa ludzka nadal wzrastała, ale aby ich uczucia stawały się coraz bardziej wzniosłe, a ich umysły 
rozwijały się bez przeszkód. Ale jeśli pierwsze prawo miało na celu rozmnażanie rasy ludzkiej - czy 
możesz przypuszczać, że ten sam Ojciec ukarałby cię za posłuszeństwo i wypełnianie przykazania od 
Niego? Czy to możliwe, ludzie, że taka sprzeczność istnieje w waszym Bogu? 
46 Zobaczcie, jaką materialną interpretację nadali ludzie przypowieści, w której była mowa tylko o 
przebudzeniu ducha w człowieku. Dlatego zgłębiajcie moją naukę i nie mówcie już, że spłacacie dług, 
który pierwsi mieszkańcy ziemi zaciągnęli przez swoje nieposłuszeństwo wobec waszego Ojca. Mieć 
wyższe pojęcie o Boskiej sprawiedliwości. 
47 Powiedziałem wam, że nawet ostatnia plama zostanie wymazana z serca człowieka, ale mówię 
wam również, że każdy musi zmyć swoją plamę. Pamiętajcie, że powiedziałem wam: "Łokciem, 
którym mierzycie, będziecie mierzeni" i "Co zasiejesz, to zbierzesz". 
48 Teraz jest czas, abyście zrozumieli Moje ówczesne słowa: "Rośnijcie i rozmnażajcie się", a 
mianowicie, że należy to czynić również duchowo i że powinniście napełniać wszechświat waszymi 
dobrymi uczynkami i pełnymi światła myślami. 
49 Witam wszystkich, którzy chcą się do mnie zbliżyć, wszystkich, którzy dążą do doskonałości. 
50 Odpocznijcie od waszych ziemskich trudów, moje dzieci, wejdźcie do waszego wnętrza, gdzie jest 
świątynia, i rozważajcie moje słowo. 
51 Przeznaczyłem was do szerzenia dobra na ziemi, które jest prawdziwą duchowością. 
52 Czy czujesz się zbyt niekompetentny i nieistotny? Czy uważacie się za zbyt nieczystych, aby móc 
obciążać swoją duszę takim zadaniem? Powodem jest to, że nie znacie Mojej mądrości i Mojego 
miłosierdzia, że nie obserwujecie niezmąconymi zmysłami przykładów nauczania, które daję wam na 
każdym kroku poprzez naturę. 
53 Czy nie widzicie, jak promienie słońca, oświetlając wszystko, docierają nawet do najbardziej 
zanieczyszczonej kałuży, odparowują ją, unoszą do atmosfery, oczyszczają, a w końcu przekształcają 
ją w chmurę, która przechodzi nad ziemiami i czyni je żyznymi? 
54 Niekiedy mówicie do mnie: "Mistrzu, jak to jest, że masz oczy utkwione w tej ludzkości, choć nie 
ma już patriarchów, nie ma już ludzi sprawiedliwych, nie ma już ludzi, którzy mogliby być Twoimi 
apostołami? Czy nie widzisz, że żyjemy w świecie pełnym brudu i grzechu?". Na to odpowiadam ci, że 
moja moc sprawia, iż lilie wyrastają nawet pośród błota, z którego nikt nie przypuszczałby, że może 
wyrosnąć kwiat o tak cudownej czystości. 
55 Niech słońce mojego słowa przenika waszą istotę, aby was oczyściło i podniosło, i abyście 
wyruszyli z pośpiechem, aby uczynić serce waszych bliźnich płodnym. 
56 Pośród tego życia w grzechu i zepsuciu, jakie prowadzi ludzkość, niech wyrośnie czystość waszych 
uczynków i szczerość waszych modlitw, a zaprawdę powiadam wam, duch wasz nie będzie musiał w 
żaden sposób zazdrościć liliom. 
57 Będę mówił w tej formie tylko przez krótki okres czasu - czas, który powinniście wykorzystać, tak 
jak rośliny polne wykorzystują sprzyjającą porę roku, aby rosnąć, kwitnąć i przynosić owoce. 
58 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Więcej jest miłości w skruszonych grzesznikach niż w tych, 
którzy zawsze uważali się za dobrych. Więc będę nadal mówić, a grzesznicy będą nadal żałować 
swoich przewinień i zwiększyć liczbę nawróconych. 
59 Serce grzesznika jest bardziej otwarte na miłosny dotyk Mojego Słowa, ponieważ jest wielu ludzi, 
którzy zgrzeszyli, ponieważ w ich życiu zabrakło miłości. Kiedy usłyszeli głos mojego Ojca, który ich 
wzywał, przebaczał im, leczył ich rany i rozumiał ich tak, jak nikt na ziemi ich nie rozumiał, szybko 
poczuli Boski dotyk na najczulszych strunach ich istoty i doświadczyli wytrwałości swojego Mistrza 
wobec nich. 
60 Tak więc wielu ludzi przechodzi przez świat, szukając słowa lub odkupieńczego światła, pociechy 
dla swoich cierpień. Szukają kogoś, kto będzie miał z nimi wyrozumiałość, kto nie będzie wytykał im 
ich wad, kto będzie mówił im o lepszym życiu. Ale nie znajdują go w świecie i wtedy zamykają się w 
sobie, wycofują, nie zwierzają się już nikomu ze swoich sekretów. 
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61 Te serca są otwierane tylko kluczem miłości, który posiadam i który powierzam właśnie tym 
wszystkim, którzy otwierają swoje serca i mówią Mi: "Mistrzu, chcę iść za Tobą". 
62 Z głębi serc rzeszy słuchaczy wyłania się to pytanie: "Czy Ty jesteś Mesjaszem?". Ale Ja wam tylko 
mówię: słuchajcie Mojego słowa, chwytajcie jego sens i szukajcie jego istoty. 
63 Mówię prawdę, uczę drogi, objawiam reinkarnację, która jest prawem, aby dusza mogła się 
doskonalić i osiągnąć cel swego przeznaczenia. Czy wątpisz w to? Zaprawdę powiadam wam, Prawda 
nie zmienia się w najmniejszym stopniu z powodu waszych wątpliwości. To zawsze pozostaje takie 
samo. 
64 Mówię wam, nigdy nie zaprzeczajcie z powodu samego faktu, że nie rozumiecie. Pamiętaj: gdyby 
prawdą było tylko to, co twój biedny umysł pojmuje, nic by nie istniało. 
65 Wielu mówi do mnie: "Mistrzu, jeśli Ty wszystko wiesz, jeśli znasz stworzenia nawet zanim one 
powstaną - czy wiedziałeś wtedy, że Judasz Cię zdradzi?". O wy, niezdarni rozumowcy, którzy jeszcze 
w tych czasach zadajecie takie pytania! Ja, który wiem wszystko, wybrałem go właśnie w tym celu, bo 
wiedziałem, że ten człowiek nie może postępować inaczej; i było absolutnie konieczne, abym 
wykorzystał każdą niedoskonałość Moich uczniów, aby dać przykład nauczania. 
66 Uczeń, który zdradził swojego Mistrza jest symbolem, otwartą księgą, która istnieje w każdej 
ludzkiej świadomości*, żebyście wiedzieli jak zrozumieć jej znaczenie i usłyszeć jej nauki. 
* Patrz przypis na 145, 62 
67 Wiedzcie, że w każdym człowieku mieszka Judasz. Tak, uczniowie, ponieważ w waszym przypadku 
ciało jest Judaszem ducha; to ciało opiera się świecącemu światłu uduchowienia, które czeka, aż duch 
pogrąży je w materializmie, w niecnych namiętnościach. 
68 Ale ponieważ twoje ciało doprowadza cię na skraj przepaści, nie potępiaj go. Nie, ponieważ 
potrzebujecie go dla waszego postępu i powinniście go pokonać poprzez wasze uduchowienie, tak jak 
Ja pokonałem Judasza poprzez Moją miłość. 
69 Widzę, że wątpicie w moc miłości, że wątpicie w moc wiary, że wątpicie w objawienie się Mojego 
Ducha przez ludzki organ rozumienia, że wątpicie nawet w wasze dary i zdolności, których jeszcze nie 
rozwinęliście. Co jesteś w stanie zrobić z taką ilością wątpliwości? Jakich cudów możesz doświadczyć? 
- Brak. 
70 Jesteście tak uparci w swoim sceptycyzmie i tak silni w swoim zwątpieniu, że nie pozwalacie 
duchowemu światłu swoimi promieniami dotrzeć do głębszych obszarów waszej świadomości. Lecz 
jeśli uduchowicie siebie, jeśli będziecie żyć w harmonii z moją nauką i zgodnie z moją wolą, 
zobaczycie, jak z waszej istoty wyrastają zdolności, których się wypieracie i duchowe dary, o których 
nigdy nie myśleliście, że je posiadacie. 
71 Wtedy, gdy zostaniecie uduchowieni, a w waszych sercach zapanuje czystość i łagodność, 
zobaczycie jak wszystkie elementy natury są dobrze nastawione do was i posłuszne wam, ponieważ 
wasze uduchowienie doprowadziło was do harmonii z nimi. 
72 Kiedy masz duchowość, nie będziesz już mówił: "Ojcze, daj mi jedzenie, daj mi inteligencję, daj mi 
bogactwo materialne". Tym bardziej nie popadniesz w błąd, mówiąc Mu: "Ojcze, jeśli dasz mi to, o co 
Cię proszę, dam Ci z tego, co mam - to, o co mnie poprosisz". 
73 Czy nie uważacie, uczniowie, że ten sposób proszenia jest jak kuszenie Ojca waszego? Czy myślisz, 
że jeśli dasz mi coś, mogę dać ci więcej i lepiej? Jeśli każecie mi prosić o to, co macie, co by się z wami 
stało, gdybym w zamian za spełnienie waszych próśb pozbawił was tego, co kochacie najbardziej na 
świecie? czy wytrzymalibyście taką próbę? 
74 Nie, uczniowie, nadszedł czas, abyście pozwolili waszemu sumieniu kierować wszystkimi waszymi 
działaniami i myślami. 
75 Niech wasza wiara przemówi, a niebo wam odpowie. 
76 Duch Boży był pełen miłości, choć istniał tylko On sam. 
77 Nic jeszcze nie zostało stworzone, nic nie istniało wokół boskiej istoty, a jednak kochał i czuł się 
ojcem. 
78 Kogo On miłował? Za czyjego ojca się uważał? To z niego wychodziły wszystkie istoty i wszystkie 
stworzenia, których moc spoczywała ukryta w jego duchu. W tym duchu były wszystkie nauki, 
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wszystkie siły natury, wszystkie byty, wszystkie podstawy stworzenia. On był wiecznością i czasem. W 
nim była przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, jeszcze zanim powstały światy i istoty. 
79 To boskie natchnienie stało się rzeczywistością pod nieskończoną mocą boskiej miłości, a życie się 
zaczęło. 
80 Wszechświat wypełniony istotami, a we wszystkich objawiła się miłość, moc i mądrość Ojca. 
81 Jak niewyczerpane źródło życia było łono Pana od tego momentu, kiedy zdecydował On, że atomy 
powinny się połączyć, aby uformować ciała i uformować istoty. 
82 Życie duchowe istniało najpierw, istoty duchowe były pierwsze, a dopiero po nich natura 
materialna. 
83 Ponieważ postanowiono, że wiele istot duchowych ma przyjąć postać cielesną, aby żyć na 
światach materialnych, wszystko zostało najpierw przygotowane, aby dzieci Pana mogły znaleźć 
wszystko gotowe dla nich. 
84 Obsypał błogosławieństwami drogę, którą miały przebyć Jego dzieci, zalewając wszechświat 
życiem i napełniając pięknem drogę człowieka, w którym umieścił Boską iskrę: sumienie, ducha, 
stworzonego z miłości, inteligencji, siły, woli i świadomości. Ale wszystko, co istniało, owinął w swoją 
moc i pokazał mu jego przeznaczenie. 
85 Ojciec pozostał tam jako początek wszystkiego, co istnieje, a ponieważ droga do rozwoju i 
doskonałości została ofiarowana wszechświatowi, pozostał w oczekiwaniu na powrót wszystkich 
swoich dzieci, aby i one mogły znaleźć w Nim swój cel, którym byłaby doskonałość duszy i wieczność. 
86 Ta droga przeznaczona dla każdego królestwa natury, dla każdego stworzenia i dla każdego 
gatunku, była prawem, które Stwórca wycisnął w sposób niezatarty na swoich dzieciach. 
87 Od tego czasu wszystkie rzeczy splatają się i żyją dla celu, dla którego zostały stworzone; od tego 
czasu wszystkie rzeczy zmierzają ku doskonałości i obracają się nieustannie wokół jednego 
przykazania, jednej zasady i jednego prawa. 
88 Ojciec, na podobieństwo siewcy, użył elementów życia, które były w Nim, jak gdyby były glebą, i w 
nich umieścił nasienie życia, które wypływa z Jego miłości, aby następnie oczekiwać dnia, w którym 
będzie mógł zebrać tak doskonały owoc, jakim było nasienie i jakim było natchnienie. 
89 Gdy naukowcy tego czasu odkrywają, że świat ma więcej życia, niż dawali mu poprzedni 
naukowcy, a gdy myślą, że ziemia jest gwiazdą zachodzącą, która jest bliska zagłady, mówię im, że 
ziemia żyje tak krótko, że jest jeszcze daleka od tego etapu rozwoju, by móc schronić pokolenia łaski i 
uduchowienia. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 151   
 
1 Piliście z wielu źródeł, mając nadzieję, że wasze pragnienie miłości zostanie ugaszone, a w tym 
czasie jesteście bardziej spragnieni niż kiedykolwiek. Co zrobiliście z wodą życia, którą wam dałem już 
wtedy? 
2 Powiedziałem kobiecie z Samarii: "Kto napije się wody, którą Ja dam, już nigdy nie będzie pragnął". 
Ale dzisiaj mówię wam: Gdyby ludzie pili tę wodę, nie nosiliby z sobą tylu nieszczęść. 
3 Ludzie nie trwali w Moim nauczaniu i woleli używać Mojego imienia do tworzenia religii i 
denominacji według swojej interpretacji i wygody. Odrzuciłem tradycje i nauczałem ich doktryny 
miłości, a wy dzisiaj przychodzicie do mnie i przedstawiacie mi puste obrzędy i ceremonie, które w 
najmniejszym stopniu nie wspierają ducha. Jeśli nie ma duchowości wyrażone w swoich pracach, nie 
może być prawdy w nich, a co nie ma prawdy w nim nie dotrzeć do Ojca. 
4 Gdy ta Samarytanka poczuła, że światło Moich oczu przeniknęło do głębi jej serca, powiedziała do 
Mnie: "Panie, wy, Żydzi, mówicie, że Jerozolima jest miejscem, gdzie należy czcić naszego Boga". 
Wtedy rzekłem do niej: "Zaprawdę powiadam ci, niewiasto, że zbliża się czas, kiedy nie będziecie 
czcić Ojca na tej górze ani w Jerozolimie, jak to teraz czynicie. Nadchodzi czas, kiedy będziecie czcić 
Ojca w duchu i w prawdzie, bo Bóg jest duchem." 
5 To jest moja nauka na wszystkie czasy. Widzisz, choć miałbyś prawdę przed oczami, nie widziałbyś 
jej. Jak można nią żyć, jeśli się jej nie rozpoznaje? 
6 Z tego właśnie powodu przyszedłeś spragniony do mojej obecności. Ale kiedy usłyszeliście to słowo, 
wasze serce poczuło świeżość wody życia i nie chcieliście już odchodzić od źródła. 
7 Powiedzieliście do mnie: "Panie, zapowiedziałeś nam, że to słowo, które dziś dajesz przez głosicieli, 
będzie miało swój koniec. Cóż więc uczynimy, aby pragnienie nie ogarnęło nas znowu?" Mistrz mówi 
do ciebie: Przyszedłem, aby nauczyć was modlić się, aby objawić wam dary duchowe, które 
posiadacie, a których nie słuchaliście, dzięki którym możecie praktykować moje prawo i naśladować 
mnie. Ten, kto ma uduchowienie w swoim życiu, nie może odczuwać pragnienia, znużenia, głodu czy 
nieszczęścia. Co więcej, mówię wam: Po 1950 r. będę bliżej ciebie z powodu twojego uduchowienia. 
8 W związku z tym pytacie Mnie: "Jak można osiągnąć uduchowienie?". A ja wam mówię: Osiągniecie 
go modląc się od ducha do ducha, uważając, aby być sprawiedliwym we wszystkich swoich 
działaniach, praktykując czynną miłość do swoich bliźnich. Kiedy żyje się w ten sposób, dusza staje się 
wolna i kieruje krokami człowieka, oświecona światłem Ducha. Nie czuje się już samotny na ziemi, 
ponieważ rozumie, że towarzyszy mu obecność Pana i świata duchowego. Z każdym krokiem w życiu 
odkrywa nowe światło i zdobywa nową wiedzę dla siebie. Nie czuje się już wyrzutkiem ani 
nędzarzem, odświeża się w cudach stworzonych przez Ojca, które teraz odkrywa dzięki darowi 
natchnienia i objawienia. 
9 Mówię wam także w tym czasie, że kto pije wodę, którą Ja daję, a którą jest Moje Słowo, nigdy już 
nie będzie pragnął, tak jak mówię wam, abyście nie szli na jakieś szczególne miejsce, aby się modlić, 
gdyż wszędzie możecie Mnie znaleźć. 
10 Ostrzegałem was przed wszystkim, co może spowodować przygnębienie w waszym życiu, abyście 
nie rozpaczali ani przez chwilę w waszej podróży życia. Zapowiedziałem wam, że nadejdzie czas, gdy 
wszystkie religie będą próbowały zbadać tę Naukę, a gdy się nią zainteresują, ocenią to samo na 
podstawie waszych czynów, słów i świadectw. 
11 Wiecie już, że będziecie obmawiani i zwalczani, że przyniosą tak wiele argumentów przeciwko 
wierze, którą wyznajecie, że wielu będzie się bojaźliwie ukrywać, inni będą zdemoralizowani, a 
większość w zamieszaniu odwróci się od dobrej drogi. 
12 Nie zapominajcie, że już wam to wszystko zapowiedziałem, ale niech mi wolno będzie 
przypomnieć, że ci, którzy wbrew wszelkim przeciwnościom losu trwają na modlitwie w milczeniu, 
nie tracąc wiary i nadziei, będą jak ziarno z przypowieści, które ocalało z burzy Potem, gdy nadszedł 
wyznaczony czas, zaczęło kiełkować, rosnąć, a następnie rozmnażać się, aż pokryło pola, ponieważ 
umiało czekać, aż ustąpią wiatry, aby żyć i rozmnażać się. 
13 Czy nie chcielibyście być tym małym nasionkiem z tej przypowieści, aby jutro mieć chwałę bycia 
nazwanym przez waszego Ojca "dziećmi wiary", jak nazwałem Noego? Nie bójcie się, bo burza nie 
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będzie skierowana tylko przeciwko wam. Tak jak widzieliście narody i potęgi ziemi przygotowujące się 
do bitwy, tak też różne wspólnoty religijne przygotowują się do walki. 
14 Konieczne jest, aby na krótki czas niebo było zamknięte dla wszystkich i aby nie otwierało się 
ponownie, dopóki z ziemi nie wzniesie się jeden krzyk, ponieważ uznaje się, że jest tylko jeden Ojciec 
wszystkich istot. 
15 Chcę, abyście już teraz zrozumieli, jakie zadanie macie do spełnienia pośród tego konfliktu - 
zadanie, które obejmuje nie tylko to, co duchowe, ale dotyczy także tego, co materialne. 
16 Sprawiedliwość Ojca dotknął ten naród z jego berłem, aby dać mu władzę przeciwko wojnie, 
niesprawiedliwości i fałszu. Jego mieszkańcy zostali namaszczeni w swoich sercach i duszach, aby 
trzymać wojnę z dala od nich. Zostali oni przygotowani i oczyszczeni, aby mieli cierpliwość i nie tracili 
ducha w obliczu cierpienia, gdy spustoszenie ogarnie cały świat i gdy rozlegnie się lament 
mieszkańców narodów. Od tego ludu wtedy modlitwy pójdą w górę, wyjaśnią formę czci swego Ojca, 
dzieła miłości, które czynią na swój sposób, będą pomnażane. Będzie to bowiem przepowiedziany 
czas, kiedy wszystkie ziemie będą przygotowane na przyjęcie tego nasienia miłości. 
17 Przygotujcie się zawczasu do walki przez wasze przygotowanie, rozwijajcie wasze dary duchowe, 
dajcie chwałę waszej broni. Nie cofajcie się przed próbami, bo one dają stanowczość i niezłomność 
waszemu duchowi. 
18 Oczyść swoje serce, abyś mógł wejść w ten konflikt czysty i przygotowany, wtedy nie będziesz miał 
nic do strachu. Moce duchowe i żywioły natury będą po stronie tych wszystkich, którzy powstaną 
jako żołnierze mojej sprawy miłości, pokoju i sprawiedliwości. 
19 W tej epoce szukam serc ludzkich, aby im wskazać właściwą drogę. 
20 Wy, którzy macie jeszcze tradycje, przypomnijcie sobie Moją obecność wśród was w Drugiej Erze: 
pamiętacie wjazd Jezusa do Jerozolimy, wspomnijcie z miłością tamten czas i zastanówcie się nad 
znaczeniem niektórych z tych fragmentów, a Ja wam powiem: Dziś nie wchodzę do błogosławionego 
miasta, ale do serca wszystkich moich dzieci dobrej woli. Jeśli chcecie mnie przyjąć jako gościa, 
przygotujcie się, a ja będę z wami. Zawsze kochałem cię w ten sam sposób, mój Duch jest 
niezmienny. Wy, którzy Mnie miłujecie i pragniecie iść za Mną, zobaczcie przed sobą drabinę niebios, 
która prowadzi do Mnie. Moja droga jest znana wszystkim, twój duch wie, że aby mnie dosięgnąć, 
musi przestrzegać wszystkich przykazań Prawa. 
21 Chcę, abyście byli czyści w duchu. Jestem gotów wlać się w każdego, kto się przygotuje. 
22 Duchy sprawiedliwe, które mieszkają ze mną, ubolewają nad brakiem zrozumienia ludzkiego 
serca, gdy rozważają moje Dzieło Trzeciej Ery. Nadal niektórzy wątpią i stawiają warunki, aby być 
posłusznym, ale ja kontynuuję moją walkę z miłości do was, wzywając serca do miłości i współczucia, 
jak pielgrzym o prostym umyśle. 
23 Droga jest drogą ofiarniczą, ale prowadzi na szczyt góry. Chodź ze mną i chodźmy razem. Usłysz 
słowo, które przemawia do ciebie w tym czasie. Jest to bardzo proste, ale poruszy czułe struny serca 
tych, którzy umarli dla życia w łasce i podniesie ich do nowego życia. 
24 W drugiej epoce dwunastu uczniów było ze Mną na Ostatniej Wieczerzy. Teraz zapraszam całą 
ludzkość do spożywania Chleba Ducha Świętego. Ofiaruję wam również pokój mojego Królestwa, bo 
we Mnie jest moc, by ofiarować wam te dary. Kto chce iść za mną, jest mile widziany. Ale kto jest 
powołany przez świat i chce mu służyć, jeśli raz poszuka mojej drogi, będzie musiał z wielkim 
wysiłkiem i wielkim bólem nadrobić czas, który stracił. 
25 Służcie mi, a będziecie w pokoju z waszym sumieniem. Dam wam to, co jest niezbędne do 
utrzymania się na powierzchni. Tak długo, jak jesteś zajęty wypełnianiem swojego duchowego 
zadania, moi aniołowie będą czuwać nad twoimi dobrami. 
26 Widziałem, jak się przygotowujecie (wewnętrznie), i zaprawdę powiadam wam: Dam wam moje 
"ciało" do jedzenia i moją "krew" do picia. 
27 Duch jest gotowy do studiowania nauk, których udzieliłem wam w Drugiej Erze, oraz wyjaśnień, 
których obecnie wam udzielam. 
28 Zobaczcie tu stół, na którym jest chleb życia i wino łaski. Uczniowie otaczają Mnie, a w sercu 
pytają: "Chociaż Ojciec jest z nami, dlaczego smutek objawia się w Jego słowach?". Lecz pomiędzy 
tymi, którzy o to pytają, są inni, których umysły podejrzewają, że Mistrz ma zamiar powiedzieć im coś 
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trudnego. Są to ci, którzy pamiętają, jak Pan zanurzył swój chleb w winie, aby ofiarować go temu, 
który Go zdradził. 
29 Gdy Jezus obchodził ze swoimi uczniami ów posiłek paschalny, zgodnie z tradycją tego ludu, 
powiedział do nich: "Coś nowego teraz wam objawiam: bierzcie z tego wina i jedzcie z tego chleba, 
które przedstawiają moją krew i moje ciało, i czyńcie to na moją pamiątkę." 
30 Po odejściu Mistrza uczniowie uczcili ofiarę swego Pana, pijąc wino i jedząc chleb, które były 
emblematami Tego, który z miłości do ludzi oddał wszystko. 
31 W ciągu wieków narody podzielone na wyznania w różny sposób interpretowały moje słowa. 
32 Dziś chcę wam powiedzieć, co czułam w tamtej godzinie, na tej uczcie, gdzie każde słowo i czyn 
Jezusa było lekcją z księgi głębokiej mądrości i nieskończonej miłości. Jeśli użyłem do tego chleba i 
wina, to po to, abyście zrozumieli, że są one jak miłość, która jest pokarmem i życiem duszy, a kiedy 
mówiłem wam: "czyńcie to na moją pamiątkę", Mistrz mówił, że powinniście kochać bliźniego 
miłością podobną do miłości Jezusa i dawać siebie ludziom jako prawdziwy pokarm. 
33 Jezus nie tylko dał wam swoje słowo. Jego nauki i dzieła nie były tylko przypowieściami czy 
alegoriami. Tak jak chlebem i winem symbolizował swoje Ciało i Krew swoim uczniom dla ich 
pouczenia, tak następnego dnia na oczach tłumu oddał swoje ciało i przelał całą swoją krew, aby dać 
całej ludzkości do jedzenia chleb życia wiecznego, doskonałej miłości. 
34 Każdy obrządek, jaki z tą nauką uczynicie, będzie bezowocny, jeśli nie wprowadzicie mojej nauki i 
przykładów do waszego życia. To jest właśnie to, co jest dla państwa trudne, ale właśnie w tym tkwi 
sedno sprawy. 
35 Jezus nauczył was miłosierdzia, łagodności, miłości; nauczył was przebaczać z serca waszym 
wrogom. Powiedział ci, aby uciec od kłamstw i kochać prawdę. Głosił wam, że zawsze powinniście 
odpłacać dobrem za zło, jak również za dobro, które otrzymujecie. Nauczył was szacunku dla każdego 
z waszych sąsiadów i objawił wam drogę do znalezienia zdrowia dla ciała i duszy i jak uhonorować 
imię waszych rodziców swoim życiem, abyście i wy mogli być uhonorowani przez wasze dzieci. 
36 Są to niektóre z przykazań, którymi powinien kierować się każdy, kto chce być chrześcijaninem w 
prawdzie. 
37 Aby ta nauka rozpalała wiarę w sercach, aby była miłowana przez ludzi, czyniłem w jej trakcie 
cuda, a żeby te cuda były jak najokazalsze, czyniłem je na ciałach chorych: Uzdrawiałem 
niewidomych, głuchych, niemych, sparaliżowanych, opętanych, trędowatych, a także wskrzeszałem 
umarłych do życia. 
38 Jak wiele cudów miłości Chrystus zrobił wśród ludzi! Ich nazwiska przeszły do historii jako 
przykłady nauczania dla następnych pokoleń. 
39 Dziś znowu daję wam Moje słowo, którego duchowa treść jest taka sama, jak ta, którą dałem wam 
w Drugiej Erze. Mówię do was z tą samą miłością. Jeszcze raz pokazuję wam drogę, która prowadzi do 
Ojca. Uczę was z największą bezinteresownością. 
40 Dziś nie symbolizuję Mojego Ciała i Mojej Krwi chlebem i winem, ani nie przychodzę jako człowiek, 
aby przelać Moją Krew i dać wam Moje Ciało na krzyżu. To są inne czasy. Teraz przychodzę w duchu i 
to do waszego ducha mówię o jego duchowej misji, ponieważ jest on teraz zdolny do zrozumienia 
poprzednich nauk i nowych objawień. Obecnie przygotowuję Moją świątynię w twoim sercu. 
41 Jako człowiek miałem formę, jako Bóg jej nie mam. Oto nie ma we Mnie więcej cielesności niż 
Moja Prawda, ani nie ma we Mnie innego wina niż Moja Miłość. 
42 Mój Duch, który jest wszechobecny, jest odczuwalny, gdy jesteście przygotowani. Szukajcie mnie, 
a ja odciągnę od waszego duchowego spojrzenia zasłonę wielu tajemnic. Zwrócę twoje serce ku 
dobru, wskażę ci drogę, którą masz podążać. 
43 Jakże możecie nadal myśleć o krwi i ciele, skoro to Duch Święty zstępuje do was, skoro Ja 
przychodzę tylko po to, aby oświecić waszego ducha Moim słowem, aby was nakarmić i wstrząsnąć 
waszą materialną naturą? 
44 Głos twego ducha wezwał mnie w tym czasie; twoje wewnętrzne wzniesienie, twoje pragnienie 
światła sprawiło, że zbliżyłem się do ciebie. 
45 Wkrótce uczniowie spirytyzmu rozpowszechnią tę naukę wśród ludzi jako doktrynę, która 
zainspiruje ich do walki o wzniesienie się ich ducha. 



65 
 

46 Nie twórzcie innych sekt; tylko umysł was połączy. Twoje sumienie powie ci, kiedy zbaczasz z 
(właściwej) ścieżki. 
47 Jedno prawo dałem wam od początku czasów. Wyznacza on dla was drogę pełną jasności, która 
jest drogą rozwoju waszej duszy. 
48 W tym czasie będę także zdradzony, sprzedany i wydany. Jak dotąd nie znacie sposobu, ale 
otwórzcie oczy i pracujcie nad sobą, abyście nie byli autorami takich dzieł. 
49 Co stanie się z tym, który usłyszał Moje wezwanie, którego nazwałem uczniem, a którego świat i 
jego sumienie nazwie potem zdrajcą? 
50 Czuwajcie i przebaczajcie sobie nawzajem, bo moje przebaczenie obejmuje cały wszechświat. 
51 W tym dniu twoje serce biło z mocą, bo ja byłem w nim. 
52 Ludzie, którzy słuchają Mojego słowa: Odwróćcie wasze myśli od ziemskich planów i podnieście 
się, aby wasz duch został orzeźwiony i rozkoszował się Moją obecnością. Zachowaj niezbędne 
przygotowania, bo chwila jest uroczysta. Ojciec przemawia do swoich dzieci, a jeśli Ojciec czyni to z 
tak wielką miłością, dlaczego dzieci nie miałyby słuchać Go z całą czcią, do jakiej są zdolne? 
53 Wy, głosiciele, przekazujcie moją naukę bardziej przez waszego ducha niż przez wasze usta. 
54 Wy, "złote pióra": zapiszcie moje słowo bardziej przez waszą miłość niż przez wasze pióra. 
55 Chcę, aby to przesłanie obudziło ludzi z ich snu. Chcę, aby ludzie, gdy usłyszą moje nauki z twoich 
ust lub przeczytają je w twoich pismach, byli poruszeni i drżeli. 
56 Powstanie mój lud i rozgłosi dobrą nowinę i uczyni moją wiadomość znaną aż do tego czasu. 
Będziecie świadczyć o mojej prawdzie nie tylko słowami, ale wszystkimi waszymi uczynkami, kierując 
wasze życie na przestrzeganie tej nauki. Będziecie nalegać, że ponowne wcielenie ducha (z duszą)* 
jest jedną z wielkich prawd, które ludzkość ma poznać i w które ma uwierzyć. Niektórzy podejrzewają 
to, akceptują i wierzą w to intuicyjnie, jako coś, czego nie mogło zabraknąć w mojej miłującej 
sprawiedliwości wobec ludzkości. Ale będzie też wielu takich, którzy będą was nazywać bluźniercami i 
kłamcami. Nie martwcie się, to samo stało się z moimi apostołami, gdy głosili zmartwychwstanie z 
martwych, jak nauczał Jezus. Kapłani i sędziowie wrzucili ich do więzienia za głoszenie takich nauk. 
Później świat przyjął to objawienie, lecz zapewniam was, że nie był w stanie pojąć całego znaczenia 
tej nauki, dlatego konieczne jest, abym przyszedł w tym czasie i nauczył was, że "zmartwychwstanie 
ciała" może odnosić się tylko do ponownego wcielenia ducha, ponieważ to jest istotą i przyczyną 
życia - to, co jest wieczne w prawdzie. 
* Uzupełnienia w tekście w nawiasach zostały również wprowadzone przez tłumaczy. 
57 W jakim celu ciała umarłych miały zmartwychwstać, skoro były tylko nietrwałymi szatami duszy? 
58 Ciało zapada się w ziemię i miesza się z nią. Tam jest oczyszczana, przekształcana i ciągle na nowo 
powstaje do życia, podczas gdy duch nadal ewoluuje w górę, kontynuując ku doskonałości. Kiedy 
powraca na ziemię, jest to dla niego zmartwychwstanie do życia ludzkiego, a także dla jego nowej 
cielesnej powłoki jest to zmartwychwstanie w jedności z duszą. Ale to, co materialne, nie jest 
nietrwałe, podczas gdy to, co duchowe, jest, dlatego mówię wam jeszcze raz, że to waszego ducha 
szukam, uczę i chcę mieć przy sobie. 
59 W owym czasie powiedziałem Nikodemowi, który szukał Mnie w dobrym duchu, aby ze Mną 
rozmawiać: "Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziwcie 
się, gdy wam powiem, że trzeba się na nowo narodzić." Kto zrozumiał te słowa? Chciałem wam 
powiedzieć razem z nimi, że jedno ludzkie życie nie wystarczy, by pojąć jedną z Moich nauk i potrzeba 
wielu ziemskich żyć, by zrozumieć podręcznik, który zawiera to życie. Dlatego ciało ma jedynie za 
zadanie służyć jako podpora dla duszy w jej wędrówce po ziemi. 
60 Dusza otrzymuje od ciała wrażenia, które otrzymuje w życiu. Im bardziej wzrasta jej wrażliwość i 
dojrzałość, tym większe żniwo dla duszy. Ciało jest tylko narzędziem, przekaźnikiem, podporą i 
punktem odniesienia. 
61 Życie na tym świecie jest ciągłym pouczaniem i odbiciem wiecznego życia duszy. Mówię o jego 
harmonii, jego pięknie, jego doskonałości. 
62 Jest to jeszcze jedna z moich nauk, ludzie; lecz abyście ją lepiej zrozumieli, zagłębiajcie się w nią 
bardziej duchem niż umysłem. 
63 Przygotowałeś swoje serce, aby czekać na moje przyjście. Jestem w nim twoim gościem. 
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64 Zasłona tajemnicy i milczenia jest rozdarta, już stąd widzicie promienie światła Królestwa i 
słyszycie głos waszego Ojca. Twoja dusza została obmyta w oczyszczających wodach bólu. Któż z was 
nie uronił łzy? Kto nie znał goryczy? 
65 Tęsknicie żarliwie za pokojem i w modlitwie mówicie do mnie: "Panie, oby skończyły się wojny na 
świecie i nastał dla nas pokój Twojego królestwa!". 
66 Zaczynasz odczuwać zadanie, które od początku dałem twemu duchowi. Wy jesteście tym ludem, 
do którego postanowiłem przemówić i powierzyć mu zadanie niesienia pokoju i światła prawdy 
ludom ziemi. Ty też jesteś częścią tego niewdzięcznego ludu, który nie chciał uznać mnie w postaci 
Chrystusa. Inni ludzie rozpoznawali mnie lepiej niż ci, którzy twierdzili, że się mnie spodziewają. 
67 Wylaliście wiele łez z powodu waszej materializacji i waszej niewdzięczności, więc teraz czuwacie 
nad pokojem i modlicie się, aby ludzie mogli się wzajemnie miłować. W ciszy zadajecie sobie pytanie, 
jak to było możliwe, że nie odkryliście w Jezusie waszego Pana; jak to było możliwe, że ciągnęliście Go 
na ofiarną śmierć i mieliście siłę i odwagę patrzeć, jak umiera; jak to było możliwe, że nie płakaliście 
po Nim, kiedy nawet słońce ukryło swoje oblicze, aby ludzie zrozumieli swoją ślepotę. Nie dziwcie się, 
że byliście zdolni do tych aberracji; oto jestem w innym przejawie i bardzo możliwe, że niektórzy 
znów się mnie wyprą. 
68 Nie ma pokoju na ziemi, nawet w tych dniach, które poświęcacie na wspomnienie męki waszego 
Pana, i proszę was: Jak wykorzystałeś reinkarnacje, które ci dałem? Co zrobiłeś z życiem tych, którzy 
są ci najbliżsi? Pozwoliliście tylko, aby czas upłynął i wykorzystaliście wasze życie i wasze ideały w 
niewłaściwy sposób. Chcieliście być panami, a w rzeczywistości byliście niewolnikami świata i 
grzechu. Marzycie o nieśmiertelności, ale nie żyjecie ku wieczności, lecz ku śmierci. Ja, który jestem 
Zmartwychwstaniem i Życiem, wskrzeszam was wciąż na nowo, abyście żyli prawdziwym życiem. 
69 Zaprawdę, powiadam wam, poddam ten bratobójczy i samolubny świat pod sąd i oczyszczę go, aż 
ujrzę miłość i światło z niego wyrastające; nie pozwolę wam umrzeć; Ja jestem Zmartwychwstaniem i 
Życiem Nawet tym, którzy dziś prowadzą swoje narody do ruiny, którzy obecnie sieją i szerzą wszelkie 
wady, którzy stworzyli swoje królestwo nieprawości, dam rozkaz, aby zwalczali pokusy, usuwali 
zepsucie i wykorzeniali drzewo zła z korzeniami, w ramach zadośćuczynienia. Pod tym sądem i wy 
upadniecie, ludzie, bo źle oceniliście Mojżesza, poświęciliście Jezusa, prześladowaliście Eliasza i 
zabiliście proroków, a także apostołów i uczniów. 
70 Ofiarowuję światu pokój, lecz pycha narodów, które urosły w siłę i fałszywy splendor, odrzuca 
każde wezwanie sumienia i daje się ponieść jedynie swoim ambitnym celom i nienawiści. 
71 Ludzie nie skłaniają się jeszcze ku stronie dobra, sprawiedliwości i rozumu; wciąż jeszcze powstają 
i potępiają sprawy swoich bliźnich; nie myślą też, że mogą ustanowić sprawiedliwość. Czy nie 
uważacie, że zamiast sędziami powinni nazywać się mordercami i katami? 
72 Ludzie władzy zapomnieli, że jest jeden właściciel wszelkiego życia, a jednak biorą życie swoich 
sąsiadów, jakby należało do nich. Tłumy wołają o chleb, sprawiedliwość, schronienie, ubranie. Ja 
ustanowię sprawiedliwość, a nie ludzie ani ich nauki. 
73 Człowiek zawsze chciał widzieć we Mnie sędziego, nigdy nie potrafił zbudować Mi tronu jako 
swemu królowi ani ołtarza jako swemu Bogu; potrafił jedynie stworzyć trybunał. Dlatego mówię 
wam, że z tego Boskiego Trybunału oceniam teraz każde wasze dzieło. 
74 W swej dumie ludzie sami chcieli podporządkować sobie przyrodę i jej elementy, nie zdając sobie 
sprawy, że stają się one sędziami, którzy karcą arogancję i zarozumiałość człowieka. 
75 To, co prorocy głosili, spełni się w tym czasie. Moje nowe słowo dotrze do filozofów i teologów, 
wielu będzie z niego szydzić, a inni będą się oburzać. Ale podczas gdy to się dzieje, ich zdumione oczy 
ujrzą spełnienie się proroctw, które wam teraz zapowiedziałem. 
76 Nauczyłem was jedynie kochać dobro, a jeśli po to przyszedłem, to dlatego, że wiem, iż na świecie 
czciliście zło, którego moc pochodziła z waszych niedoskonałości. 
77 Pragnę przemówić do was w inny sposób - nie po to, by poprawiać błędy, nie po to, by wytykać 
wady, ale po to, by dać wam słowa nauczania o wysokiej mądrości i głębokim objawieniu. Ale nie 
stanie się to dopóki nie znajdziecie się poza tym ciałem, które was wiąże i poza tym światem, który 
was więzi. Ludzie, słyszycie mój głos, nie osiedlajcie się na tej pustyni, pamiętajcie, że w tamtej 
Pierwszej Erze daliście światu przykład wiary, wytrwałości i siły na wszystkie wieki, kiedy przeszliście 
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przez tę pustynię, pełną prób, przeszkód i wrogów, aż osiągnęliście wysoki cel, do którego dążyliście: 
Ziemię Obiecaną. 
78 Bierzcie ten przykład za wzór, bierzcie przykład z siebie, bo jesteście częścią tego ludu. Nieustannie 
umacniałam wiarę Moich dzieci, a w końcu nagrodziłam ich wierność. Zaprawdę powiadam wam, 
nową mannę mam w zanadrzu dla waszego ducha, i znowu w godzinie próby wytryśnie woda ze skały 
na pustyni; Ja jestem tym, który wam ją da; Ja jestem tym, który wam ją da 
79 Pieśniami i pochwałami dla Jehowy tłumy rozjaśniały swoje trudne wędrówki. W obecnym czasie 
modlitwa i dobre uczynki sprawią, że nie odczujecie trudów tej drogi. Już przekraczasz ostatnią 
pustynię. Miejcie odwagę i wiarę, wejdźcie na szczyt góry z waszymi dziełami miłości. 
80 Poza tym światem jest ojczyzna*, do której wszyscy wejdziecie w duchu. Któż z nas nie ma tam 
bliskiej osoby? Kto nie chciałby jeszcze raz zobaczyć kogoś, kogo pamięta jako ojca, matkę, brata, 
dziecko, męża lub żonę, przyjaciela? 
* Patrz przypis 145, 29 
81 Wasze wspomnienia, myśli i modlitwy dzisiejszego dnia są wezwaniami, które te istoty słyszą w 
swoim domu. Jutro spirytualizacja zjednoczy was i sprawi, że wszyscy zamieszkacie w jednym świecie 
i będziecie przestrzegać przykazania, które mówi do was: "Miłujcie się wzajemnie". 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 152  
 
1 Jest to dzień pamięci, w którym różne wspólnoty religijne gromadzą wielkie rzesze spragnionych 
słowa Bożego. Zobacz, jak każdy z nich w inny sposób upamiętnia Mękę Jezusa. 
2 Jest to dzień pamięci, kiedy serce człowieka odwraca się na krótki czas od ziemskich przyjemności, a 
on czuje, że jego przeznaczenie nie kończy się na tym świecie, ale że, podobnie jak Jezus, musi przejść 
drogę goryczy w tym życiu, aby wznieść się do prawicy Pana. 
3 Jakże niewielu jest tych, którzy potrafią przeżywać w swoim sercu Mękę Mistrza bez obrzędów i 
alegorycznych przedstawień! Wy, spirytualiści, którzy słyszycie mnie poprzez ludzki organ umysłu, nie 
oczekujcie, że powtórzę ten dramat w formie zmysłowego pokazu. Pozwolę ci jedynie przypomnieć 
sobie, poprzez Moje słowo, dzieła i nauki, których ci udzieliłem w tych godzinach. znowu uczniowie są 
ze Mną, a Ja im powiedziałem: czuwajcie i módlcie się, strzeżcie się sideł pokusy, pamiętajcie, że ciało 
jest słabe; powiedziałem im: strzeżcie się sideł pokusy, strzeżcie się sideł pokusy, pamiętajcie, że ciało 
jest słabe 
4 Jeśli powiedziałem wam w tym czasie, że dam wam nowe przykazanie, mówiąc: "Miłujcie się 
wzajemnie", mówię wam dzisiaj, że to przykazanie nadal jest pierwszym i ostatnim. 
5 Powiedziałem Moim uczniom w Drugiej Erze: "wkrótce już Mnie nie ujrzycie, bo idę do Ojca". Ale 
wkrótce znów będę pośród was, bo poślę wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy." I oto Ja, uczniowie 
Trzeciej Ery, wypełniam Moje słowo i Moją obietnicę. 
6 Kiedy godzina się zbliżyła i wieczerza była skończona, Jezus dał ostatnie instrukcje swoim uczniom. 
Wyruszył do Ogrodu Oliwnego, gdzie zwykł się modlić, i rzekł do Ojca: "Panie, jeśli to możliwe, zabierz 
ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie". Wtedy podszedł ów jeden z 
moich uczniów, który miał mnie wydać, w towarzystwie tłumu, który miał mnie pojmać. Kiedy 
zapytali: "Kim jest Jezus, Nazarejczyk?" - Judasz podszedł do swego Mistrza i pocałował Go. W 
sercach tych mężczyzn był strach i konsternacja, gdy zobaczyli spokojne opanowanie Jezusa, i zapytali 
ponownie: "Kim jest Jezus?". Wtedy podszedłem do nich i powiedziałem im: "Oto jestem, to ja". 
Wtedy zaczęła się moja pasja. 
7 Oni przynieśli mnie przed kapłanów, sędziów i władców. Przesłuchiwali mnie, osądzili mnie i 
oskarżyli mnie o łamanie Prawa Mojżesza i o chęć stworzenia imperium, które zniszczyłoby imperium 
Cezara. 
8 Ileż to serc, które kilka dni wcześniej podziwiały i błogosławiły moje dzieła, zapomniały o nich, 
okazały się niewdzięczne i przyłączyły się do tych, którzy mi złorzeczyli. Było jednak koniecznym, aby 
ta ofiara była bardzo wielka, aby nigdy nie mogła być wymazana z serc ludzkich. 
9 Świat, a ty jako część tego, widziałem mnie bluźnił, wyśmiewany, i upokorzony, jak żaden człowiek 
nie mógł być. Cierpliwie jednak opróżniłem kielich, który mi dałeś do picia. Krok po kroku wypełniłam 
Moje miłosne przeznaczenie wśród ludzi i oddałam się wszystkim Moim dzieciom. 
10 Błogosławieni ci, którzy uwierzyli w swego Boga, chociaż widzieli go pokrytego krwią i dyszącego. 
11 Ale coś trudniejszego jeszcze mnie czekało: umrzeć przybitym do drewna między dwoma 
zbójcami. Ale tak było napisane i tak musiało się spełnić, abym został uznany za prawdziwego 
Mesjasza. 
12 Gdy patrzyłem z wysokości krzyża na tłum ludzi, ujrzałem Maryję i rzekłem do Niej, odnosząc się 
do Jana: "Matko, to jest Twój Syn", a do Jana: "Synu, to jest Twoja Matka". 
13 Jan był jedynym w tej godzinie, który mógł zrozumieć znaczenie następującego zdania, bo tłum był 
tak ślepy, że kiedy powiedziałem: "Pragnę", byli zdania, że to pragnienie fizyczne, i podali mi żółć i 
ocet, podczas gdy to pragnienie miłości, że Mój Duch cierpiał. 
14 Dwaj złoczyńcy również zmagali się ze śmiercią obok mnie, ale podczas gdy jeden bluźnił i pogrążył 
się w zniszczeniu, drugi pozwolił się oświecić światłem wiary, i choć widział swego Boga przybitego do 
haniebnej belki krzyża i bliskiego śmierci, wierzył w jego boskość i powiedział do niego: "Gdy będziesz 
w królestwie niebieskim, wspomnij na mnie", na co ja, poruszony tak wielką wiarą, odpowiedziałem: 
"Zaprawdę powiadam ci, dziś właśnie będziesz ze mną w raju. " 
15 Nikt nie zna burz, które w tamtej godzinie szalały w Sercu Jezusa. Rozpętane siły natury były tylko 
nikłym odbiciem tego, co działo się w samotności tego człowieka, a ból Boskiego Ducha był tak wielki 
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i tak realny, że ciało, czując się przez chwilę słabe, zawołało: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 
opuścił?". 
16 Tak jak nauczyłem ludzi żyć, tak też nauczyłem ich umierać, przebaczając i błogosławiąc nawet 
tym, którzy Mnie złorzeczyli i męczyli, gdy powiedziałem do Ojca: "Przebacz im, bo nie wiedzą, co 
czynią". 
17 A gdy Duch opuścił ten świat, powiedział: "Ojcze, w Twoje ręce polecam Ducha mojego". 
Doskonały przykład nauczania został zrealizowany, jako Bóg i jako człowiek przemówiłem. 
18 A jednak jestem tu, ludzie, jak wam obiecałem. Przychodzę nie w ciele, to znaczy w cielesności, ale 
w światłości, mówiąc wam: minął czas, kiedy, aby zasiać Moje ziarno, musiałem je podlać krwią; ale 
jak bardzo musicie się oczyścić i przygotować! 
19 Natchnieni światłem Ducha Świętego, krok po kroku będziecie siać tę naukę, sprawicie, że usłyszą 
ją "głusi" i zobaczą "ślepi". Podobnie jak Mistrz, będziecie cierpieć kpiny, oszczerstwa i upokorzenia, a 
nawet będziecie wyśmiewani przez swoich bliskich, ale nie osłabniecie. bo zaraz sobie przypomnicie, 
że Syn Najwyższego, który był wszelką mocą i mądrością, nie uciekł od prób ludzi, aby przez nie mógł 
im zaświadczyć o swojej prawdzie. 
20 Oto powód, dla którego wciąż wam powtarzam: czerpcie z mojego słowa duchową i moralną siłę 
do walki o życie, bo kto jest mocny w duchu, ten będzie mocny i w sprawach ziemskich. I mogę wam 
również powiedzieć, że czasami pójdziecie nawet do punktu ofiarnej śmierci, jak nauczałem was 
przez Jezusa w Drugiej Erze. 
21 Czuwajcie i módlcie się, ludzie, nie tylko z powodu niebezpieczeństw materialnych, ale także z 
powodu sideł, których wasze oczy nie widzą - tych, które pochodzą od istot niewidzialnych. 
22 Wielkie legiony zdezorientowanych dusz prowadzą wojnę z ludźmi, wykorzystując ich niewiedzę, 
tępotę i brak duchowej wizji, a ludzie nie przygotowali swojej broni miłości, aby chronić się przed ich 
atakami, z tego powodu pojawiają się jak bezbronne istoty w tej bitwie. 
23 Było konieczne, że moja duchowa nauka przyszła do was, aby nauczyć was, jak przygotować się do 
zwycięstwa w tej walce. 
24 Z tego niewidzialnego świata, który żyje i tka w swoim własnym świecie, wychodzą wpływy, które 
trapią ludzi, czy to w ich umysłach, w ich uczuciach, czy w ich woli, czyniąc ich oddanymi sługami, 
niewolnikami, narzędziami, ofiarami. Manifestacje duchowe pojawiają się wszędzie, a jednak ziemscy 
ludzie nadal nie chcą dostrzec tego, co otacza ich ducha. 
25 Trzeba rozpocząć walkę, zniszczyć ciemności, aby, gdy światło zaświeci w ludziach, wszyscy 
powstali zjednoczeni w prawdziwej komunii i dzięki modlitwie odnieśli zwycięstwo w walce, którą 
podejmą przeciwko mocom, które tak długo nad nimi panowały. 
26 Ludzie i narody poddawali się mocy tych wpływów, a ludzkość tego nie zauważała. Rzadkie i 
nieznane choroby wytwarzane przez nich zdruzgotały ludzi i zdezorientowały naukowców. 
27 Ileż niezgody, ileż zamieszania i bólu człowiek na siebie sprowadził. Brak modlitwy, moralności i 
duchowości przyciągnął nieczyste i zaburzone istoty. A czego można oczekiwać od tych, którzy są 
odosobnieni bez światła i bez wyposażenia? 
28 Są ci, których oszukałeś i uciskałeś, którym przeszkadzałeś i poniżałeś. Tylko zamęt i ciemność 
mogą ci zesłać, tylko zemstę mogą wziąć i tylko wyrzuty ci czynią. 
29 Nazywają mnie teraz tylko czarnoksiężników i czarowników, ponieważ ujawniam te rzeczy do 
Ciebie, podczas gdy to nie ja spowodował je, ale ty. Chcę tylko uratować was wszystkich od 
ciemności, bólu i śmierci, bo jestem Światłem, które świeci przed ludźmi i przed legionami 
zdezorientowanych dusz. Który z nich rozpozna mnie pierwszy? 
30 W Drugiej Erze, kiedy uwolniłem opętanego człowieka, ci, którzy to widzieli, mówili, że Jezus 
zawarł pakt z duchem zła. Z drugiej strony, duch, który dręczył tę osobę, przemówił do Mnie, mówiąc: 
"Wiem, kim jesteś: Świętym Boga". 
31 Niemniej jednak byli też tacy, którzy dziwiąc się tym dziełom, mówili: "Jaką władzą i mocą 
rozkazuje on istotom nieczystym, a one są mu posłuszne?". Nie wiedzieli, że ten dar Ducha jest we 
wszystkich ludziach, że wszyscy nosicie tę broń przy sobie. Później moi uczniowie powtórzyli dzieła 
swojego Mistrza, udowadniając, że Chrystus przyszedł pouczyć ludzi, nie tylko po to, by pokazać 
swoją moc, ale by objawić ludziom dary Ducha i władzę, którą wszyscy posiadają. 
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32 Modlitwa, powiedział do was Mistrz, nadaje blask broni miłości, za pomocą której macie uzyskać 
pokój dla ludzkości. Powoduje, że budzą się dary duchowe, dusza staje się jasnowidzem, oko 
rozeznaje, a serce jest wrażliwe. 
33 Ludzie, nauczyłem was uwalniać się od niewidzialnych sideł i bronić się przed nimi, leczyć się z 
dziwnych chorób i uwalniać się od złych wpływów. Lecz zaprawdę powiadam wam - jak już wam to 
wyjawiłem - tylko modlitwa i cnota mogą wam służyć do przetrwania tych prób. Jeśli wymyślicie inne 
środki w zastępstwie tego, staniecie się ofiarami takich wpływów i zamiast uczynić waszą drogę jasną, 
zwiększycie ciemność. wtedy świat słusznie nazwie was czarodziejami, czarnoksiężnikami, podczas 
gdy ja dałem wam cenny dar, abyście nieśli światło i pokój wszystkim potrzebującym duszom. 
34 Kiedy osiągniesz to, że cały ten świat ciemności, cierpienia i aberracji zostanie przekształcony w 
świat pokoju? Kiedy będziecie w stanie przyciągnąć do siebie światło wysokich sfer duchowych, 
abyście byli w harmonii ze wszystkimi waszymi bliźnimi w tym domu, który wam przeznaczyłem? 
35 Z powodu pouczenia, które dałem wam w moim słowie, dokonały się wśród was prawdziwe cuda. 
Dusze budzą się do nowego dnia, serca biją z nadzieją. Ci, którzy nie byli w stanie zobaczyć prawdę, 
ponieważ ich ignorancja była jak bandaż obejmujący ich duchowe oczy, teraz zobaczyć i rozejrzeć się 
w zdumieniu. Ci, którzy są chorzy fizycznie (jak również duchowo), zostaną uzdrowieni, gdy przyjmą 
w swoim wnętrzu, w swoim sercu, istotę moich słów. 
36 Wtedy z wnętrza, z najczystszego tego ludu, wypływa modlitwa dziękczynna za dzieła, których w 
nich dokonuję, i mówi do mnie: "Dzięki Ci, Panie, że uznałeś nas za godnych tych cudów, które się w 
nas dokonują". 
37 Potem, kiedy ci mężczyźni i kobiety powstają, umocnieni Moim słowem miłości, pociechy i 
mądrości, szukają swoich bliźnich i czynią cuda na ich drodze, często nie zdając sobie z tego sprawy. 
38 Przez swoją wiarę uzdrawiają serca; przez swoje świadectwo rozwiewają ciemności i budzą tych, 
którzy byli obojętni. Dzięki swojej intuicji rozwiązują problemy życiowe, a dzięki swojej sile są w 
stanie przetrwać próby. Ich ręce uczą się "namaszczać" chorych, ich umysły znajdują drogę do 
zgłębiania mojego słowa i radowania się nim; ich modlitwy pomagają im rozwinąć ich duchowe dary, 
które były uśpione, i w ten sposób, idąc krok po kroku, osiągają to, że ich Pan zasiewa ich drogę 
cudami. 
39 Pomnożyły się miejsca spotkań, gdzie moje słowo się ujawniło, a każde z nich jest jak szkoła 
prawdziwej wiedzy, gdzie gromadzą się ludzie, którzy tworzą moich uczniów i chętnie przychodzą, 
aby nauczyć się nowej lekcji. 
40 Gdyby każdy z tych kościołów miał dawać świadectwo o wszystkich dobrodziejstwach, jakie 
otrzymał z mojego miłosierdzia, nie byłoby końca świadczeniu o tych cudach. A gdybyś miał zebrać w 
jednej księdze wszystko, co Ja wypowiedziałem od pierwszego Mojego słowa do ostatniego przez 
wszystkich Moich głosicieli, to byłoby to dzieło, którego nie mógłbyś dokonać. 
41 Lecz poślę ludzkości, przez pośrednictwo Mojego ludu, księgę, która będzie zawierała istotę 
Mojego słowa i świadectwo dzieł, których dokonałem wśród was. Nie bójcie się podjąć tej misji, gdyż 
Ja was natchnę tak, że w tej książce będą zapisane nauki, które są niezbędne. 
42 Czy sądzisz, że to, co spisali Moi apostołowie Drugiej Ery, było wszystkim, co mówiłem na ziemi? 
Zaprawdę, powiadam wam: Nie. Rozważcie, co powiedział Mój uczeń Jan: "Dzieła, których dokonał 
Jezus, są tak liczne, że sądzę, iż świat nie pomieściłby ksiąg, które trzeba by na ten temat napisać." 
43 Oto, uczniowie, nawet im natchnąłem i przywołałem na myśl w chwili pisania tylko to, co było 
absolutnie konieczne do zachowania jako testament i świadectwo dla przyszłych pokoleń. 
44 W tej epoce ponownie dałem nowe życie Mojemu Słowu wśród tych, którzy umarli dla życia łaski. 
Nazywam was tak, ponieważ macie w swoim wnętrzu ducha, który nie wiedział, jak karmić się 
Chlebem Życia i dlatego nie rozumiał, że należy do wieczności. 
45 Przyszedłem, aby zobaczyć owocność Słowa, które dałem światu w Drugiej Erze i zobaczyłem, że 
zło nadal kwitnie i rozsiewa swoje gorzkie owoce wśród ludzi. Szukam śladu, jaki Moja ofiarna śmierć 
miała pozostawić w sercu człowieka, ale krew, którą odkrywam, to krew przelana przez ludzi w ich 
bratobójczych wojnach - u jednych jest to krew grzeszna, u innych niewinna. Zawsze mówi do mnie o 
wrogości, złych namiętnościach, duchowej ciemności, o śmierci. 
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46 Oto świat, któremu musicie stawić czoło, o ludzie. Ale nie bójcie się, bo duch ludzi bardzo się 
rozwinął, a jeśli wiesz, jak doradzać słowami, które pochodzą z serca, jak cię uczyłem, zobaczysz ich 
oczy otwierają się na światło i będą wyciągać ręce do ciebie w miłości i miłosierdziu. 
47 Obecny czas musi być przeznaczony na przygotowanie i refleksję, ludzie, bo jeśli nie wykorzystacie 
go teraz, będziecie go jeszcze opłakiwać. 
48 Musicie wiele pracować nad sobą, abyście byli przygotowani do pójścia i głoszenia mojego słowa. 
Musicie osiągnąć całkowitą odnowę całego waszego życia, aby ten, kto usłyszy naukę, którą macie 
głosić, zwrócił oczy na wasz dom lub podążył waszymi krokami, aby was rozpoznać, znalazł w waszych 
dziełach jedynie czystość i prawdę. 
49 Jeśli pragniecie pokazać światu wielkość Nauki, której was nauczyłem w tym czasie, pamiętajcie, 
że najpierw musicie stać się jak czyste lustra, które mogą odbijać Moje światło. Nie zawsze ufajcie w 
elokwencję waszego mówienia lub w większą lub mniejszą zdolność waszego słowa. Zaprawdę 
powiadam wam, najpiękniejsze słowa nigdy nie osiągną takiej siły przekonywania, jaką ma dobre 
dzieło, choćby było niepozorne. 
50 Umiłowani, to jest "Trzeci Dzień", kiedy daję nowe życie Mojemu Słowu wśród "umarłych". To jest 
Trzeci Raz, kiedy pojawiam się przed światem w sposób duchowy, aby mu powiedzieć: "Oto ten sam 
Chrystus, którego widzieliście umierającego na krzyżu, a On przemawia do was w tej chwili, bo On 
żyje, będzie żył i będzie na wieki." 
51 Widzę natomiast, że ludzie mają w swoich ciałach serce martwe w odniesieniu do wiary, miłości i 
światła, chociaż w swoich wspólnotach religijnych twierdzą, że głoszą prawdę. Myślą, że zapewnili 
sobie zbawienie, gdy modlą się w swoich kościołach i uczestniczą w ich obrzędach. Ale powiadam 
wam, świat musi się nauczyć, że zbawienie można uzyskać tylko przez wykonywanie uczynków 
miłości i miłosierdzia. 
52 Miejsca zgromadzeń to tylko szkoła. Wspólnoty religijne nie powinny ograniczać się do 
wyjaśniania Prawa, ale powinny dbać o to, by ludzkość rozumiała, że życie jest drogą, na której trzeba 
wykorzystać to, czego nauczyliśmy się z Boskiego Prawa, praktykując moją Naukę o miłości. 
53 Kto tylko słucha pouczenia, kto zadowala się lekcją, pouczeniem, a więc uważa, że już wypełnił 
swój obowiązek, jest w poważnym błędzie, bo jeśli poznał lekcję, która została mu objawiona, a nie 
wprowadził jej w czyn, to nie uczynił sprawiedliwości ani swemu Mistrzowi, ani bliźnim, ani sobie 
samemu. Był on wtedy tylko uczniem, który myślał, że rozumie instrukcję, zapominając o 
najważniejszej jej części, to jest o tym, aby wprowadzać w czyn miłość, przebaczenie, współczucie, 
cierpliwość, wiarę i wszystkie te dobre rzeczy, które zawiera i zaleca Boska instrukcja. 
54 Umiłowani, nauczcie się być "ostatnimi", abyście mogli być pierwszymi w moich oczach. Będę cię 
miał pokornego serca, prostego i cnotliwego. Nie dajcie się uwieść fałszywym chwałom ziemi, które 
służą jedynie do sprowadzenia ducha na manowce z prawdziwej drogi lub do powstrzymania go od 
dalszego postępu, a tym samym powodują, że traci on cenny czas w swoim duchowym postępie. 
Zawsze szukajcie miejsca, gdzie możecie być użyteczni i zawsze wolcie to miejsce od tego, które 
wydaje się wam bardziej godne szacunku. 
55 Nie bądź próżny ani frywolny, nie kochać miejsca honoru, jak faryzeusze, aby pokazać się przed 
ludźmi, że mogą one pokazać im cześć. 
56 Prawdziwie wysoki duch nie kala się takimi błahostkami, gdyż brzydzi się przechwałkami i 
pochlebstwami. Ten, kto wypełnia prawo Boże, realizując je w życiu duchowym i ludzkim, jest w pełni 
zadowolony z pokoju, jaki otrzymuje od swego Pana po każdym swoim dziele. 
57 Pragnąć wyższego stanowiska, podziwiać spojrzenia i pochlebstwa, to kochać siebie bardziej niż 
kogokolwiek innego, a to jest bardzo dalekie od wypełniania prawa Bożego. 
58 Czy nie powiedziałem do ciebie: Będziesz miłował Boga bardziej niż wszystkie rzeczy stworzone? 
Takie jest znaczenie pierwszego przykazania. Czy nie powiedziałem wam: Będziesz miłował swoich 
bliźnich jak braci i siostry? To jest druga rzecz, którą musisz zrobić. Uświadom sobie, że twoja miłość 
do samego siebie powinna być ostatnia, a nigdy pierwsza. 
59 Dlatego obłudnymi nazwałem tych faryzeuszów, którzy twierdzili, że są najgorliwsi w służbie 
Bożej, a jednak zawsze pragnęli być pierwszymi w synagodze, którzy cieszyli się z hołdów ludu i 
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zawsze pragnęli przyodziać swoje ciała pięknymi odświętnymi szatami, aby ukryć wśród nich całą 
swoją niegodziwość. 
60 Nie nazwę was hipokrytami. Jeśli nie czujecie się czystymi, bądźcie przynajmniej powściągliwi i nie 
okazujcie czystości; byłoby bowiem bardzo smutne, gdyby ktoś, kto już uwierzył w waszą mądrość i 
cnotę, odkrył prawdę i zobaczył, że wasze świadectwo jest fałszywe. 
61 Niech w waszych działaniach zawsze będzie szczerość i prawda. 
62 Niech pokora zawsze rządzi waszym życiem, prosi was Mistrz. 
63 Wtedy doświadczysz, jak prawdziwa cnota zamieszka w twoim sercu. Będziesz wiedział, kiedy 
twoja prawa ręka wykonała dobrą robotę, a lewa nawet tego nie zauważyła. 
64 Powiedzcie światu, że nie jest konieczne, aby Chrystus rodził się i umierał w każdym pokoleniu, 
abyście byli zbawieni; powiedzcie, że Moje Słowo Drugiej Ery jest wciąż żywe i dotyka wszystkich dusz 
i wzywa serca każdego pokolenia. 
65 Podaję wam moje nowe przesłanie, aby ułatwić wam zrozumienie całego wcześniejszego 
objawienia. 
66 Wróciłem do ludzkości, aby pomóc im w ich obecnych próbach. Mistrz mówi do ciebie: Nie 
bądźcie zaniepokojeni, gdy poznajecie znaki mojego nowego przejawienia się, raczej radujcie się, 
ponieważ pozwoliłem wam być bezpośrednimi świadkami tych nauk. 
67 Tak jak ukazałem się w duchu Magdalenie w drugim czasie po śmierci ofiarnej, a ona ze 
zdziwieniem, a zarazem z radością zawołała: "Panie, niech będzie pochwalony i uwielbiony na wieki!", 
tak teraz ukazałem się wam, gdy sądziliście, że Mistrz jest nieobecny lub obojętny na wasze 
cierpienia; a po waszym zdziwieniu błogosławiliście Mnie. Otrzymałeś w swoim duchu moje światło, a 
otrzymawszy tak wielką łaskę, pamiętałeś i wstawiałeś się za swoimi bliźnimi, mówiąc: "Mam 
szczęście usłyszeć twoje słowo, podczas gdy inni nie znają tych nauk!". Ale Mistrz mówi do ciebie: 
Dałem poznać Mojego Ducha na wiele sposobów we wszystkich narodach. Ci, którzy przygotowali się 
wewnętrznie, zdają sobie sprawę, że żyją w czasie łaski i sprawiedliwości, i odczuli Moją obecność. 
68 Jak przebaczyłem Magdalenie, tak i wam wszystkim przebaczam, ale chcę, abyście jak ona stali się 
Mnie godni. 
69 Ileż to przykładów nauczania, godnych naśladowania, możecie zebrać od waszych braci i sióstr z 
innych epok! Ich praca jest jak otwarta księga. Ale ty, czy nie chcesz, aby twoja praca została zapisana 
jako przykład? 
zapisane jako przykład? Przedstawię przed twoimi potomkami te twoje dzieła, które uznam za godne. 
Dzisiaj, żyjąc w materialnym ciele, nie będziecie zbierać chwały ani uwielbienia. Bądźcie pokorni i 
pozwólcie innym oceniać wasze prace. 
70 W wielkim dniu pracy, który was czeka, będę waszym (pomocnikiem jak) Szymon z Cyreny. 
Moja nauka spowoduje wielkie wstrząsy na świecie, nastąpią wielkie zmiany w obyczajach i ideach, a 
nawet w przyrodzie nastąpią zmiany. Wszystko to będzie oznaczać początek nowej ery dla ludzkości, 
a duchy, które wkrótce poślę na ziemię, będą mówić o wszystkich tych proroctwach. Będą oni 
wyjaśniać Moje Słowo i objaśniać dzieła, aby pomóc w odbudowie i podniesieniu tego świata. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 153   
 
1 Znowu Mistrz pojawia się wśród was, by udzielić wam swojej nauki o Trzeciej Erze. 
2 Zaprawdę powiadam wam, wasza wiara w moje objawienie się poprzez ludzki umysł podtrzyma 
was w próbach waszego życia, bo moje słowo będzie wam wszędzie towarzyszyć. nie bądźcie jak 
niektórzy z tych, którzy słuchali mnie razem z wami, a zmęczeni słuchaniem odeszli, nie znając 
dziedzictwa, które w sobie mieli; mówię wam, nie bądźcie jak niektórzy z tych, którzy słuchali mnie 
razem z wami, a zmęczeni słuchaniem odeszli, nie znając dziedzictwa, które w sobie mieli 
3 Nadejdzie chwila, kiedy będziecie musieli odpowiedzieć za wszystko, co wam powierzyłem; 
będziecie musieli odpowiedzieć za wszystko, co wam powierzyłem 
4 Wy, którzy jesteście obecni, okazujcie swoją wytrwałością wolę i zapał do podążania Moją drogą. 
Widzę, jak miłość, która istniała w waszych sercach do mojej Boskości, wzrasta wraz z waszym 
podniesieniem (duchowym) i praktyką miłosierdzia. 
5 Ja jestem Miłością Ojca, który mówi do waszego ducha i napełnia go pokojem. Moje słowo 
oczyszcza was, bo dociera do wnętrza waszej istoty. Oznacza to zbawienie, ponieważ odwraca was od 
złych dróg i oferuje wam drogę prawdy, a kiedy mnie słuchacie, wpadacie w zachwyt przez to samo, 
wszyscy tworzycie jedno serce i jedną wolę. 
6 Mówię do całej ludzkości, wzywając do odnowy grzesznika, który uparcie trzyma się swoich wad, bo 
i dla niego mam miejsce w szeregach Moich żołnierzy. 
7 Moje wieczne i uniwersalne Słowo jest ograniczone, gdy jest uczłowieczone przez nosiciela głosu, 
ale nigdy nie traci doskonałości swego znaczenia. Moje Słowo nie rani, ani nie karze. Dlaczego sądzisz, 
że ja karzę, skoro to człowiek usypuje swoją ścieżkę cierniami, aby potem po nich chodzić? 
8 Uświadom sobie, że wszystko, co istnieje, żyje w ramach prawa, a kto zbacza z właściwej drogi i nie 
przestrzega przykazań, które rządzą tobą, natychmiast widzi się osądzony przez prawo, że może on 
poznać swój błąd. 
9 Rozważmy przez kilka chwil wszechświat, który cię otacza, a będziesz podziwiać harmonię, 
posłuszeństwo i dokładność, z którą wszystkie królestwa i wszystkie istoty spełniają swoje 
przeznaczenie. Czy myślisz, że moje dzieło byłoby doskonałe, nawet gdyby wszystko, co zostało 
stworzone, nie przestrzegało ani jednego prawa? - Wy, którzy jesteście Moim arcydziełem, zostaliście 
obdarzeni wolnością wyboru, wolą, inteligencją i wszystkimi władzami właściwymi duchowi, abyście 
dzięki zasługom, które zdobędziecie przez rozwijanie waszych cnót, mogli osiągnąć doskonałość 
duchową, w której doświadczycie pokoju i szczęścia oraz odnajdziecie pełnię światła, które dla was 
przygotowałem, abyście mogli dotrzeć do Ziemi Obiecanej. 
10 Droga, która prowadzi do prawicy Ojca, jest tak wąska i prosta, że On sam stał się człowiekiem w 
Chrystusie, aby wyznaczyć dla ludzkiego ducha drogę do doskonałości ze znakami Jego ofiarnej 
śmierci i przelanej krwi. 
11 Ta droga, która jest prawem miłości, nie zostanie zatarta przez ludzkie pomysły, bo dla każdego 
ducha nadchodzi czas jego odkupienia, a znajduje go tylko w Bogu. 
12 Dziś mnie słuchacie, ale jutro, gdy już nie będę się ujawniał w ten sam sposób, pójdziecie za mną 
drogami świata i weźmiecie mnie za przykład. Wtedy, gdyby przyszła na ciebie chwila słabości, Moje 
Słowo zaskoczy cię w drodze i pamiętając o Moim pouczeniu o miłości, znajdziesz zbawienie i 
będziesz kontynuować swoją misję miłowania bliźnich. 
13 W tym czasie przyszedłem do was nietykalny i niewidzialny, a wy postrzegaliście mnie tylko swoją 
duchową wrażliwością. W ten sposób sprawdziłem waszą wiarę. Dałem wam wiele ogłoszeń, dzięki 
którym umocniliście swoją wiarę. Wasze duchowe oczy się otworzyły i wasze zmysły budzą się, 
abyście mogli mnie zrozumieć i poświadczyć. 
14 Nawet jeśli twoje usta nie mówiły o mojej prawdzie, nawet jeśli twoje serce nadal wątpi - duch 
mnie kocha i wierzy. Pragnie przyjść do mnie, a w swojej modlitwie prosi mnie o światło, aby 
przekonać "ciało", oraz o siłę i cierpliwość, aby je pokonać. Jak dotąd nie ma zgody pomiędzy duchem 
a ciałem i wiele razy zostałeś pokonany przez samowolę tego ostatniego i oddałeś swoje zdolności i 
swoją wolę na jego usługi. ale właśnie dlatego przyszedłem dzisiaj, aby karmić ducha, aby go 
wzmocnić i zwrócić mu jego dziedzictwo. 
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15 Zawsze szukałem ducha i mówił do niego o życiu wiecznym, które jest jego celem. On jest Mój, a 
więc Ja go sobie przypisuję. Wprowadziłem go na drogę rozwoju i zadośćuczynienia, bo taka była 
Moja wola, aby rozwijał się w górę i doskonalił się przez zasługi. Powłoka korpusu ma tylko krótką 
żywotność. Kiedy wykona swoje zadanie, składa mi hołd, a duch kontynuuje swój bieg bez 
zatrzymywania się. 
16 Dziś jest czas największego zadośćuczynienia dla duszy. Mój sąd został otwarty, a dzieła każdego z 
nich zostały umieszczone na skali. Chociaż ten sąd jest ciężki i bolesny dla dusz, to jednak bliski jest 
im Ojciec, który jest bardziej kochającym Ojcem niż sędzią. Otacza was także miłość Maryi, waszej 
Orędowniczki. 
17 Moje dzieci czekają na mnie pośród chaosu, w którym dziś żyją. wiedząc, że przychodzę, boją się, 
bo naruszyli Moje Prawo; gdy podszedłem do nich i zapytałem, czy Mnie rozpoznają, odpowiedzieli: 
"Panie, zapomniałem o Twoich przykazaniach, popadłem w materializm i jestem zdezorientowany". 
Ale dziś, skoro Twój głos mnie wzywa, naprawię swoje drogi i będę się kierował Twoim światłem." 
18 A kiedy przyszedłem do was, którzy jesteście narodem wybranym, i poprosiłem was, abyście mnie 
przyjęli pośród siebie, wasz duch natychmiast odpowiedział: "Kształtujcie i doskonalcie naszą istotę 
według waszego pouczenia." Lecz podczas gdy duch zna swoje przeznaczenie i przyjmuje je, ciało 
buntuje się przeciwko niemu i rozpoczyna się walka pomiędzy tymi dwoma, w której masz nabyć 
zasługi konieczne dla twego odkupienia. 
19 Dawno temu zapowiedziałem wam wydarzenia, które widzieliście, że się spełniły. Mówiłem ci: 
Patrzcie i módlcie się, bo dzień jest blisko, kiedy wojna i inne nieszczęścia zostaną rozpętane. Lecz 
wasze niewierzące serce rzekło do Mnie: "Ojcze, czy to możliwe, że dopuszczasz wojnę między nami, 
skoro objawiłeś swoją miłość, dobroć i przebaczenie?" - Kiedy zapowiedziałem wam te wydarzenia, 
było to po to, abyście się przygotowali i modlili za całą ludzkość, abyście odtąd prowadzili życie 
wewnętrzne i pokutne, abyście wprowadzili pokój w łonie waszej rodziny i abyście wprowadzili w 
życie Moją naukę. Prosiłem cię o to wszystko, aby ból był mniejszy. Nie chciałem wam powiedzieć, że 
w ten sposób zapobiegniecie temu, co jest napisane, ale zaproponowałem wam, abyście byli 
pośrednikami między światem a Moim Duchem. 
20 Wszystko, co zostało przepowiedziane, spełniło się w 1939 roku: silne narody ujarzmiły słabe, 
inne, jeszcze potężniejsze, zjednoczyły się, by zaatakować te pierwsze, a rozprzestrzeniająca się 
wojna niszczyła wszystko na swej drodze i siała ból. - Modlitwa niektórych z moich uczniów była taka: 
"Panie, mamy nadzieję, że to słowo się nie spełni". Inni czekali na to, co się stanie, aby uwierzyć. Ale 
moje słowo się spełniło i dziś pytacie mnie, czy wszystkie niebezpieczeństwa minęły. Ale mówię wam, 
że pokój, którego doświadczacie dzisiaj, jest tylko fałszywym pokojem, to co się stało do tej pory, jest 
tylko początkiem cierpień, które dotkną świat. 
21 Jesteście jeszcze słabi, moi uczniowie, bo choć macie moje słowo, wciąż wątpicie. Mój Duch Ojciec 
czeka na (duchowe) odrodzenie ludzkości. Niech każdy z was będzie nauczycielem tej nauki w kręgu 
swojej rodziny, abyście, gdy nadejdzie dzień nawiedzenia, byli przygotowani i silni. Oto serca 
skruszone wokół was, które sprawiły, że zapłakaliście, tak że w swoim cierpieniu powiedzieliście do 
Mnie: "Dlaczego wystawiasz mnie na próbę pośród moich krewnych ze względu na Twoją naukę?". 
Ale powiadam wam, że ten wasz brat, który nie rozumiał waszego ideału, zostanie przemieniony 
przez waszą cierpliwość i miłosierdzie, i będzie odtąd waszym najlepszym przyjacielem i 
powiernikiem. 
22 Już nadchodzą ci, którzy usłyszą moje ostatnie słowa. W krótkim czasie zrozumieją duchową treść 
mojej nauki. Dajcie im najlepsze miejsce, uzdrawiajcie je i nie zatrzymujcie na drodze ich rozwoju. 
Jeśli widzicie, że ich dary duchowe rozwijają się szybko, pozwólcie im iść naprzód, a ich ramię pomoże 
wam nieść krzyż i wszyscy zrobicie postęp. 
23 O umiłowany Izraelu, w którego wciąż na nowo wlewam Moje Słowo, ty jeszcze nie zrozumiałeś, 
jak bardzo cię kocham! Jakże często wzruszaliście się, gdy słyszeliście Moje Słowo, a gdy 
otrzymywaliście Moje cuda, obiecywaliście Mi, że pójdziecie za Mną do końca. Bądźcie błogosławieni. 
Zaufaj swojemu Ojcu, który zawsze czuwa nad tobą. Nie żyjecie w świecie doskonałego pokoju, ale w 
nim uda wam się dostrzec królestwo obiecane waszemu duchowi. Moja miłość jest z tobą. Pragnijcie 
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mnie jako Ojca, a nie jako sędziego. Nie pragnijcie stanąć przed moim sądem. Przygotuj swoją duszę, 
aby kiedy przyjdziesz do Mnie, był w tobie pokój i zadowolenie, a radość w Moim Duchu. 
24 W każdym czasie objawiałem się jako Ojciec. Na początku świata przemawiałem duchowo do 
ludzi, często widzieli mnie schodzącego w dół, aby im doradzić lub poprawić. Mówiłem do Adama, a 
on pokornie mnie słuchał. Byłam z Ablem i jakież błogosławieństwo znalazłam w tym stworzeniu. Ale 
zbliżyłem się też do Kaina, bo kocham wszystkich, sprawiedliwych i grzeszników. Posłałem wielkie 
Duchy, które przyniosły Moje światło, aby nauczały i objawiały Prawo i Boskie Przykazania. Ale jakże 
niewielu było chętnych, by obudzić swego ducha i posłuchać głosu swego sumienia. Niektórzy 
żałowali, gdy zgrzeszyli, ale inni odwrócili się od surowego i nieugiętego prawa Jehowy. Jednak Moje 
Prawo było we wszystkich, a chociaż Moje światło oświecało ich, widziałam, że grzesznicy stanowili 
większość, że zło wzrosło i poważnie zaszkodziło duszom. Wtedy pozwoliłem, aby nastąpiło wielkie 
oczyszczenie. Ocalał tylko Noe i jego rodzina, a oni byli nasieniem, początkiem nowego świata. 
Zawarłem przymierze z człowiekiem sprawiedliwym i ukazała się tęcza pokoju, znak przymierza. 
25 Wkrótce potomkowie tych ludzi ponownie ulegli pokusie. Serca, które otrzymały dziedzictwo 
miłości, stały się bezduszne i twarde. Żywy przykład stał się konieczny dla ich odkupienia. Wtedy 
Chrystus stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nich. On jadł z waszego chleba, doświadczał i cierpiał 
przez trudy waszego życia. Czynił cuda, aby się ujawnić, uczył was właściwej drogi. Mieszkałeś blisko 
niego i widziałeś jego wędrówkę przez świat. Ale kiedy nadszedł koniec Jego misji, jakże niewielu było 
przygotowanych, aby zobaczyć Jego wniebowstąpienie, zrozumieć Jego ofiarną śmierć i bez wahania 
podążać drogą wyznaczoną przez Jego krew miłości i przebaczenia. 
26 Dziś przychodzę po raz drugi jako Mistrz. Moje spojrzenie szuka tych, którzy muszą iść za Mną, 
tych, którzy muszą się przygotować, aby mówić światu o Moim przyjściu jako Duch Pocieszyciel. Ale z 
bólem patrzę na czułe i niewinne serca, które stwardniały. Tak wiele łez popłynęło, że ich źródła, oczy 
ludzkie, wyschły. Nie ma już miłości dla mnie, ani współczucia ludzi dla siebie nawzajem, a Duch mój 
Ojciec cierpi ze względu na ludzkość. Moje spojrzenie spoczywa na każdym sercu, ale otrzymuję tylko 
ból, który zebrałeś w tym czasie. 
27 Mistrz mówi do was: Nie wiedzieliście, jak wykorzystać dary, którymi was obdarzyłem. Lecz 
przyjdzie czas, gdy lepiej zrozumiecie to pouczenie i poczujecie się bardzo blisko Mnie i podziękujecie 
Mi. 
28 Módlcie się, czuwajcie i módlcie się za świat. Wtedy, gdy nadejdzie czas bitwy, powstańcie i 
szerzcie moje światło, zachęcajcie i pocieszajcie, usuwajcie choroby, czyńcie cuda, tak że gdy 
dojdziecie do końca waszej podróży, możecie przyjść do mnie pełni zasług i pojawić się w pokoju 
przed moim sądem. 
29 Ale kiedy ten lud uświadomi sobie duchowe posłannictwo, jakie ma wobec innych narodów ziemi? 
30 Powiedziałem wam, że nie powinniście pragnąć być bardziej niż ktokolwiek, ani nie powinniście 
twierdzić, że jesteście ponad innymi. Jednak wasze przeznaczenie jest wielkie i nawet naród, który 
oferuje wam swoją ochronę, musi wypełnić swoją część w tym dziele. 
31 Nauczyłem was, abyście mogli dzielić się Dobrą Nowiną z waszymi bliźnimi, a gdy nadejdzie 
właściwy czas, zanieście Moje orędzie do innych narodów. Ale wciąż widzę was śpiących, nie 
zdających sobie sprawy z wielkości waszej misji. 
32 Czy chcecie, aby to ból, nędza, choroba i głód wyrwały was z letargu? 
33 Kielich, który pijesz, jest bardzo gorzki i bardzo ciężkie są łańcuchy, które ciągniesz z tobą. 
Jesteście nadal zniewolonym ludem faraona. Im bardziej tęsknicie za wolnością, tym większe są 
trudności, które są na was nakładane, i tym większa jest wasza danina. Jaką miarę goryczy jeszcze 
osiągniesz? 
34 Trzeba, aby ci, którzy zostali przebudzeni, wyrwali z letargu innych, którzy jeszcze śpią, i 
powiedzieli im, że Pan, ten sam co dawniej, czeka na nich na górze, aby sprawić, że usłyszą głos Ojca i 
wskazać im drogę, która doprowadzi ich do wolności i pokoju. Ale tak jedni, jak i drudzy muszą 
dobrze przyjąć moje słowo, bo inaczej będziecie się pytać: "Kto to jest faraon? Co to jest ta niewola, o 
której tu mowa? Na jakiej górze Pan będzie mówił do nas? Dokąd zaprowadzi nas droga, którą On 
kieruje?" 
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35 Lecz musicie nauczyć się zgłębiać symbole, w których do was mówię, abyście potem mogli je 
objaśniać swoim bliźnim bez popadania w błąd. 
36 Środowisko społeczne, w którym żyjecie, które was otacza w tym czasie, jest faraonem tego czasu. 
Jest przesiąknięta egoizmem, nienawiścią, chciwością i wszystkimi grzechami ludzkości. 
37 Łańcuchy to wasze potrzeby, które zmuszają was do poddania się panującemu egoizmowi, 
niesprawiedliwości, a nawet moralnemu zepsuciu. 
38 Góra, na której was oczekuję, jest w sumieniu każdego z was, które, zgodnie z moją wolą, ma się 
odezwać w waszym sercu, bo w nim jest napisane moje prawo. 
39 Droga jest kierunkiem życia, który pozwoli wam uzyskać upragniony pokój i wolność, których 
pragniecie, a które przyniesie wypełnienie tego samego Prawa. 
40 Czy teraz masz pojęcie o znaczeniu twojej misji? Módlcie się, ludzie, aby wasz naród obudził się na 
moje wezwanie. Czuwajcie, abyście, gdy tłumy was szukają, wiedzieli, jak wyjść im naprzeciw i 
zainspirować ich swoim przykładem. 
41 Zgłębiajcie moje nauki, uczniowie, przyjdźcie i słuchajcie mojego słowa, bo te czasy już nie 
nadejdą. Dziś jeszcze możecie mnie usłyszeć poprzez organy umysłu nosicieli głosu, lecz ten czas 
minie i moja praca otworzy dla was nową fazę objawienia. 
42 Odświeżcie się w słuchaniu mojej nauki i zachowajcie ją w waszych sercach. Uczyń z twojej 
pamięci skrzynię, w której przechowywana jest istota Mojej nauki, jak gdyby była klejnotem o 
bezcennej wartości. 
43 Dziś, ponieważ powróciłem do was ku zdumieniu niektórych i wobec niedowierzania lub wiary 
innych, oczekujecie, że Mistrz będzie mówił do was o naukach, których udzielił wam w minionych 
czasach. 
44 Posłuchajcie mnie: Bóg objawił się człowiekowi od początku życia ludzkiego jako Prawo i 
Sprawiedliwość. Boski duch zmaterializował się wobec niedojrzałości i prostoty pierwszych stworzeń, 
uczłowieczając swój głos i czyniąc go zrozumiałym. Czułość tych istot przebudziła się, aż były one w 
stanie interpretować Ojca za pomocą natury. Tak długo, jak żyli w posłuszeństwie, doświadczali łaski 
Bożej poprzez wszystko, co ich otaczało. Nie oszczędzono im też błędów i goryczy, które wskazywały 
im, że wykroczyli przeciwko swemu Panu. Sprawiłem, że zabłysło w nich światło sumienia, które 
musiało być latarnią morską, sędzią i doradcą w ich podróży przez życie. Instynktownie pierwsi ludzie 
wiedzieli, że ten niewidzialny Ojciec zawsze nakazywał to, co było dobre, i że to nakazywanie było 
oparte na prawie, według którego mieli żyć. To wewnętrzne światło nazwałeś "Prawem Naturalnym". 
45 Później, gdy człowiek rozmnożył się i w swym rozmnożeniu zapomniał wypełnić to Prawo, nie 
słuchając głosu sumienia i tracąc wszelką bojaźń, Ojciec, który szedł za dzieckiem na jego pustynię, 
posłał do niego ludzi obdarzonych wysokim duchem przez swą cnotę i mądrość, aby przypomnieli mu 
drogę, z której zboczył. 
46 Czy nie pamiętasz sprawiedliwego Abla, za którego krew jeszcze żądam rachunku? Zginął obok 
swojej ofiary. 
47 A Noego, głęboko wierzącego, który znosił szyderstwa ludzi i głosił wolę swego Pana do ostatniej 
chwili? Oni przypominali wam swoimi czynami o Moim istnieniu i Moim Prawie. Potem posłałem 
wam Abrahama, wzór posłuszeństwa i bezgranicznej wiary w swego Pana, cnotliwego Izaaka i Jakuba, 
wiernego i pełnego siły, aby stanowili pień drzewa, z którego gałązki wyrastał Mojżesz, którego 
posłałem, aby mnie reprezentował i przekazał ludziom moje Prawo. 
48 W Mojżeszu ludzkość ujrzała odbicie Mojego majestatu. Widzieli w nim sprawiedliwość, prawość, 
niezłomną odwagę, wiarę, posłuszeństwo i miłość. Dowiedzieliście się, że w obliczu słabości swojego 
ludu, z gniewem złamał tablice Prawa, które właśnie otrzymał od Ojca. Ale wiecie też, że natychmiast 
zwróciłem je do jego rąk, przywrócone, abyście zrozumieli, że tylko jedno Boskie Prawo powinno w 
każdej chwili wami rządzić: Prawo niewidzialnego Boga. 
49 Gdy upłynął pewien czas i okazało się, że ludzkość potrzebuje głębszego poznania Ojca, On - 
niestrudzony w swoim dziele miłości - wysłał na świat swoich proroków, aby oznajmili ludzkości, że 
przyjdzie na ziemię i stanie się człowiekiem, aby dać im odczuć swoją miłość i aby przez swoje 
narodziny, życie i śmierć nauczyć ich, czym jest doskonałe życie. Ale podczas gdy jedni wierzyli w 
moich proroków, inni zwątpili, zabili ich i przygotowali mi drogę z tą ofiarą. 
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50 Słowo moich posłańców uczynił serce tych, którzy zgrzeszyli drżeć, bo zapowiedział przyjście tego, 
który będzie ujawnić fałsz z jego prawdy. Podczas gdy ludzie mówili: "Bóg zaleca dobre, doskonałe 
uczynki miłości, przebaczenia i sprawiedliwości, ponieważ jest doskonały, ale my, ludzie, nie możemy 
tacy być", Jezus przyszedł na świat. 
51 On był samym Bogiem, który przyszedł na świat, aby przynieść swoje prawo i nauczanie w ludzkiej 
postaci. Dziś chcielibyście wiedzieć, jak powstało ciało Jezusa. Na to ja wam mówię: Musicie być 
zadowoleni wiedząc, że to ciało zostało spłodzone i poczęte przez działanie nieskończonej miłości, 
którą mam dla was. Od tego momentu Jezus zaczął pić kielich goryczy, który miał pić aż do końca. 
Przeżył wszystkie zmienne koleje losu człowieka, znosząc próby, ucząc się trudów, prześladowań, 
długich dni pracy ludzkiej, pragnienia i samotności; odczuwał w swoim ciele upływ czasu i z bliska 
kontemplował życie ludzkie z jego cnotami i nieszczęściami, aż nadszedł czas, by wyruszyć, by 
przemawiać i czynić potężne dzieła. 
52 Następnie pozwoliłam, aby mężczyźni gromadzili się wokół mnie, aby mnie słuchać, 
kontemplować mnie, odkrywać mnie w słowach i w duchowy sposób. Pozwoliłem człowiekowi 
przebić moje ciało w poszukiwaniu Boskości, aż zobaczył moje kości, mój bok został otwarty i 
wypłynęła woda. Pozwoliłem, aby świat uczynił mnie swoim oskarżonym, swoim szyderczym królem, 
zdemaskowanym, i w ten sposób zawlókł mnie z krzyżem hańby na ramionach na miejsce egzekucji, 
gdzie czekali na mnie dwaj zbójcy, aby umrzeć ze mną. 
53 Tak chciałem umrzeć, na moim krzyżu, aby was nauczyć, że Ja, wasz Bóg, jestem nie tylko Bogiem 
słowa, ale i czynu. Lecz ci, którzy widzieli, jak umieram, byli świadkami Mojej agonii i słyszeli Moje 
ostatnie słowa, mówili: "Jak może umrzeć Syn Boży? Jak to jest, że choć jest Mesjaszem, widzieliśmy 
Go załamującego się i słyszeliśmy Jego lament?" 
54 Lud domagał się dalszych dowodów, a Ja w Mojej miłości dałem im je. Tak jak narodziłem się jako 
mężczyzna z łona świętej niewiasty, aby oddać hołd ludzkiemu macierzyństwu, tak też zapadłem się z 
powrotem do wnętrza ziemi, aby oddać jej hołd i tam wypełnić Moją misję jako człowiek. Ale ziemia 
nie mogła pomieścić tego ciała, które nie należało do niej, lecz do łona Ojca, od którego przyszło i do 
którego powracało. 
55 Teraz mówię do was: Jeśli wątpisz w boskość Chrystusa, kiedy zobaczyłeś go umrzeć na krzyżu, 
możesz mi powiedzieć: co człowiek powstał z grobu na trzeci dzień po jego śmierci bez szkody dla 
niego, i wstąpił do nieba z własnego ciała? Nikt! - Uczyniłem to, bo Ja jestem Życiem, bo nie mogłem 
umrzeć ani w duchu, ani w ciele. 
56 Wątpliwości były nie tylko wśród tłumu widzów. Nawet wśród Moich uczniów był jeden, który 
wątpił, że po śmierci mogę się wśród nich pokazać. To właśnie Tomasz powiedział, że dopiero gdyby 
mógł włożyć palce w ranę na Moim boku, uwierzyłby, że to jest możliwe. Ledwie to powiedział, a już 
przekazałem mu Moje pozdrowienie: "Pokój mój niech będzie z tobą!". Ten miał jeszcze siłę, by 
podejść, spojrzeć na głęboką ranę i dotknąć jej ręką, by uwierzyć, że Mistrz naprawdę umarł i 
zmartwychwstał. 
57 Błogosławieni, którzy wierzą, nie widząc wcześniej. Tak, moje dzieci, ponieważ prawdziwa wiara 
jest również spojrzeniem, które patrzy na to, czego nie może odkryć ani umysł, ani zmysły. Tylko 
wiara może objawić człowiekowi niektóre z tajemnic stworzenia. 
58 Lecz ten, który powstał z martwych, przychodzi w tym czasie w duchu pełnym chwały, aby znów 
do was przemówić. 
59 Ilu z tych, którzy mieszkają dziś na ziemi, wie, że przed ludzkością otworzyła się nowa era? Na 
pewno tylko ci, którzy słyszeli to słowo, wiedzą, że w roku 1866 nastała nowa era: era Ducha 
Świętego. 
60 Przez umysł Roque Rojasa przemawiał duch Eliasza, pioniera, który dał się poznać w ten sposób, 
aby przygotować drogę Panu. 
61 Przez tego sprawiedliwego otworzyłem przed ludzkością księgę Moich nauk, Moich nowych 
objawień, zapraszając ją do uczynienia jeszcze jednego kroku na tej drodze. 
62 Przyszedłem w tym czasie "na obłoku", to jest, duchowo i niewidzialny dla oczu ludzi. Ta chmura 
jest symbolem zaświatów, skąd wysyłam promień światła, który oświetla te organy rozumienia, przez 
które daję się poznać. Taka była Moja wola i dlatego jest to dzieło doskonałe. Znam człowieka i 
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kocham go, bo jest moim dzieckiem. Ja mogę z niego korzystać, bo go stworzyłem, po to go 
stworzyłem. Mogę objawić się w człowieku, bo stworzyłem go właśnie po to, aby w nim uwielbić 
Siebie. 
63 Człowiek jest Moim jedynym i prawdziwym obrazem, ponieważ posiada życie, inteligencję, wolę i 
zdolności, jak jego Bóg. 
64 Zanim objawiłem się w teraźniejszości w tej formie, zbadałem serce człowieka. Pytałem tych, 
którzy karmią swoje umysły w różnego rodzaju wspólnotach religijnych: Czy jestescie zadowoleni? Na 
co oni odpowiedzieli: "My łakniemy i pragniemy Ciebie". 
65 Wielu szukało wyglądu i oblicza swego Ojca, nie znajdując Go. Mieli nadzieję na ten cud, ale cud 
nie stał się rzeczywistością, ponieważ nie znaleźli chleba, który naprawdę karmił ich ducha. A jednak 
przygotowałem to drzewo, to źródło i te pola, i wezwałem tłumy, które łaknęły i pragnęły pokoju, 
które tęskniły za miłością i które chciały czuć się kochane. Gdy weszli w moje oblicze, usłyszeli to 
słowo, które objawia się w ten sam sposób we wszystkich istniejących miejscach zgromadzeń, a za 
każdym razem, gdy brzmi, jest jak miłujący dotyk ręki, która budzi śpiącego, i jak głos przyjaciela, 
który radzi. 
66 Po wysłuchaniu mnie przez jakiś czas, zrozumieliście, że nie możecie być zwykłymi wielbicielami, 
którzy spędzają swoje życie tylko w duchowej kontemplacji, i powiedzieliście mi: "Panie, jedząc ten 
owoc, który nam dałeś, wzięliśmy na siebie obowiązek wobec Twojej Boskości, aby uprawiać i 
rozprzestrzeniać jego nasienie." 
67 Kiedy uświadamiacie sobie, że wasz Mistrz wciąż nosi na swoich ramionach swój krzyż miłości, 
płaczecie i mówicie do Niego: "Panie, pozwól nam nieść Twój krzyż, niech żółć i ocet zostaną z nas 
wypite". Ale mówię wam, tak jak prosiliście, to już się stało. Czy nie zauważyłeś, jak trudna jest 
ostatnio twoja misja? Czy nie zdajecie sobie sprawy, jak gorzki był ten czas i że obecnie przechodzicie 
przez coś, czego nigdy wcześniej nie cierpieliście? Dalej okazujcie tę gotowość i módlcie się. 
68 Wybrałem was prostych ludzi, bo gdybym mówił przez usta uczonych, teologów i naukowców, nie 
uwierzyliby mi. Z drugiej strony, kiedy przemawiam przez prostego człowieka, zadziwiam ludzi. Kto 
sprowadził tu wielkie rzesze? To byliście wy wszyscy, ponieważ byliście gotowi dać świadectwo. Oto 
ci, którzy mówili do Ciebie: "Jak to możliwe, że Chrystus jest na świecie?". A także tych, którzy wołali: 
"To niemożliwe, aby Mistrz wszelkiej doskonałości dał się poznać przez człowieka!". Oto ci, którzy 
zwątpili w twoje słowa i afirmacje. 
69 Ludzie, jeśli Jezus podlewał swoją krwią ziarno, które Ojciec zasiał w sercach ludzi w Pierwszej 
Erze, to dzisiaj mój Boski Duch sprawia, że rosa łaski zstępuje na te pola, aby uczynić je owocnymi. 
70 Zbliża się dzień odejścia mego. Moje zamieszkanie wśród was w tym czasie jest dłuższe niż w 
czasach minionych, dłuższe niż to, które było z Izraelem na pustyni, dłuższe niż czas, w którym Jezus 
żył wśród ludzi. Któż z tych, którzy mnie słuchali w tym czasie, nie czuł się zatruty tym słowem? Kto 
został uwikłany w wadę lub błąd przez to samo? Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli nie przyniosło wam 
to dobra, bo nie przyjęliście go w sobie, ani nie wyrządziło wam zła. 
71 Pamiętajcie, że kiedyś powiedziałem wam: Nie stworzyłem was, abyście byli jak pasożytnicze 
rośliny. Nie chcę, abyście byli zadowoleni z tego, że nikomu nie wyrządzacie zła. Chcę, abyś znalazł 
satysfakcję w czynieniu dobra. Każdy, kto nie czyni dobra, chociaż mógłby je czynić, uczynił więcej zła 
niż ten, który nie mogąc czynić dobra, ograniczył się do czynienia zła, bo tylko to umiał. 
72 Tak przemówił do was w dniu dzisiejszym, który umarłszy za świat, zmartwychwstał ku chwale 
Ojca, aby przyjść do was w duchu w tej Trzeciej Erze. 
73 Zobacz tu moje zmartwychwstanie trzeciego dnia, kiedy Chrystus ukazuje się swoim nowym 
uczniom i mówi do nich: 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 154  
 
1 Światło Mojego Ducha oświeca was w ten poranek łaski. 
2 Moje nauczanie i przykłady nauczania Drugiej Ery nie zostały zrozumiane przez ludzkość, gdyż 
zamiast wzajemnej miłości znajduję niezgodę wśród narodów i spory pomiędzy różnymi ideologiami, 
sektami i wspólnotami religijnymi. Dałem wam przykład pokory od kołyski aż do chwili, gdy umarłem 
wśród was na krzyżu. Moje Życie, Mój przykład, Moje nauki i Moja ofiarna śmierć nie zostały wzięte 
za przykład przez ludzi. 
3 Ta strona w Księdze Bożej była lekcją na wszystkie czasy; na niej zostawiłem ci wszystko, co miałem 
ci wtedy do powiedzenia, nic z tego nie mogłem zapomnieć Zapowiedziałem wam, że do was 
powrócę, i oto jestem w wypełnieniu Mojej obietnicy; jestem pośród świata, jestem pośród świata, i 
jestem pośród świata Widzę jednak wasz świat w kompletnym nieładzie, widzę, jak ludzie próbują 
zmienić oblicze planety zgodnie ze swoimi przekonaniami i doktrynami. lecz przychodzę dziś pełen 
miłości, aby wam powiedzieć: jeśli nie zrozumieliście nauk Drugiej Ery - oto jestem, aby pomóc wam 
je zrozumieć Moim Słowem. 
4 Posłuchaj: Pewnego razu Jezus przyszedł na brzeg Jordanu i tam spotkał Jana Chrzciciela, który 
nauczał swoich uczniów i zapowiedział im nadejście Królestwa Niebieskiego. Kiedy pionier Drugiej Ery 
ujrzał promienne spojrzenie Jezusa, dobroć Jego oblicza i Boski majestat, którym Jezus promieniował, 
rozpoznał Mesjasza i pokłonił się przed Nim. Jan, który właśnie pouczał swoich uczniów i słyszał, jak 
mówili o nauce, której nauczał Jezus, powiedział im: "Przybliżyło się królestwo do ludzi", a stojąc 
przed Zbawicielem, natychmiast Go rozpoznał, wołając: "Oto ten, któremu nie jestem godzien 
rozwiązać rzemyka u sandałów". 
5 Ale ponieważ Jan był moim prorokiem i moim sługą, jego nauki były w zgodzie z moimi, a jego 
uczniowie byli również moje. 
6 Przy innej okazji, gdy Jezus był w pobliżu wsi, wysłał swoich uczniów, aby znaleźć jedzenie dla ich 
utrzymania, a kiedy wrócili, spotkali uczniów Jana, którzy głosili. A gdy przyszli do domu Mistrza, 
rzekli: "Panie, Panie, spotkaliśmy pewnych mężów, którzy głoszą naukę i czynią cuda. Czy to jest 
zgodne z Twoim prawem?" Jezus rzekł do nich: "Dlaczego się denerwujecie? Każdy, kto praktykuje 
dobroczynność, jest w granicach prawa." 
7 Mówię wam to dzisiaj, uczniowie Trzeciej Ery, abyście nie uważali za pozostających poza Moim 
Prawem tych, których spotykacie na swojej drodze, a którzy sieją miłość, miłosierdzie i światło, bez 
względu na nazwę nauki, którą wyznają. 
8 W Jego czasach nie byłem uznawany przez wszystkich jako Boski Siewca. Dla wielu byłem tylko 
Galilejczykiem głoszącym kazania na ziemi. Tylko ci, którzy odkryli w słowie Jezusa głos Boskości, 
uznali Go za Syna Najwyższego. 
9 Ten, który dziś daje o sobie znać wśród was, jest tym samym, który mówił do was w Drugiej Erze. 
Ale to, co ludzie widzieli wtedy, nie jest postrzegane w ten sam sposób teraz. Ten Mistrz o życzliwym 
obliczu, łagodnym spojrzeniu i miłującym słowie przychodzi dziś w duchu i mówi za pośrednictwem 
człowieka. 
10 Kto chce czuć i widzieć mnie w tej formie manifestacji, niech jego umysł i serce będą spokojne. 
11 Wielu z was straciło spokój ducha. Ale kiedy zobaczyliście pokój i pewność waszych braci i sióstr, 
schroniliście się w nich, w ich wierze i nadziei, pragnąc dotrzeć do portu zbawienia. W ten sposób 
pomożecie sobie nawzajem. 
12 I wzbudzi lud w tym czasie, którzy będą pilnie przestrzegać mojego prawa, którzy będą miłować 
prawdę i miłosierdzie. Ludzie ci będą jak lustro, w którym inni będą mogli zobaczyć odbicie 
popełnionych przez siebie błędów. Nie będzie niczyim sędzią, ale jego cnoty, uczynki i (duchowe) 
spełnianie obowiązków poruszą umysły wszystkich, którzy staną na jego drodze, i wytkną ich wady 
wszystkim, którzy naruszają moje prawo. 
13 Gdy ten lud jest silny i liczny, będzie przyciągać uwagę swoich sąsiadów, dla czystości jego prac i 
szczerości jego kultu Boga będzie zdumiewać ludzi. Wtedy ludzie będą pytać siebie: "Kim są ci, którzy, 
nie mając świątyń, wiedzą, jak się modlić w taki sposób? Kto nauczył te tłumy wielbić ich Boga 
modlitewnie bez odczuwania potrzeby wznoszenia ołtarzy dla ich kultu? Skąd wzięli się ci wędrowni 
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kaznodzieje i misjonarze, którzy, podobnie jak ptaki, ani nie sieją, ani nie żną, ani nie przędą, a jednak 
trwają?" 
14 I powiem do nich: "Ten lud ubogi i pokorny, który jednak żyje pełen gorliwości według Mojego 
Prawa i jest mocny wobec namiętności świata, nie został wychowany przez żadnego człowieka. Te 
rzesze, które z radością czynią dobro, które są oświecone natchnieniem i które przynoszą do serc 
poselstwo pokoju i kroplę uzdrawiającego balsamu, nie były pouczane przez nauczycieli ani 
duchownych żadnej z kultowych społeczności ziemi. Zaprawdę powiadam wam, że w obecnym czasie 
nie ma na waszym świecie ani jednego człowieka, który byłby w stanie nauczać o oddawaniu czci 
Bogu w prawdziwej duchowości. Nie w przepychu obrzędów i ceremonii, ani w bogactwie lub 
ziemskiej mocy Prawda ma swoje korzenie, która będąc pokorną, szuka jako swej świątyni czystych, 
szlachetnych i szczerych serc, które miłują szczerość. Gdzie są te serca? 
15 "Chrześcijanin" - tak nazywa siebie duża część tej ludzkości, nie wiedząc nawet, co znaczy słowo 
"Chrystus", ani jakie jest jego nauczanie. 
16 Co zrobiliście z Mojego słowa, Mojego przykładu, Mojej nauki, którą wam kiedyś dałem? 
17 Czy rzeczywiście jesteście bardziej rozwiniętymi ludźmi niż ci z tamtej epoki? Dlaczego nie 
udowodnisz tego przez uczynki swego ducha? Czy uważasz, że to życie jest wieczne, czy może sądzisz, 
że musisz się rozwijać tylko dzięki ludzkiej nauce? 
18 Uczyłem was prawdziwego wypełniania Prawa, abyście przekształcili ten świat w wielką świątynię, 
w której czczony będzie prawdziwy Bóg, w której życie człowieka będzie nieustanną ofiarą miłości do 
Ojca, którego powinien kochać w każdym ze swoich bliźnich, i w ten sposób oddawać hołd swemu 
Stwórcy i Mistrzowi. 
19 Ale dzisiaj, kiedy wróciłem do człowieka, co znajduję? kłamstwo i egoizm zastąpiły prawdę i 
miłość; pycha i próżność - łagodność i pokorę; bałwochwalstwo, fanatyzm i ignorancja - światło, 
wzniesienie i duchowość; profanacja i sprofanowanie panują tam, gdzie powinna istnieć tylko 
pracowitość i prawość; nienawiść i rozpętane kłótnie między braćmi i siostrami zastąpiły braterstwo, 
pokój i miłość. 
20 Lecz przyjdę do Mojej Świątyni, aby wypędzić stamtąd kupców, jak to uczyniłem w Drugiej Erze w 
Świątyni Jerozolimskiej, i powiem im jeszcze raz: "nie czyńcie z Domu Modlitwy sklepu spożywczego". 
Będę nauczał lud, aby wszyscy służyli przed prawdziwym ołtarzem, aby już nie byli w błędzie i nie 
zbłądzili z niewiedzy z powodu złych interpretacji, jakie nadają Mojemu Prawu. 
21 Mistrz mówi wam: "Duchowym" jest umysł, a ołtarzem - serce; modlitwą - myśl w górę, a ofiarą - 
dobre uczynki, które możecie ofiarować. 
22 Jeśli czujecie, że uczynność i miłość do bliźnich stanowią wasze prawdziwe życie - jakże świat nie 
miałby zrozumieć, że serce nie jest tylko nieczułym organem, a duch jest czymś więcej niż ciało? jakże 
miałoby nie rozumieć, że natchnienie jest cenniejsze niż obrazy, które człowiek stworzył, aby 
przedstawić to, co Boskie, i że dobre uczynki, którymi świadczycie o Moim Prawie, są bardziej 
zasługujące niż najcenniejsze dobra ziemskie? 
23 Zaprawdę, powiadam wam, jeśli chcesz zachować swoją wiarę, a tym samym uniknąć swojej duszy 
ginie w tej burzy, musisz zbudować swoją świątynię w formie duchowej. Niech moje królestwo zstąpi 
do twego serca, nikt nie ma prawa walczyć z jego światłem. Wtedy, gdy burza się skończy, zobaczycie 
niewidzialne, ale mocne i wielkie wzniesienie niezniszczalnej świątyni, której fundamenty będą w 
waszych sercach. 
24 Popatrzcie, jak w tym momencie świat jest oświetlony jasnym światłem, które promieniuje z 
mojego Ducha. Światło pomaga wam w waszym postępie i w waszym zrozumieniu, i z nim osiągacie 
pokój. 
25 Światło i miłość wypływają z serca, pokój jest w duchu jak odbicie wieczności. 
26 Słowo moje jest miłosierne, ale nie wolno wam się nim znudzić, bo jeśli rozkoszujecie się tylko 
ziemskimi przyjemnościami, znajdę wasze serca puste. Dlatego przychodzę do was często, żeby wasze 
serce biło innym rytmem, gdy styka się z Boskością, ponieważ ciągle zbaczacie z drogi waszego 
obowiązku. 
27 Dlaczego byli i są ludzie, którzy po poznaniu ludzkiej nauki przez użycie zdolności danych im przez 
Stwórcę, używają tych zdolności do zwalczania i odrzucania Boskiej nauki? - Ponieważ ich próżność 
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nie pozwala im wejść do skarbca Pana z pokorą i czcią, a oni szukają swojego celu i tronu w tym 
świecie. 
28 Spośród grzeszników wybiorę tych, którzy będą musieli mi służyć w tym czasie. Moja moc będzie 
w nich działać, a ja przemienię ich przez moją łaskę. 
29 Pojednajcie się ze swoim sumieniem, abyście mogli uzyskać od niego przebaczenie, bo dopóki 
uważacie, że jesteście wyposażeni, nie słuchając wewnętrznego głosu, który pokazuje wam wasze 
błędy, nie będzie komunii ze mną, ani bałwochwalstwo nie będzie w stanie zniknąć całkowicie. 
30 W tym czasie mówię do was jako Ojciec i jako Sędzia. Ale nie bójcie się, bo nawet w Boskości jest 
miłość i czułość Matki, którą nazywacie Maryją. 
31 Moje kochane dzieci, czujcie dla niej miłość. Słyszę modlitwę, która wypływa z twego ducha, aby ją 
chwalić, bo wiesz, że twoje usta są na to zbyt niezgrabne, bo uważasz je za nieczyste i wolisz je 
trzymać zamknięte. 
32 Ale pytam was: czy jest ktoś, kto nie otrzymał pieszczoty od Matki Niebieskiej? Zaprawdę, 
powiadam wam, wszyscy bez wyjątku otrzymali od niej miłość. 
33 Patrzcie na tych, którzy kiedyś byli zdegenerowani, a teraz wstępują na szczyty góry. moglibyście 
być dzisiaj wśród marności ludzkości, ale wkrótce, w tym czasie duchowych prób, dzięki Mojej łasce i 
waszym zasługom cierpliwości i miłosierdzia sprawicie, że i wy wzniesiecie się ponad wszelkie 
nieszczęścia. Nie zapominaj, że ból jest rzeźbiarzem duszy. 
34 Dusza i cielesna powłoka są w trakcie procesu formowania harmonijnej istoty, świadomej swoich 
duchowych i ludzkich obowiązków. Byliście świadkami rozwoju nauk i w swojej duchowej 
kontemplacji zrozumieliście, kto jest twórcą całego piękna waszego świata, ponieważ wasze umysły 
nie są już zamglone. 
35 Żyjecie w pokoju, ponieważ staracie się być w harmonii z waszym Bogiem, a pokój jest skarbem 
dla ducha na tym świecie. Doświadczasz go po wypełnieniu wszystkich swoich obowiązków wobec 
Ojca. 
36 Staraj się zawsze tak żyć, abyś miał to zadowolenie, aby w chwili twego odejścia z tego świata na 
tamten, duch twój nie był obciążony żadnym ziemskim zmartwieniem, ani żadnym bólem z powodu 
niewypełnienia obowiązku. 
37 Nie wolno wam męczyć się w działaniu miłości, ponieważ okazujecie ją sobie. Mówcie z miłością o 
moim pouczeniu, a moje słowo zakwitnie w sercach. 
38 Ja was kształcę i napełniam was mądrością, bo już wam powiedziałem, że po roku 1950 nie 
usłyszycie mojego słowa przez ludzki organ rozumienia, a kto nie korzysta z mojej nauki, ten poczuje, 
że jego serce jest puste i będzie błądził jak martwy. Dlaczego jakby umarły? - Ponieważ będzie się czuł 
duchowo i moralnie bezsilny i nie znajdzie w swoich próbach siły, aby przezwyciężyć samego siebie i 
dostrzec moją Boską pieszczotę. 
39 Waszym zadaniem jest przywrócenie do życia tych waszych braci i sióstr poprzez odwrócenie ich 
od materializmu i przekonanie ich o tak wielkiej łasce, jaką niesie ze sobą uduchowienie. 
40 Po roku 1950 będę nadal dawał o sobie znać przez natchnienia każdego z was. Jeśli wiecie, jak 
przygotować się duchowo, będę czynił cuda. Proszę was tylko, aby wasza wiara była przynajmniej tak 
wielka, jak ziarnko gorczycy, a wtedy zobaczycie, że Moje słowo się spełni. 
41 Mówić i czynić dobro bez obawy, że ktoś o tym powie. Musisz dotrzeć do swoich sąsiadów bez 
robienia różnic, bo nie wiesz, które z nich cierpią najbardziej wewnętrznie. Często zobaczycie, jak 
wasi bliźni będą się radować, gdy będą was słuchać, i dadzą wam wyraźne znaki swojej wdzięczności. 
42 Zapraszaj ich niestrudzenie na drogę dobra, a wtedy, gdy na niej będą, wiele cierpień od nich 
odejdzie. 
43 Manna zstąpi na Nowe Jeruzalem. 
44 Sprawię, że będzie istniała wśród was wolność przekonań religijnych i słowa, a także 
sprawiedliwość, aby ludzie innych narodowości, przebywający wśród was, po powrocie zabrali ze 
sobą w sercach dar miłości i aby rozpalił się w nich ideał braterstwa i sprawiedliwości. 
45 Po 1950 roku ludzkość czeka na prawdziwy pokój. Ale ja wam mówię: Śmiercionośny sierp musi 
nadal ścinać chwasty, aż pola będą czyste, a kłosy pszenicy lśniące. 
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46 Zobaczycie, że z tego świata odejdą szanowani przywódcy rządowi, którzy będą przeszkodą dla 
pokoju, a narody, które powinny sprzeciwiać się Boskiej sprawiedliwości, znikną, aby zrobić miejsce 
dla nowych narodów, które tam powstaną. 
47 Módlcie się, abyście nawet teraz mogli zasiać w nich wasze ziarna pokoju. Zjednoczcie się jako 
jedno serce i jedna myśl, a poczujecie moją obecność bardzo blisko. 
48 Bądźcie posłuszni przykazaniu, które wam zostawiłem w dwóch epokach: "Miłujcie się 
wzajemnie". 
49 Tak jak Ziemia Obiecana została rozdana narodowi izraelskiemu, tak cała ziemia zostanie rozdana 
ludzkości. Stanie się to w odpowiednim czasie - po oczyszczeniu. Ponieważ moją wolą jest, aby ten 
podział miał miejsce, zapanuje w nim sprawiedliwość i równość, tak aby wszyscy ludzie mogli 
pracować razem nad jednym dziełem. 
50 Dziś narody jedzą okruchy ze stołu możnych i panów, podczas gdy ci ostatni wzbogacają się, 
gromadząc chleb swoich sług i tych, którzy są od nich zależni. Ale choć okruchy chleba ubogich są 
twarde, nie są tak gorzkie jak pokarm spożywany przez wielkich tego świata. 
51 Zarówno jedni, jak i drudzy są ofiarami, dlatego konieczne jest, abym was uwolnił, abym zerwał 
wasze kajdany. Ale to jest równie konieczne, że niewola i spustoszenie spowodowane przez plagi być 
zwiększona, bo inaczej ludzie nie chcą iść za Tym, który przychodzi dla zbawienia. Czy pamiętasz 
kielich, który Izrael pił, gdy jęczeli w niewoli egipskiej? Mojżesz musiał się pojawić, aby przynieść im 
wybawienie. Czy pamiętasz też, jak ludzie byli więzieni i poniżani w swojej ojczyźnie, a jak to było dla 
innych narodów, kiedy Mesjasz pojawił się na ziemi, aby pokazać im drogę do zbawienia? 
52 Również w tym czasie powstaje potrzeba, aby ludzie poznali brak, nędzę, ucisk, niesprawiedliwość, 
głód i pragnienie przed wyzwoleniem, aby w końcu mogli dojść do wewnętrznego przebudzenia w 
pragnieniu innego, lepszego życia. 
53 Kiedy ta ludzkość wyrzeknie się swego materializmu i uświadomi sobie, jak daleko od Mojego 
Prawa żyła, powie z głębi serca: "Jakże głupi i nierozsądni byliśmy my, ludzie, kiedy dobrowolnie 
oddaliśmy się namiętnościom, aby potem być ich niewolnikami." Tam na górze jest góra, z której 
Ojciec dał wam swoje prawo. Wspinaj się na nią ścieżką, którą ci pokazałem. Ziemia Obiecana 
utrzymuje swoje bramy wiecznie otwarte w oczekiwaniu na rzesze ludzi, którym przynosi pokój i 
błogosławieństwo. 
54 Gdy człowiek pogrąży się w otchłani i wyczerpany zmaganiami i cierpieniem nie będzie miał już 
nawet siły, by się uratować, ze zdumieniem zobaczy, jak z głębi jego własnej słabości, z jego rozpaczy 
i rozczarowania wypływa nieznana siła, która pochodzi od Ducha Świętego. Kiedy ten ostatni 
zrozumie, że nadeszła godzina jego wybawienia, rozłoży swoje skrzydła i wzniesie się ponad ruiny 
świata próżności, samolubstwa i kłamstwa, i powie: "Tam jest Jezus, ten odrzucony". On żyje. Na 
próżno staraliśmy się go zabić na każdym kroku i każdego dnia. On żyje i przychodzi, aby nas zbawić i 
obdarzyć nas całą swoją miłością." 
55 Będzie to godzina, w której człowiek zrozumie, że aby osiągnąć prawdziwą duchową wielkość, jak 
również suwerenne życie na ziemi, nie ma innego prawa niż prawo jego Boga - ani innej nauki niż ta, 
którą dałem wam w słowie Chrystusa. 
56 Dotrzyjcie do sedna waszych konfliktów, zbadajcie problemy, które was trapią, a następnie 
zastosujcie w praktyce moje dyrektywy i moje zasady. Wtedy zobaczysz, jak ludzkość może znaleźć w 
nich rozwiązanie wszystkich problemów, które ją trapią. Lecz ponieważ czujecie się niezdolni do 
wprowadzenia w życie słów i nauk, których udziela wam Boski Mistrz, konieczne będzie, żeby ból, 
który jest również nauczycielem, zbliżył się do was, żeby przekonać was o wielu prawdach, uwrażliwić 
was i, co więcej, nagiąć was. 
57 Pytasz mnie: "Czy Twoje Słowo nie ma wystarczającej mocy, aby przekonać nas o naszych wadach, 
zbawić nas, a tym samym oszczędzić nam przechodzenia przez tygiel cierpienia?". Lecz powiadam 
wam: Słowo Moje ma większą moc, niż moglibyście w nim pokładać ufność. Gdyby jednak ten, kto 
Mnie słucha, został natychmiast przemieniony, bez wysiłku, przez sam fakt usłyszenia Mojego Słowa, 
jaka byłaby w tym zasługa z twojej strony? 
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58 Konieczne jest, aby ten, kto ją słyszy, miał wiarę, wolę, wysiłek i miłość. Wtedy będzie miał wielką 
zasługę, której nagrodą lub wyróżnieniem będzie to, że nie doświadczy cierpienia, ponieważ użył 
mojego Prawa i mojej Nauki jako broni. 
59 Wy, tłumy, które mnie teraz słuchacie, czy nie czujecie w swoim duchu obecności mojego Prawa? 
Czy nie czujecie, że wasze serce bije jak ożywione, gdy słyszycie moje słowo? 
60 Módlcie się, abyście mogli zrozumieć i bądźcie czujni, abyście mogli wypełniać moje nauki, 
ponieważ w tej gorzkiej i trudnej dla ludzkości godzinie ponosicie wielką odpowiedzialność. 
61 Jeśli pomimo wielkich nieszczęść, które was dotykają, nie utracicie śladu duchowości, którą udało 
wam się osiągnąć, zobaczycie na waszej drodze prawdziwe cuda, poprzez które wasz Ojciec będzie 
was zachęcał na waszej trudnej drodze życia. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 155   
 
1 Wiele z nauk, których udzielam wam w tym czasie, wydaje się wam nowe, ponieważ zostały przez 
was zapomniane. Ale teraz nadszedł czas, kiedy ponownie zwracam na nie uwagę. Przygotowałem 
dla was wielkie pole pracy, na które zapraszam was, abyście zasiali na nim ziarno wieczności, które 
wam w tym czasie przekazuję; zapraszam was, abyście zasiali na nim ziarno wieczności, które wam w 
tym czasie przekazuję 
2 Formuję moich nowych uczniów, którzy dzięki swojej wierze i miłości będą zdobywali coraz większą 
władzę nad chorobami ciała i duszy - władzę nad siłami natury, a także nad światem duchowym. 
3 Zrozumcie, że czasy niewiedzy się skończyły. Teraz żyjecie w czasach zrozumienia i pełnego 
urzeczywistnienia moich nauk. Czy możecie sobie wyobrazić, jak daleko zaszlibyście, gdybyście 
praktykowali moje nauki od pierwszych czasów i przestrzegali moich przykazań? Ale spaliście przez 
długi czas i spędziliście długi czas na zadowalaniu ciała poprzez przyjemności, a to wszystko 
zatrzymało was na ścieżce duchowego rozwoju. Dlatego dzisiaj, ponieważ przyszedłem do was z 
nową duchową nauką, wydaje się ona wam dziwna i nie jest zgodna z waszym sposobem myślenia, 
odczuwania i życia. Wystarczy jednak zastanowić się nad jednym z Moich ogłoszeń, aby rozpoznać 
prawdę Mojego słowa. Wtedy zobaczycie, że moja nauka nie jest dziwna, ale że wasz sposób życia 
jest dziwny. 
4 Przyjdźcie do mojej "ziemi", przypomnę wam tam wszystko, o czym zapomnieliście. Wymażę 
wszystko to, czego nie powinniście zachować jako duchowe nasienie i sprawię, że zobaczycie 
wszystko to, czego wcześniej nie widzieliście. jednym krokiem wyrwę was z marazmu, w którym się 
pogrążyliście i sprawię, że wejdziecie w nowe życie, takie, jakim powinniście żyć od początku. 
5 Czy widzicie, jak proste jest to słowo, które rozkwita na ustach głosicieli? Ale zaprawdę, powiadam 
wam, w całej swej prostocie i skromności wyrazu sprawi, że ludzie zrozumieją tę Mądrość, której nie 
byli w stanie pojąć za pomocą nauk ścisłych i z pomocą teologii. 
6 Dobrzy uczniowie, wytrwali, wierni będą wielkimi badaczami tej nauki. Oni również będą pokorni, 
ale pomimo swej prostoty, będą zadziwiać swoich bliźnich światłem Słowa. 
7 Lud mój nie tylko ustami mówić będzie, lecz uczynkami swymi głosić będzie nauki moje, a przez to 
nauczać będzie, jak wypełniać i szanować prawo moje. Będzie bezinteresownie przekazywać to, co 
otrzymał od swego Pana. Ma on udowodnić swoją gorliwość o prawdę i autentyczność powierzonego 
mu skarbu. 
8 Nauczajcie waszych bliźnich przez dobre, szczere i hojne uczynki. Pamiętajcie, że musicie oczyszczać 
swoje dusze nawet tutaj, aby po przejściu na drugi świat były one godne tam zamieszkać i nie były 
niepokojone, ani nie błądziły. 
9 Macie niezbędną siłę, aby usunąć z waszej drogi wszystko, co zatrzymuje wasze kroki. Wiecie już, że 
bronią, która zwycięża wszystko jest miłość. Bardzo wielka będzie radość tego, kto zwycięży w tej 
ludzkiej walce i pokaże się jako zwycięski żołnierz, który wygrał tę bitwę. 
10 Pamiętajcie, że to ja dałem wam broń i że nie poprzestałem na tym, ale że nauczyłem was także 
walczyć, abyście wygrywali bitwy. 
11 Co więc masz szukać w inny sposób, skoro obecnie daję ci wszystko na drodze prawdy? 
12 Otworzyłem umysły niewykształconych, aby mogli się odświeżyć w interpretacji Moich słów. 
Otworzyłem oczy "ślepych" na światło prawdy, aby mogli oczyścić się ze swoich grzechów, ponieważ 
czują się kochani przez swojego Pana. 
13 Czy nie prorokowano wam od najdawniejszych czasów, że nadejdzie dzień, kiedy każde oko ujrzy 
Ojca? Tak więc ten, kto jest czysty, ujrzy mnie, a to będzie jego nagroda; a ten, którego serce jest 
splugawione, ujrzy mnie, a to będzie jego zbawienie. Kto otwiera oczy na moje światło, ten przenika 
tajemnicę i wie, dlaczego. On będzie znał początek i koniec. Musi on mocno stąpać w przyszłość. 
14 Interpretujcie moją naukę właściwie; nie myślcie, że mój Duch może czerpać przyjemność z 
oglądania waszych cierpień na ziemi, albo że przychodzę pozbawić was wszystkiego, co sprawia wam 
przyjemność, aby Mnie w tym zachwycić. Przychodzę po to, żebyście uznawali i szanowali Moje 
prawa, gdyż są one godne waszego szacunku i uwagi, gdyż przyniosą wam błogość, jeśli będziecie ich 
przestrzegać. 
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15 Nauczałem was, abyście oddawali Bogu to, co jest Boże, a "cesarzowi" to, co jest "cesarskie"; ale 
dla dzisiejszych ludzi istnieje tylko "cesarz" i nie mają nic do zaoferowania swojemu Panu. Gdybyście 
przynajmniej dawali światu tylko to, co jest konieczne, wasze cierpienia byłyby mniejsze. Ale cesarz, 
któremu pozwoliliście kierować waszymi działaniami, podyktował wam przewrotne prawa, uczynił 
was niewolnikami i odbiera wam życie, nie dając nic w zamian. 
16 Rozważcie, jak różne jest moje prawo, które nie wiąże ciała ani ducha. To tylko przekonuje cię z 
miłością i prowadzi cię pełen dobroci. Wszystko, co daje ci bez egoizmu i samolubstwa, i wszystko, co 
nagradza i odpłaca ci w czasie. 
17 Zrozumcie, uczniowie, studiujcie Moje lekcje, abyście wiedzieli, że chcę z wami wyszkolić lud, w 
którym Ojciec pokłada ufność, gdyż będą oni przygotowani do pełnienia wielkich misji. Lud, który nie 
będzie rozpaczał na pierwszy krzyk alarmu, lud, który będzie wiedział, jak stawić czoła temu, kto 
nazywa siebie jego wrogiem i który mu przebaczy, będzie go kochał i pouczał. 
18 Tak będziecie przygotowani według woli mojej na dzień odejścia mego. Wszyscy wiecie, że rok 
1950 jest datą ustanowioną przez moją wolę, od której nie będę się już więcej ujawniał poprzez 
organ umysłu nosiciela głosu, a ponieważ moje słowo zawsze się spełnia, czas ten zakończy moje 
przejawianie się, które będzie dla was oznaczać początek Trzeciego Wieku. 
19 Nie pragnijcie zmienić tej daty, ani w żaden sposób nie starajcie się utrzymać manifestacji mojego 
słowa w jego poprzedniej formie, ani tej ze świata duchowego. Już teraz mówię wam, że ci, którzy 
powinni to uczynić, nie będą już oświeceni światłem Mistrza. 
20 Ale dlaczego mielibyście popełnić taką profanację, skoro zapowiedziałem wam, a także obiecałem, 
że po tym czasie będziecie rozmawiać ze Mną z ducha na ducha, nawet jeśli nie byliście nosicielami 
głosu? 
21 Powiedziałem wam także, że ci, których powołałem i wyposażyłem jako proroków tego czasu, 
będą mieli za zadanie ostrzegać tłumy i nie pozwolić im spać. Im objawię wielkie nauki, aby pomogły 
wam nie wpaść w pokusę. 
22 Mówię do was z największą jasnością, nawet jeśli używam alegorii, bo wiem, że lepiej mnie 
zrozumiecie. Kiedy mówiłem do tłumów w Drugiej Erze, często robiłem to w przypowieściach, aby 
mnie zrozumieli. Ale kiedy zwracałem się tylko do uczniów, czyniłem to w słowach prostych, ale 
głębokich w nauczaniu. 
23 Zrozumcie więc, że Ja mówię przez przypowieści i posługuję się obrazem, aby "ostatni", ci, którzy 
mają niewykształcony umysł lub ci, którzy nie rozwinęli jeszcze swego ducha, mogli zrozumieć całe 
znaczenie Mojej nauki. Gdy udzielam wam objawień bez użycia obrazów, są one przeznaczone dla 
tych, których rozwój i znajomość nauk duchowych pozwoli im na lepsze zrozumienie. 
24 Na próżno wielu będzie mówić, że ta nauka jest nowa albo że nie ma związku z objawieniami 
Bożymi, które zostały wam dane w minionych czasach. Zapewniam was, że wszystko, co wam 
powiedziałem w tym czasie za pomocą ludzkiego intelektu, ma swoje korzenie i swoje podstawy w 
tym, co już zostało wam proroczo zwiastowane w Pierwszej i Drugiej Erze. 
25 Lecz zamieszanie, o którym wam mówię, pochodzi stąd, że ci, którzy interpretowali tamte 
(poprzednie) objawienia, narzucili ludziom swoje interpretacje, a te były częściowo poprawne, a 
częściowo błędne. Dzieje się tak również dlatego, że to duchowe światło moich nauk było 
wstrzymywane przed ludźmi i czasami podawane w zniekształconej formie. Dlatego dzisiaj, ponieważ 
nadszedł czas, gdy Moje światło wyzwoli was z ciemności waszej niewiedzy, wielu ludzi zaprzecza, że 
może to być światło prawdy, ponieważ ich zdaniem nie pokrywa się ono z tym, czego was wcześniej 
nauczałem. 
26 Zapewniam was, że żadne z Moich słów nie zaginie i że ludzie tego czasu w końcu dowiedzą się, co 
(rzeczywiście) powiedziałem wam w czasach minionych. Wtedy, gdy świat dowie się o spirytyzmie, 
powie: "Rzeczywiście, wszystko to zostało już powiedziane przez Jezusa!". 
27 I zaprawdę, wszystko już wam powiedziałem (wtedy), chociaż z wielu prawd objawionych 
ogłosiłem wam tylko podstawowe z nich.  Pozostawiłem je wam, abyście stopniowo uczyli się je 
rozumieć, ponieważ w tamtym czasie ludzkość nie była jeszcze zdolna do zrozumienia tego 
wszystkiego, co teraz pokazuję wam w całości. 
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28 Przy pewnej okazji Jezus przebywał z człowiekiem biegłym w Prawie, a w odpowiedzi na jego 
pytania Mistrz dokonał na nim objawienia.* Wtedy człowiek ten, zdumiony tym, co nigdy nie 
przyszłoby mu do głowy, powiedział: "Panie, ale jak to możliwe?". Na co Boski Mistrz odpowiedział: 
"Jeśli nie możesz uwierzyć w ziemskie rzeczy, o których ci mówię - jakże mógłbyś uwierzyć w rzeczy 
niebieskie?". Ale teraz jest czas, abyście mnie zrozumieli, ponieważ rozwinięty duch człowieka może 
otrzymać to intensywne światło Bóstwa, które objawia, odsłania i wyjaśnia wszystkie rzeczy, a które 
nazywacie światłem Ducha Świętego, to znaczy Ducha Prawdy. 
* O reinkarnacji Ducha z duszą w nocnej rozmowie z Nikodemem (J 3, 1-21). 
29 Bądźcie więc dobrej myśli, umiłowany ludu, bo pouczenie, które wam przyniosłem w tym czasie, 
będzie dla was chlebem życia wiecznego. 
30 Nawet dziś daję wam nauki, które w pełni zrozumiecie dopiero w przyszłości, tylko w formie 
dorozumianej, bo teraz nie zrozumiecie ich, ani wielu z was w nie nie uwierzy. Tym chcę wam 
powiedzieć że jeszcze nie osiągnęliście celu, szczytu duchowej wiedzy, ani Moje Boskie nauki nie 
osiągnęły swojego limitu. 
31 Bądźcie Moimi uczniami na wieki wieków, czuwając na wieki nad Moim słowem, którego nigdy nie 
powinniście próbować zmieniać. Moje prawo i moje nauczanie nigdy nie są ze sobą sprzeczne. W 
Boskości wszystko jest w porządku, harmonii i doskonałości, o czym możecie przekonać się poprzez 
otaczającą was materialną naturę. 
32 W Drugiej Erze nikt nie był w stanie oprzeć się boskiej mocy, która emanowała ze słowa Jezusa. 
Ktokolwiek to usłyszał, był natychmiast przekonany, przezwyciężony i nauczany lepiej. Grzesznik, jak i 
arogancki, biedny, jak i bogaty, faryzeusz, jak i uczony w Piśmie, przedstawiciel Boga, jak i 
przedstawiciel Cezara - wszyscy, którzy w Niego wierzyli, czuli drżenie ducha w obliczu boskiej 
obecności Syna Bożego. 
33 Powodem tego było to, że słowo Jezusa było tylko wyjaśnieniem Jego dzieł, ponieważ świadectwo 
Jego istnienia było zawarte w słowach Jego nauczania. 
34 W ten sam sposób Jezus nauczał swoich uczniów, pokazując im, że dla wiarygodności ich słowa 
konieczne jest, aby popierali je przykładem swoich dobrych uczynków. 
35 Również na ustach tych uczniów słowo Boże musiało wstrząsnąć tymi, którzy je słyszeli, ponieważ 
z ich oczu promieniowało światło, a ich słowa zawierały prawdy, których nie można było odrzucić. Oni 
również nauczali swoim przykładem, głosili przez swoje dzieła i, podobnie jak ich Mistrz, pieczętowali 
je swoją krwią. Swoją śmiercią potwierdzili prawdziwość słów, które wypowiedzieli do świata. 
Dlatego zdobyli serce ludów i narodów, do których przynieśli ziarno prawdy i miłości. 
36 Tłumy, nawet szlachta i poganie, poddały się wobec prawdy i solidności mojej nauki, która była 
czysto i prawdziwie praktykowana i głoszona. 
37 Nikt, kto miał szczęście przyjąć moje słowo do swego serca w jego pierwotnej czystości, nigdy nie 
zbłądził. Ale jakże nieszczęśliwi byli ci, którzy przyjęli moje słowo zmieszane z ludzkimi 
nieczystościami! Kiedy ci w końcu odkryli te niedoskonałości, odwrócili się od niego, szydząc z tego, 
co wcześniej uważali za prawdę absolutną. 
38 Oto te wielkie narody ziemi, jak one są zdominowane przez egoizm, który jest zaprzeczeniem 
mojej nauki! Zobaczcie, jak pogrążeni są w materializmie, żyją tylko dla świata i ignorują każde 
duchowe wezwanie! Mówię wam, oni też poznali moje nauki. Brakowało jednak tych, którzy 
przekazywali moje nasienie, świadcząc o tej prawdzie swoim życiem i przykładem swoich dzieł, co 
powinni byli czynić, tak jak czynili to uczniowie Pana, a także niektórzy inni, którzy później pracowali 
tak jak oni, przekazując prawdę nauki z narażeniem życia. 
39 Jak to możliwe, pytacie się czasem, że chociaż świat ten został zasiany słowem Zbawiciela i 
podlany krwią Jego i tych, którzy za Nim poszli, są ludzie i narody, które nie zachowały nic z tej nauki? 
40 Do tego mówię wam, że w tym czasie brakuje apostołów prawdy, którzy swoimi dziełami miłości 
wytykają błędy ludzi i świadczą o prawdzie zawartej w Boskiej Instrukcji. 
41 Od realizacji mojej Nauki, która uczy was tylko miłości, miłosierdzia, szacunku, sprawiedliwości i 
pokoju, ludzie przeszli do bałwochwalczego kultu, do materializmu, do religijnego fanatyzmu, do 
profanacji, a kiedy ludzkość poczuła w tym wszystkim odstępstwo od prawdy, szukała swego 
wyzwolenia. 
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42 Dziś wielu nie tylko odwróciło się od podążania za Moją nauką, ale walczy z nią i stara się ją 
całkowicie wykorzenić z ludzkich serc. Nie wiedzą, że zaraz ich zaskoczę, używając tego słowa, 
któremu nikt nie może się oprzeć, tego głosu, który wprawiał w drżenie królów i panów, który obalał 
trony i imperia. Ale najpierw każda roślina, która nie została zasiana przeze Mnie, musi zostać 
wyrwana z korzeniami, aby Moje Boskie nasienie mogło ponownie paść na przygotowaną glebę. 
43 Uczniowie, weźcie całą tę naukę głęboko w sobie, abyście byli wśród tych, którzy czuwają i modlą 
się w czasie próby. 
44 Nic nie zakłóca waszego spokoju w tej chwili, nic nie przeszkadza waszemu oddaniu, które 
sprawiło, że osiągnęliście wewnętrzne wzniesienie. 
45 Ilekroć przyjmujecie Mistrza w ten sposób, odczujecie, że znikają dolegliwości, które czasami 
spowijają wasze serca jak mgła. 
46 Wielka jest moja miłość miłosierna, bo i cierpienia wasze są wielkie. Ale nie mówcie, że czasy się 
zmieniły i że przyniosły wam ból; bo czas jako taki się nie zmienia, to ludzie się zmieniają. 
47 Twoje życie zmieniło się dzięki nauce, nowym prawom, ideom i zwyczajom. Gdyby wasza dusza 
zawsze trzymała się uduchowienia, nie byłaby zarażona materializmem, który ją otacza, ale często 
daje się ponieść wpływom świata. Lecz na szczycie materializmu, moje Boskie Światło przychodzi do 
was z pytaniem: Jakie zmiany zaobserwowaliście w przyrodzie, która was otacza? Żaden! * Ale spójrz 
poza rzeczy materialne, a zobaczysz duchowy i intelektualny rozwój człowieka. 
* Należy zaznaczyć, że słowa te padły w pierwszej połowie XX wieku. Ponadto procesy zachodzące w 
przyrodzie przebiegają zawsze, bez żadnych odchyleń, zgodnie ze znanymi i być może jeszcze 
nieznanymi prawami natury. 
48 Gęsta jest ciemność, która was otacza, lecz duch potrzebuje wolności. Tę wolność daje moje 
słowo, które dokona cudu pojednania ducha z ciałem, ponieważ rozumie, że jedno i drugie jest 
złączone jednym prawem. Wtedy ciało i duch będą pracować w harmonii z sumieniem, które ujawni 
ci, kim jesteś i dokąd zmierzasz. 
49 Wasze dzieła powstaną zgodnie z waszym sposobem myślenia, a gdy wasze myślenie będzie 
oświecone natchnieniem ducha i będzie słuchać głosu sumienia, wasze dzieła będą doskonałe, 
ponieważ duch jest doskonały ze względu na swoje pochodzenie. 
50 Zawsze będę wam mówił: korzystajcie z przyjemności, jakie może wam dać wasz świat, ale 
korzystajcie z nich w ramach Mojego Prawa, a będziecie doskonali. 
51 Ciągle słyszycie wyrzuty sumienia, a to dlatego, że nie zharmonizowaliście ciała i ducha przez 
prawo, które wam dałem. 
52 Często nadal grzeszysz, bo wierzysz, że nie będzie ci przebaczone. Jest to błędna opinia, bo moje 
serce jest drzwi, które są zawsze otwarte dla tego, kto żałuje. 
53 Czy nie żyje już w tobie nadzieja, zachęcając cię do oczekiwania na lepszą przyszłość? Nie dajcie się 
opanować przez przygnębienie i rozpacz. Pamiętaj o mojej miłości, która zawsze jest z tobą. Szukajcie 
u mnie odpowiedzi na wasze wątpliwości, a wkrótce poczujecie się oświeceni przez nowe objawienie. 
Światło wiary i nadziei będzie świecić głęboko w twoim duchu. Wtedy będziesz obrońcą słabych. 
54 Lata głodu nadchodzą na was, ale jeśli kochacie się nawzajem jako bracia i siostry, cud pierwszego 
razu powtórzy się i manna spadnie na was. 
55 I rozluźnić języki ludzi w tym czasie, tak, że mogą one rozpoznać mnie przez jednego języka: Ten 
duchowy, ten miłości. Wtedy spełni się proroctwo Izajasza, który powiedział: "Języki będą 
rozwiązane, bo języki ognia je rozwiążą". 
56 Daj widzialny wyraz mojemu miłosierdziu, mów o moim dziele, nie cofaj się przed ofiarą. 
Skorzystaj z broni miłości, miłosierdzia, hojności i łagodności, a jeśli stawisz czoło bitwie z wiarą i 
odwagą, zwycięstwo wkrótce będzie twoje. Dojdźcie jednak do sedna mego słowa, abyście nie czuli, 
że moja nauka zmusza was do jej przestrzegania; zapraszam was bowiem jedynie do słuchania mnie, 
a gdy mnie zrozumiecie, ten, kto czyni to z miłości, z przekonania, z wolnej woli, przystępuje do 
wypełnienia swego zadania. Moim obowiązkiem jako ojca jest zawsze wskazywać drogę do zbawienia 
moich dzieci. 
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57 Umiłowani moi, uświadomcie sobie, że w tym prostym nauczaniu macie możliwość poznać i 
zrozumieć miłość waszego Ojca. Ja również proszę o prostotę i szczerość waszego serca, aby móc 
objawić się wam w pełni. 
58 Teraz, w czasie Mojej manifestacji, objawiam się we wszystkich nosicielach głosu i udzielam przez 
nich instrukcji i nauk. Któż mógłby zaprzeczyć, że Ja przejawiam się przez tego czy tamtego? Kto zna 
w prawdzie Moją prawdziwą naturę? Kochajcie i szanujcie się nawzajem, aby wasza praca w niebie 
mogła być zaliczona jako zasługa. Moją wolą jest również, aby moje słowo ukazało się drukiem, aby 
mogły je poznać przyszłe pokolenia. 
59 Aby być uznanym przez swoich bliźnich, musisz dbać o to, by miłość zawsze kierowała twoimi 
czynami. Bądźcie współczujący w bólu innych, usuwajcie władzą, którą wam dałem, złe wpływy, które 
podkopują zdrowie waszych bliźnich, a zostaniecie przez nich uznani za ludzi o duchowej mocy.  
Posłuchajcie mojej przypowieści: 
60 "Pewien stary człowiek szedł powoli i mozolnie ścieżką. Wkrótce dogonili go dwaj młodzieńcy, 
którzy spieszyli szybko tą samą drogą i powiedzieli do niego: "Drogi starcze, czy twój cel jest jeszcze 
daleko? Na to starzec odpowiedział: "Cel jest jeszcze daleki, droga jest jeszcze długa i trzeba nią iść 
rozważnie, aby się nie zmęczyć. Choć jestem zmęczony, wierzę, że ostatnim wysiłkiem osiągnę cel! 
61 Po tym, jak ci młodzi ludzie go wysłuchali, pospiesznie ruszyli w dalszą drogę, zapominając o 
słowach starca i rzucając lekceważące uwagi na temat pewności siebie tego wiekowego wędrowca, 
który miał nadzieję dotrzeć do celu drogi, choć ich zdaniem był bliski upadku. 
62 Starzec poszedł dalej swoją drogą, ale ci młodzieńcy, którzy tak szybko zostawili go w tyle, zostali 
później zaatakowani przez pragnienie, głód i zmęczenie, a w końcu padli z wyczerpania. Zasypiali, gdy 
dogonił ich starzec, który ich obudził i powiedział do nich uprzejmie: "Wy, młodzi, doświadczyliście 
już w młodości, czym jest zmęczenie. Nie idźcie tą drogą, która jest tak daleko, w pośpiechu. Idźmy 
rozważnie, a zapewniam, że dojdziemy". Ci jednak odpowiedzieli sennie: "Zostawcie nas, 
wyczerpaliśmy się do granic możliwości i nie możemy iść dalej. Ty masz laskę i możesz iść dalej, my 
nie mamy żadnej". 
63 Gdy starzec, nie będąc zrozumiany, zobaczył ich tak leżących, ofiarował im kawałek chleba, którym 
ich wzmocnił, przyniósł im do ust trochę wody i ugasił pragnienie. Pomagał im wstać, towarzyszył im 
w ich wędrówkach, rozpalał ich wiarę, aż w końcu doprowadził ich do celu." 
64 Zastanówcie się dobrze i uczcie się, umiłowani uczniowie, bo macie zadanie być przywódcami 
ludzkości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 156  
 
1 Witamy uczniów, którzy przychodzą do Mistrza w swoim pragnieniu mądrości. Oto znowu jestem 
wśród was, dzieci Moje, bo widzę, że jesteście uczniami spragnionymi nauki. Pamiętacie, że nie 
jesteście jeszcze dostatecznie przygotowani do przekazywania Moich słów waszym bliźnim i 
spieszycie słuchać Tego, który wie wszystko. Jutro zostaniecie pouczeni i staniecie się mistrzami. 
2 Wy prosicie Mnie o łaskę, abyście mogli zrozumieć Moje Słowo, a Ja wam jej udzielam. Ale 
uświadomcie sobie, że w tym czasie mówię do was z absolutną jasnością. 
3 Weźcie Moje Słowo i karmcie się nim, bo chcę umocnić waszego ducha. 
4 Moje nauki są zawsze różne, ale zawierają tę samą istotę, tę samą miłość. Zawsze zaczynam od 
mówienia do was z miłością i kończę wylaniem miłosierdzia. Moje Prawo jest zamknięte w tych 
dwóch cnotach. Czerp siłę i światło z tego źródła. To jest moja Wola, którą wam oznajmiam, nie jako 
rozkaz, ponieważ Mistrz, który jest nieskończoną Mądrością, prosi was o zrozumienie i wypełnienie 
waszego zadania poprzez waszą własną wolę. 
5 Dałem wam wolność woli i wskazuję wam tylko drogę, którą powinniście iść. I zawsze będę wam 
powtarzał, że ta droga jest drogą do doskonałości - drogą, której końcem nie jest śmierć cielesna, lecz 
trwa poza tym życiem przeżytym przez waszą duszę. 
6 Powiedziałem wam, że obiecuję wam błogość w zaświatach i że nie będziecie już więcej plamić się 
brudem i namiętnościami ciała, jeśli będziecie wykonywać swoje obowiązki na tym świecie, 
7 Nie wiecie, ile etapów macie jeszcze do przeżycia na tej planecie. Jeśli uznam za słuszne wcielenie 
się ponownie, będziecie musieli przyjąć nowe ziemskie ciało, lecz z bardziej rozwiniętą duszą, która 
nie będzie sprzeciwiać się Boskiej Woli. Będziecie kontynuować swoją pracę dla dobra waszych 
bliźnich. Będziecie nadal rozwijać się w górę i doskonalić się pełni ufności i nadziei w moją 
sprawiedliwość. 
8 Będziecie musieli być silni, aby stawić czoła niebezpieczeństwom i pokusom, a ze względu na wasz 
przykład i wasze dowody siły duszy, będziecie nazwani oświeconymi i wybranymi przez Pana. Gdyż 
duchowy świat światła będzie wam pomagał na waszych drogach i czuwał nad wami przez cały czas. 
Żyjąc razem zgodnie z moją wolą, sprawicie, że spełni się moje prorocze słowo. 
9 Pracujcie dalej, nawet jeśli wasze oczy fizyczne nie widzą owoców waszej walki. Być może zobaczysz 
go w duchu lub w nowym ciele. 
10 Takie będzie jutro dzieło ludzkości, w którym każdy będzie pracował dla dobra wszystkich, a 
narody będą walczyć o pokój na świecie. 
11 W tym czasie rozpocznie się walka światopoglądów i wyznań. Będzie to czas sporów i dyskusji, w 
których intelektualiści tego świata będą poddawać waszą wiedzę próbie. 
12 Będą omawiać różne interpretacje, jakie zostały nadane Mojemu Słowu Drugiej Ery i wszystkiemu, 
co mówiłem przez Moich oświeconych. Wtedy zostanie zdjęta zasłona z wielu tajemnic, a obłuda 
wielu zostanie pokonana przez prawdę Mojej nauki. 
13 Moim boskim pragnieniem jest, aby ludzie nauczyli się rozumieć siebie nawzajem poza swoimi 
doktrynami i w ten sposób zrobili krok w kierunku duchowego zjednoczenia. 
14 Przygotujcie się na ten czas, a waszymi prostymi i jasnymi słowami przekonacie uczonych i tych, 
którzy rozumieją, bo wasze duchowe podniesienie wystarczy, abym was natchnął moją mądrością, 
która z waszych ust będzie płynąć niewyczerpanie. Podążaj ścieżką wyznaczoną przez twego Pana. 
15 Widzę, że cierpisz z powodu pogardy, jaką okazuje ci świat, a także dlatego, że poszedłeś za mną w 
sposób pokorny i miłosierny. 
16 Nie płacz dla własnej korzyści, bo w rzeczywistości twoja dusza jest oczyszczana w procesie. 
Płaczcie przez wzgląd na tych, którzy nadal żyją oddani przyjemnościom tego świata i nadal są 
więźniami ciała. Nie sądźcie, że się cieszę z waszych cierpień, bo to byłoby zaprzeczeniem cnoty Ojca 
waszego, którą jest miłość. Weźcie pod uwagę, że przychodzę do was właśnie po to, aby skrócić 
wasze dni ucisku i ulżyć waszym bólom. Radzę wam, abyście wytrwali w dobrym, bo lepiej jest, gdy 
teraz cierpicie czyniąc dobro, niż czyniąc zło. 
17 Nad waszymi cierpieniami dam wam odczuć Mój pokój, ową Bożą łaskę, którą nie mogą się cieszyć 
mocarze, mimo całego swego bogactwa. 
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18 Nauczyłem was uzdrawiać chorych fizycznie i psychicznie. Kto praktykuje taką cnotę, a sam 
poczuje się chory, odczuje u wezgłowia swego łóżka obecność najwyższego lekarza. Nauczcie się 
odczuwać moją obecność, jak również obecność świata duchowego, abyście nigdy nie czuli się 
opuszczeni, aby osierocony człowiek nie czuł się bezbronny, wdowa nie czuła się samotna i bezradna, 
aby mężczyzna lub kobieta pozostawieni sami sobie nie czuli pustki w duszy i aby ci, którzy nie 
doświadczyli miłości na ziemi, mogli dostrzec w swoich sercach miłość Ojca Niebieskiego. 
19 Kochajcie waszych bliźnich, służcie im, poświęcajcie im przynajmniej część swojego czasu, bo w 
ten sposób sprawicie, że wasz duch spełni swoje zadanie. Wtedy będziecie mogli brać przykład w 
swoim życiu z nauk waszego Boskiego Mistrza, który zapominając o swoich cierpieniach i goryczy, 
poświęcił się tylko zadaniu błogosławienia i rozdawania pociechy ze swojej nauki na wszystkich 
swoich drogach. 
20 Osób: teraz, gdy jestem z wami w tej postaci, drżyjcie z radości, gdy słyszycie Moje Słowo. 
21 Odświeżcie się, wy ubodzy, którzy nigdy nic nie posiadaliście, wy chorzy, upokorzeni, głodni i 
spragnieni sprawiedliwości, wy utrudzeni i uciśnieni. Napełnijcie wasze serca nadzieją, bo zaprawdę 
powiadam wam, nadzieja ta nie będzie zawiedziona. zrozumcie, że nadeszła Godzina Sądu i że 
wszyscy, którzy cierpliwie znosili swoją pokutę, którzy z łagodnością opróżniali swój kielich cierpienia 
i z miłością znosili swoje próby, otrzymają swoją nagrodę. 
22 Objawienia, wiedza, chleb, możliwość pracy i balsam uzdrawiający - to wszystko i więcej otrzymali 
ci, którzy wiedzieli, że mają oczekiwać godziny mojego powrotu. 
23 Uczniowie, rozmnażajcie się, aby mój pokój i moje światło rozeszły się po całym świecie. Moje 
przesłanie nie jest skierowane do pewnych uprzywilejowanych istot, jest ono skierowane do 
wszystkich moich dzieci. Błogosławieni, którzy go przyjmują i wszyscy, którzy go oczekują. 
24 Jesteście jeszcze niemowlętami w stosunku do nauk Ojca i dlatego nie żyjecie jeszcze w harmonii z 
doskonałością życia duchowego. Nie osiągnęliście jeszcze pełni prawdziwego życia; aby wam pomóc, 
konieczne było, aby wasz Pan zstąpił, aby wam pomóc, abyście z Jego pomocą mogli poznać wszystko 
to, czego nie wiecie, czego nie zrozumieliście i o czym zapomnieliście. 
25 Chrystus jest i powinien być waszym wzorem; dla tego stałem się wtedy człowiekiem. Jakie było 
objawienie, które Jezus przyniósł ludzkości? - Jego nieskończona miłość, Jego boska mądrość, Jego 
miłosierdzie bez granic, i Jego moc. 
26 Mówiłem wam: Weźcie Mnie za przykład, a będziecie czynić te same dzieła, które Ja czynię. 
Ponieważ przyszedłem jako Mistrz, powinniście zrozumieć, że nie zostało to zrobione po to, żeby 
udzielić wam niemożliwych nauk lub takich, które są poza zrozumieniem ludzi. 
27 Zrozumcie więc, że jeśli będziecie wykonywać uczynki podobne do tych, których nauczył was 
Jezus, osiągniecie pełnię życia, o której mówiłem wam wcześniej. 
28 Jak wielu ludzi myśli, że mają duchową wielkość ze względu na wiedzę, którą uzyskali, a jednak dla 
mnie są one nie więcej niż niektóre dzieci, które zatrzymały się na ich drodze rozwoju. Muszą bowiem 
wziąć pod uwagę, że nie tylko przez rozwój intelektu można osiągnąć wzniesienie ducha, ale musi to 
nastąpić przez rozwój całości ich istoty, a w człowieku jest wiele talentów, które należy rozwijać, aby 
osiągnąć doskonałość. 
29 Oto powód, dla którego ustanowiłem - jako jedno z Moich praw miłości i sprawiedliwości - 
reinkarnację duszy, aby zapewnić jej dłuższą drogę, która da jej wszystkie możliwości konieczne do 
osiągnięcia doskonałości. - Każde ziemskie istnienie jest krótką lekcją, gdyż w przeciwnym razie 
możliwości człowieka do wypełnienia całego mojego Prawa byłyby zbyt małe. Lecz nieuniknione jest, 
byście rozpoznali cel tego życia, byście mogli wchłonąć z niego jego sens i osiągnąć jego harmonię, 
która jest podstawą ludzkiej doskonałości - byście mogli przejść na wyższy poziom życia, aż do 
osiągnięcia życia duchowego, gdzie mam w zanadrzu dla was tyle lekcji, których muszę was jeszcze 
nauczyć, i tyle objawień, których muszę jeszcze udzielić. 
30 Nigdy wszystkie istoty ludzkie na świecie nie żyły na tym samym poziomie duchowym. Wraz z 
ludźmi o wielkiej wysokości żyli inni, którzy byli opóźnieni w rozwoju. Muszę wam zwrócić uwagę, że 
obecny czas nie będzie jedynym, w którym mogą pojawić się ludzie o bardzo wzniosłym duchu. 
31 W każdym czasie, nawet w odległych okresach historii ludzkości, mieliście przykłady ludzi o 
wysokim duchu. Jak mógłbyś wyjaśnić, że nawet w najwcześniejszych czasach istnieli ludzie o 
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rozwiniętym duchu, gdyby nie przechodzili przez kolejne reinkarnacje, które pomagały im ewoluować 
w górę? 
32 Powodem tego jest to, że duch nie powstaje w tym samym czasie, co powłoka ciała, ani też 
początek rodzaju ludzkiego nie pokrywa się z początkiem ducha. Zaprawdę, powiadam wam: nie ma 
ani jednego ducha, który by przyszedł na świat, a nie istniał wcześniej w zaświatach. Kto z was może 
zmierzyć lub znać czas, jaki żył w innych sferach, zanim przyszedł żyć na tej ziemi? 
33 W innych światach duchy również cieszą się wolnością woli i grzeszą oraz błądzą, albo wytrwają w 
dobru i w ten sposób osiągają ewolucję w górę, tak jak wy na ziemi. Ale kiedy nadchodzi wyznaczony 
czas, ci, którzy są przeznaczeni do życia na tej ziemi, schodzą na nią, aby wykonać szlachetne zadanie, 
a inni, aby wypełnić swój obowiązek pokuty. Ale w zależności od tego, jak chcą widzieć tę ziemię, dla 
jednych będzie ona rajem, a dla innych piekłem. Dlatego też, gdy pojmą miłosierdzie swego Ojca, 
zobaczą tylko wspaniałe życie zasiane błogosławieństwami i lekcjami życia dla ducha - drogę, która 
przybliży ich do Ziemi Obiecanej. 
34 Niektórzy odchodzą z tego świata, pragnąc powrócić, inni zaś czynią to z obawą, że będą musieli 
powrócić. Powodem tego jest to, że wasza ludzka natura nie była jeszcze w stanie pojąć harmonii, w 
jakiej macie żyć z Panem. 
35 Objawiłem wam już, że mój lud jest rozproszony po całej ziemi, to znaczy, że duchowe nasienie 
jest rozproszone po całym świecie. 
36 Dziś nie zgadzacie się ze sobą, a nawet lekceważycie się nawzajem z powodu drobiazgów. Lecz gdy 
materialistyczne doktryny grożą przytłoczeniem was wszystkich, wtedy wszyscy z was, którzy myślą i 
czują duchem, w końcu staną się jednym. Kiedy nadejdzie ten czas, dam wam znak, abyście mogli się 
rozpoznać - coś, co możecie zobaczyć i usłyszeć w ten sam sposób. Wtedy, gdy będziecie świadczyć 
jedni o drugich, zdumiejecie się i powiecie: "To Pan nas nawiedził". 
37 Zrozumcie, że wasi duchowi bracia i siostry nie tylko zamieszkują ten naród, ale że są one również 
w innych ludach, regionach i narodach. Wiedzcie, że powinniście przygotować się do osiągnięcia 
największej czystości w waszym życiu, abyście mogli dać prawdziwe świadectwo o tym wszystkim, co 
tutaj usłyszeliście i otrzymaliście. Pobudzam wszystkie dusze, aby gdy nadejdzie godzina, mogły dać Ci 
wierne i pełne świadectwo o wszystkim, co otrzymały ze swojej strony i aby były przygotowane do 
słuchania Ciebie z miłością. 
38 Nie będą to siły ludzkie, które poruszą ten lud na ziemi, gdy się zjednoczy. Będzie on duchowo 
jeden, nie szukając dla siebie własnego miasta, ani nie będzie duchowego rządu rządzącego światem. 
39 Wyższe światło poprowadzi go i zainspiruje pośród różnych ideologii, doktryn, ruchów, religii, 
wyznań i sekt, a wtedy ludzkość, która do tej pory żyła zanurzona w najgłębszym materializmie, 
będzie zdumiona, gdy będzie kontemplować pojawienie się tego uczonego ludu. 
40 W minionych czasach lud Mój nie wykonywał dzieł, które przybliżały go do doskonałej 
społeczności ze Stwórcą, lecz popadał w profanację i nieposłuszeństwo. Nie zniszczyłem ich jednak, 
gdyż Moja sprawiedliwość miłości chciała ich zachować i powiększyć na ziemi, aby mogli oczyścić się z 
dawnych przewinień, a następnie z większym światłem w duchu wypełniać misję, która została im 
powierzona już w pierwszych czasach. Jest to niesienie Boskiego poselstwa do swoich braci i sióstr, 
bycie duchowymi pionierami dla innych narodów i nauczanie przez swoje uczynki i przykład, jak 
przestrzegać i być posłusznym Boskiemu prawu Ojca. 
41 Zrozum, że posłałem cię na świat jako błogosławieństwo dla ludzkości. Módlcie się i czuwajcie, 
abyście byli przygotowani w tej godzinie, kiedy wszyscy będziecie zjednoczeni w duchu, w myślach i w 
waszych dziełach, nawet jeśli fizycznie jesteście od siebie oddaleni. Tylko poprzez uduchowienie 
będziecie mogli zwalczyć i pokonać smoka materializmu, który krok po kroku posuwa się naprzód, 
pożerając ludzi i siejąc ból i nieszczęście. 
42 W tym czasie mówię wam: Błogosławieni jesteście, którzy zostaliście przeznaczeni, aby Mnie 
przyjąć w tym czasie i usłyszeć Moje słowo. Wyposażyłem cię, a moje światło zalało twojego ducha. 
Dzięki temu będziecie silni i nawet jeśli przyjdą na was wielkie próby, nie pozwolicie się pokonać. Gdy 
znajdziecie się w duchowej ojczyźnie, uświadomicie sobie, jak wielki był przywilej, który został wam 
dany i poczujecie się szczęśliwi. 
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43 Gdy po raz pierwszy usłyszeliście moje słowo, poczuliście, że to Ja mówię do was, a myśląc o 
waszych uczynkach, pomyśleliście, że nie jesteście czyści, że powinniście uczynić się godnymi, i 
zaczęliście nowe życie, z każdym dniem doskonalsze. Ale jakże trudno jest wam wytrwać w tym 
postanowieniu. Często poświęcacie się bez mojej prośby i szybko się męczycie. Mówię wam, że jest 
mi przyjemnie, jeśli cierpliwie kroczycie tą drogą. Jak udoskonalicie się w krótkim czasie, skoro praca, 
którą podejmujecie jest tak wielka? 
44 Ty mnie kochasz, a to jest twój fundament. Okazujecie mi swoją wiarę, a nawet wtedy, gdy 
spotykają was nieszczęścia, mówicie mi: "Panie, zawsze przeszkadza mi wypełnianie Twoich praw. 
Niewiara moich bliskich czyni mnie słabym, nieustannie zbliżają się pokusy, aby mnie powalić, a ja 
sam również złamałem swoje postanowienie!" Ale mówię wam, musicie pracować pośród tych 
zmagań; te przeszkody, które napotykacie, są próbami dla waszej wiary, a przez nie dusza oczyszcza 
się coraz bardziej. Miejcie ufność w sobie, zrozumcie, że macie Mojego Ducha w sobie i że jesteście 
przygotowani do udziału w tej wielkiej bitwie. 
45 Stawiacie jeszcze ledwie pierwsze kroki, i chociaż niektórych powołałem na przywódców Kościoła, 
a innych na "głosicieli", to jednak wszyscy musicie pracować nad sobą, aby poznać swoją misję i 
umieć ją realizować. Ale nie neguję twoich zasług: Daliście Mojej sprawie pierwsze miejsce w waszych 
sercach, a waszym największym pragnieniem jest pójście za Mną. Ja, wasz Ojciec, prowadziłem was, 
prowadzę was i otworzyłem wam moje serce, abyście poznali moją miłość i moje miłosierdzie. 
46 Moja cierpliwość nie ma granic. Udzieliłem wam trzech wieków i niezliczonych wcieleń, żebyście 
mogli osiągnąć swoje duchowe wywyższenie, i nawet w tym czasie mówię do was nie zważając na 
ludzką niewiarę i materializm. Znajdujecie się w trzeciej epoce duchowych objawień i jeśli wiecie jak 
korzystać z waszych duchowych darów, poznacie moc waszego ducha i to, że zawsze chciałem 
uczynić z was wyższe istoty zdolne do wielkich dzieł. Uczyniłem wszystko, abyście dali się kierować 
Mojemu prawu miłości i przestrzegali go. Po prawej ręce każdego "pracownika" znajduje się anioł 
stróż, a kiedy te istoty komunikują się wam, ujawniają wam swoją pokorę, swoje posłuszeństwo. 
Towarzyszyli wam na waszej drodze życia i cierpieli z wami trudy drogi. Słuchajcie ich, bo w ich 
słowach pełnych światła znajdziecie wyjaśnienie moich objawień. Po roku 1950 będziecie pamiętać 
przykład tych cnotliwych jednostek, które nie oddalą się od was, ale będą nadal inspirować waszego 
ducha i chronić ludzkość. 
47 Ćwiczcie się, abyście nie przypisywali niedoskonałości mojemu słowu. Rozpoznaj jego (duchową) 
treść. Jeżeli nosiciel głosu, z którego korzystam, nie jest przygotowany, jeżeli jego umysł nie 
przyjmuje z uwagą moich dyktand, to słowo, które wychodzi z jego ust, nie będzie odzwierciedlało 
mojej doskonałości. Wniknijcie zatem w jego prawdziwe znaczenie, a dowiecie się, co chciałem 
wyrazić. Nie przypisujcie Mi niedoskonałości, zrozumcie, że Ja jestem waszym Bogiem, że jestem 
doskonały. 
48 Powstańcie z gorliwością i brońcie Mojej Sprawy. Poprawiajcie z miłością i sprawiedliwością 
wszystko, co znajdujecie poza Prawem w postępowaniu "robotników". 
49 Z waszego siewu otrzymuję to, co zawiera prawdę i czystość, a to, co nie osiągnęło dojrzałości, 
pozostawiam w waszych rękach, abyście nadal mogli to uprawiać i poprawiać. 
50 Ale przyjdźcie do mnie, dzieci moje, przyjmuję was. Jesteście jak znużeni wędrowcy, którzy 
wędrowali różnymi drogami, a teraz, po wielkich próbach i rozczarowaniach, szukacie Mojego 
błogosławieństwa i Mojej pomocy. Błogosławiliście Mnie przy waszym przyjściu i dziękowaliście Mi, 
ponieważ znaleźliście miejsce odpoczynku, a Mistrz mówi do was: Napełniam was łaską i jest moją 
wolą, abyście nabrali nowych sił, abyście ożywili się odwagą, bo słuchając z zapałem moich nauk, 
przygotujecie się do walki, która nadchodzi na wszystkich ludzi, a szczególnie na naród izraelski. 
Pamiętajcie, że jesteście częścią tego ludu, którego zadania były zawsze bardzo wielkie. Wśród was są 
prorocy, interpretatorzy mojego słowa, mędrcy. 
51 Zostaliście stworzeni doskonałymi. Duch twój został oświecony, abyś poznał chwałę mego 
stworzenia, abyś studiując jego duchową istotę zrozumiał, że jesteś do mnie podobny, a znając 
naturę materialną, abyś mógł z niej korzystać, gdyż została ona stworzona przeze mnie jako pokorny 
sługa człowieka. Kiedy będziesz w stanie ją rozpoznać i kontrolować? Kiedy staniesz się tak godny, że 
będziesz mógł rozkazać sile natury, aby zamieszkała lub zmieniła się dla dobra twoich bliźnich? To 
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prawda, że przestrzegają oni praw ustanowionych w sprawiedliwości i miłości, lecz wy macie władzę i 
powiedziałem wam, że jeśli się uduchowicie, możecie położyć kres chorobom, bezlitosności pogody, 
srogości nieszczęść i grzechowi w moim imieniu. Wszystko to możesz zrobić, jeśli masz wiarę. 
Nadejdzie czas, kiedy każdy duch zostanie wstrząśnięty i każdy umysł się przebudzi; a kiedy będzie 
szukał źródła, z którego pochodzi światło i doskonałość, znajdzie mnie. 
52 Zbliża się wiek odnowy. Wy, moi uczniowie, położycie fundamenty pod powstanie nowego świata. 
Będziecie pracować tak, jak pracują armie dobra, aniołowie, którzy z miłości do was walczą o 
duchowe wzniesienie ludzkości. 
53 Miłość jest najpotężniejszą siłą, dzięki której człowiek może osiągnąć swoją odnowę. 
54 W Drugiej Erze wielu wątpiło we Mnie; nie mogli uwierzyć, że ten pokorny człowiek pośród 
tłumów potrzebujących, chorych i grzeszników jest Mistrzem, Słowem Ojca. A gdy zobaczyli moje 
dobrodziejstwa i dzieła miłości i przebaczenia, mówili: "Czy to magik, czy prorok?". Kiedy ta kobieta, 
która popełniła cudzołóstwo przyszedł do mnie, chcieli mnie wystawić na próbę i powiedział do mnie: 
"Sądzić tę kobietę, która zgrzeszyła, jest uszkodzony i nie zasługuje na to, aby być wśród nas. Wypędź 
ją, bo nie jest godna słuchać Twej nauki, ani dzielić się Twoim chlebem." Powiedziałem do nich: 
"Znacie winę tej kobiety, wszyscy zgadzacie się, że jest grzeszna. Lecz ten, kto jest czysty, wolny od 
wszelkiego grzechu, niech pierwszy rzuci kamień." Dotknąłem tych, którzy ją oskarżali, poprzez ich 
sumienia i wkrótce zrozumieli, że ich wina była bardzo wielka, większa niż wina tej kobiety. 
Zawstydzeni, wycofali się, a ona, która została oskarżona i potępiona przez ten tłum, poprosiła mnie o 
przebaczenie, uznając swój wstyd, a jej skrucha była tak wielka, że poczuła się oczyszczona, a w jej 
sercu zapłonęła miłość. Wtedy podniosłem ją i powiedziałem jej: "Przebaczam ci, idź i nie grzesz 
więcej". 
55 Llekroć więc dręczy was ciężar winy i odczuwacie skruchę, oczyszczajcie się przez modlitwę i dobre 
uczynki. Przyjdź do mnie, odzyskać pokój, i nie grzeszyć więcej. Ale powiem wam też to: Dlaczego bez 
współczucia osądzacie cudze przewinienia i nie patrzycie w siebie? Przebaczam wam, zanim jeszcze 
popełnicie grzech, ale jakże mało skruszonych kobiet znalazłem na Mojej drodze. ale zapowiadam 
wam jeszcze raz, że grzech zniknie. 
56 Ziemia będzie czysta. Człowiek znów będzie słuchał głosu swego sumienia. Zapraszam was, abyście 
zamieszkali ze Mną, i to jest jedyna droga, abyście do Mnie przyszli. 
57 Llekroć czuwacie i modlicie się, będziecie wolni od cierpień i pokus. Wykorzystajcie czas, który 
wam daję, na czynienie dzieł, które będą dowodem waszej wiary jako uczniów. Świat zbliży się do 
was i zdumieje się, gdy zobaczy wasz pokój, i powie: "Jak to możliwe, że ten lud cieszy się 
wewnętrznym pokojem, podczas gdy narody stały się ogniem nienawiści?". Mistrz odpowie im: 
"Znajduję ten lud oczyszczony i godny, a jednak zstąpiłem do wszystkich". Każdy, kto Mnie szuka, 
znajdzie Mnie, a Ja będę tak blisko niego, że będzie Mnie czuł we własnym sercu." 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 157  
 
1 Ludu Izraela, objawiasz mi swoje serce. Chcę, żebyś kochał mnie jak swojego ojca. Mój duch tęskni 
za Twoją miłością. Świat zapomniał o mnie, a gdy mnie szuka, czyni to za pomocą niedoskonałych 
kultów, a nie mając dowodów mojej obecności, traci wiarę i staje się bezwyznaniowy. Gdybyś 
powiedział komuś, że obecnie przemawiam do narodu izraelskiego, nie uwierzyłby w to, zażądałby 
ode mnie dowodu i byłby jak Tomasz. Ale ja wam powiedziałem: "Błogosławiony, kto wierzy, nie 
widząc". 
2 Świątynia, którą przygotowałem dla siebie, jest w samym duchu człowieka, jak zawsze cię uczyłem. 
3 Badajcie Moje zapowiedzi i pamiętajcie, że przyszedłem do was innym razem, bo nie wiedzieliście, 
jak do Mnie przyjść. Chociaż mieliście Prawo, Moje Słowo i proroctwa, nie zrozumieliście swojego 
przeznaczenia i nie wypełniliście swojej misji. Gdybyście zrozumieli to prawidłowo, oczekiwalibyście 
na wydarzenia, które wskazują na ten nowy wiek. 
4 Przyszedłem udzielić wam mojej nauki, jak w Drugiej Erze. Wielu mnie nie rozpozna, tylko ci, którzy 
są uduchowieni, zobaczą tę manifestację wyraźnie. Wy, którzy mnie słyszycie, miejcie współczucie dla 
ludzkości, która nie odkryła mojego śladu i przygotujcie się do nauczania i zostania mistrzami. Z jaką 
radością będziecie patrzeć, jak w waszych uczniach wzrasta wiara i wiedza o mojej nauce. 
5 Wiele serc przyjdzie do mnie. Ci, którzy są przepełnieni dumą, przyjdą pokornie. Inni przyjdą 
kierowani przez ich sumienie, mierząc swoje prace i z wielką skruchą. Czekam na nich, aby 
przygotować je tak, że ich duch może być jak czyste źródło i moje słowo jak krystalicznie czystej 
wody, która gasi ich pragnienie. 
6 Eliasz został posłany, aby przygotować tych, którzy mieli otrzymać to światło. Zaskoczył on ludzkość, 
pogrążoną w głębokim śnie i głuchą na wszystko, co duchowe. Tylko nieliczni byli przygotowani na 
przyjęcie tej wiadomości. Jakież szczęście było w tych dzieciach, gdy zobaczyły, że moja obietnica się 
spełniła! I jaka miłość była w moim duchu dla wszystkich ludzi! Mijały lata, a moje słowo pełne 
żywotności spływało, by karmić serca. Inni obudzą się później, gdy ta manifestacja się zakończy. Ale 
nie będą narzekać, bo dla wszystkich nadchodzi czas największej łaski, kiedy będziecie starali się 
obcować ze mną bez fizycznych pośredników. 
7 Uczeni będą utrapieni przeze mnie. Pojawi się wiele dziwnych chorób, a oni nie będą wiedzieli, jak 
je leczyć; nie będą w stanie uśmierzyć bólu. Tylko ci, którzy wznoszą się duchowo, będą mieli 
zdolność uzdrawiania. Będą ministrowie, którzy pełni pragnienia uduchowienia siebie, dołączą do 
"ludu Izraela". Wielu, którzy byli "pierwszymi", będą "ostatnimi". Z wielu instytucji i kościołów, które 
nie zostały założone na fundamentach miłości, ani jeden kamień nie zostanie pozostawiony na innym. 
Obecnie karczuję pola i nie chcę, aby chwasty rosły obok pszenicy. 
8 Odwiedźcie domy, zwróćcie się do chorych, stańcie przy tych, którzy cierpią w więzieniach i 
miejscach pokuty, pocieszajcie wszystkich, idźcie w imię Moje i korzystajcie z waszych darów 
duchowych. 
9 Weźcie sobie za wzór świat duchowy, naśladujcie go w jego cierpliwości i miłości do ludzkości, w 
jego walce o dobro was wszystkich. 
10 Wielu, którzy bardzo kochali świat, ale którzy później słuchali mnie, uznał swoje błędy i poczuł w 
sobie pragnienie, aby oczyścić się. Przechodzą oni wewnętrzną walkę, a potem pytają Mnie: "Panie, 
czy konieczne jest zaparcie się "ciała" i świata, aby nasz duch został wyzwolony?". Na to ja im 
odpowiadam: "Zasługa nie leży w zaparciu się 'ciała', ale w osiągnięciu harmonii między duchem a 
ciałem, które służy za jego okrycie." Ale jak osiągnąć tę harmonię, jeśli duch nie jest najpierw 
prowadzony przez swoje sumienie? 
11 Czy uważasz, że mam ustawić swoje ciało jako wroga swojego ducha? "Nie," odpowiadasz mi. Ale 
tak się zawsze zachowywali - jak wrogowie. Zawsze jedno było w ciągłej wojnie z drugim - "ciało", 
ponieważ wolało świat z jego fałszywymi, odświętnymi szatami, a duch, ponieważ odczuwał 
pragnienie wyzwolenia się i osiągnięcia wyższego stopnia doskonałości. 
12 Tylko moja nauka, która jest wyjaśnieniem Prawa, będzie w stanie doprowadzić was do zgody, do 
wewnętrznego pojednania waszej istoty. Uwierzcie mi: kiedy wygracie tę bitwę, cała droga stanie się 
dla was łatwa. 
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13 Powinniście to rozumieć w ten sposób: Ciało" jest okrętem, duch jest sternikiem. Jak to możliwe, 
że statek może sterować sternikiem jak mu się podoba? 
14 To właśnie z tego braku harmonii w człowieku powstały wielkie burze, w większości z nich duch 
został pokonany. Gdy jednak "ciało" stanie się w końcu uległe pod wpływem perswazji i ufności, z 
jaką duch zmierza ku swemu wielkiemu celowi, i przyjmie bez buntu należne mu zadanie, i nie będzie 
już pozbawiać duszy tego, co jej się należy, wtedy zostanie osiągnięta harmonia między dwiema 
naturami tworzącymi ludzkie stworzenie. Osiągniecie to wzniesienie, gdy ciało i dusza będą kroczyć 
razem drogą duchowego rozwoju, którą wskazuje im sumienie, miłość i mądrość Stwórcy. Ciało, na 
mocy swego posłuszeństwa, uległości i łagodności wobec poleceń Ducha, ukrzyżuje się na krzyżu 
ofiary i wyrzeczenia, aby dać swemu duchowi wzniesienie i radość z osiągnięcia miejsca w życiu 
wiecznym. 
15 Wolność woli jest najwyższym wyrazem, jest najdoskonalszym darem wolności udzielonej 
człowiekowi w ciągu życia, aby jego wytrwałość w dobru, uzyskana dzięki radom sumienia i próbom 
przebytym w walce, mogła go doprowadzić na łono Ojca. Ale wolność woli została zastąpiona 
rozwiązłością, sumienie jest podsłuchiwane, słucha się tylko wymagań świata, a uduchowienie 
zostało zastąpione materializmem. 
16 W obliczu tak wielkiego zamieszania i takiej aberracji, moja nauka będzie się wydawać absurdalna 
dla ludzi tego czasu. Ale mówię wam, że jest to właściwa nauka, aby ludzie wyzwolili się z letargu, w 
który wpadli. 
17 Pielgrzymi ziemi, odłóżcie laskę i tobołek podróżny i odpocznijcie od długiej wędrówki. Usiądź tu 
ze mną, jedz z mojego chleba i rozmawiaj ze swoim Mistrzem. Niech duch twój przyjdzie do mnie w 
doskonałej społeczności. 
18 Jesteście tymi samymi ludźmi, którzy w innych czasach szli za Mną w pragnieniu doskonałości 
swoich dusz, lecz teraz pytacie Mnie ze zdziwieniem: "Dlaczego do nas powróciłeś?" A ja wam 
odpowiadam: "Jest napisane, że duch moich dzieci będzie mieszkał po prawicy swego Pana przez całą 
wieczność. Lecz żebyście mogli przyjść do mnie, konieczne jest, żebyście się nauczyli i zdobyli zasługi 
w naśladowaniu waszego Mistrza. 
19 Zasiałem w was moje ziarno w każdym czasie, ale jak mało jest tych, którzy mnie umiłowali. 
Objawiłem swoją moc poprzez emisariuszy, poprzez wybranych z wielkiej liczby istot duchowych - od 
sprawiedliwego Abla, który był wzorem pokory; Józefa, syna Jakuba, który został namaszczony 
mądrością i świętością; Jana Chrzciciela, który żył tylko po to, aby dawać o mnie świadectwo, nie 
używając niczego ze świata, co mogłoby zaszkodzić jego ciału lub jego duszy. I tak jak ci, którzy byli 
czyści duchem, jest wielu innych, których znacie, a których praca rośnie i nabiera ogromnych 
rozmiarów w miarę upływu lat. Lecz tak wiele dowodów i tak wiele krzyków, którym pozwalaliście 
ginąć w nieskończoności, nie wystarczało wam, ponieważ nie chcieliście rozpoznać w moich 
wysłannikach odbicia mojej Boskości. 
20 Prosiliście o obecność waszego Pana, aby być bardzo blisko Niego i usłyszeć Jego głos mówiący w 
waszym języku, i to zostało wam dane, abyście mogli otrzymać swoje zbawienie. A jednak, chociaż 
byłem tak blisko was i przemawiałem do Mojego ludu, nie poszliście za Mną i nie zmusiliście Mnie, 
abym do was wrócił. 
21 Moja nauka o drugiej erze jest zapisana w księdze waszych sumień. Nauczyłem cię kochać i 
przyjmować pieszczotę i czułość Maryi. Byłam szczęśliwa, że mogłam poczuć ciepło matczynego łona i 
cieszyć się pożywieniem, jakie dawało mi jej łono. Mogłem być z nią radosny, a także dzielić z nią 
trudy i ciężką pracę dnia. Otrzymałem pieszczotę promieni Gwiazdy Królewskiej i cieszyłem się 
widokiem gór, pól, morza i wszystkim udzielałem błogosławieństwa. Błogosławiłem pola zbóż, wody i 
wszystko, co daje pożywienie ludziom. 
22 Wyciągnąłem rękę przyjaźni, ciesząc się z niewinności małych dzieci, z wdzięku i szlachetności 
młodzieńców, z czystości serca dziewic. Z satysfakcją kontemplowałem bezinteresowność i 
poświęcenie matek oraz energię mężczyzn. Przez trzydzieści trzy lata żyłem na świecie, aby człowiek 
mógł być bezpośrednim świadkiem doskonałości i przykładu swego Pana, którego mógł z bliska 
kontemplować, aby nauczyć się brać Mnie za swój stały przykład. Nauczyłem cię kochać Boga i 
przestrzegać Jego praw. Powiedziałem wam, jak kochać waszych rodziców, wasze rodzeństwo i wasze 
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dzieci; mówiłem wam o miłości między małżonkami; pokazałem wam przyzwoity sposób pracy, 
wzajemny szacunek i uczynność; zaprosiłem was do życia w doskonałej komunii z Ojcem, a także w 
harmonii z naturą. 
23 Niemniej jednak - wielu zostało powołanych, a niewielu wybranych. Dwunastu było tych, których 
obdarzyłem pełnią Mojej Mądrości. Uczyniłem ich odpowiedzialnymi za Drugi Testament, za nauki, 
które prawie wszystkie były podane w sensie przenośnym, za Moje niezliczone przypowieści; a 
wszystko to zostało na zawsze odciśnięte w umysłach ludzi, tak że ani czas, ani zmienne losy nie będą 
w stanie tego wymazać. 
24 Dałem odwagę tym stworzeniom, tak że nic nie zastraszy ich w walce, która ich czeka, i tak, że 
będą w stanie przeciwstawić się uczonym w Piśmie, i przeciwstawić się ludzkiej nauce. Powiedziałem 
do uczniów moich: "Zostawiam was jako pasterzy ludzi, tej trzody, która dziś jest rozproszona, a którą 
trzeba zjednoczyć w jedną owczarnię." Powiedziałem im też: "Budujcie świątynię"; lecz mówiąc im to, 
nie miałem na myśli świątyń zbudowanych z kamieni, lecz mówiłem im o Duchu Świętym, który jest 
odpowiednim "miejscem" do zbudowania mieszkania dla waszego Pana. Człowiek nie może sobie 
nawet wyobrazić Mojej Świątyni, bo tworzy ją Wszechświat ze wszystkimi swoimi stworzeniami, a w 
niej jest prawdziwy Ołtarz, Ofiara i Światło. 
25 Serce moich uczniów było przygotowane, naczynie było czyste wewnątrz i na zewnątrz, pełne 
dobroci, wiary i nadziei. Wyruszyli więc, aby zanieść Dobrą Nowinę ludzkości. Kiedy po Moim odejściu 
rozmawiali ze swoimi współtowarzyszami, powiedzieli im: "Wszyscy możecie przyjąć Pana; w Jego 
słowie zawarta jest krew i ciało Mistrza." 
26 Mówili więc, a ja ich prowadziłem krok za krokiem. Wiedzieli jak nauczać i potwierdzać wszystkie 
swoje słowa czynami. Gdziekolwiek byli, znajdowali się w Świątyni - czy to na pustyni, w ojczyźnie, czy 
w różnych krainach, do których wchodziła ich stopa. Ich usta były jak źródło krystalicznie czystej i 
orzeźwiającej wody, która oczyszczała narody. 
27 Podobnie jak Jezus, nie nosili ani korony, ani berła, ani purpurowej szaty, byli pokorni. 
Powiedziałem im: "Bądźcie pokorni, bądźcie 'ostatnimi' gdziekolwiek pójdziecie. Przekażcie waszym 
bliźnim wszystko, co ode Mnie otrzymaliście, niczego nie ukrywajcie i dopilnujcie, aby moje ziarno 
rozmnożyło się i dotarło do wszystkich serc." 
28 Moi uczniowie zawsze szanowali życie ludzkie, nigdy nie odważyli się zająć mojego miejsca jako 
sędziów. Wiedzieli, że należy zostawić sprawę, sprawiedliwą czy niesprawiedliwą, Mnie, bo tylko Ja 
mogę ją właściwie rozstrzygnąć. Nie pytali ludzi, dlaczego zgrzeszyli, a wobec wszystkich mieli 
współczucie i miłosierdzie. 
29 Teraz w Trzeciej Erze, podczas gdy Mój lud zbliża się do końca Mojego objawiania się, Ja 
przygotowuję nowych uczniów. Wszystko odbyło się zgodnie z Moją Wolą. Obecnie buduję w duchu 
Moich dzieci niezniszczalną Świątynię. 
30 Nie przedstawiajcie mi więcej żadnych symboli i nie przedstawiajcie mnie więcej w postaci 
cielesnej. Tylko słuchać i podążać za moimi inspiracjami. To wystarczy do osiągnięcia waszego 
uduchowienia. 
31 Przez ten czas słyszeliście Mój głos w ten sam sposób, w jaki sprawiłem, że usłyszeliście go w 
pierwszym czasie, kiedy sprawiłem, że duch ludzi zadrżał. 
32 Teraz już nie daję wam Mojego pouczenia przez Jeszuę, Moje Słowo Wcielone. Przemawiałem do 
was poprzez ludzkie istoty, ponieważ teraz jesteście bardziej rozwinięci i możecie mnie zrozumieć i 
przekazać moje słowo. 
33 Już koniec tego przejawu jest bliski, aby potem podjąć go ponownie w wyższej formie poprzez 
rozpoczęcie dialogu z ducha na ducha z waszym stwórcą, którego używają wyższe istoty duchowe, 
które mieszkają ze mną. 
34 Nie lękajcie się dnia mojego odejścia, bo nigdy nie będę daleko od was. Po Moim 
Wniebowstąpieniu w Drugiej Erze, ukazałem się Moim uczniom, ograniczony w postaci Jezusa, aby 
ich pocieszyć. Dziś nie wiesz, ile dni nie będziesz mnie czuł, ale na końcu zobaczysz mnie znowu i 
poczujesz, że cię inspiruję i że nowe słowa napływają do twego umysłu. Proszę was tylko, abyście się 
zjednoczyli, jedno ciało i jedna wola, abyście w ten sposób byli godni osiągnąć cel. W tym dniu będzie 
obecnych dwanaście plemion narodu wybranego, a także dwunastu apostołów, którzy będą wam 
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towarzyszyć, abyście mogli czuć się zachęceni ich przykładem. Bo tak jak oni zostawiam was jak owce 
wśród głodnych wilków. Ale będę z wami w waszych prześladowaniach, w więzieniu, w każdej chwili, 
kiedy będziecie mnie potrzebować. 
35 Ja będę chronił moje nasienie. 
36 macie jeszcze wiele do zrobienia, abym wtedy, gdy ujrzę miłość, czystość i prostotę panującą 
wśród Mojego ludu, mógł was zostawić jako mistrzów ludzkości. Jeśli cię proszą o pouczenie, daj im 
je; jeśli cię uciszają, milcz w pokorze. siejcie zawsze po swojemu, jak was nauczyłem. 
37 Miłujcie waszych bliźnich, abyście wśród nich położyli fundamenty pokoju i zgody. 
38 Ludzie, kiedyż przyniesiecie owoc? Minęło wiele czasu od czasu, gdy was nauczałem, a 
apostołowie, których ludzie tak bardzo potrzebują do duchowego przebudzenia, nie pojawiają się. 
39 Krótki jest czas, który wam pozostał, abyście Mnie usłyszeli, i trzeba, abyście się nauczyli Moich 
lekcji, aby łatwiej wam było dawać o nich świadectwo. 
40 Pamiętajcie, że gdy moje słowo do was ustanie, to od waszego przykładu i waszych uczynków 
zależy, czy wiele serc, które nie miały szczęścia usłyszeć mnie podczas tej manifestacji, obudzi się do 
wiary i zwróci się ku moim uczynkom. 
41 Podaję wam jako przykład tych słów nawrócenie Saula, zwanego później Pawłem, który poświęcił 
swoje ciało i umysł całkowicie na służbę swemu Panu. 
42 Paweł nie był zaliczony do grona dwunastu apostołów, nie jadał przy moim stole, ani nie chodził za 
mną po drogach, aby słuchać moich nauk. Raczej nie wierzył we mnie, ani nie patrzył łaskawym 
okiem na tych, którzy szli za mną. W jego sercu istniała myśl, aby zniszczyć ziarno, które powierzyłem 
moim uczniom, a które właśnie zaczynało się rozprzestrzeniać. Ale Paweł nie wiedział, że był jednym z 
moich. Wiedział, że Mesjasz musi przyjść, i wierzył w to. Ale nie mógł sobie wyobrazić, że pokorny 
Jezus miałby być obiecanym Zbawicielem. Jego serce było pełne dumy świata, i dlatego nie czuł 
obecności swego Pana. 
43 Saul powstał przeciwko swemu Zbawicielowi. Prześladował Moich uczniów, jak również ludzi, 
którzy podchodzili do nich, aby usłyszeć Moje poselstwo z ust tych apostołów. I tak zaskoczyłem go, 
gdy miał prześladować swoich. Dotknąłem go w najczulszym miejscu jego serca i natychmiast mnie 
rozpoznał, bo jego duch na mnie czekał. Dlatego usłyszał mój głos. 
44 Moją wolą było, aby ten człowiek, który był powszechnie znany, nawrócił się w ten sposób, aby 
świat mógł być świadkiem na wszystkich jego drogach tych zadziwiających dzieł, które powinny 
pobudzać do wiary i zrozumienia. 
45 Czy jest potrzeba, aby szczegółowo opisywać życie tego człowieka, który od tego czasu poświęcił 
swoje życie miłości bliźniego, natchniony miłością do swego Mistrza i Jego Boskich nauk? 
46 Paweł był jednym z największych apostołów mojego Słowa, jego świadectwo było zawsze 
przepojone miłością, szczerością, prawdomównością i światłem. Jego dawny materializm stał się 
bardzo wysoką duchowością, jego twardość nieskończoną łagodnością; i tak prześladowca moich 
apostołów stał się najbardziej gorliwym siewcą mojego słowa, niestrudzonym wędrownym 
kaznodzieją, który zaniósł Boskie poselstwo swego Pana, dla którego żył i któremu poświęcił swoje 
życie, do różnych narodów, prowincji i wiosek. 
47 Oto macie, umiłowani, piękny przykład nawrócenia i dowód, że ludzie, choć mnie jeszcze nie 
słyszeli, mogą stać się wielkimi apostołami mnie. 
48 Dziś mówię do was: Gdzie są moi ludzie? Gdzie jest ten, który jest mądry w próbach, odważny w 
bitwach, i wytrwały w walce? Są oni rozproszeni po całym świecie. A jednak sprawię, że powstaną na 
Mój głos i zjednoczę ich duchowo, aby wyprzedzili wszystkie ludy. Ale mówię wam, że dzisiaj będzie 
ona utworzona przez ludzi wszystkich ras, którzy zrozumieją naturę sojuszu, którego oczekuję od 
wszystkich ludzi. 
49 Lud ten będzie odważny i wojowniczy, lecz nie będzie miał broni bratobójczej ani rydwanów 
wojennych, ani nie będzie śpiewał pieśni o zniszczeniu. Jego sztandarem będzie pokój, jego mieczem 
prawda, a tarczą miłość. 
50 Nikt nie będzie w stanie odkryć, gdzie jest ten lud: jest on wszędzie. Jego wrogowie będą 
próbowali go zniszczyć, ale nie będą w stanie, bo nigdzie nie znajdą tego ziemskiego zjednoczenia, bo 
jego jedność, jego porządek i jego harmonia będą duchowe. 
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51 Podczas gdy niegdyś Mojżesz wyzwolił go, prowadząc go po ścieżkach wyschniętych i samotnych, 
sprawiając, że przeszedł pośród wrogich tłumów, które go otaczały, aż doprowadził go do bram Ziemi 
Obiecanej, dziś Eliasz, niewidzialny, lecz namacalny i obecny, wezwie lud do walki i wskaże mu drogi 
pełne światła, aby go przyprowadzić mocnym i pewnym krokiem do progów domu, który trzymam w 
gotowości dla waszego ducha. 
52 Duchowe prawo, które służy jako przewodnik i przywódca, jest tym samym, które wykułem w 
kamieniu i które zostało wam objawione na górze Synaj. Chleb duchowy, który go podtrzymuje, jest 
tym samym, który jest zawarty w Słowie danym ci przez Jezusa. Światło, które daje nadzieję i odwagę, 
by już nigdy nie zboczyć ze ścieżki prawdy, będzie inspiracją, która zstąpi z nieskończoności w tym 
czasie, by objawić duchowi ludzkiemu wszystko, co było mu nieznane. 
53 Każdy, kto wykazuje postęp w uzdolnieniach, które mu dałem, jak również w darach duchowych, 
kto ponadto jest niestrudzonym poszukiwaczem prawdy lub kto kocha uduchowienie - zaprawdę, 
powiadam wam, będzie jednym z żołnierzy tego ludu i usłyszy wezwanie swego Pana, gdy wezwie go 
do walki, jak również gdy wezwie go do pokoju. 
54 Czy ten obraz wydaje ci się tylko pięknym snem? 
55 Kiedy Mojżesz zwrócił się do Izraela w Egipcie i oznajmił im błogosławieństwa Ziemi Obiecanej, lud 
miał wątpliwości, ponieważ przyzwyczaił się do bycia przykutym do jarzma niewoli i do cierpień 
niewolniczych, więc wydawało im się niemożliwe, że może być dla nich ziemia wolności i dobrobytu. 
Mimo to, lud ten wyruszył i zbliżał się coraz bardziej do tej ziemi, która na początku wydawała mu się 
tylko pięknym snem, aż w końcu osiągnął owoc swej wytrwałości i wierności. 
56 Nie wyobrażaj sobie mnie z koroną i berłem, nie, raczej zobacz mnie pokornego i prostego. 
57 Chcę, abyście przyjęli istotę mojego słowa, które jest pokarmem dla każdej duszy. W nim 
znajdziesz chleb życia, wino duchowej radości, owoc prawdziwej miłości. 
58 Konieczne jest, abyście spożywając ze Mną posiłek przy tym stole miłości i uduchowienia, nauczyli 
się mówić ze Mną i słyszeć Mnie. Bowiem ta manifestacja, w której obecnie uczestniczycie, jest tylko 
tymczasowa i ważne jest, abyście nauczyli się rozmawiać ze mną duchowo, abyście, gdy nie będziecie 
już słyszeć mojego głosu w tej formie, nie czuli się opuszczeni, samotni lub osieroceni. 
59 Odświeżcie się w tym czasie, gdyż macie moje objawienie. Ale nigdy nie wypierajcie z waszej 
świadomości dnia, który jest ustalony według mojej woli, kiedy to po raz ostatni otrzymacie moje 
słowo. 
60 Mówię wam to: Ponieważ dla tych, którzy zbytnio przyzwyczaili się do mojego przejawu, dzień, w 
którym nie będą już mogli mnie usłyszeć, jest "śmiercią", będą oni wtedy wystawieni na pokusę 
otrzymania, poprzez nielegalne środki, przejawu, który w pewnym stopniu wypełni pustkę ich serca. 
Ale nie będzie tam mojego światła. 
61 Powinniście już zrozumieć, że gdyby to przejawienie nie miało ustalonego końca, nigdy nie 
moglibyście zrobić kroku naprzód, ponieważ nie bylibyście zainteresowani studiowaniem mojego 
słowa, ani podjęciem wysiłku duchowego dialogu. Po co to robić, skoro możesz słyszeć to słowo dzień 
po dniu i otrzymywać to pocieszenie za każdym razem, gdy o nie poprosisz? Ale kiedy nauczanie 
zostanie zakończone i poselstwo przekazane, wszystko będzie inaczej. Następnie, jeśli chcecie poczuć 
mnie blisko, musicie zastanowić się nad tym wszystkim, co zachowała wasza pamięć, a jeśli chcecie 
poczuć się silni, musicie poświęcić się prawdziwemu duchowemu wypełnianiu obowiązków, w którym 
staniecie się siewcami pokoju, światła, uzdrawiającego balsamu i miłosierdzia. 
62 Dla waszego dobra czas, w którym słyszycie mnie przez ludzki organ rozumienia, powinien być 
krótki, bo jesteście tak dziecinni i słabi, że po krótkim czasie słuchania mnie, zaczynacie przyzwyczajać 
się do mojej obecności w tej postaci. Nie odczuwasz już tego wzruszenia, które ogarniało cię w 
pierwszych dniach, coraz rzadziej doświadczasz tej radości, tego błogosławieństwa, kiedy mnie 
słuchasz - uczucia szczęścia, które w wiele nocy pozbawiało cię nawet snu na myśl, że mnie usłyszysz, 
i pragnienia, aby nadszedł dzień i chwila, kiedy znów usłyszysz ten głos, który czasami wydawał ci się 
niemożliwy do usłyszenia. 
63 "Czy to rzeczywiście prawda" - pytaliście się w swoim sercu - "że słyszę głos mojego Pana? Czy 
jestem godzien być świadkiem objawienia się mojego Stwórcy poprzez to cudowne słowo? O Mistrzu, 
jakże wielką rozkoszą obdarzyłeś nasze duchy, sprawiając, że słyszymy Twój Ojcowski Głos, Twoje 
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Słowo jako Mistrza, Twoje Boskie Słowo!". Nie męczyłeś się słuchaniem mnie, nie opuszczałeś ani 
jednego słowa i wypełniałeś wszystkie moje polecenia. Ale czas mijał i słuchanie mnie stało się dla 
was zwyczajem, a ponieważ nie szukaliście już pogłębienia siebie, zaczęliście się męczyć moim 
słowem, które uważaliście za monotonne - "zawsze to samo, zawsze to samo" - nie zdając sobie 
sprawy, że to wy nie przychodzicie już przygotowani jak w pierwszych dniach, kiedy podchodziliście 
pobożnie, pełni podziwu, zachwytu, wiary, miłości i pokory. 
64 Mogę wam powiedzieć, że nie ma ani jednego serca, do którego po pewnym czasie słuchania 
Mnie, Moje słowo i Moje objawienia nie stały się powszechne, dlatego jeszcze raz mówię wam, że z 
powodu waszej ludzkiej niedojrzałości i słabości nie będziecie mogli długo trwać w duchowości i 
lepiej jest, abym dla waszego dobra ograniczył czas Mojego objawienia. Bo gdybym tego nie zrobił, 
wszyscy w końcu przestalibyście odczuwać szacunek do czegoś, co było łaską, którą wasz Mistrz, w 
wypełnieniu obietnicy Drugiej Ery, teraz wam dał. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 158  
 
1 Boskie Światło mojego Ducha niech będzie pośród was. 
2 Bądźcie przyjęci, umiłowani uczniowie, którzy na wezwanie dobrego Pasterza spieszą jak posłuszne 
owce. jeśli ktokolwiek odważy się wyłamać z kręgu po tym, jak już znalazł się na przeszkodzie, 
zostawię resztę pod dobrą opieką, aby szukać zagubionego. Nie jest bowiem Moją wolą, aby zginęła 
choćby jedna z Moich owiec. 
3 Czuwam nad wszystkimi, dając Mój pokój waszym sercom i światło waszym umysłom, abyście szli 
dobrą drogą. Ale jeśli ją opuścicie i zapomnicie o Tym, który dał wszystko, aby was zbawić, z którym 
żyliście i w którego cieple znajdowaliście pociechę, zaprawdę powiadam wam: Moja Miłość 
Wspomagająca pójdzie za wami wszędzie, a Mój Głos będzie was wzywał nieustannie przez wasze 
sumienie. Nie można zbłądzić. Wyjaśniłem wam prawo, którego macie przestrzegać. Nie możecie 
oszukiwać samych siebie, ponieważ macie sumienie, które prawidłowo osądza każdy wasz czyn, które 
mówi wam, co jest dozwolone, a co nie. Wiedzcie, że jeśli nie posłuchacie jego rad, wasze czyny będą 
was oskarżać. Powtarzam wam: poznajcie samych siebie, abyście mogli poznać waszych bliźnich. 
4 Przygotujcie się, abyście byli mocni, bo moi nowi apostołowie nie będą słabi, ani nie będą się 
załamywać w drodze po kilku krokach. Mają mieć wystarczającą siłę, aby udowodnić, że swoim 
przykładem, słowem i sposobem myślenia mogą wzbudzić w ludziach zaufanie i przewodzić im. 
5 Wszyscy posiadacie zdolności do bycia prawdziwymi przewodnikami serc i dusz w przyszłości i 
nawet bezcielesne istoty, które żyją w zaburzonym stanie duszy, będziecie mogli uwolnić z ich 
ciemności, prowadząc je do światła. 
6 Zadanie to jest trudne, ale ja czynię je zrozumiałym dla was przez każdego głosiciela. 
7 Jeśli ktoś zboczy z drogi z powodu niezrozumienia Mojego dzieła, wezwę go na nowo, aby mu 
uświadomić, że kto zawarł przymierze z Bogiem, nie może cofnąć się na drodze ewolucji. Mówię do 
waszego ducha, dla którego wszystko było spowite w ciemności, zanim mnie rozpoznał. Ale ponieważ 
Ojciec dał się poznać na swój sposób, przekonał się o trosce i miłości Boskiego Ducha, który 
ograniczył się do trzech okresów czasu, do trzech różnych, ale doskonałych faz objawienia, aby 
uczynić się zrozumiałym dla ducha człowieka. 
8 Niektórzy chcą szukać prawdy w inny sposób. Do nich mówię: Jeśli macie ważny powód do 
szukania, to szukajcie, ale szukajcie słusznie. Inni czują, że są w rodzinie Ojca, bez którego obecności 
nie mogliby żyć. 
9 Nikt nie będzie mógł cię schronić tak jak ja, nikt nie przywróci cię z taką miłością, gdy upadłeś na 
ścieżce; tylko ja przywrócę cię na właściwe miejsce; tylko ja przywrócę cię na właściwe miejsce Ja 
jestem jedynym, który oświetli twoją drogę życia. Przyjdźcie do Mnie, umiłowani moi, tak jak Ja 
przychodzę do was, z wewnętrznym wzniesieniem, miłością i szczerością. Niech wszystkie twoje 
działania będą przepojone uduchowieniem, wtedy doświadczysz wszechogarniającej błogości. 
10 Nadejdą lata próby, ale pośród nich musisz wypełnić swoją misję. Ta misja będzie polegała na 
pomocy cierpiącym bliźnim, zapominając o sobie. 
11 Nie obrażaj się, jeśli twój naród jest oceniany przez innych jako drugorzędny. Pokażcie, że wszyscy 
jesteście równi w oczach mojej miłości i pod moim prawem. Niech twój duch będzie odzwierciedlony 
niezakłócony w swoich pracach, a instrukcje i oświecenie niech wypływają z twoich umysłów na 
temat błędów ludzi w ich różnych ideologiach. 
12 Chcę, abyście rozważyli to wszystko, co wam powiedziałem, abyście zachowali w pamięci to 
pouczenie i dzięki niemu byli mocni na waszej drodze. 
13 W tym czasie nie pouczam was w żaden inny sposób i mogę wam powiedzieć, jak po raz drugi w 
świątyni Salomona: "Nie przyszedłem znieść Prawa, ale je wypełnić." Widziałem bowiem, że 
nauczyciele Prawa nie rozumieli go i dlatego źle interpretowali Moje słowo. 
14 Ja, "Słowo", stałem się człowiekiem w Jezusie, aby nauczać ludzi nauki o miłości i sprawiedliwości, 
która wywodzi się z prawa danego ludzkości przez Ojca w minionych czasach. Nauka o spirytualizacji, 
którą ujawniam wam w obecnym czasie, chce wam pokazać przestrzeganie Nauki Chrystusa, żeby 
duch mógł wspiąć się na szczyty wiedzy i duchowej prawdy. 
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15 Ludzkość jest duchowo podzielona na religie, sekty, doktryny i ideologie. ale udowodnię moc 
Mojego Słowa przez ich zjednoczenie, choć już wam powiedziałem, że zanim to nastąpi, świat 
zostanie oczyszczony, a dusze będą drżeć jak lasy w porywach huraganu... czuwajcie, bo choć 
jesteście nieznani i niepozorni, to posiadacie światło, dzięki któremu możecie wybawić z ciemności 
tych, którzy błądzą w niej jak ślepcy, ukazując im jasny horyzont i lepszą przyszłość 
16 Nie bądźcie już posiadaczami tradycji i wymyślnych obrzędów. praktykujcie moje słowo z czystym 
umysłem, bo powiedziałem wam, że będzie ono duchowym ogniwem łączącym ludy i rasy, bo moje 
słowo miłości jest prawem powszechnym. 
17 Z miłości do was i abyście zrozumieli, do jakiego stopnia czynię was godnymi Mnie, daję się poznać 
przez wasz intelekt. ale nadejdzie czas, kiedy ta forma manifestacji nie będzie już potrzebna, a wtedy 
moc waszego wewnętrznego wzniesienia zbliży waszego ducha do Ojca tak, że usłyszycie Jego "boski 
koncert", który powie wam najpierw: "miłujcie się wzajemnie". 
18 Dziś mówię wam: "Przyjdźcie do Mnie, a znajdziecie pokój". Zapewniłem te miejsca zgromadzeń 
tutaj, aby były jak drzewa, które dają wam cień i pod którymi słyszycie Moje Słowo. W Drugiej Erze 
słyszeliście mnie w dolinach, na brzegach rzek i na szczytach gór. W świątyni natury zostaliście 
zainspirowani i mieliście komunię ze mną. Dziś również odwiedzicie te miejsca, a tam, z dala od 
świata, który grzeszy i wypiera się Mnie, poczujecie czystą atmosferę przenikniętą żywotnością, gdzie 
wszystko mówi o Mnie. Wtedy, gdy twój duch będzie wolny i samotny, zjednoczy się z Ojcem w 
doskonałej komunii. 
19 Wiele dusz szuka mnie w różnych religiach, sektach i filozofii, i prosili mnie o światło, aby znaleźć 
prawdziwą drogę, najkrótszą drogę. Ale oni nie wiedzą, że Ja daję się poznać w tym narodzie, w tej 
znanej wam formie. Prowadzę was wszystkich do Światła, ponieważ moja miłość nie zna ras ani 
narodów. wy, którzy Mnie słuchacie - pracujcie nad sobą, przemieniajcie się, abyście byli Moimi 
narzędziami w dziele miłości, uspokojenia i wzrastania ducha. 
20 Od ciebie wyjdzie słowo prorocze, słowo, które uzdrawia i pociesza. czy chcesz służyć ludzkości? 
podstawowe prawa, które wam dałem, to miłość do Tego, który was stworzył, i miłość do siebie 
nawzajem Wszystkie cnoty mają swoje źródło w miłości do Boga i bliźniego. 
21 Wy wszyscy wyszliście ode mnie z równymi talentami. Nie faworyzowałem jednych kosztem 
drugich. Każdy duch ma zdolności i dary do zdobywania własnego wyniesienia. 
22 Bądźcie silni, przyjmijcie pokutę i współpracujcie w dziele Trzeciej Ery, abyście mogli być 
świadkami ustanowienia mojego Królestwa w duchu człowieka. Wznieście się, abyście mogli żyć w 
wyższych światach niż ten, gdzie nie ma cierpień, dopóki nie udoskonalicie się i nie dotrzecie do mnie. 
Nawet jeśli ten ziemski świat daje jeszcze tak wiele satysfakcji, posiada piękno i łaskę - pomyślcie o 
życiu duchowym, które was oczekuje, i zbliżcie się do niego już dziś. Pozwolę wam oglądać z tej 
ziemskiej doliny, poprzez wizje, to cudowne życie pełne pokoju, miłości i harmonii. 
23 Powtarzam wam, że we Mnie cała ludzkość będzie zbawiona. Ta krew przelana na Kalwarii jest 
życiem dla każdego ducha. Nie chodzi tu jednak o samą krew, gdyż ta upadła w proch ziemi, ale o 
symbolizowaną w niej Boską Miłość. Ilekroć mówię do ciebie o Mojej Krwi, teraz wiesz, co to jest i 
jakie jest tego znaczenie. 
24 Wielu ludzi przelało krew w służbie swego Pana i z miłości do braci, ale to nie było ucieleśnieniem 
Boskiej miłości, lecz tylko duchowej, ludzkiej. 
25 Krew Jezusa jest jednak ucieleśnieniem Boskiej miłości, gdyż nie ma w niej żadnej skazy. W Mistrzu 
nigdy nie było grzechu, a on dał wam swoją krew do ostatniej kropli, abyście zrozumieli, że Bóg jest 
wszystkim dla swoich stworzeń, że oddaje się im całkowicie, bez zastrzeżeń, bo kocha je 
nieskończenie. 
26 Jeśli pył ziemi wchłonął ten płyn, który był życiem w ciele Mistrza, to po to, abyście zrozumieli, że 
moja nauka, poprzez Boskie nawodnienie, musiała uczynić życie ludzi owocnym swoją miłością, 
mądrością i sprawiedliwością. 
27 Świat - niedowierzający i sceptyczny wobec słów i przykładów Mistrza - zwalcza moją naukę, 
mówiąc, że chociaż Jezus przelał swoją krew, aby wybawić ludzi od grzechu, to jednak świat nie został 
zbawiony; że z każdym dniem grzeszy bardziej, choć jest bardziej rozwinięty. 
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28 Gdzie jest moc tej krwi zbawienia, pytają ludzie, podczas gdy ci, którzy powinni wskazywać na 
prawdziwe fundamentalne idee mojej nauki, nie są w stanie odpowiedzieć zadowalająco na pytania 
tych, którzy łakną światła i pragną poznania prawdy. 
29 Mówię wam, że w tym czasie pytania tych, którzy nie wiedzą, mają większą głębię i większą treść 
niż odpowiedzi i wyjaśnienia tych, którzy twierdzą, że znają prawdę. Przyszedłem jednak przemówić 
do was na nowo i oto Moje słowo dla tych, którzy uważają, że ta Krew rzeczywiście dokonała 
zbawienia grzeszników przed Boską Sprawiedliwością - wszystkich tych, którzy zostali zgubieni i 
skazani na surową karę. Zaprawdę powiadam wam: Gdyby Ojciec, który wie wszystko, sądził, że 
ludzie nie wykorzystają i nie zrozumieją całej nauki, którą Jezus im przekazał w swoich słowach i 
dziełach, to z pewnością nigdy by Go nie posłał, bo Stwórca nigdy nie uczynił niczego bezużytecznego 
- niczego, co nie miałoby przynieść owocu. Ale jeśli posłał Go, aby się urodził, wzrastał, cierpiał i 
umarł wśród ludzi, to dlatego, że wiedział, iż to promienne i owocne życie Mistrza poprzez swoje 
dzieła wytyczy niezatartą drogę, niezniszczalny szlak, aby wszystkie Jego dzieci mogły znaleźć drogę, 
która doprowadzi je do prawdziwej miłości, a podążając za Jego nauką, doprowadzi je do domu, gdzie 
czeka na nie Stwórca. 
30 Wiedział też, że ta krew, która świadczy o czystości, o nieskończonej miłości, i która została 
przelana do ostatniej kropli, nauczy ludzi wypełniać z wiarą w swego Stwórcę zadanie, które wyniesie 
ich do Ziemi Obiecanej, gdzie będą mogli ofiarować Mi wypełnienie swego zadania, a potem 
powiedzieć: "Panie, wszystko się dokonało". " 
31 Teraz mogę wam powiedzieć, że godzina, w której Moja krew została przelana na krzyżu, nie była 
tą, która wskazywała na godzinę odkupienia człowieka. Moja Krew pozostała obecna tutaj na świecie, 
żywa, świeża, wyznaczając krwawym śladem Mojej Męki drogę do twojego zadośćuczynienia, które 
sprawi, że otrzymasz dom, który obiecał ci twój Ojciec. 
32 Powiedziałem wam: Ja jestem źródłem życia, chodźcie i oczyśćcie się z waszych plam, abyście 
mogli iść wolni i cali do waszego Ojca i Stwórcy. 
33 Moim źródłem jest miłość, niewyczerpana i bezgraniczna. To właśnie chce wam powiedzieć moja 
Krew, przelana w tym czasie. To przypieczętowało moje słowo, potwierdziło moją naukę. 
34 Nawet na pustyni, choć powierzyłem moje prawo mojemu ludowi, dałem mu symbol: mannę. 
35 W tym czasie macie inną mannę; nie jest ona taka sama jak ta, która żywiła lud fizycznie. Wy też 
macie moją krew, choć nie jest to ta, która wypłynęła z ran Jezusa. 
36 Ja jestem w duchu, a wy obecnie słyszycie mnie jako istotę duchową. Karmicie się moim słowem, 
które jest chlebem życia wiecznego, i oczyszczacie się, praktykując moje nauki. Zrozum teraz, że aby 
otrzymać swoje zbawienie, musisz również wnieść część, która jest twoja, czyli miłość i uczynność 
wobec bliźnich. 
37 Dałem ci Moją Krew, przyjmij ją w sposób prawy. Gdyby sam fakt, że wam ją dałem, wystarczył do 
uzyskania zbawienia - zaprawdę, powiadam wam - to już nikt by nie grzeszył, ziemia nie byłaby już 
potrzebna do zgładzenia grzechów, bo wtedy wszyscy ludzie mieszkaliby już w Królestwie Niebieskim. 
38 Chcę, abyście się stali godnymi przyjścia do Pana przez wasze własne zasługi, gdyż jako istoty 
świadome zasługujecie na nieskończoną łaskę, na niewypowiedziane szczęście przyjścia na łono Ojca, 
ponieważ Go umiłowaliście i ponieważ umiłowaliście także Jego stworzenia, które są waszymi braćmi 
i siostrami. 
39 Na moich zasługach oprzyj swoje. Oni wskażą wam drogę, doprowadzą was do najwyższej 
wysokości ducha, tam gdzie jest światło, pokój, prawdziwe życie. 
40 Oto Mistrz, który daje światło waszemu umysłowi swoimi Boskimi Naukami, ponieważ jesteście w 
czasie światła. 
41 Spieszycie się na moje wezwanie i okazujecie uległość mojemu Prawu, ponieważ stwierdziliście, że 
praktykując je, możecie stanąć przed swoim Panem. Jest to uniwersalne prawo miłości, które 
ludzkość pozna i będzie nim żyć. Zmieni oblicze świata, przekształcając ludzi nieznośnych w ludzi o 
wysokiej moralności. 
42 Pomagam sobie w grzesznikach i używam ich woli do odnowy, aby dać przykład światu. nie 
dziwcie się, że Ja daję się poznać przez grzesznika, gdyż nie patrzę na jego grzech, lecz na jego 
pragnienie zbawienia; nie patrzę na grzesznika, lecz na jego pragnienie zbawienia 
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43 Zważywszy, że jestem nawet w najmniejszych stworzeniach natury, jakże mógłbym się was 
wyprzeć i oddzielić od was tylko dlatego, że macie w sobie niedoskonałości, skoro właśnie wtedy 
najbardziej mnie potrzebujecie? 
44 Ja jestem Życiem i jestem we wszystkich, dlatego nic nie może umrzeć. Zastanów się głęboko, abyś 
nie był przywiązany do formy wyrazu. Wyciszcie swoje zmysły i odkryjcie mnie w rdzeniu słowa. 
45 Chcę, abyś poznał, jeszcze teraz, gdy jesteś wcielony, władze ducha, abyś wiedział, jak mnie 
kochać i aby twój kult Boży był godny mnie. W ten sposób poczujecie mnie w sobie i poza sobą. 
46 Istnieje wiele nauk, religii i sekt. Wszyscy starają się mnie szukać, ale ja wam mówię: Droga, na 
której wszyscy mogą mnie znaleźć, jest tą, na której najmniej mnie szuka: droga miłości, która 
oznacza prawdę, uczynność i wznoszenie się. 
47 Coraz mniej używam alegorii i przypowieści, bo nadszedł czas, abyście mnie zrozumieli przez to 
proste i zwykłe słowo. To jeszcze nie jest światło waszej wiary, które oświetla waszą drogę, nawet 
jeśli tak powinno być. To iluminacja moich objawień i tajemnic sprawia, że rozróżniacie dobro od zła. 
Ale światło wiary nadal będzie się w tobie rozpalać i sprawi, że będziesz widział jasno. Pamiętaj, że 
powiedziałem, że musisz uratować wielu swoich bliźnich. Nie lękajcie się przyszłości, przyszłość to Ja, 
a w niej znajdziecie Mnie również. 
48 Któż lepiej niż wy mógłby zrozumieć i złagodzić cierpienia waszych bliźnich, skoro są to te same 
cierpienia, które wy mi przynieśliście i z których się obecnie oczyszczacie? Zostawię was 
przygotowanych jako pociechę dla strapionych serc. 
49 Rozważcie, jak pomogłem wam zrozumieć i wypełnić trudną misję, którą otrzymaliście od 
wieczności od waszego Ojca. 
50 Nie bójcie się, bo jeśli wierzycie we Mnie i ufacie Mi, wytrwacie. Pamiętacie tego człowieka, który 
podszedł do mnie w Drugiej Erze i powiedział do mnie: "Panie, wierzę w Ciebie i proszę Cię, abyś 
przywrócił zdrowie mojemu ojcu, który jest umierający. Wiem, że jeśli Ty tak powiesz, on 
wyzdrowieje." Gdy Mistrz zobaczył tak wielką wiarę w tym człowieku, powiedział do niego: "Idź, a gdy 
przyjdziesz do swego domu, ojciec twój spotka cię w zdrowiu". I tak też się stało. 
51 Tak będzie wasza wiara według mojej woli, a gdy ujrzycie cud, zwrócicie się ponownie do Ojca, aby 
mu złożyć dziękczynienie. 
52 Nie znacie ani pokoju, ani prawdziwej miłości, ale ja chcę, abyście poznali mój pokój i nosili moją 
miłość w waszych sercach. 
53 Wy wszyscy, którzy pragniecie lepszego życia, wy wszyscy, którzy żyjecie udręczeni zamętem 
panującym na świecie - zjednoczcie się w modlitwie, abyście stopniowo sprowadzali na ziemię mój 
pokój. Starajcie się wprowadzać w życie moją naukę, aby moje słowo pozwoliło wam odczuć, jak 
miłość zaczyna na nowo wchodzić do serc. Przygotujcie się na przyjście mojego Królestwa pośród 
was, bądźcie posłańcami i zwiastunami mojego pokoju. 
54 Zło, które jest całością wszystkich ludzkich grzechów, wad i ignorancji, od dawna panuje nad 
ludźmi. Ale Moją wolą jest, aby teraz sami zniszczyli tę moc. W tym będę im pomagał, podam im mój 
miecz, aby nim pokonali zło. Władza ta upadnie całkowicie, jej wpływ zostanie odrzucony przez 
wszystkie serca, ich głosy nie będą słyszane, a ich szepty nie będą więcej słuchane. Dusza uwolni się i 
stanie ponad grzechem; ciało w końcu ulegnie i powściągnie namiętności. 
55 Doświadczenie, przekonanie, światło wiedzy i równowagi, jako owoce duchowego rozwoju 
człowieka, staną się żyzną glebą, na którą padnie moje ziarno. 
56 Ja wtedy będę królował, ale w waszych sercach. Będzie ci nakazany pokój narodów, a ja będę cię 
inspirował z nieskończoności. Różnice między rasami będą stopniowo zanikać. Trudności, które do tej 
pory wydawały się nie do pokonania, zostaną w końcu przezwyciężone przez rozum. Sprawiedliwość i 
dobry osąd będą wyrażone w dziełach ludzi, a każdy człowiek będzie żył czujnie, aby pokój na świecie 
nie został zakłócony. 
57 Gorycz i ból pozostawią niezatarte wspomnienie w duszach, a ten ból, to wspomnienie będzie jak 
widmo, którego ludzie będą się bać, tak jak do tej pory bali się śmierci. 
58 Ale ludzkość pragnie więcej prób, a te nadejdą. Z tych wizytacji wiele serc wyjdzie czystych i wiele 
dusz będzie wolnych. Wojna idei, przez którą jeszcze nie przeszliście, musi wybuchnąć i 
rozprzestrzenić się, aby ci, którzy śpią, mogli się obudzić, a ci, którzy tkwią w stagnacji, mogli porzucić 
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swoje utarte ścieżki i wejść na drogę naprawy. Moje Imię i Moje Słowo będą używane jako broń, a 
nimi ludzie będą się ranić. Ale powiadam wam, że to nie moje imię czy moje słowo będzie ranić czy 
"zabijać", ale intencje, z jakimi ludzie ich używają. 
59 W końcu wszyscy zostaniecie pokonani przez moją naukę, przez moją miłość, bo z mojego słowa 
popłynie światło, którego świat potrzebuje, aby uwierzyć, poznać i zostać zbawionym. 
60 Pracujcie nad sobą, bo odpowiedzialność tych, którzy otrzymali moje słowo w tym czasie, jest 
bardzo wielka. 
61 Wszystko, co dzieje się wśród was w tym czasie, wydaje się wam dziwne: mężczyźni i kobiety 
odczuwają przebudzenie drzemiących w nich darów duchowych, słyszą głosy z zaświatów, mają 
duchowe wizje i prorocze sny, drżą pod wpływem nieznanych mocy, czują, że ich dawniej ociężałe 
umysły oczyszczają się i mogą pojąć głębokie lekcje. Bezsłowni pławią się w świetle natchnienia, 
opętani uwalniają się od swego ciężaru i odkrywają, że posiadają dar obcowania ze światem 
duchowym. Głos Pana słyszą najbardziej przygotowani, inni dokonują cudów z chorymi, którym 
przywracają zdrowie dzięki Bożemu miłosierdziu. 
62 W obliczu tych wszystkich cudów, wśród tych wszystkich tłumów, które myślały, że zostały 
opuszczone przez moją pomocną miłość, zapanowała radość i nagle odkryły, że ich duchy są pełne 
darów. Dawno temu zostało wam oznajmione przez usta proroka, że ten czas nadejdzie. 
63 Nadszedł czas, który zapowiedział wam Joel. Muszę wam jednak zwrócić uwagę, że te dary ducha, 
które teraz widzicie, jak wychodzą z waszej istoty, nie zostały wam dane dopiero teraz. Przeszli oni 
transformację razem z wami od początku (istnienia) waszego ducha, a teraz, w tym czasie, wysłałem 
was na ziemię, byście zebrali owoce waszej ewolucji. 
64 Duch Eliasza przyszedł, aby zainaugurować tę Erę, dotykając organu umysłu człowieka promieniem 
światła, które jest w nim, drzwiami, przez które później Moje światło miało wlać się jako słowo, aby 
dać człowiekowi szczegółowe pouczenie i pozostawić Moje słowo jako testament i drogę do nowej 
epoki. 
65 Eliasz był pierwszym, który został wysłuchany przez ludzkiego ustnika, aby ogłosić wam bliskość 
mojej duchowej obecności wśród was, i pozostanie on waszym duchowym pasterzem nawet po 
zakończeniu mojej manifestacji. Eliasz musi nadal was prowadzić, ponieważ nie jesteście w stanie 
sami zrozumieć wszystkiego, czego was uczę. 
66 Eliasz przywróci prawdziwe znaczenie Nauki, którą dałem wam od pierwszych czasów. On was 
oświeci, abyście mogli znaleźć prawdziwą interpretację Moich objawień. On dotknie każdego umysłu i 
serca, aby obudzić je do światła tego nowego świtu. On będzie również oczyścić cię od wszystkich 
plam i skaz, które dodałeś do duchowych darów manifestowane przez Ciebie. Nie będziecie bowiem 
sądzić, że postępowaliście w sposób doskonały i że wszystkie wasze prace były zgodne z prawdą. 
67 Wskazałem wam rok 1950 jako koniec tej formy przejawiania się poprzez ludzki umysł. Ale nie 
będzie to oznaczało końca rozwijania się różnych darów, które posiadasz; przeciwnie, potem, wobec 
braku mojego słowa, twój duch będzie szukał mojego światła, mojej obecności i mojego natchnienia, 
będzie podejmował wysiłek, aby je zdobyć, i w ten sposób będzie się doskonalił z każdym dniem 
coraz bardziej. 
68 Dawajcie mi świadectwo przez wasze zdolności, używając ich do praktykowania cnoty, do postępu 
duchowego, do zaprowadzania pokoju wśród waszych bliźnich. Czuwajcie, bo chwila słabości, 
pochopny krok, próba, która powoduje potknięcie się, może was sprowadzić na manowce z właściwej 
drogi, z wąskiej ścieżki prawdy i spowodować, że zabłądzicie na ścieżki tylko pozornego światła, które 
będą was coraz bardziej oddalać od wypełnienia waszego obowiązku. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 159  
 
1 Wy, wielki tłumie, duch twój jest pełen radości, ponieważ dana ci jest łaska oglądania świtu nowego 
czasu, zapowiedzianego ci przez proroków i przez Pana, Boga twego. zwracajcie uwagę na wszystko, 
co się dzieje na świecie, bo nie objawiam się tylko wam. 
2 Dotknąłem ludzi w ich materializmie, aby mogli uświadomić sobie czasy, w których żyją i rozpoznać 
jako znaki boskie wiele wydarzeń, na które patrzyli obojętnym okiem, ponieważ przypisywali im inne 
przyczyny. 
3 W minionych czasach istniały epoki, w których lud Boży potrafił duchowo interpretować wszystko, 
co się wokół niego działo, ponieważ był tym ludem, który żył w moim Prawie, który mnie kochał i 
prowadził proste i cnotliwe życie. Struny jego serca były nadal wrażliwe, tak samo jak jego duch. Ci 
ludzie żyli w ciągłym duchowym dialogu ze swoim Panem. Słyszeli uczłowieczony głos swego Stwórcy 
i byli w stanie otrzymywać wiadomości ze świata duchowego, od istot, które nazywali aniołami. I w 
ciszy nocy, w pokoju swego serca, i poprzez dar snów, otrzymywał wiadomości, dyrektywy i 
proroctwa, w które wierzył i był im posłuszny. 
4 Bóg był nie tylko na ich ustach, on mieszkał w ich sercach. Prawo nie było tylko czymś napisanym 
dla nich, ale było przeżywane przez ludzi. To było naturalne, że ich egzystencja powinna być pełna 
cudów, których teraz nie doświadczacie. 
5 To są przykłady nauki godne naśladowania, które ci ludzie spisali swoim życiem, a które mają być 
drogą i nasieniem dla pokoleń, które po nich przyszły. 
6 Zrozumieć: Jeśli tamci ludzie, z powodu swojej prostoty i (wewnętrznego) wzniesienia, odczuwali 
wokół siebie to, co duchowe, to naturalne jest, że teraz materializm i brak wiary ludzi obecnych 
czasów odsunęły ich od tych przejawów. Ale mówię wam, że już dość tego nędznego, jałowego i 
nędznego życia, jakie prowadzi ta ludzkość; że dlatego was szukałem, pulsując w sercach tych, którzy 
śpią, przywracając wzrok ślepym, którzy nie widzą prawdy, i dotykając ukrytych strun ludzi, aby 
uczynić ich otwartymi na Moją Obecność. 
7 Czy uważasz, że ten naukowy i materialistyczny świat prawie nigdy nie odczuwa skłonności do 
uduchowienia? Mówię wam, że nie ma w tym nic trudnego, ponieważ moja moc jest nieograniczona. 
Wewnętrzne wzniesienie, wiara, światło i dobro są bardziej przekonywującą koniecznością dla duszy 
niż jedzenie, picie i sen dla ciała. 
8 Nawet jeśli dary, zdolności i cechy ducha były uśpione przez długi czas, na moje wezwanie obudzą 
się i spowodują powrót do ludzi spirytualizacji ze wszystkimi jej cudami i objawieniami, które będą 
większe niż te z czasów minionych, bo teraz jesteście w stanie lepiej je zrozumieć. 
9 Muszę powiedzieć ludziom tego czasu i czasów, które nadejdą, aby nie oczekiwali, że zobaczą te 
same znaki lub manifestacje, które widzieli ludzie Pierwszej Ery, ponieważ musicie zrozumieć, że teraz 
żyjecie w nowej erze, że wędrowaliście i rozwinęliście się na tyle, aby pojmować, rozumieć i czuć w 
zupełnie inny sposób. Dlatego nie pytaj o zewnętrzne znaki, które tylko imponują zmysłów, aby 
oprzeć swoją wiarę na nich. Mam w zanadrzu dla was nieskończoną ilość znaków, objawień i cudów, 
które będziecie oglądać bardziej swoim duchowym wzrokiem niż wzrokiem waszego materialnego 
ciała. 
10 Badajcie i zgłębiajcie to, co mówi wam historia, lecz zrozumcie, że dziś jest inny czas, że żyjecie w 
innym wieku, i że tak jak wasz duch ma większy rozwój niż w tamtych czasach, tak forma, w jakiej 
udzielam wam dziś Mojej nauki, nie jest taka sama, nawet jeśli jej znaczenie jest takie samo i wiecznie 
aktualne. 
11 W tym dniu, kiedy z modlitwą czekacie na waszego Mistrza, ja naprawdę zstępuję do waszych serc 
Przyjmijcie Mnie tam, ludzie, bo Ja was przyjmuję w Moim Ojcowskim Duchu. 
12 Znajduję pokój w twojej duszy i harmonię w twoich uczuciach. Ten pokój rozprzestrzenia się w 
waszej istocie i to wewnętrzne przygotowanie zaprasza Mojego Ducha, aby zstąpił w swoim boskim 
blasku. Przygotujcie wszystkie swoje zdolności, abyście mogli w pełni pojąć moją naukę. 
13 Mówię wam w tej chwili nie o zmysłach cielesnych, ale o zmysłach ducha, które są w nim od 
dawna, ale których nie zrozumieliście, bo przyjmujecie tylko formy zewnętrzne, a odrzucacie istotę 
duchową. 
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14 Zbliżacie się do nietrwałego życia, a ja wam mówię: Jesteście jeszcze niedojrzali, bo skłonności 
waszego ciała nie są jeszcze w harmonii z waszym duchem. Ale dałem wam siłę i odwagę, abyście 
przez medytację i modlitwę mogli przezwyciężyć instynkty. 
15 Moje Słowo, przekazywane przez Nosiciela Głosu, stawało się coraz jaśniejsze, głębsze i 
doskonalsze, powodując, że zatwardziałe serca stawały się pokorne i szlachetne. 
16 Kto nie doświadczył jego "Golgota" i kto nie cierpiał w życiu? - Nikt, bo wszyscy dźwigacie krzyż w 
naśladowaniu Chrystusa. Widzę, że żyjecie z oddaniem i posłuszeństwem, nie buntując się przeciwko 
prawom naturalnym ani siłom natury, a kiedy zobaczyłem, że nie łamiecie tych praw, powiedziałem 
wam: jesteście godni Ojca i Mistrza, a teraz zrozumieliście, że to nie ofiara z ziemskiego ciała jest tym, 
czym powinniście oddać hołd Stwórcy, bo zrozumieliście właściwą drogę do uwielbienia Go Duchem, 
tak że nie jesteście już poganami. 
17 Żyjecie na ziemi i musicie korzystać z elementów przyrody, aby żyć. Ale ponieważ wszystkie 
podlegają jednemu prawu, należy z nich korzystać tylko w ramach tego prawa. W ten sposób dajecie 
duchowi to, co jest jego własne, a ciału to, co mu odpowiada. Niczego wam nie odmawiam, bo nic nie 
sprzeciwia się moim boskim radom; ale używajcie wszystkiego z umiarem. 
18 Jeśli znasz prawo Ojca, nie masz się czego obawiać, bo będziesz wiedział, jak korzystać z tego, co 
jest twoje w moim prawie. 
19 Spełniajcie to, co wam nakazuje Moje słowo, bo uczynię z was lud pokoju i postępu, bo jesteście 
ludem, którego szukam. Wy jesteście Izraelem, w którym jest Lewi, którego oczyściłem, aby mi służył 
w tym czasie. 
20 W Pierwszej Erze Ojciec namaścił Lewiego, aby z niego wyszli słudzy kultu Bożego, a oni stali się 
przekazicielami Moich natchnień i Mojego Prawa. Dlatego widzicie, że nawet wśród przybyszów 
szukam Moich sług - tych, którzy muszą iść do innych narodów, aby wypełnić Moją misję. Stanie się 
to po 1950 roku, bo moja praca będzie rozpoznawalna na całym świecie. 
21 Dziś jeszcze jesteście dociekliwymi uczniami, bo zdajecie sobie sprawę, że nie możecie jeszcze 
uważać się za mistrzów, a więc spieszycie się, by usłyszeć słowo Tego, który wie wszystko. 
22 Przygotujcie waszego ducha, wasze serce i wasz umysł, a w końcu staniecie się mistrzami i 
będziecie się cieszyć waszymi uczniami. 
23 Przyjmuję twoją modlitwę, w której prosisz Mnie, abym dał ci Moją łaskę, abyś mogła zrozumieć 
Moje słowo. 
24 Zobacz, nie zawsze mówię do ciebie w przypowieściach, robię to z całą jasnością, abyś mógł 
zrozumieć. 
25 Odżywiajcie i umacniajcie waszego ducha w Mojej nauce, aby się rozwijał. 
26 Nauczanie Mistrza zaczyna się zawsze w ten sam sposób, ponieważ zawiera tę samą miłość. 
Zaczyna się od miłości, a kończy na miłosierdziu, dwóch słowach, w których zawiera się całe moje 
nauczanie. To właśnie te wysokie uczucia dają siłę duchowi do osiągnięcia regionów światła i prawdy. 
27 Rozpoznajcie sposób, w jaki stopniowo doprowadzam was do zrozumienia i wypełnienia Mojej 
Woli, nie jako rozkazu, gdyż Ja, jako nieskończona Mądrość, wiem, że z was samych zrodzi się wola 
posłuszeństwa Mojemu Prawu, gdy natchnę i obudzę was do miłości. Moja miłość oświeca cię i 
pozostawia cię w wolności. Moja troskliwa miłość wskazuje wam tylko drogę do doskonałości, którą 
macie podążać. Droga, o której tak często wam mówię, jest tą, która prowadzi poza fizyczną śmierć, 
ponieważ zawsze powinniście być przygotowani na ten moment przejścia. Czy wasza intuicja lub wasz 
duch nie mówi wam, że istnieje coś, co przetrwa ziemskie ciało, a tym czymś jest duch? Zawsze 
uczyłem was tej drogi i przygotowywałem was do przejścia przez to skrzyżowanie, aby gdy wasz duch 
przejdzie z przemijającego życia świata do duchowego domu, gdzie jest życie wieczne, nie był 
zaskoczony ani zaniepokojony w obliczu nieskończoności. 
28 Waszym zadaniem jest tylko wypełnić swoje przeznaczenie tutaj, a za dobre wykonanie waszych 
zadań i obowiązków obiecuję wam błogie istnienie w życiu duchowym. Gdy to się stanie, nie 
będziecie już więcej plamić się w bagnie niegodziwości tego świata. Twój duch nie będzie już 
zaciemniony przez niecne namiętności ziemskiego ciała. 
29 Zaprawdę powiadam wam: Abyście mogli osiągnąć całkowitą czystość, wasza dusza będzie 
musiała jeszcze bardzo się oczyścić, zarówno na tym świecie, jak i na duchowym. 
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30 Tak często, jak będzie to dla was konieczne, będziecie musieli powracać na tę planetę, a im 
częściej nie wykorzystacie możliwości, których udziela wam wasz Ojciec, tym bardziej opóźnicie 
wasze ostateczne wejście do prawdziwego życia i przedłużycie wasz pobyt w Dolinie Łez. 
31 Każda dusza, podczas każdego ziemskiego istnienia, musi pokazać postęp i owoce swojej ewolucji, 
robiąc za każdym razem mocny krok do przodu. 
32 Bądźcie świadomi, że jedynym dobrem, które przynosi korzyść własnemu dobru, jest to, które 
czyni się z prawdziwej miłości i miłosierdzia dla innych, i to bezinteresownie. 
33 Kiedy dusza staje się posłuszna i oddana woli swego Pana, to dlatego, że w Nim ufa. Nie opiera się 
opuszczeniu ziemskiego ciała i powrocie do zaświatów, ponieważ nie obawia się ich sądu, ani nie 
opiera się powrotowi na ziemię, gdzie czekają na niego niebezpieczeństwa i pokusy, ponieważ wie, że 
z tego oczyszczającego tygla wyjdzie czystszy. 
34 Kto zwycięża pokusy, które przychodzą do niego z zewnątrz i od siebie, będzie nazywany przez 
innych oświeconym i wybranym przez Pana. Ponadto będzie miał u swego boku istotę duchową lub 
anioła światłości, który będzie nad nim czuwał, i razem będą pracować, aż moja wola zostanie 
spełniona. 
35 Dlatego nie martwcie się, jeśli wasze oczy nie widzą spełnienia tych proroctw w tym życiu. Udzielę 
twemu duchowi nie tylko oglądać, ale nawet zbierać owoce, które zasiał w minionych czasach, czy to 
było krótko, czy dawno temu. 
36 Nadchodzi czas argumentów, kiedy ludzie będą manifestować swoją inteligencję i swoją 
elokwencję, co doprowadzi ich do przechwałek i próżności. Ponownie Moje Słowo Drugiej Ery 
zostanie poddane pod dyskusję, a także omówione zostaną różne interpretacje, jakie zostały mu 
nadane. Zaprawdę powiadam wam, z tego wichru światło wybuchnie, wiele zasłon zostanie 
rozdartych, a hipokryzja zostanie obalona przez prawdę. 
37 Moim Boskim pragnieniem jest, aby ludzie doszli do zjednoczenia swoich idei i duchowych form 
kultu, ponieważ mam dla nich coś w zanadrzu, gdy to się stanie. 
38 Studiuj moje nauki, uczyń je własnymi, i żyć nimi tak, że nie będziesz miał nic do strachu od 
światowych mądrych, naukowców i uczonych w Piśmie. 
39 Módlcie się, aby z ust waszych płynęła mądrość nieskończona. 
40 Ludzie, czy boicie się wejść do mojej obecności i znaleźć mnie sądząc? Zaprawdę, powiadam wam, 
nawet jako sędzia jestem doskonały, dlatego nie obawiajcie się niesprawiedliwości z mojej strony. 
41 Wystarczy przypomnieć przypadek kobiety cudzołożnej, którą sędziowie już potępili. Pozostała 
nietknięta dzięki słowom Chrystusa, tego samego, który mówi do ciebie w tej chwili. 
42 Nie mogę wydać na ciebie wyrok cięższy niż ciężar twoich przewinień. Dlatego powiadam wam, że 
nie macie się czego obawiać ode mnie, lecz od siebie samych. 
43 Ja sam znam wagę, wielkość i znaczenie waszych przewinień. Ludzie są stale pod wrażeniem 
pozorów, bo nie są w stanie spojrzeć w serca swoich sąsiadów. Ja natomiast zaglądam w serca i mogę 
wam powiedzieć, że przychodzili do mnie ludzie, którzy oskarżali się o poważne przewinienia i byli 
pełni wyrzutów sumienia, ponieważ mnie obrazili, ale ja uznałem ich za czystych. Z kolei inni 
przychodzili i mówili mi, że nigdy nikomu nie wyrządzili zła, ale wiedziałem, że kłamią. Bo chociaż ich 
ręce nie splamiły się krwią bliźniego, to jednak krew ich ofiar, których życie kazali odebrać, spłynęła 
na ich dusze. To oni są tymi, którzy rzucają kamień, ukrywając swoją rękę. Gdy w mej proklamacji 
wymawiałem słowa "tchórzliwy", "fałszywy" lub "zdrajca", cała ich istota drżała, a często odchodzili 
od mojej lekcji, ponieważ czuli spoczywający na nich wzrok, który to kierował. 
44 Ponieważ ludzka sprawiedliwość jest niedoskonała, wasze więzienia są pełne ofiar, a miejsca 
egzekucji zostały splamione krwią niewinnych. Ach, ilu zbrodniarzy widzę na świecie cieszących się 
wolnością i szacunkiem, a ilu zdeprawowanym postawiliście pomniki ku czci ich pamięci! 
45 Gdybyście mogli zobaczyć te istoty, kiedy żyją w świecie duchowym, a światło wznosi się w ich 
duszach! Zamiast bezsensownych i bezużytecznych hołdów, wysłałbyś im modlitwę, aby pocieszyć ich 
w ich ciężkiej pokucie. 
46 Przychodzę, aby ustanowić królestwo pokoju między ludźmi, i choć u niektórych wywoła to tylko 
uśmiech, będę trwał tak długo, aż udowodnię wam moc miłości i sprawiedliwości - mocy, których nie 
znacie, bo bardzo rzadko z nich korzystacie. 
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47 Nie na ruinach ani na trupach zbuduję to królestwo, lecz na polach żyznych, zaowocowanych 
doświadczeniem i użyźnionych bólem. Na nim zakwitnie moje nasienie, tam zobaczysz, jak jaśnieje 
moja sprawiedliwość. 
48 Ludzie tego czasu mają za zadanie odnowić i oczyścić swoje ziemskie ciała, aby mogli pozostawić 
dobre dziedzictwo tym, którzy przyjdą po nich; co do dusz, które muszą się wcielić w tych czasach, już 
je przygotowałem i wybrałem. 
49 Zrozumcie swoje przeznaczenie, ludzie. Zgłębiajcie to Słowo, abyście mogli poznać swój cel. Nie 
chcę, abyście brali na siebie więcej, niż jest naprawdę wasze, ani abyście robili mniej, niż to, co wam 
powierzyłem, bo wtedy wasza praca nie będzie trwała. 
50 Niektórzy z was mówią do Mnie w swoim sercu: "Mistrzu, dlaczego czasem obwiniasz nas w 
Swoim Słowie za pokój ludzkości?" Ale mówię wam, że to nie wy uratujecie rodzaj ludzki w tym 
czasie, ponieważ jest to praca nadludzka. Ale mimo to jesteście początkiem nowego sposobu życia, 
początkiem ludzkości zestrojonej duchowo, a ten początek powinien wszelkimi sposobami przyczynić 
się do zbawienia i wyzwolenia ludów i narodów. 
51 Muszę wam jeszcze raz powiedzieć, że wspólnota wiary, którą tworzycie wokół moich objawień, 
nie jest wspólnotą, którą Ojciec w swojej miłości stawia ponad innymi wspólnotami na ziemi. Pan 
skierował na nich swój wzrok tylko dlatego, że uformował ich z dusz, które zawsze były na świecie, 
gdy zstępowało nowe Boskie objawienie. Są duchowymi dziećmi tego ludu Izraela, ludu proroków, 
posłańców, jasnowidzów i patriarchów. 
52 Któż lepiej niż oni mógłby mnie przyjąć w tym czasie, pojąć nową formę mojego objawienia i być 
świadkiem wypełnienia się moich obietnic? 
53 Mówię wam to, ponieważ tylko ja mogłem wam to objawić. Jest bowiem napisane, że tylko 
Baranek może otworzyć księgę siedmiu pieczęci. Daję wam to do zrozumienia, żebyście zrozumieli 
odpowiedzialność, którą ponownie bierzecie na siebie wobec innych narodów świata, dla których 
macie być jak lustro odbijające Moje Prawo. 
54 Dla tych ludzi tutaj, tylko jeden Bóg istniał i oni wiedzą, że Chrystus był "Słowem", przez które 
Ojciec przemówił do ludzi. Ani Mojżesz, ani Abraham, ani Salomon, ani Eliasz - żaden z proroków nie 
był przez nich uważany za bóstwo. Z drugiej strony, jak wielu posłańców Pana zostały deifikowane w 
innych narodów, a tym samym zapomniane lub nierozpoznany jako prawdziwego Boga! 
55 Mówiąc o Moim "ludzie Izraelu", o "ludzie Pana", mam na myśli tych, którzy przynieśli ze sobą na 
ziemię misję duchową - tych, którzy poznali Moje Prawo, którzy Mnie ogłosili, którzy byli Mi wierni; 
tych, którzy głosili istnienie Boga żywego, którzy szerzyli ziarno miłości i którzy potrafili rozpoznać w 
Synu obecność i Słowo Ojca. To są ci, którzy tworzą lud Boży, to jest Izrael, Izrael mocny, Izrael 
wierny, Izrael mądry. To jest mój legion żołnierzy, którzy są wierni Prawu i Prawdzie. 
56 Ci, którzy prześladowali moich proroków, którzy rozdarli serce moich posłańców; ci, którzy 
odwrócili się od prawdziwego Boga, aby kłaniać się bożkom; ci, którzy się mnie zaparli, wyśmiewali 
mnie i żądali mojej krwi i mojego życia, nie należą do narodu wybranego, chociaż nazywali siebie 
Izraelitami ze względu na rasę; nie należą do ludu proroków, do zespołu oświeconych, do wiernych 
żołnierzy. Bo "Izrael" to duchowa nazwa, która została bezprawnie użyta do podkreślenia rasy. 
57 Wiedzcie też, że każdy, kto pragnie być wśród moich ludzi, może to osiągnąć swoją miłością, 
miłosierdziem, gorliwością i przestrzeganiem prawa. 
58 Mój lud nie posiada żadnych szczególnych krajów ani miast na świecie, mój lud nie jest rasą, ale 
jest reprezentowany we wszystkich rasach, wśród wszystkich ludzi. Ta rzesza ludzi tutaj, którzy 
słuchają mojego słowa i otrzymują nowe objawienia, jest tylko częścią mojego ludu. Inna część jest 
rozproszona po ziemi, a jeszcze inna, największa część, żyje w świecie duchowym. 
59 To jest mój lud, który mnie zna i miłuje, który jest mi posłuszny i idzie za mną. 
60 Sto czterdzieści cztery tysiące wybranych iść przed ludem jako przywódcy. Niektórzy są w ciele, a 
inni w duchu. Za nimi podążają wielkie legiony, zarówno istot duchowych, jak i ludzi, którzy starają się 
zdobyć światło, aby słusznie nazywać siebie "dziećmi ludu izraelskiego". 
61 Dzieci tego ludu zawsze dawały dowody, że mają władzę nad siłami natury. Ich wędrówka przez 
świat pozostawiła ślad w postaci wielkich cudów, które zadziwiały ówczesnych ludzi. Tę moc Izrael 
powinien nadal okazywać światu, gdyż świadczy ona o wyższości ducha nad materią. 
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62 Jeśli niektórzy z waszych kolegów wykazują wam moc swoich tajnych nauk, nie bójcie się, ani nie 
bądźcie zdumieni, bo nauczyłem was większych cudów. Nie należy też nikogo źle oceniać, ponieważ 
każda grupa ludzi szukała prawdy o życiu duchowym według swoich możliwości i wiary. 
63 Mówię wam o wszystkim, abyście się wszystkiego nauczyli i aby nic was nie zaskoczyło. Podaję 
wam moje instrukcje w szczegółach, abyście nie popadli w obszary wiedzy, które nazywacie 
okultystycznymi, w tajemnice lub w głupie i bezużyteczne rozważania. 
64 Duchowość jest jasnością, jest prostotą, jest zwróceniem się ku miłości i jest walką o osiągnięcie 
doskonałości duszy. 
65 Kiedy ten lud wyruszy i rozprzestrzeni się wśród ludzkości, nauczając słowami i czynami, będzie 
przeciwstawiany przez kościoły, sekty i nauki. Jeden będzie atakował część, drugi będzie walczył z 
pewnymi ideami. Wtedy lud Boży będzie już mocny, a wiara i wiedza będą dojrzałym owocem w ich 
sercach. 
66 Który z synów tego ludu będzie wśród tych, którzy niosą to nasienie do granic ziemi? Nie wiecie, 
ale objawiam wam tak wiele, że jesteście początkiem siewu w tym czasie. 
67 Uczeń Jan mówił wiele rzeczy dla was. Jego inspiracje są światłem dla waszej drogi, są 
odpowiedzią na wasze pytania i są przedmiotem waszych badań. W swoim objawieniu zobaczył 
duchową walkę tego czasu, której bratobójcze wojny są tylko słabym odbiciem wielkiej bitwy toczącej 
się w przestrzeni duchowej i (duchowo) na tym świecie. 
68 Ślepy jest człowiek na prawdę o tym, co się dzieje, i potrzebuje tego objawienia, aby zobaczyć 
przyczynę walki i chaosu, który jest na świecie. On również potrzebuje spirytualizacji, aby mieć broń 
do obrony w środku walki. 
69 Błogosławieni, którzy wierzą w moje słowo i przygotować się, bo oni będą zbawieni. Ale biada 
tym, którzy obojętnie słuchają moich napomnień, bo porwie ich wicher w zupełnej bezradności! 
70 Prędzej niebo i ziemia przeminą, niż moje słowo nie zostanie spełnione. Widzicie, wiele wieków 
temu ten czas został wam przepowiedziany i spełnił się, ponieważ ja go przepowiedziałem. 
71 Musicie się modlić, rzesze ludzi, bo modlitwa utoruje drogę tym, którzy później wyruszą jako 
siewcy. Wiedz, że w chwili twego dialogu ze Mną, Moje światło zstępuje z nieskończoności jako rosa 
łaski na tych, za których się modlisz. 
72 Zrozumcie wasze posłannictwo, aby każdy z was był godnym dzieckiem Izraela, ludu Bożego. 
73 Przygotowuję was, abyście mogli naśladować tych apostołów, którzy szli za Mną w Drugiej Erze i 
którzy swoim przykładem wytyczyli drogę cichości, posłuszeństwa i pokory. Będziecie nosicielami tej 
Dobrej Nowiny i na każdym kroku będziecie słyszeć głos waszego sumienia, który powie wam, czy 
swoimi uczynkami pozostawiacie dobry przykład na waszej drodze. Pokazałem wam rozległe pola 
nasienne, na które spadnie moje boskie nasienie. Już moja troskliwa miłość wszystko przygotowuje i 
szykuje. 
74 Na wszelkiego ducha i wszelkie ciało wylałem światło Ducha mojego, abyście Mnie czuli i widzieli, 
aby cały świat świadczył o mojej prawdzie. 
75 Człowiek przebudził się, wyćwiczył się i rozwinął swój umysł, ale pozostawił uśpione dary ducha, 
które są niezbędne dla jego doskonałości. 
76 Człowiek zagubił drogę, bo wojny, które wywołał, są owocem jego złej nauki, której nie chciał 
oczyścić w świetle swego sumienia. Kiedy ludzki umysł rozwinie się w harmonii ze zmysłami 
oświetlonymi przez boskie światło, zobaczycie, jak ludzie odkrywają i czynią cuda z pomocą swojej 
nauki, kiedy są zainspirowani miłością do bliźniego. 
77 Tylko mój głos może was prowadzić pośród tego zamętu pojęć, w którym nikt już nie wie, czym 
jest prawda, ani nie potrafi odróżnić dobra od zła, ani światła od ciemności. 
78 Wam, którzy mnie słuchacie, mówię: dziedzictwo wasze w obecnym czasie jest takie samo jak w 
dawnych czasach, a mianowicie, abyście nieśli narodom światło mego orędzia. 
79 Nie tylko Moje słowo cię ćwiczyło - również próby, którym nieustannie stawiałaś czoło, były 
częścią Mojej Boskiej lekcji. Czasami byliście w stanie zrozumieć i wykorzystać te próby, w innych 
przypadkach pozostawaliście odrętwiali i głusi na głos Mistrza. 
80 Osoba, która odchodzi od was, aby żyć w domu duchowym; coś, co zostało wam odebrane na 
ziemi; choroba, która przykuwa was do łóżka i oczyszcza was przez ból - to wszystko są próby, które 
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mądrze wchodzą w wasze życie, aby pomóc wam wypełnić wasze przeznaczenie, którym jest 
wzajemna miłość. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 160   
 
1 Owocem życia, słodkim i zdrowym owocem dla ducha jest to, co wam daję w moim słowie. Jedzcie i 
czujcie, że jesteście zgromadzeni wokół stołu Pana. O prorocy Trzeciej Ery! Przygotujcie się, abyście 
mogli oglądać to, co jest dane do oglądania tylko tym, którzy są naznaczeni. Chociaż wielu z tych, 
którzy tworzą tę rzeszę tutaj, nie odczuwa Mojej obecności w swoich sercach i umysłach, możecie dać 
świadectwo waszym wizjom, świadectwo pełne światła i prawdy, zarówno w treści, jak i w formie. 
Zaprawdę, powiadam wam, ilekroć ktoś z was przygotowuje się wewnętrznie, duch wchodzi w 
światło życia duchowego, gdzie nasyca się i inspiruje, aby następnie móc wyjaśnić swoją wizję tym, 
którzy oczekują jego świadectwa. 
2 Kiedy ten lud uduchowi się i nauczy się odczuwać Moją Obecność, nie będzie już potrzebował 
jasnowidza, aby dawał mu dowody, że Moja manifestacja była prawdą. Wtedy będę mógł powiedzieć 
do was: "Błogosławieni, którzy uwierzyli nie widząc". 
3 Wielka i poważna jest odpowiedzialność jasnowidza, bo często od jego słowa zależy wiara wielu 
słabych serc, którzy szukają dowodów, aby uwierzyć. 
4 Widzący musi mieć wielką intuicję, aby rozeznać, czy to, co widzi w duchu, jest owocem dobrego 
wyposażenia, czy nie; czy to, co widział, powinien dać świadectwo swoim braciom, czy też powinien 
to ukryć. Ale jakże niewielu z tych, którzy otrzymali ten dar, wiedziało, jak go promować z miłością, 
gorliwością i duchowością, której on wymaga! 
5 Dar jasnowidzenia jest jednym z najtrudniejszych, dlatego mówię wam, że spojrzenie jasnowidza 
nigdy nie może przeniknąć duchowego obszaru bez uduchowienia. 
6 Duchowość oznacza wywyższenie uczuć, czystość życia, wiarę, miłość, miłosierdzie, pokorę wobec 
Boga i głęboki szacunek dla otrzymanych darów. Jeśli możesz osiągnąć coś z tych cnót, zaczynasz 
posuwać się naprzód ze swoim duchowym spojrzeniem do domu miłości i doskonałości. Podobnie, 
gdy osiągniecie uduchowienie, możecie już na ziemi powiedzieć, że mieszkacie w domu duchowym, 
nawet jeśli jest to tylko w chwilach waszej modlitwy. W tym samym czasie otrzymacie światło, które 
ujawni wam wydarzenia z przyszłości, ponieważ dla ducha, który wznosi się, to co ma nadejść nie jest 
już tajemnicą. 
7 Tak, uczniowie, tylko w życiu ludzkim człowiek nie wie, co się stanie w przyszłości, co będzie jutro. 
Nie zna swojego przeznaczenia, nie wie, jaką drogą ma iść i jaki będzie jego koniec. 
8 Człowiek nie mógłby znieść wiedzy o wszystkich próbach, z jakimi musi się zmierzyć w swojej 
egzystencji. Dlatego, w Mojej miłosiernej miłości do niego, umieściłem pomiędzy jego 
teraźniejszością a przyszłością zasłonę tajemnicy, aby jego umysł nie zbłądził w rozważaniu lub 
poznawaniu tego wszystkiego, co musi jeszcze przeżyć i wycierpieć. 
9 Duch natomiast, istota obdarzona mocą i stworzona na wieczność, posiada w sobie zdolność 
poznania swej przyszłości, dar rozeznania swego przeznaczenia oraz siłę, by zrozumieć i (także) 
przyjąć wszystkie próby, które go czekają, ponieważ wie, że na końcu drogi, po przebyciu jej w 
posłuszeństwie prawu, dotrze do ziemi obiecanej, do raju ducha, czyli do stanu wywyższenia, 
czystości i doskonałości, który ostatecznie osiągnie. 
10 Weźcie mnie za przykład dla waszego uduchowienia, bo w tym celu stałem się człowiekiem w tym 
czasie. Każda z moich prac była trwałą nauką dla mężczyzn. Jeśli zaś dzieła moje były pouczeniem dla 
ludzkości, to i wy powinniście je brać za przykład dla siebie, abyście się coraz bardziej rozwijali i 
rozwijali dary ducha i zdolności ludzkich, i coraz bardziej zbliżali się do przykładu, który wam dałem 
życiem, dziełami i słowami moimi. 
11 Pamiętaj, że jako człowiek zawsze wiedziałem, jakie jest moje przeznaczenie na tym świecie, 
znałem przyszłość i od dzieciństwa byłem jej świadkiem. Przez Jezusa mówiłam uczniom Moim o tym 
wszystkim, co się stanie w ostatnich dniach Mojego pobytu na ziemi, jak będzie wyglądała Moja 
Męka i Moja ofiarna śmierć. Objawiłem ludzkości jej duchową przyszłość, przepowiedziałem jej 
zmagania i próby, zapowiedziałem z góry wydarzenia, które będą miały miejsce w narodach od 
tamtych czasów aż do czasu, który nazwałem Moim nowym Objawieniem, które wy nazywacie 
"powtórnym przyjściem". 
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12 Uduchowienie ciała Jezusa pozwoliło mu poznać swoje przeznaczenie, ponieważ Mój Duch mu je 
objawił, i to samo uduchowienie dało mu siłę do przyjęcia Woli Ojca z absolutną miłością i pokorą. 
13 Nie możecie osiągnąć poziomu duchowości waszego Mistrza, aby wiedzieć, co przyniesie wam 
przeznaczenie, co przyniesie wam przyszłość, ale poprzez wasze wewnętrzne wzniesienie sprawię, że 
będziecie mogli przewidzieć bliskość jakiegoś wydarzenia. 
14 To przeczucie, tę duchową wizję przyszłości, tę wiedzę o swoim przeznaczeniu, uzyskacie tylko 
wtedy, gdy wasza istota, ciało i duch, będzie się stopniowo rozwijać na drodze uduchowienia, która - 
powtórzmy - jest wiarą, szczerością, miłością do życia, miłością i uczynnością wobec bliźniego, pokorą 
i miłością do waszego Pana. 
15 Aby pomóc wam w oczyszczeniu waszej istoty, przekazuję wam Moje myśli, które wy, stawszy się 
Słowem, otrzymujecie poprzez intelekt Moich głosicieli i które wskazują wam drogę do Światła. 
Błogosławię tego, kto wierzy w tę prawdę, tak jak błogosławię tego, kto wątpi, bo wszyscy jesteście 
Moimi uczniami, Moimi bardzo kochanymi dziećmi. 
16 Moje nauczanie poprzez to głoszenie pozostawi wśród ludzi drogę uduchowienia, która będzie 
przypominać Moim uczniom, że byłem z nimi w nowy sposób, aby wypełnić Moją obietnicę. 
17 To jest nowy dzień, który skowronki powitały swoim trelem, aby ogłosić ludzkości obecność 
Trzeciej Ery. 
18 Moje nowe objawienie zostało zapowiedziane na czas walki między wznoszącym się duchem a 
materializacją ciała, na czas wojny między prawdą a kłamstwem, walki między dobrem a złem, 
między światłem a cieniem. 
19 Rozważ tych z twoich kolegów, którzy nazywają siebie potężny. Chcą triumfować w zabijaniu, chcą 
budować swoje nowe królestwo na ruinach, zgliszczach i trupach. 
20 Mówię wam, że nadszedł czas, aby zasiać nasiona światła i pokoju na polach, które uczyniliście 
żyznymi swoją miłością. 
21 Szukam serca człowieka, aby go wybawić z jego ucisku i dostarczyć go z jego zamieszania. Bo ja 
zwyciężę, dając wam życie wieczne, abyście ostatecznie panowali nad żyjącymi. 
22 Moje duchowe zastępy są w środku bitwy, aby uratować swoich braci i siostry na ziemi, i 
zaprawdę powiadam wam, nie wrócą pokonani, ale przeciwnie, będą śpiewać pieśni triumfu na ich 
przybycie. 
23 Przychodzę, aby was odkupić przez moc myśli, bez potrzeby, aby Moje Słowo stało się znowu 
człowiekiem, aby zamieszkało wśród was. Co jest dziwnego w tym, że mój Duch daje się poznać 
waszym poprzez myśli? Co jest dziwnego w tym, że pasterz szuka swojej zagubionej owcy? 
24 Zaprawdę powiadam wam, nawet zanim istniałeś, kochałem cię, a znając twoje przeznaczenie, już 
myślałem o twoim zbawieniu. Dlatego Moją wolą było żyć z ludźmi jak ludzie, bo Moją miłością 
chciałem wam wskazać drogę do światła, które pewnego dnia doprowadzi was do życia w wieczności, 
w domu Mojego Ojca. 
25 Objawiłem na ziemi przez Jezusa moją Boską moc: Wskrzesiłem Łazarza, nawróciłem Magdalenę, 
przywróciłem wzrok niewidomym fizycznie i duchowo, zaszczepiłem w sercach wiarę i nadzieję, 
otworzyłem nową drogę duszom pogrążonym w marazmie, a wreszcie napoiłem ziemię Krwią Moją i 
dałem wam Ciało Moje na dowód, że jestem wśród was z miłości, aby oddać się całkowicie tym, 
których bardzo kocham. 
26 Dziś, jak wtedy, daję się ludzkości w duchu, aby was zbawić, czyniąc was użytecznymi, bo ziarno, 
które dałem wam do siewu, jest ziarnem użyteczności, które sprawi, że nie będziecie już duchowo 
bezpłodni i pasożytami życia. 
27 Czy nadal waha się Pan(i), czy iść do pracy? Tak, moje dzieci, ale to, co dla was jest latami i 
wiekami, dla mnie jest tylko chwilami. Wykorzystuję czas tak, aby owoc miłości dojrzewał w 
umysłach, sercach i duszach. 
28 Jest to czas, kiedy boskie światło będzie w pełni świecić w moich naśladowcach, którzy ujawnią 
dary Ducha i udowodnią, że nie potrzebują ziemskich dóbr ani światowych nauk, aby czynić dobro i 
dokonywać cudów. Będą uzdrawiać w moim imieniu, przywracać do zdrowia beznadziejnie chorych, 
zamieniać wody w balsam i wskrzeszać umarłych z ich łóżek. Ich modlitwa będzie miała moc, aby 
uspokoić burze, ukoić siły natury i zwalczać zarazy i złe wpływy. 



113 
 

29 Opętani zostaną uwolnieni od swoich obsesji, swoich prześladowców i prześladowców przez 
słowo, modlitwę i autorytet moich nowych uczniów. 
30 Ale zaprawdę powiadam wam: Gdy ujrzę lud mój przygotowany, dam mu poznać godzinę, w której 
wyruszy do walki światła z ciemnością. A jeśli spotkacie się z odrzuceniem, pamiętajcie ze spokojem, 
że nie po raz pierwszy człowiek odrzucił Moje nasienie. Od pierwszych czasów człowiek odrywał 
gałęzie od "drzewa", aby je przesadzić według własnego upodobania, aby później nie znać ich 
pochodzenia. Ale chcę, abyście wiedzieli, że w istocie jestem tym drzewem w Moim dziele, na które 
człowiek nie powinien mieć żadnego wpływu, lecz z którego powinien jedynie czerpać korzyści i 
rozsiewać jego nasiona. 
31 Walka dobra ze złem nie istnieje tylko w waszym świecie, możecie się z nią zetknąć również w 
świecie duchowym, gdzie toczą się wielkie bitwy, których wpływ dociera do was i znajduje 
odzwierciedlenie w wojnach. Nie pozwólcie, żeby świat duchowy, który was dotychczas chronił, 
został zastąpiony przez istoty z małym światłem wiedzy. Czuwajcie nad waszymi krokami i 
nieustannie przywołujcie pokój dla tego świata, w którym żyjecie. 
32 Módlcie się i pracujcie. Uduchowiajcie się, abyście mogli być zwycięscy we wszystkich próbach. 
Pamiętajcie o przykładach nauczania, jakie dał wam lud zwany Izraelem, który wyruszył na wezwanie 
swego Pana. Zostało ono zaprowadzone na pustynię, aby nauczyć się wielkiej lekcji. Nauczył się tam 
prawa, nauczył się obcować ze swoim Ojcem i obudził swoje duchowe dary. Nauczył się przestrzegać 
boskich przykazań, dostosować się do prawa i żyć razem w harmonii i braterstwie. 
33 To posłuszeństwo uchroniło ją od niebezpiecznych sytuacji i zasadzek. Jej jedność czyniła ją silną 
wobec przeciwników. Jego porządek sprawiał, że jego pustynne przeprawy były znośne i często 
satysfakcjonujące. Jego wytrwałość i wiara sprawiły, że odniósł zwycięstwo i doświadczył wypełnienia 
się Bożej obietnicy. Kiedy ludzie obecnych czasów rozważają historię tamtego ludu, podziwiają tak 
wielką wiarę tego ludu i dziwią się wielu cudom, jakie Pan uczynił na ich drodze. - Kiedy słyszę 
westchnienia, które unoszą się z waszych piersi na widok tej wiary i duchowości, mówię wam, że to 
wyłącznie od człowieka zależy, czy te cuda powrócą. Ilekroć zobaczę ich przygotowanych, objawię się 
im; Ja jestem tym, który sprawi cuda. 
34 Teraz zadaniem tych wszystkich, którzy są już przygotowani i przebudzeni, jest głoszenie 
wyzwolenia świata. Pamiętajmy, że Eliasz, Obiecany na ten czas, obecnie przygotowuje wszystko, aby 
uratować narody ziemi, zniewolone materializmem, spod władzy faraona, tak jak kiedyś Mojżesz 
uczynił to w Egipcie z plemionami Izraela. 
35 Powiedzcie waszym współtowarzyszom, że Eliasz dał się już poznać przez umysł ludzki, że jego 
obecność była w duchu, i że nadal będzie oświecał drogę wszystkim ludom, aby mogły iść naprzód. 
36 Wasz Pasterz ma za zadanie przywrócić wszystkie stworzenia na ich prawdziwą drogę, niezależnie 
od tego, czy należy ona do sfery duchowej, moralnej czy materialnej. Dlatego powiadam wam, że 
narody, które otrzymają wezwanie swego Pana przez Eliasza, będą błogosławione, bo pozostaną 
zjednoczone prawem sprawiedliwości i miłości, które przyniesie im pokój jako owoc ich zrozumienia i 
braterstwa. Tak zjednoczeni, zostaną poprowadzeni na pole bitwy, gdzie będą walczyć z korupcją, 
materializmem i fałszem. W tej walce ludzie tego czasu doświadczą nowych cudów i pojmą duchowy 
sens życia - ten, który mówi o nieśmiertelności i pokoju. Przestaną zabijać się nawzajem, ponieważ 
zrozumieją, że muszą tylko zniszczyć swoją ignorancję, swój egoizm i zepsute namiętności, z których 
zrodziły się ich upadki i nieszczęścia - zarówno materialne, jak i duchowe. 
37 Skąd pochodzi bałwochwalstwo i fanatyzm religijny, jeśli nie z nieznajomości praw rządzących 
umysłem? Co jest przyczyną wojen, które sieją zamęt wśród narodów i niszczą ludzi, jeśli nie 
nieumiarkowana chciwość lub niepohamowana nienawiść? 
38 Zrozumcie więc, że ostateczna bitwa nie jest walka ludzi przeciwko ich własnych braci, ale dobro 
przeciwko złu. Umieszczam mój miecz w prawej ręce człowieka, aby mógł pokonać samego siebie i 
dojść do bram Ziemi Obiecanej. Ale nie oczekujcie, że jest to pewna ojczyzna, którą otrzymacie jako 
dziedzictwo, bo tę nową Ziemię Obiecaną odkryjecie w głębokim pokoju waszego ducha. 
Doświadczycie przemiany waszego dotychczas niepewnego, wrogiego i nędznego świata w bogaty i 
pełen miłości kraj. Będziecie mieli egzystencję, w której panuje duchowość, sprawiedliwość i miłość. 
To przyniesie postęp ludzkim istotom, jako rezultat karmienia się prawdziwą wiedzą. Życie ludzkie 
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będzie bardziej wzniosłe, a kiedy mój Duch objawi się wśród dojrzałych ludzi przyszłości, nadejdzie 
czas objawień we wszystkich dziedzinach i zobaczycie spełnienie znaków i cudów, które poprzednie 
pokolenia proroczo wam zwiastowały. 
39 Gdy świat osiągnie swoje ponowne wyzwolenie i prowadzony światłem Eliasza wejdzie w to 
sprawiedliwe i dobre życie, będziecie mieli tu na ziemi odbicie życia duchowego, które czeka was po 
tym życiu, abyście mogli wiecznie cieszyć się pokojem i światłem waszego Ojca. - Ale jeśli 
zastanawiacie się, jak wszystkie narody połączą się w jeden lud, jak te plemiona, które utworzyły 
naród izraelski, to mówię wam: nie martwcie się, bo gdy wszystkie narody zostaną sprowadzone na 
"pustynię", nawiedzenia połączą je razem, a gdy to się stanie, nowa manna spadnie z nieba na 
wszystkie potrzebujące serca. 
40 Raduj się w mojej obecności, umiłowany ludu, urządzić ucztę w swoim sercu, krzyczeć z radości, 
bo w końcu zobaczyłeś dzień Pana nadchodzi. Obawialiście się nadejścia tego dnia, ponieważ nadal 
myśleliście jak starożytni i byliście zdania, że serce waszego Ojca jest mściwe, że chowa urazę z 
powodu otrzymanych zniewag, i że z tego powodu miał sierp, bicz i kielich cierpienia gotowy do 
pomsty na tych, którzy Go tak bardzo i tak wiele razy znieważyli. Ale wielkie było wasze zdziwienie, 
gdy odkryliście, że w umyśle Boga nie może być ani gniewu, ani złości, ani odrazy, i chociaż świat 
szlocha i lamentuje jak nigdy przedtem, powodem tego nie jest to, że Ojciec dał mu ten owoc do 
jedzenia i ten kielich do picia, ale że jest to żniwo, które ludzkość zbiera stopniowo z powodu swoich 
uczynków. 
41 Prawdą jest, że wszystkie nieszczęsne wydarzenia, które zostały rozpętane w tym czasie, zostały 
ogłoszone do Ciebie wcześniej. Ale nie myślcie, że ponieważ zostały one ogłoszone do Ciebie, że twój 
Pan wysyła je do Ciebie jako kara. Przeciwnie, w każdym czasie ostrzegałem was przed złem, przed 
pokusami i pomagałem wam podnieść się z upadków. Co więcej, dostarczyłem wam wszystkich 
środków niezbędnych do tego, abyście mogli się uratować. Ale musicie sobie również uświadomić, że 
zawsze byliście głusi i niewierni na Moje wezwania. 
42 Jeszcze dziś mówię wam: korzystajcie z Mojego dzieła jak z arki i wchodźcie do niego, abyście byli 
bezpieczni od nadchodzących burz. Zobaczycie jednak, że wielu nie uwierzy w Moje ostrzeżenie i nie 
przygotuje się. Ale potem, gdy przyjdzie sąd i ich wychłosta, pierwszą rzeczą, jaką powiedzą, będzie 
to, że się na nich pomściłem i ukarałem ich. 
43 Usłysz Moje słowo, o ludu, i ucztuj na jego dobroci. Otwórzcie wasze serca, a odczujecie 
nawiedzenie waszego Ojca. Wyznajcie w duchu przede mną, a odczujecie pokój, którego już nigdy nie 
będziecie chcieli utracić. 
44 Jak mogliście się mnie spodziewać, skoro byliście pełni przemocy i moje przyjście wywołało u was 
przerażenie zamiast nieskończonej radości? Powtarzam wam, że nie macie się czego obawiać ode 
mnie, ale przez was samych może was spotkać wszelkie zło. Bójcie się więc pokuty, którą możecie 
ponieść z powodu waszych przewinień. 
45 Choć jestem nieustępliwie czujny, jestem sprawiedliwy, szczery i nieprzekupny. Ponieważ 
wyszliście ode Mnie czyści, uznaję za słuszne, abyście powrócili w tym samym stanie. Nauczyłem was, 
że to, co jest splamione, nie może przyjść do mnie. Najpierw musi się oczyścić, i to właśnie dzieje się 
w tym czasie na świecie. 
46 W Jezusie świat zobaczył, że jego Bóg stał się człowiekiem. Ludzie otrzymywali od niego tylko 
lekcje miłości, nauki nieskończonej mądrości, dowody doskonałej sprawiedliwości, ale nigdy słowa 
przemocy, aktu czy znaku urazy. Jak bardzo, wręcz przeciwnie, był znieważany i wyśmiewany. On miał 
władzę i wszelką moc w swoim ręku, jakiej nie ma cały świat, lecz było koniecznym, aby świat poznał 
swego Ojca w Jego prawdziwej naturze, sprawiedliwości i miłosierdziu. 
47 W Jezusie świat ujrzał Ojca, który wszystko oddaje za swoje dzieci, nie żądając nic w zamian dla 
siebie, Ojca, który z nieskończoną miłością przebacza najcięższe przewinienia, nie mszcząc się nigdy, i 
Ojca, który zamiast odbierać życie swoim dzieciom, które Go obrażają, przebacza im i wyznacza im 
swoją krwią drogę do ich duchowego odkupienia. 
48 Jak to możliwe, że w tym czasie, kiedy objawiam się ludziom w duchu, mam wymazać z ich serc 
wyobrażenie o miłosiernym i sprawiedliwym Ojcu, jakie stworzyli sobie o Mnie podczas życia na 
ziemi? 
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49 Musicie się przygotować, bo Ja przyniosę sprawiedliwość dla wszystkich. Przygotujcie się, bo 
majestat, z jakim Ja się ustawiam, nie wzbudzi w waszych sercach lęku, lecz będzie powodem do 
radości i wesela. 
50 Czuwajcie i módlcie się, abyście byli u mego boku w walce, która się zbliża. 
51 Zobacz, jak Moje światło rozbija mgły twego świata. To prawda, że walczę przeciwko ludziom, ale 
tylko po to, by wyplenić całe zło, które mieszka w ich sercach. Włożę światło i moc Mojej miłości w 
tych, którzy wiernie idą za Mną, a ci wtedy powiedzą: "Szukajmy smoka, który na nas czyha, bestii, 
która sprawia, że grzeszymy i obrażamy Pana". Będą go szukać na morzach, na pustyni, w górach, w 
lasach, i niewidzialne, i nie znajdzie go, bo to mieszka w sercu człowieka. Tylko to ją spłodziło i tam się 
rozrosła, aż zdominowała ziemię. 
52 Gdy błysk mojego miecza świetlanego wstrząśnie sercem każdego człowieka, przemoc, która 
pochodzi od zła, będzie coraz bardziej słabła, aż zaniknie. Wtedy powiesz: "Panie, boską mocą Twego 
miłosierdzia pokonałem smoka, o którym myślałem, że czyha na mnie z niewidzialnej strony, nie 
pamiętając, że noszę go w swoim własnym sercu." 
53 Gdy mądrość zabłyśnie we wszystkich ludziach - kto wtedy odważy się zamienić dobro na zło? Kto 
więc nadal będzie rezygnował z tego, co wieczne, na rzecz tego, co nietrwałe? Zaprawde, powiadam 
wam! Nikt, bo wszyscy będziecie silni w boskiej mądrości. 
54 Grzech jest tylko wynikiem niewiedzy i słabości. 
55 Dlatego zapraszam was do uczestnictwa w Mojej Boskiej Instrukcji, abyście mogli stać się 
prawdziwymi dziećmi światłości. 
56 Przed ludzkością otworzyła się nowa era. Podczas gdy świat śpi bez świadomości światła, które go 
oświetla, w duchowym jest radość i świętowanie. Na każdego ducha i na wszelkie ciało wylał się w 
tym czasie mój Duch. 
57 Rozproszone żyje nowe nasienie Abrahama i musi być ponownie połączone, aby dać mu moje 
nowe duchowe pouczenie. Wojny, zniszczenia, chaos i śmierć nie wystarczyły, aby ludzkość 
zrozumiała, że Moja sprawiedliwość zstąpiła, aby wezwać ich na drogę Mojego Prawa. Posłańcy, 
których posłałem, śpią, a na świecie szukają tylko wygód, dobrobytu i dóbr ziemskich; ukryli ideał 
duchowej wieczności. Głos sumienia przemawiał do nich, ale jego wołanie zginęło w materializmie 
umysłu i ludzkiego serca. Pozwoliłam, aby przelał się cały ból, gorycz, nienawiść i bezlitosność, ale 
jednocześnie przypomniałam ludziom Moje Prawo miłości i sprawiedliwości i uświadomiłam im, że 
Moje przyjście zostało przepowiedziane na taki czas jak ten. 
58 Nieznaczący zakątek ziemi został wybrany przeze mnie dla mojej manifestacji. W tym czasie zostali 
wybrani prości mężczyźni i kobiety, którzy mieli szczęście być pierwszymi, którzy usłyszeli moje Boskie 
słowa w tej Trzeciej Erze, by służyć mi jako pośrednicy w moim przejawianiu się. Nieubłaganie, na 
mocy duchowej treści tego słowa i cudów, które uczyniłem wśród Moich dzieci, ta pierwsza grupa 
mężczyzn przemieniła się w tłum, a później w wielką wspólnotę. 
59 Moje Słowo walczyło o uwolnienie tych serc od materialnych uwikłań, od egoizmu i obłudy, także 
o uwolnienie ich od wad i niewiedzy. To jest jedyny krzyż, jaki włożyłem na ich barki, ale to są dopiero 
pierwsze kroki. Powiedziałem temu ludowi, że nadejdzie dzień, kiedy będą dokonywać zadziwiających 
dzieł swoim spojrzeniem, swoim słowem lub swoimi myślami. Kiedy te wydarzenia będą miały 
miejsce? - Kiedy jest wśród was uduchowienie. 
60 Zjednoczona myśl dużej grupy ludzi będzie w stanie obalić złe wpływy i zepchnąć bożków z ich 
piedestałów. 
61 Dziś jeszcze drżysz pod wpływem wojny i w obliczu szalejących sił natury, i boisz się wyroku 
mężczyzn. Powodem jest to, że czujecie się mali i niezdolni z powodu niedostatecznego rozwoju 
waszych darów duchowych. 
62 Błogosławiony, kto się przygotowuje, bo on będzie dzielnym żołnierzem w tej bitwie, który wyjdzie 
zwycięsko w końcu. Jak myślicie, jakie siły walczą ze sobą? Odpowiadacie mi ludzkimi spekulacjami, 
ale ja wam mówię, że to siły dobra i zła zmierzą się ze sobą w decydującej bitwie. Jak myślicie, która z 
tych potęg zwycięży? Mówisz mi: "Niewątpliwie siła dobra, Mistrzu". I rzeczywiście, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłować, dobro zwycięży w was zło. 
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63 Kiedyś pokazałem wam, jak zwyciężać pokusy świata i śmierci, aby zwyciężyła miłość i prawda. 
Teraz chcę, abyście poszli za Mną, abyście wyrzucili namiętności z waszych serc, aby tam, w waszym 
wnętrzu, zagościł pokój Ducha Bożego i abyście mogli zaprosić Mnie, abym miał w was Moje 
sanktuarium. Ale potem, kiedy podbiliście zło, będziecie zaskoczeni, ponieważ zrozumiecie, że 
stworzyliście pokusę przez wasze namiętności, skłonności, słabości i grzechy, a kiedy ją podbiliście, 
zabiliście ten dominujący wpływ w was. 
64 Ludzie, zdobądźcie zasługę, aby otrzymać pokój, ale nie proście mnie o ten pokój bez uprzedniego 
zmagania się, aby na niego zapracować. Czas posunął się do przodu, wasz duch urósł i musi teraz 
zdobyć wszystko, czego pragnie i potrzebuje. Skończyło się jego dzieciństwo, ten wiek, kiedy ojciec 
musiał zapewnić swoim małym dzieciom wszystko. 
65 Udowodnię ludzkości, że jej problemy nie zostaną rozwiązane siłą i tak długo, jak będzie ona 
używać niszczycielskiej i morderczej broni, nie będzie w stanie ustanowić pokoju między ludźmi, 
jakkolwiek straszna i potężna może się ona wydawać. Wręcz przeciwnie, w konsekwencji wzbudzą 
tylko większą nienawiść i większe pragnienie zemsty. Tylko sumienie, rozum i uczucia miłości będą 
mogły być fundamentem, na którym spocznie wiek pokoju. Ale żeby to światło mogło świecić w 
człowieku, musi on najpierw opróżnić kielich cierpienia do ostatniej kropli. 
66 Nie stańcie się słabi, uczniowie, gdy słyszycie pogłoski o wojnie, gdy widzicie głód i nędzę 
przychodzące i najdziwniejsze plagi pojawiające się. 
67 Na dnie waszych serc będziecie mieli zapewnienie, że ludzkość wypije resztki kielicha cierpienia, 
gdy przyjdą te nawiedzenia. W tej godzinie nie pozostaniecie bezczynni lub obojętni; przeciwnie, 
poświęcicie się waszemu zadaniu niesienia światła dla umysłu zakłopotanego i uzdrawiającego 
balsamu dla chorego. 
68 Czuwajcie i módlcie się, ludzie, aby wpływy tej mocy zła, w której ożywiają się ludzkie namiętności, 
a pomieszane duchy czynią swoją szkodę, nie przyćmiły światła, które dałem waszym umysłom. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 161    
 
1 Jestem nieodłącznym przyjacielem ludzkiego serca. Towarzyszyłem wam przez cały czas na 
wszystkich drogach. Kiedy szukaliście mnie jako doradcy, otrzymaliście uzdrawiającą i pełną miłości 
radę. Kiedy zwróciliście się do mnie w potrzebie ulgi, znaleźliście mnie lekarzem, który wzmacnia 
waszego ducha. W szczęśliwych dniach dzieliłem waszą radość i uśmiechałem się z niewinnością do 
waszych zdrowych radości, które napotykacie w swojej podróży przez życie. Wzywajcie mnie z 
szacunkiem, gdy jesteście uzależnieni od nałogów, wiedząc, że szkodzicie wtedy swojej duszy i 
powodujecie zwyrodnienia w swoim ciele. Nie szukajcie mnie w cieniu lub w materializmie 
skomplikowanego lub sztucznego życia. Szukajcie mnie w świetle i używajcie swoich zdolności dla 
dobra własnego i waszych bliźnich. Przekształcam was, abyście powrócili do stanu doskonałości, który 
był wasz na początku. Chcę, abyście odcisnęli tę Naukę, którą tyle razy powtarzałem, na waszym 
duchu, gdyż wkrótce Moje słowo nie będzie już słyszane przez głosicieli. Nie chcę, aby ci, którzy 
przyjęli Moją naukę, odeszli ode Mnie po upływie tego czasu. Bądźcie gotowi na dialog od ducha do 
ducha i nauczcie się odbierać moje instrukcje i proroctwa poprzez intuicję. W głębi swojego sumienia 
usłysz mój głos, który cię prowadzi. 
2 Duch, na mocy swej wolności woli, jest panem wyboru swej drogi, a moją wolą było, aby użył swego 
rozumu i swej siły woli, aby okazał swą miłość i uznanie wobec mnie. Prawo jest pod wrażeniem 
ducha, ale ciało jest słabe. Przygotowałem ducha i materię do stworzenia jednej całości zdolnej do 
wypełnienia wielkiego przeznaczenia, które zawiera w sobie mądrość i doskonałość. 
3 Już na początku czasów istniały dwie możliwe drogi dla dążeń duszy, a także dwaj przedstawiciele 
tejże: Abel i Kain. Abel jest pierwszym przykładem posłuszeństwa, a Kain pierwszym, który karmił 
swoje serce niegodziwością i pokusami świata. 
4 Światło moje oświeca wszystkie rzeczy stworzone, a każdy, kto chce być zbawiony, przestrzega 
prawa i przezwycięża swą niesforność. Ja jako Ojciec cierpię ze względu na tego, który wpadł w 
pokusę i zbłądził, ale wy wszyscy przyjdziecie do mnie. Nadszedł czas przebudzenia ducha i wezwałem 
ludzkość. Chcę, abyście dotarli do błogosławionego miasta, które zostało wam obiecane od początku 
czasów. 
5 Pokazuję wam Moją drogę i zachęcam was, abyście nią podążali z miłości. Nie zmuszam was, nie 
jesteście moimi niewolnikami. Wszyscy nosicie w sobie moje światło i możecie wybrać drogę, która 
wam się podoba. Widziałem, że świat was zmęczył i że przygotowujecie się, by iść krok po kroku do 
Królestwa Niebieskiego. Módl się za mężczyzn z tego etapu życia, na którym jesteś, i wysyłaj im 
promienie światła swoimi myślami. Wszystko, co będziecie czynić w imię moje, będę błogosławił. 
6 Kto objawił człowiekowi tajemnice ciała? Samo ciało. Kto odkrył tajemnice nauki? Umysł. Ale ja 
wam mówię, że istnienie Boga może być mu objawione tylko przez ducha. 
7 Piękna przypowieść o raju, o drzewie poznania dobra i zła, została dana pierwszemu przez 
natchnienie. Było to głębokie przesłanie dla mężczyzn w każdym wieku i w każdym wieku. Jednak 
prawdziwe znaczenie tej nauki nie zostało zrozumiane przez niektórych, a przez innych zostało 
zniekształcone. 
8 Z tego braku zrozumienia powstał spór, który podzielił tych, którzy studiowali boskie objawienia i 
tych, którzy zagłębili się w przyrodzie. W ten sposób wybuchła walka między tymi, którzy szukają 
mnie duchem, a tymi, którzy oczekują wszystkiego w sposób materialny. 
9 Jak głupi byli ci, którzy utrzymywali, że nauka była naganna w oczach Boga! Nigdy nie deklarowałem 
się jako jej przeciwnik, ponieważ jestem początkiem i końcem wszystkich nauk. Ale ci, którzy stworzyli 
swoje prawo z ich nauki, byli materialistami. Aby oddać hołd swojej nauce, zapomnieli o Bogu, który 
wszystko stworzył swoją Boską Mądrością. 
10 Jakie było prawdziwe znaczenie tej przypowieści, którą dałem do pierwszych? Jego znaczenie 
zostało wyjaśnione przez Boski głos, który po raz pierwszy dał się słyszeć w człowieku poprzez jego 
sumienie, aby ostrzec go przed próbami, jakie czekają go w życiu. Był to ojcowski głos, który z całą 
miłością mówił do dziecka: "Przygotujcie się, czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w 
pokuszenie". Proszę uważać! Obudźcie wasze zmysły i zdolności, abyście mogli przejść próbę, w 
której postawiłem was w konflikcie ducha z ciałem, w którym wieczne wartości zatriumfują nad 



118 
 

nędzą zniszczalnego ciała. Patrzcie na wszystko, co was otacza, ale idźcie ostrożnie, abyście się nie 
potknęli. Ciało, które posiadasz i przez które postrzegasz wszystkie te cuda i chwały stworzenia, jest 
słabym stworzeniem, które musisz prowadzić przez ducha. Nie pozwólcie, aby narzucał wam swoje 
ziemskie pragnienia i skłonności. Naucz go, aby korzystał tylko z tego, czego potrzebuje w 
przestrzeganiu mojego prawa. 
11 Kto może Ci doradzić na każdym kroku? Sumienie, to boskie światło, które pozostawiłem w tobie, 
aby było twoją lampą i przewodnikiem w podróży życia. A jak można stać się uważnym na ten głos i 
to wezwanie? Poprzez modlitwę, która jest drogą do połączenia się z Ojcem. Jeśli przygotujecie się w 
ten sposób, to wasze życie na ziemi będzie wiecznym rajem! 
12 Lecz powiadam wam, natchnienie, które umieściłem w człowieku, nie zostało wysłuchane i 
dlatego ból pojawił się w jego życiu. 
13 Wielu dzisiaj wyśmiewa się z tych inspiracji, które mężczyźni otrzymali na temat duchowego. Ale w 
tym czasie, który jest czasem światła, ludzkość zrozumie nauki objawione w czasach minionych. Aby 
jednak dojść tak daleko, będzie on musiał jeszcze skosztować wielu owoców z plonów drzewa nauki, 
które wyhodował. 
14 Tak, jeśli ludzie, od pierwszej chwili, gdy mieli poznanie dobra i zła, pielęgnowali drzewo nauki z 
prawdziwą miłością, powiadam wam, owoce, jakie by zebrali, byłyby zupełnie inne. Zobaczcie, jak 
wiele dobrego uczynili dla ludzkości ci wszyscy, którzy w szlachetnych intencjach korzystali z tych 
owoców. 
15 Jak wiele czasu zajęło ludziom przekonanie się o swoich błędach, i ile jeszcze czasu będzie musiało 
upłynąć, aby naprawić zło, które zasiali. lecz będę im pomagał we wszystkim, czego potrzebują, aby 
mogli przywrócić swego ducha do pierwotnej czystości; przyjmę waszego ducha i oddam go wam. 
16 Przyjmę twego ducha, gdy ostatnie pokolenie ludzkie będzie żyło na tym świecie jak w 
sanktuarium, gdy uczyni ze swego istnienia prawdziwy raj, osiągnięty przez uduchowienie swego 
życia. 
17 Odnosi się to do ludzi innych czasów; lecz dobrze jest, abyście rozważali te nauki, abyście mogli 
utorować drogę tym, którzy przyjdą po was, a oni swoim potomkom, aż nadejdzie czas, o którym 
mówiłem w tej lekcji. 
18 Mój Duch wysyła swoje światło i oświetla drogę, którą twój duch ma przyjść do mnie, i na której 
wyryte jest znamię Jezusa. Ten, kto postępuje na mojej drodze, czuje, że odzyskuje utracone 
dziedzictwo, tak jak ten, kto od niego odchodzi, czuje się wydziedziczony. 
19 Jest to czas sądu, ale mimo to nie jest moim pragnieniem, aby ludzie poddali się mojemu prawu z 
obawy przed moją sprawiedliwością, ale aby poddali się mojej Boskiej miłości. 
20 Jesteście stworzeniem Mojego nieskończonego miłosierdzia i doprowadzę was do doskonałości. 
Wieki i całe wieki będą przechodzić nad twoim duchem, a Moje dłuto nie przestanie go wygładzać. 
Żadne boskie dzieło nie może pozostać bez zakończenia. 
21 Człowiek, korzystając ze swej wolności woli, tak dalece nagiął swą drogę rozwoju, że zapomniał, 
od kogo wyszedł; i doszedł do tego punktu, że dla jego natury cnota, miłość, dobro, pokój, braterstwo 
wydają się dziwne, a samolubstwo, wady i grzech uważa za coś zupełnie naturalnego i dozwolonego. 
22 Nowa Sodoma jest na całej ziemi i potrzebne jest nowe oczyszczenie. Dobre nasienie zostanie 
zachowane, a z niego powstanie nowa ludzkość. Na żyznych polach podlewanych łzami skruchy 
padnie moje ziarno, które zakiełkuje w sercach przyszłych pokoleń, które ofiarują wyższą formę czci 
swemu Panu. 
23 Mistrz pyta was: Czy twój duch przygotował się do podjęcia rozmowy ducha z duchem, gdy moje 
słowo dobiegnie końca? 
24 Wasze dzieci nie będą mnie już słyszeć poprzez umysły tych nosicieli głosu, lecz wy przygotujecie 
im drogę, wtedy zrobią krok naprzód w uduchowieniu. 
25 Światło, które oświetla ten czas, jest światłem szóstej pieczęci. Oto latarnia, która jak źródło 
światła o niewyczerpanej wierze, oświeca wszystko, żywych i umarłych. 
26 Tym światłem uczony jest natchniony, filozof czyni z niego użytek i każdy, kto chce przeniknąć do 
tajemnic. 
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27 Ale co to jest siedem pieczęci? Co to jest szósta pieczęć? Czy możesz odpowiedzieć z całą 
pewnością na to pytanie, które Mistrz ci stawia i czy mógłbyś to uczynić w sposób dokładny dla 
teologa i dla ludzkości, gdyby oni pytali cię w ten sam sposób? 
28 Krótki jest czas, gdy jeszcze będziecie jako małe dzieci. Potem bowiem staniecie się uczniami, a w 
końcu mistrzami, którzy będą nieść ziarno mojej prawdy na drogi ludzkości. 
29 Otworzę mój skarbiec w tym dniu, odciągnę zasłonę i wyjawię ci tajemnicę, tak że możesz być silny 
wśród ludzi, tak że możesz stać się mistrzami. 
30 Spodziewałem się, że pogłębiając swoje studia w końcu odkryjesz treść tej tajemnicy, ale do tej 
pory nie podjąłeś żadnego szczególnego wysiłku w studiowaniu mojego dzieła. 
31 W tym nie zachowałeś się jak uczeni, którzy poświęcają swoje życie na naukę. Nie mówię wam, 
żebyście zostali naukowcami, ponieważ mądrość mojej Nauki jest ponad wszystkimi naukami. Mówię 
wam tylko: naśladujcie ich w ich wytrwałości. Pielęgnują oni drzewo nauki, którego owoce dałem 
wam (wszystkim), gdy dałem wam drzewo życia duchowego, abyście je pielęgnowali i korzystali z jego 
owoców dla pokrzepienia ducha. 
32 Módlcie się, abym uznał was za przygotowanych i godnych, bo Moje słowo będzie spisane dla 
przyszłych pokoleń, a wy będziecie świadczyć o nim swoimi dziełami. 
33 To Baranek, który mówi do was, który objawia wam te nauki i rozszyfrowuje te tajemnice, bo jak 
dotąd tylko ten jeden był godny złamać pieczęcie. Ale ofiara nieskalanego Baranka czyni was 
wszystkich godnymi tego światła, a w odpowiednim czasie wiedza ta dotrze do wszystkich krańców 
ziemi. 
34 Mówię do was również jako Stwórca, bo Ojciec jest w Synu, nawet jak Syn jest w Ojcu i w Duchu 
Świętym. 
35 Uczniowie, ze mnie wyszły trzy natury istot: boska, duchowa i materialna. Jako Stwórca i 
Właściciel wszystkiego, co jest stworzone, mogę mówić do was w sposób boski i jednocześnie 
zrozumiały. Ponieważ ze Mnie wyszła natura materialna, mogę również uczynić Mój głos i Moje 
słowo fizycznie słyszalnymi, a więc zrozumiałymi dla człowieka. 
36 Ja jestem doskonałą nauką, źródłem wszystkiego, przyczyną wszystkich przyczyn i światłem, które 
oświetla wszystko. Jestem ponad wszystkimi stworzonymi rzeczami, ponad wszelką nauką. 
37 Aby Bóg mógł nazywać siebie Ojcem, sprawił, że z Jego łona wyszły istoty duchowe, istoty 
podobne do Niego w swych boskich przymiotach, i przemienił je w ludzi, aby trzy natury były ich 
własnością. Ale przedtem Ojciec przygotował im mieszkanie, ziemię, z jej wnętrzem ze skał i ognia, z 
jej powietrzem, wodą, metalami, gazami i światłem. Wszystko to było jak imperium, silne i 
niewzruszone, które miało służyć jako fundament dla domu człowieka: królestwa minerałów. 
38 Stwórca chciał przyozdobić ten dom i w tym celu sprawił, że z ziemi wyrosły rośliny, drzewa z ich 
kwiatami i owocami, aby człowiek mógł znaleźć w nich pożywienie, cień, orzeźwienie, natchnienie, 
balsam i radość, a było to niejako nowe królestwo: królestwo warzyw. 
39 Człowiek nie miał być sam, dlatego Ojciec dał mu istoty niższe, dzikie zwierzęta, ptaki i ryby jako 
przyjaciół i sługi. Wszystkie stworzenia, które żyją wewnątrz i na powierzchni ziemi, te, które kołyszą 
się na wietrze i te, które zaludniają wody, aby dziecko mogło znaleźć pożywienie w niektórych, 
przyjaźń w innych i wsparcie w jeszcze innych. Kiedy ten gatunek został w ten sposób stworzony, na 
ziemi powstało nowe królestwo: królestwo zwierząt. 
40 Te trzy królestwa, w ich harmonii, utworzyły jedno. Świat. Gdy wszystko było jak wielka uczta, 
którą Pan ożywił życiem, światłem i łaską, posłał człowieka, istotę, która była podobna do swego 
Stwórcy i w której odbijała się Bóstwo; w której Bóg umieścił iskrę swego Ducha, sumienie, aby ta 
istota, obdarzona w taki sposób, osiągnęła doskonałość duszy na drodze swego rozwoju. 
41 Te trzy królestwa, z których składa się wasz świat, zostały stworzone w siedmiu etapach rozwoju, 
które niektórzy ludzie nazwali "dniami". 
42 Z doskonałą cierpliwością Ojciec stworzył wszystko, co jest potrzebne do drogi i życia Jego dzieci. 
Tak więc w jednym okresie stworzył słońce i gwiazdy, w innym ziemię z jej roślinami i morzami, w 
jeszcze innym zwierzęta, a w końcu człowieka. 
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43 Wszystko zostało przygotowane, uporządkowane i zaplanowane z góry, aby człowiek nie napotkał 
żadnej niedoskonałości, ale doświadczał cudów i doskonałości na każdym kroku, i wszędzie znajdował 
miłość Ojca i Jego obecność we wszystkich rzeczach stworzonych. 
44 Gdy wszystko było gotowe, powiedziałem do człowieka: "Oto twój dom, oto twoje tymczasowe 
królestwo. Wyrusz, pij ze źródeł, smakuj i ciesz się owocami, ucz się wszystkiego i wznieś się, aby być 
Panem nad ziemią*; to jest Twoje królestwo." - Kiedy człowiek otworzył oczy na światło i życie, 
poczuł błogość, gdy pieściły go promienie królewskiej gwiazdy, rozkoszował się świeżością wód i 
smakiem owoców, które podawały mu się do ust. 
* Większość przekładów Biblii czyta (czasami błędnie): "Poddajcie sobie ziemię". Obecne tłumaczenie 
odpowiada oryginalnemu tekstowi hiszpańskiemu, a w kolejnych wersetach staje się jasne, że 
również człowiek ma udowodnić, że jest godny tego powołania i wielkiej odpowiedzialności, zgodnie 
z Boskimi przykazaniami i przykładem Jezusa Chrystusa, który jest także Panem nad nami. W związku 
z tym zwracamy uwagę na 162,52-54, gdzie również przypomina się nam o mądrości i doskonałości 
dzieł naszego Ojca Stwórcy, a także 167,39, gdzie jasno stwierdza się, że przykazanie miłości odnosi 
się oczywiście do całego stworzenia. 
45 Ale wiecie, że od początku człowiek, z powodu swojej wolnej woli, miał słabości, przez które 
poznał ból, pracę, trud, ciemność, upadki. 
46 Wszystko było z góry obmyślone i przewidziane, aby duch mógł znaleźć drogę do swego rozwoju. 
Wtedy Ojciec, przez sumienie, objawił mu swoje prawo, aby poznał drogę światła i harmonii z 
Boskością i naturą. Już wtedy intuicja ujawniła człowiekowi istnienie jego własnego ducha, którego 
sumienie, będące moim własnym światłem, uczyło go odróżniać dobro od zła i wewnętrznie 
pobudzało do kroczenia właściwą drogą. Wtedy Ojciec przygotował dla ducha człowieka drogę i 
świątynię. 
47 Na początku namiotów Pan sprawił, że ludzie się rozmnożyli i zaludnili ziemię. Zamanifestował 
swoje istnienie, swoją obecność i swoją sprawiedliwość, przemawiając do ludzi za pośrednictwem sił 
natury, które raz były dobroczynne, innym razem wrogie i niemiłosierne, korygując przewinienia lub 
nagradzając dobre uczynki. 
48 Lecz nie tylko głos żywiołów przemówił do was ode Mnie, lecz także posłałem na świat ludzi, 
którzy doradzali cnotę, podtrzymywali umysły ludzi w stanie czuwania i nauczali ich o istnieniu 
Boskiej Istoty, której powinni służyć i czcić. 
49Była to pierwsza epoka, pierwsza sfera duchowa, w której Ojciec królował w sercu człowieka, który 
żył pełen łask w tym domu, który został stworzony dla jego ducha. 
50 Lecz ten dom, który Pan zaczął zakładać w sercu swoich dzieci, On również musiał wyćwiczyć w 
trzech wiekach lub królestwach. 
51 Ojciec ustanowił drugi wiek, czyli Królestwo, gdy Jego Słowo stało się człowiekiem w Jezusie i żyło 
między ludźmi; a trzeci wiek, w którym to dzieło duchowej doskonałości dobiega końca, 
zainaugurował swoim przyjściem jako Duch Święty w obecnym czasie, który stanowi trzecie 
Królestwo. 
52 W pierwszym czasie Boski Duch objawił się jako Sprawiedliwość, w drugim jako Miłość, a aby 
doprowadzić to dzieło do punktu kulminacyjnego w trzecim czasie objawił się jako Światło Mądrości i 
Objawienia. 
53 Oto trzy królestwa tworzące jedno, trzy wieki, w których dokonuje się dzieło duchowej 
doskonałości, trzy epoki, w których zawarta jest tajemnica, którą Mistrz wam dziś wyjawił. Ale 
pamiętajcie, że te trzy sfery zostały uformowane w siedmiu etapach, których obraz macie w 
stworzeniu materialnej natury - siedem etapów, z których ostatni jest doskonałym domem ducha. 
54 Pierwszy z tych etapów rozwoju duchowego w świecie reprezentowany jest przez Abla, 
pierwszego sługę Ojca, który złożył Bogu ofiarę całopalną. On jest symbolem ofiary. Zła wola 
podniosła się przeciwko niemu. 
55 Drugi etap przedstawia Noego. On jest symbolem wiary. Zbudował arkę z boskiej inspiracji i 
poprowadził ludzi w celu ich uratowania. Przeciwko niemu powstał tłumy z ich wątpliwości, kpiny, i 
pogaństwo ducha. Ale Noe pozostawił za sobą nasienie wiary. 
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56 Trzeci okres jest symbolizowany przez Jakuba. Jest uosobieniem siły, jest Izraelem, tym silnym. 
Widział duchowo drabinę nieba, na którym wszyscy będą się wspinać, aby usiąść po prawicy Stwórcy. 
Przeciwko niemu powstał anioł Pański, aby sprawdzić jego siłę i jego wytrwałość. 
57 Czwarty symbolizowany jest przez Mojżesza; uosabia on Prawo. Wskazuje na tablice, na których 
jest ona zapisana dla ludzi wszystkich wieków. To właśnie on, ze swoją ogromną wiarą, wyzwolił lud, 
aby poprowadzić go drogą zbawienia do Ziemi Obiecanej. On jest emblematem prawa. 
58 Piąty okres jest reprezentowany przez Jezusa, Boskie Słowo, Niepokalanego Baranka, który 
przemawiał do was przez cały czas i nadal będzie do was przemawiał. On jest Miłością, ze względu na 
którą stał się człowiekiem, aby żyć w świecie ludzi. Cierpiał ból z tego powodu, wskazując ludzkości 
drogę ofiary, miłości i miłosierdzia, przez którą może ona osiągnąć odkupienie od wszystkich swoich 
grzechów. Przyszedł jako Mistrz, aby nauczyć, jak wzrastać w skromnych warunkach, a jednak żyć w 
miłości, posunąć się do samoofiary i umrzeć z miłością, przebaczeniem i błogosławieństwem. Jest on 
uosobieniem piątego etapu, a jego symbolem jest miłość. 
59 Szósty etap jest reprezentowany przez Eliasza. On jest symbolem Ducha Świętego. On przychodzi 
na swoim rydwanie ognia i przynosi światło wszystkim narodom i wszystkim światom, które są wam 
nieznane, ale Mnie znane, bo Ja jestem Ojcem wszystkich światów i wszystkich stworzeń. To jest 
etap, w którym obecnie żyjesz - etap Eliasza. To jego światło was oświeca. On jest przedstawicielem 
tych nauk, które były ukryte i które są objawiane człowiekowi w obecnym czasie. 
60 Siódmy okres jest przedstawiony przez samego Ojca. On jest celem, zwieńczeniem rozwoju. W 
Nim jest czas łaski, siódma pieczęć. 
61 W ten sposób tajemnica siedmiu pieczęci jest rozwiązana. To jest powód dla którego mówię wam 
że ta epoka zawiera Szóstą Pieczęć. Bo pięć z nich już minęło, szósty został już rozwiązany, a siódmy 
nadal pozostaje zamknięty, jego zawartość jeszcze nie nadeszła, potrzeba jeszcze czasu, aby ten etap 
wszedł z tobą. Kiedy tam jest, panuje łaska, doskonałość i pokój. Ale żeby ją osiągnąć - ile łez będzie 
musiał jeszcze wylać człowiek, żeby oczyścić swoją duszę. 
62 Po zakończeniu oczyszczania pokusa zostanie powstrzymana. Wojny między ludźmi ustaną, i nie 
będzie więcej zakłóceń ani korupcji. Wtedy nastanie Królestwo Pokoju i Łaski, ludzkość osiągnie wielki 
postęp duchowy, a jej zjednoczenie z Duchem Ojca będzie bezpośrednie. 
63 Tak jak objawiłem wam, że człowiek jest podobny do swego Stwórcy, tak teraz mówię wam, że to 
materialne królestwo, stworzone przeze Mnie z łaską i doskonałością, jest otwartą księgą, która 
zawsze mówiła wam o trzech królestwach, trzech czasach i doskonałości mocy Ojca. Podobnie 
stworzenie zostało stworzone w taki sposób, aby siedem etapów jego powstawania było wzorem dla 
siedmiu pieczęci, tej wielkiej księgi życia, której zasłonę, która zakrywała jej tajemnicę, odsunąłem 
światłem Mojego Słowa. 
64 Pozwólcie, aby światło szóstej pieczęci oświeciło was. 
65 Tylko ja będę mógł powiedzieć, kiedy kończy się szósty etap, a zaczyna siódmy. Żyjecie w szóstym 
etapie, w czasie Eliasza, w Trzecim Czasie. Jednak, chociaż jesteście całkowicie otoczeni światłem 
mojego Ducha, który płynie z mojego Słowa, nie uwolniliście się jeszcze od grzechu, ani nie 
osiągnęliście doskonałości przez zjednoczenie się duchowo z moją Boskością. Ale wasze dzieci, 
przyszłe pokolenia, osiągną tę czystość i będą moimi uczniami, którzy będą obcować duchowo ze 
swoim Mistrzem, prawdziwymi prorokami na drodze świata. Będą oni żyli w pokoju i harmonii ze 
wszystkimi Prawami i w końcu stworzą prawdziwy dom ludzkiego ducha na ziemi. 
66 Zaprawdę powiadam wam, dopóki te proroctwa się nie wypełnią, wiele słońc jeszcze przeminie, 
wiele wody jeszcze spadnie z nieba, wiele lat jeszcze upłynie i zostanie zapomnianych przez ludzi, a 
także wiele pokoleń. Ale w końcu nadejdzie ten czas, kiedy Ojciec uwieńczy swoje dzieło na tej 
planecie. 
67 Weźcie ze sobą tę prostą naukę, jasną jak światło dnia i przejrzystą jak wody, abyście w ciszy 
waszej izby, w kontemplacyjnych godzinach nocy, mogli zgłębić i rozważyć to, co wam objawiłem, i 
abyście mogli się odświeżyć w jej doskonałości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 162  
 
1 Nie ma dnia, aby ludzkość nie drżała przed nawiedzeniem lub nie dziwiła się wydarzeniu, które 
uważa za niezwykłe, a jednak nie zrozumiała czasów, w których żyje, ani znaczenia każdego z tych 
prób. Z jaką jasnością starożytni prorocy Joel, Daniel i apostoł Jan ogłosili wam, co się stanie w tych 
czasach. Jednak jak obojętni byli ludzie tego wieku na wezwania swego Pana! Kiedy od czasu do czasu 
przełamują swoją obojętność i materializm, to tylko po to, by zapytać siebie: "Co się dzieje na ziemi, 
gdzie wszystko jest utrapieniem, wojną, bólem, spustoszeniem i śmiercią?". Ale oni nie oglądać, nie 
modlić się, ani nie myśleć o tym, co zostało im objawione, bo do tej pory byli zainteresowani tylko w 
fałszywych satysfakcji, że świat przynosi im. 
2 Im bardziej ludzie czują się uciskani, im bardziej zagrażają im nieszczęścia, które sami wywołali, tym 
bardziej sądzą, że wystarczą im ich własne siły, zamiast szukać schronienia u mnie, błagać mnie o 
miłosierdzie i prosić o pomoc. Dają się oni ponieść swoim podstawowym namiętnościom i czynią ze 
swojej nienawiści i pragnienia władzy broń, za pomocą której chcą walczyć i bronić się. Ale od kiedy 
wiesz, że zło można zwalczać złem? 
3 Pozwolę ludziom trwać w swojej arogancji i chwalić się w swoim materializmie, trwać przez pewien 
czas w swoim braku miłości, tak aby mogli zobaczyć, gdzie ich pasje biorą je. W międzyczasie będę się 
czuł w sercu każdego, kto jest przygotowany i kto na mnie czeka. 
4 Wylałem Ducha mego na każdego ducha i na wszelkie ciało, aby mężczyźni i kobiety prorokowali 
zgodnie z proroctwem. Mówię do was poprzez sny i duchowe wizje, daję znaki ludzkości poprzez siły 
natury, aby wśród ludzi pojawił się silny, wielki lud - tak wielki, jakiego nigdy nie znali. Ten lud 
zniweczy zło, które znajdzie na swojej drodze, i nie będzie wroga, który nie zostanie przez niego 
pokonany, ani muru, którego nie będzie w stanie pokonać. Ci, którzy do niej należą, będą się 
wszędzie rozwijać, jej wezwania będą słyszane przez całą ludzkość, jej słowo położy kres wszelkim 
złym uczynkom i uda się jej sprawić, że wszyscy ludzie poznają prawdę. Doktryny, religie, ideologie i 
nauki, które ukrywają prawdę będą drżeć przed jego krokiem. 
5 Wy, którzy słuchacie tego słowa, dziękujcie Panu, waszemu Ojcu, że zostało wam dane być 
świadkami wypełnienia się mojej obietnicy, przekazanej przez dawnych proroków, tych, którzy już 
wcześniej przepowiedzieli wam moją zapowiedź, gdy jeden z nich oznajmił wam, że "Duch mój wyleje 
się na wszelkie ciało". 
6 Czuwajcie i bądźcie silni, abyście mogli stać się częścią tego ludu dzielnych żołnierzy, których mam 
zamiar zebrać; mam zamiar zebrać ich wszystkich. Nie myślcie - a mówiłem wam już o tym przy wielu 
okazjach - że tylko wy należycie do tego ludu. Nie tylko bowiem ci, którzy usłyszeli Mnie w tej formie 
manifestacji, zostaną obdarzeni znajomością Mojej Nauki. Pamiętaj, że moje nasienie jest 
rozproszone po całej ziemi. 
7 Ci prorocy minionych czasów nie otrzymali żadnej ziemskiej władzy ani upoważnienia, nie zostali 
zmuszeni do podporządkowania się jakiejkolwiek władzy, a skupili się jedynie na posłuszeństwie 
instrukcjom swego Pana, który włożył swe słowo w usta tych, których wybrał. 
8 Pełni wiary i odwagi, nic ich nie powstrzymywało od zadania nauczania ludu mojego prawa i 
odwracania go od fanatyzmu religijnego przez uświadamianie mu obojętności i błędów kapłanów. 
9 Jeśli zastanowić się trochę i studiować Pismo Święte, zobaczysz, że we wszystkich proroków było 
jedno istota wyrażone, które dostarczane do ludzi w ich słowach. Dali napomnienia, objawienia i 
wiadomości do ludzi bez błędów zmaterializowanego kultu, że ludzie praktykowane w tych czasach. 
Uczyli oni przestrzegania Prawa i Słowa Bożego, a także pomagali ludziom komunikować się z Ojcem 
Niebieskim. 
10 Ludzie, czy nie widzicie wielkiego podobieństwa między tymi prorokami i tymi głosicielami, przez 
których mówię do was w tym czasie? na ustach tych ostatnich umieszczam również istotę Mojego 
Prawa; przez ich słowa dociera do was Moje natchnienie i promieniście z nich wypływa pouczenie, 
które zachęca słuchaczy do szukania swego Pana w sposób najbardziej przejrzysty Mówią bez obawy, 
że wśród wielu, którzy ich słuchają, są także harcerze lub fanatycy. Z oddaniem wypełniają swoje 
zadanie w służbie Ojca, aby przez nich mógł On przemówić do ludzkości i przekazać jej te nauki, które 
otworzą przed człowiekiem nowe drogi światła. 
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11 Ludzie, jest nie tylko wielkie podobieństwo między tymi prorokami i tych nosicieli głosu, ale jest 
również doskonały związek między nimi. Ci, którzy je zapowiedzieli, a co tamci przepowiedzieli dawno 
temu, ci słudzy teraz doświadczają. 
12 Nie myśl, że w tych dniach wszyscy ludzie wierzyli, co ich prorocy głosili. Nay, często musieli znosić 
drwiny swoich kolegów, groźby kapłanów i prześladowania możnych. Konieczne było, że proroctwa 
zapowiadające sąd Boży nad ludźmi powinny się spełnić, aby wszyscy uwierzyli w prawdę, którą 
głosili słudzy Pańscy. Często ich zapowiedzi spełniały się dopiero wtedy, gdy nie było ich już na tym 
świecie. Nawet w tym czasie, te moje dzieci doświadczyły kpin, oszczerstw, obojętności tych, którzy 
ich słuchali. Ale moje słowo będzie znane poza tymi miejscami zgromadzeń, nawet jeśli będzie 
wyśmiewane i odrzucane. Także to, co wam zapowiedziałem, spełni się, a wtedy ludzie zwrócą uwagę 
na to, co przedtem traktowali z pogardą lub z obojętnością. 
13 Tak jak tamten lud był wtedy przepojony wiarą w niewidzialnego Boga, który jest wszelką mocą i 
sprawiedliwością, gdy tylko uwierzył w to, co przepowiedzieli jego prorocy, tak samo ten lud, który 
teraz otrzymał to objawienie, będzie przepełniony niezachwianą wiarą, która zostanie wzmocniona 
przez manifestację, jaką otrzymał od swego Pana. Ta wiara jest absolutnie konieczne, aby 
świadectwo, które pochodzi z twoich ust może być pełna przekonania. ale już wam powiedziałem, że 
jeśli nie wiecie, jak o Mnie świadczyć, uczynię to, gdy nadejdzie czas, bo nie pozostawię obietnic 
moich bez spełnienia. 
14 Lleż to razy w historii ludu Bożego ludzie sprzeciwiali się Mojej woli swoim nieposłuszeństwem, ale 
mimo ich odchylenia Moje słowo się spełniło. Tak samo będzie w tym czasie. Nie wszyscy będą 
posłuszni moim poleceniom. Podczas gdy niektórzy będą interpretować moje dekrety poprawnie, 
inni, starając się zharmonizować to, co głośniejsze i prawdziwsze z tym, co niższe i cielesne, będą 
próbowali nie słuchać mojej Woli, nie rozumiejąc, że Boska Wola, która jest mocą i nieskończoną 
sprawiedliwością, osądza wszystkie nieuczciwe czyny tych, którzy sprofanowali moje Słowo. 
15 Mówię wam to, bo wiem, że będzie zamieszanie wśród was, które już przepowiadam wam w tym 
czasie. Zachowam jednak księgę, w której zostało zapisane Moje Słowo, aby później została ona 
przyniesiona całemu światu i aby świadczyła o tym, co Mistrz powiedział do was podczas Swojego 
nowego objawienia. 
16 Słuchajcie mnie przez moich nowych proroków, których nazywacie nosicielami głosu, i 
interpretujcie moje słowo dobrze, abyście potem mogli wykonać polecenia, które wam dałem. 
17 Podczas gdy ludzie chcieli uznać we mnie Boga zdystansowanego, dalekiego, ja postanowiłem 
udowodnić im, że jestem bliżej nich niż rzęsy są do ich oczu. 
18 Oni modlą się mechanicznie, a kiedy nie od razu zobaczyć zrealizowane wszystko, co prosili w 
sposób pilny, wołają w zniechęceniu, "Bóg nas nie słyszał". 
19 Jeśli wiedzieli, jak się modlić, jeśli zjednoczyli serce i umysł z ich duszy, będą słyszeć w swoim 
duchu Boski głos Pana i poczują, że jego obecność jest bardzo blisko nich. Ale w jaki sposób odczują 
moją obecność, jeśli będą mnie prosić za pomocą kultów uzewnętrznionych? Jak oni osiągnąć, że ich 
dusza staje się wrażliwy, jeśli oni sami czczą swego Pana w obrazach wykonanych przez ich ręce? 
20 Chcę, żebyście zrozumieli, że jestem bardzo blisko was, że łatwo możecie się ze mną połączyć, czuć 
mnie i otrzymywać moje natchnienia. 
21 Jeśli uważnie przyjrzycie się objawieniom i naukom, których udzieliłem wam w ciągu wieków, 
odkryjecie tylko jedną drogę, która może doprowadzić was do celu uduchowienia. Pamiętajcie, że to 
Ja was nauczyłem doskonałych i skutecznych dróg i sposobów przychodzenia do Mnie. Nie rozumiem, 
dlaczego pozwalacie się uwodzić fałszywym naukom, które tylko promują wasz fanatyzm i zwiększają 
waszą ignorancję. 
22 Gdy Prawo zostało nadane światu, powiedziałem wam: "Nie będziesz miał bogów cudzoziemskich 
obok Mnie". 
23 W Drugiej Erze, kiedy pewna kobieta zapytała Jezusa, czy Jerozolima jest miejscem, gdzie powinna 
czcić Boga, Mistrz odpowiedział jej: "Nadchodzi czas, kiedy ani Jerozolima, ani żadne inne miejsce nie 
będzie właściwym miejscem do oddawania czci Bogu, gdyż będzie Mu się oddawać cześć w duchu i w 
prawdzie", to znaczy z ducha do ducha. 
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24 Gdy Moi uczniowie prosili Mnie, abym ich nauczył jak się modlić, dałem im za przykład modlitwę, 
którą wy nazywacie Ojcze nasz, przez co dałem im do zrozumienia, że prawdziwą i doskonałą 
modlitwą jest ta, która tak jak modlitwa Jezusa wypływa spontanicznie z serca i dociera do Ojca. 
Powinna ona zawierać posłuszeństwo, pokorę, wyznanie win, wdzięczność, wiarę, nadzieję i 
uwielbienie. 
25 Lleż lekcji pełnych duchowości dał wam Ojciec przez te wszystkie orędzia, a jak bardzo jego prawo 
i jego nauka zostały zniekształcone na ziemi! Ta materializacja, ciągłe bezczeszczenie i zniekształcanie 
tego, co wam głośno przekazałem, są przyczyną chaosu, jaki obecnie cierpi ludzkość - zarówno w 
sferze duchowej, jak i materialnej, tych dwóch form życia, które zawsze były zjednoczone w 
człowieku. Nie byłoby bowiem możliwe dotknięcie jednego z nich, gdyby nie dotknęło to także 
drugiego. 
26 Czy dziwisz się, że wielu ludzi opuściło mnie w tych czasach i że inne narody odrzuciły moją naukę? 
Czy jesteście dotknięci, gdy widzicie, że nauki materialistyczne nadal rozprzestrzeniają się wśród 
ludzkości? Każdy z was wsłuchuje się w głos swojego sumienia i zadaje sobie pytanie, czy swoim 
życiem dał prawdziwe świadectwo nauce zawartej w moim słowie. 
27 Na ciężkich przestępstw i wykroczeń popełnionych przeciwko mojemu prawu, mój sąd przyjdzie. 
Nie będzie ani jednego wykroczenia, które nie zostanie skorygowane przez doskonałego Mistrza. Nie 
wolno wam pozwolić, abyście byli zdezorientowani. Poprawiajcie swoje błędy i nie osądzajcie. 
Zrozumcie, że ja nigdy was nie karzę - to wy sami się karzecie. 
28 Czynię światłość w tym, który zgrzeszył w niewiedzy, i czynię skruchę w tym, który zgrzeszył 
świadomie, aby obaj, ufni w Moje przebaczenie, zaczęli naprawiać swój występek. To jest jedyny 
sposób, aby przyjść do mnie. 
29 Rozważcie to wszystko, wy, duchowni, którzy prowadzicie ludzi różnymi drogami religii. Módlcie 
się i doprowadzajcie do uduchowienia. Teraz nadszedł czas, abyście żałowali za swoje błędy i 
rozpoczęli walkę z ludzkim materializmem, który jest śmiercią i ciemnością dla duszy. W tym celu 
powinniście posługiwać się moją prawdą, brać moje słowo za broń i żyć w mojej nauce. 
30 Nie mam preferencji dla tej czy innej wspólnoty religijnej. To nie ja, ale ty zdecydujesz, czy jesteś 
po mojej stronie. Bo kiedy to zrobicie, osiągniecie również zjednoczenie wszystkich w duchu. 
31 Z małych dzieci staliście się uczniami; widzę jednak, że nie czynicie postępów duchowych, a tym 
samym nie pomagacie swoim bliźnim. Tak, ludzie, zatrzymujecie postęp nowo przybyłych rzesz przez 
wasz brak postępu w Mojej nauce. Stworzyliście barierę, która bardzo utrudnia każdemu z waszych 
braci i sióstr posunięcie się o krok dalej niż wy. 
32 Tak więc, gdy zwracam waszą uwagę w tym przejawie nawet na ostatnią lekcję, która jest jeszcze 
dla was zrozumiała, powinniście wprowadzać w życie moje nauki aż do ostatniej. 
33 Jeśli nie jesteście jeszcze przygotowani, to dlatego, że chociaż mnie słyszycie, to jeszcze nie 
zrozumieliście mnie naprawdę. Jeśli nie zrozumieliście mojego słowa, to dlatego, że się nad nim nie 
zastanawialiście. Jeśli do dziś nie praktykowaliście prawdziwej miłości, to dlatego, że nie 
pozwoliliście, aby moje słowo miłości obudziło was do współczucia; a jeśli nie otrzymaliście więcej, 
niż otrzymaliście do dziś, to tylko dlatego, że wasze zasługi były nikłe. 
34 Tłumy, które przychodzą, aby słuchać mojego słowa, byłyby większe, gdyby widziały w was godne 
przykłady do naśladowania, bo wtedy wasze uczynki byłyby dowodem szacunku, wiary, 
posłuszeństwa mojemu dziełu i naśladowania mojej nauki. 
35 Nauczyłem was modlić się, abyście przez modlitwę mogli zbliżyć się nie tylko do Ojca, ale także do 
waszych bliźnich w potrzebie, aby zanieść im wasze orędzie pokoju. Ale kiedy pytam cię, co czuł twój 
duch, gdy modlił się za narody, za wdowy, za sieroty, za głodnych chleba, za więźniów i za chorych, 
możesz mi tylko powiedzieć: "Panie, tylko Ty możesz dobrze czynić potrzebującym". Jesteśmy tak 
niedojrzali i tak ignoranccy, że nie potrafimy współczuć z bólem naszych bliźnich, ani zrozumieć z 
dystansu, co się z nimi dzieje. Jesteśmy zadowoleni, że możemy Cię prosić, abyś wylał na nich 
dobrodziejstwo Twojej nieskończonej miłości. Wobec tak wielkich potrzeb ducha musimy bowiem 
wyznać, że nie jesteśmy nawet początkującymi. Tylko Ty możesz nam powiedzieć, co nasz duch 
zdziałał podczas swojej modlitwy". 
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36 Przynajmniej w tej chwili jesteś szczery i przyznajesz się do swojej niewiedzy i niedojrzałości. 
Dlatego błogosławię was i czynię Moją naukę jeszcze jaśniejszą, aby mógł ją zrozumieć nawet 
największy ignorant. 
37 Ludzie, wiecie, że istoty duchowe zbliżają się do ludzi i zgodnie z usposobieniem tych istot jest 
również wpływ, jaki wywierają one na ludzi. Wiedzcie, że kiedy modlicie się za jakiegokolwiek 
bliźniego, wasz duch odłącza się od waszego ciała, aby zbliżyć się do tego, o co się modli. Wyciągnijcie 
z tego wniosek, że w zależności od waszego przygotowania i stopnia czystości i duchowości, jaki 
osiągnęliście w swoim życiu, duchowy wpływ, jaki dajecie tym, za których się modlicie, będzie taki 
sam. 
38 Nie bójcie się, gdy mówię wam, że jesteście nieustannie otoczeni przez niewidzialne istoty. Wiele z 
nich potrzebuje Twojej pomocy. Poświęcić swoje myśli, swoje słowa i swoje dzieła miłości do nich tak, 
że mogą one znaleźć drogę do posłuszeństwa i zobaczyć światło. 
39 Broń, którą wam daję, nie jest tą, która ograbia z życia; nie oślepia nikogo, nie przelewa krwi ani 
nie sprawia bólu; nie pozostawia wdów i sierot ani domów, które popadły w nędzę. bo broń, którą 
wam zostawiłem to Miłość, Miłosierdzie i Przebaczenie, abyście z ich pomocą walczyli o przemianę 
złych wpływów w wibracje Światła; zostawiłem wam broń do walki ze złymi 
40 W waszych modlitwach zawsze poświęcajcie myśl także tym istotom, które, nie będąc widziane 
przez oczy ciała, wylewają łzy przy was. Nie próbuj jednak do nich dotrzeć ani zmusić ich do 
ujawnienia się, chyba że za pomocą myśli. Zrozumcie, że broń, którą wam dałem, jest bronią miłości, 
wywyższenia i pokoju. 
41 Aby stać się mistrzami w tej Mojej nauce, jest absolutnie konieczne, abyście dogłębnie studiowali 
Moje nauki. Mówię wam również, że istnieją duchy pełne światła i mądrości, które wyznaczyłem na 
opiekunów. Są one nieskończone w liczbie i pracują niestrudzenie w dziele Ojca, który stworzył 
wszystko. Ufajcie, że nie jesteście ani sami, ani zależni od własnych sił, lecz że istoty, które czuwają 
nad wami pokornie i bez przechwałek, otaczają was i współpracują z wami, abyście mogli wznieść się 
duchowo. 
42 Prawo Boskie zawarte jest w dwóch przykazaniach: Kochać Boga, który jest waszym Ojcem, a w 
Nim kochać bliźnich. To właśnie czynią te istoty, które ludzkość nazywa aniołami stróżami, 
opiekunami, duchami światła, wyższymi istotami. 
43 Naśladujcie ich, pomagajcie im w ich misji, wtedy będzie wielka duchowa harmonia, która będzie 
istniała wśród wszystkich dzieci mojej Boskości. Z tej harmonii zrodzi się pokój, najwyższa nagroda dla 
duszy w wieczności. 
44 Powiedziałem wam, że wasze życie materialne jest ograniczone i przypominam wam o tym, aby 
każdy wiedział, czy wypełnił zadanie, które wyznaczył mu Ojciec. Jeśli o tym zapomnieliście, 
przypominam wam, abyście mogli przystąpić do wykonywania swoich obowiązków jako dobrzy 
uczniowie. 
45 Krótka jest wasza egzystencja na ziemi. Gdy tylko zdacie sobie z tego sprawę, prosicie Mnie o 
kolejny okres czasu i mówicie do Mnie: "Panie, daj mi czas na wypełnienie mojego obowiązku." 
Powiem wam tylko tyle: słońce nie wschodzi ani nie zachodzi ani o chwilę wcześniej ani później niż to 
zostało ustalone przez Stwórcę. Wszystko rządzi się nieomylnym prawem. Dlatego nie będziecie żyć 
ani sekundy dłużej na ziemi, niż jest wam to przeznaczone. Dlatego moje słowo brzmi dla was jak 
zegar wieczności, który radzi wam, abyście korzystali z czasu. 
46 Podczas gdy dla waszej duszy zbliża się świetlisty dzień wieczności, dla waszego ciała zbliża się noc. 
Zrozumcie to i nie mówcie, że tylko dlatego, że słyszycie moje słowo, wypełniacie moje prawo. Nie 
starajcie się "wypełniać" go według waszego sposobu myślenia, lecz przyjmując za podstawę moje 
Boskie nauki. 
47 Pamiętajcie, że gdy znajdziecie się w stanie duchowym, gdy wypełnicie swoje obowiązki i zadania 
w tym życiu, pozwolę wam wpływać na świadomość ziemskiej ludzkości, inspirować ją i oświecać, i w 
ten sposób pomagać jej na drodze ewolucji. 
48 Wasze zadanie jest delikatne; aby je wypełnić, musicie okazać się pokorni, jak tego nauczył was 
Jezus, z łagodnością i czynną miłością, z jaką On wypełnił swoją misję. 



126 
 

49 W tym należy wyrzec się szat wyższości i prestiżu społecznego, które zawierają jedynie próżność. 
Musicie uwolnić się od egoizmu i zejść do obdartusów i trędowatych, aby pocieszyć ich w ich 
cierpieniach. W ten sposób będziecie Moimi uczniami, bo będziecie postępować według przykładu, 
który wam dałem. 
50 Miłosierdzie Moje obdarzyło was, a wy musicie czynić równie wielkie dobre uczynki. 
51 Gdy umysł wasz będzie czysty w modlitwie i odwróci się od wszelkich wpływów materialnych, 
udzielę wam tego, o co prosicie dla waszych bliźnich. Będziecie wtedy zdumieni widząc, jak z waszych 
ust wypływa obfita pociecha dla tych, którzy cierpią. Wasz wysiłek będzie owocny i błogosławiony, 
ponieważ praktykujecie Moją Naukę Miłości. 
52 Teraz mówię wam, że powinniście być miłosierni nie tylko dla waszego bliźniego, ale także dla 
innych form życia i gatunków, bo wszyscy są stworzeniami Pana. Wszystko jest doskonałym dziełem 
Ojca, w którym objawia się Jego mądrość. 
53 W naturze wszystko jest życiem, rozwojem i przemianą w jej obrębie. 
54 Daję wam poznać, kim jesteście, abyście dzięki temu zrozumieniu mogli być dobroczynni dla 
wszystkich stworzeń. 
55 Poznajcie siebie, poznajcie swoje zdolności, swoje doznania. Nie myl czystych doznań z 
namiętnościami. Poznajcie skłonności i instynkty, które są właściwe ciału, aby duch mógł zawsze nad 
nim panować. Nie odmawiajcie swojemu duchowi możliwości kochania, bo tam, gdzie króluje 
egoizm, nie może on świecić miłością do bliźniego. Kiedy kochacie, róbcie to duchowo i w taki 
sposób, aby wasza miłość była dla wszystkich. Jeśli wiążesz ją z osobami, ograniczając ją tylko do 
niektórych ludzi, to ulegasz egoizmowi. 
56 Można uważać miłość duchową za miłość uniwersalną. Przygotuj swoje serce jak źródło, które 
otrzymuje miłość mojej łaski jako krystalicznie czystą wodę i wylewa ją na swoich bliźnich poprzez 
swoje dzieła. 
57 Im bardziej będziecie odczuwać w sobie tę miłość, tym większa będzie moc uzdrawiania, którą 
będziecie wylewać na rany. Będzie to prawdziwy balsam uzdrawiający, który budzi przygnębioną 
duszę do nowego życia i zapach, który napełnia wonią życie tych, którzy płaczą. 
58 Rozpoznajcie, że w sercach ludzi nie ma duchowej miłości. Kochają dobrze, ale z egoistyczną 
miłością, która niszczy nawet ich własne życie, ponieważ pasja jest jak robak, który zjada najlepsze 
uczucia. Kiedy namiętności wybuchają w sercu człowieka, w końcu niszczą całe dobro, które miał w 
swojej duszy. Namiętność jest otchłanią, która otwiera się przed człowiekiem i która, gdy go wdziera 
w swoje głębiny, sprawia, że traci on światło i pokój. 
59 Zobaczcie, jak Moja nauka usuwa niewiedzę, abyście mogli uznać Mnie za Boską i jedyną Mądrość 
i zniszczyć fałszywych bogów, jak to uczynił Abraham, gdy szukał Boga poza tym, co widziały jego 
oczy. Dlatego zawarłem z nim przymierze, aby był nasieniem narodu wybranego. Udowodnił, kiedy 
został wystawiony na próbę, że jego Bóg był Stwórcą i Bogiem żywym. 
60 Ty też musisz udowodnić prawdziwość tych objawień - czystym sposobem życia i nabożeństwami 
wolnymi od przesadnego i pełnego zachwytu uwielbienia. 
61 Pamiętaj, że na tablicach Mojżesza było wyryte to przykazanie, które mówi: "Nie uczynisz sobie 
żadnego obrazu ani żadnej podobizny tego, co jest w niebie na górze, ani tego, co jest na ziemi pod 
ziemią, ani tego, co jest w wodach pod ziemią". 
62 Rozważcie, jak długo odrywałem was od bałwochwalstwa, abyście uznali, że stoję ponad 
wszystkimi rzeczami stworzonymi, ponad wszystkim, co się rusza i co chodzi, abyście tam wznieśli 
swego ducha, do Królestwa Niebieskiego. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 163  
 
1 Ludzie, widzę wasze łzy i słyszę wasze szlochy. Rozważam wasze trudy i cierpienia. Widzę łańcuchy 
ubóstwa i niedostatku, które nosisz, rozczarowanie, które ciąży ci na sercu, ponieważ uwierzyłeś, że 
na świecie nie ma sprawiedliwości ani miłosierdzia. Potem modlisz się i mówisz do mnie: "Panie, nie 
jestem godzien Twojego pokoju. Jeśli nie zasługuję na Twoje dobrodziejstwa, daj mi siłę do znoszenia 
cierpień i niesprawiedliwości życia." 
2 W tych chwilach odczuwa się moją obecność, która mówi wam: nie traćcie cierpliwości, bądźcie 
nadal roztropni, nie rozpaczajcie ani na chwilę, bo nie wiecie, kiedy mój pokój zapuka do waszych 
drzwi. Oprzyj swoją głowę na mojej piersi i nie słuchaj więcej wojennych krzyków. Zapomnij o swoich 
utrapieniach i pamiętaj, że nie zginiesz, gdy jesteś ze mną. Przyjdźcie do mnie, towarzyszyć waszemu 
Ojcu i Panu. We mnie znajdziesz brata, małżonka, przyjaciela, ojca. 
3 Wzmocnij swoje serce, słuchając mojego słowa, tak, że kiedy wznowisz walkę życia, zrobisz to z 
wyprostowaną postawą i z wysoko podniesioną głową, i będziesz mógł uśmiechać się z ufnością. 
4 Nie wątpcie więcej w chwili próby, nie mówcie, że nie słyszałem was w chwili bólu, w 
najtrudniejszej chwili. tak długo jak jest w tobie tchnienie życia, tak długo jak twoje ciało oddycha, tak 
długo jak twój umysł myśli, a twoja dusza cierpi, będę z tobą, ponieważ jestem Życiem pulsującym i 
wibrującym w całym wszechświecie. 
5 Wiedzieć, jak się modlić, nie tylko w godzinach ucisku, ale także w chwilach radości. Przede mną 
przynosisz tylko swoje łzy, cierpienia i smutki, ale w swoich radościach, kiedy twoje serce jest 
radosne, zapominasz o mnie; wtedy zamykasz przede mną swoje drzwi. 
6 Muszę mówić do ciebie i przygotować cię do walki, która będzie ciężka. Chcę, aby w was i wokół 
was było światło, abyście praktykowali cnotę wewnątrz i na zewnątrz waszych domów, bo w ten 
sposób nikt nie będzie mógł was zaskoczyć, że jesteście (duchowo) uśpieni. 
7 Zapowiedziałem wam, że długie pociągi ludzi przyjdzie do tej ziemi z obcych ziem, szukając pokoju 
dla swoich serc i światło dla swoich umysłów. Spotkają się z uczniami tej nauki, którzy będą ich 
wypytywać. Będą wymagać od nich świadectwo tego, co słyszeli i poddać je badaniu, aby potwierdzić 
prawdziwość tego słowa. 
8 Czy nie uważasz, że twoje serce musi być wtedy prawdziwym źródłem miłości, dobroci i światła, 
które jest gotowe do przelania jako pomoc w potrzebach swoich bliźnich? Czy nie podobałoby ci się, 
gdyby każdy dom Mojego ludu był szkołą, w której Boskie pouczenia byłyby praktycznie stosowane? 
9 W drugiej erze przyniosłem Moją naukę do wielu miejsc w Judei, a wszędzie znalazłem 
odpowiednie miejsce, aby Moje Słowo było słyszalne. Mistrz był zawsze czujny, a gdy wystawiono go 
na próbę, nigdy nie był zaskoczony. Doliny słyszały Mój głos, góry zwracały echo Moich słów, fale 
morskie odbierały wibracje Moich wiadomości, a samotność pustyń była oświetlona Moją 
obecnością. 
10 Chcę, abyście się zjednoczyli, aby ten lud był jak oaza na pustyni świata. Wiem, że ludzie będą Cię 
szukać, bo znudzi im się niszczenie, grzeszenie, zabijanie. W obliczu słów światła i wysokich myśli 
obudzi się duch, który dziś jest jeszcze uśpiony, a moja Nauka pojawi się na ziemi jak arka zbawienia. 
Czas ten stanie się próbą dla tego ludu, bo od ich świadectwa zależeć będzie wiele serc. 
11 Dlaczego więc rozpaczać lub buntować się w obliczu prób teraz, skoro są one dłutem, które 
wygładzi twoje serce tak, że jutro może i będzie tłumaczem swojego Mistrza? 
12 Chcę usłyszeć, jak mówisz do mnie: "Dziękuję Ci, Mistrzu, Twoje próby upomniały mnie, a Twoje 
światło zachęciło mnie na drodze. Moi chorzy wyzdrowieli, a ja mogłem pocieszać strapionych na 
mojej drodze." 
13 Oczekuję, że inni powiedzą Mi, abym ich przygotował do bycia Moimi robotnikami, abym im 
powierzył narzędzia pracy, aby mogli siać ziarna pokoju i miłości w sercach swoich bliźnich. 
14 Moja troskliwa pomoc zależy od waszej prośby o udzielenie wam boskiego daru, abyście byli 
robotnikami na polu duchowym. 
15 Dziś pocieszę was w waszych utrapieniach: chorzy, którzy przez całe życie dźwigaliście krzyż 
boleści, przyjdźcie do Mnie, Ja was uzdrowię; nauczę was, jak walczyć z własnym sercem, i nauczę 
was, jak walczyć z własnym sercem Nauczę was walczyć z waszymi chorobami i oczekiwać w 
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cierpliwości i pokorze na moment wyzwolenia od cierpień, które was przygniatają. Pokażę ci również 
wszystko, co osiągnąłeś w swoim zadośćuczynieniu. 
16 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy przynieśliście ciężar cierpień. Na próżno szukacie uzdrowienia i 
pociechy u ludzi, bo miłość odeszła od serc ludzkich, a musicie wiedzieć, że bez miłości nie można 
czynić cudów. Sama nauka nie wystarczy, aby uwolnić świat od jego bólów. 
17 Naukowcy, pełne próżności, uważają, że boskie objawienia niegodne ich uwagi. Nie chcą podnieść 
się duchowo do Boga, a jeśli nie rozumieją czegoś z tego, co ich otacza, zaprzeczają temu, aby nie 
musieć wyznać swojej niezdolności i swojej ignorancji. Wielu z nich chce wierzyć tylko w to, co mogą 
udowodnić. 
18 Jaką pociechę mogą ci ludzie przynieść sercom swoich bliźnich, jeśli nie uznają pierwotnej zasady 
miłości, która rządzi stworzeniem, a co więcej, nie rozumieją duchowego sensu życia? 
19 Wiedziałem, że te czasy dominacji nauki materialistycznej, egoizmu, obojętności wobec tych, 
którzy cierpią i giną, nadejdą i dlatego zaproponowałem wam zesłanie Pocieszyciela; oto macie 
spełnienie tej obietnicy. Przyszedłem w Duchu, by wyjaśnić wam wszystkie tajemnice, abyście mogli 
stać się dziećmi Światła. Przynoszę wam boską pociechę tego objawienia, a z jego pomocą będziecie 
mogli przejść wszystkie próby życia i wznieść się do mnie. 
20 Wezwałem was, a kiedy weszliście w moje oblicze, powiedzieliście mi ze łzami w oczach, że 
jesteście najbardziej potrzebującymi na ziemi, pokazaliście mi waszą nędzę i wskazaliście mi wasz 
brak wiedzy i waszą małą zdolność do zrobienia sobie drogi w zmienności życia. Następnie ujawniłem 
wam, że nie jesteście bynajmniej pariasami ani najbiedniejszymi. Badałem cię i lamentowałeś, bo 
czułeś się wydziedziczony bez odkrycia, że nosisz skarb w swoim duchu. 
21 Chory człowiek płakał, bo nie miał lekarza dostępnego dla niego, aby go uzdrowić, a on jeszcze nie 
odkrył, że jego duch miał obfitość balsamu uzdrawiającego. 
22 On, który płakał w wyniku jego ignorancji nie zdaje sobie sprawy, że w ciszy jego serca boski głos 
jego Mistrza brzmiał, wzywając go do królestwa duchowego. Ten, który uważał się za 
wydziedziczonego, nie odkrył wszystkich darów, z którymi Ojciec posłał go, aby wypełnił swoją misję 
na ziemi. Trzeba było, aby prawda przeniknęła do was i zapaliła światło w waszych sercach, abyście 
obudzili się z głębokiego letargu, powstali z wiarą i powiedzieli: "Nie jesteśmy sami, Pan jest z nami". 
Nie jesteśmy pariasami, nasza istota jest pełna darów od Ojca. Nie zginiemy pod ciężarem bólu, 
ponieważ mamy w naszych sercach niewymowną pociechę słowa Mistrza, które daje nam swoje 
światło na wszystkich naszych drogach. Nie zależy od woli ludzi, nasz los nie zależy od nich, ale od 
woli naszego Ojca. Nie będzie więcej przeszkód, podnóży ani złych dróg, które mogłyby nas 
zniechęcić i odwieść od kontynuowania prawdziwej ścieżki. W bólu znajdziemy pocieszenie, w 
ciemnych godzinach pozwolimy światłu zabłysnąć, a w walce o życie poczujemy płynącą do nas siłę. 
Kto nas uratował? Kto nam przywrócił zdrowie i życie? To Mistrz przez swoje Boskie słowo sprowadził 
nas na prawdziwą drogę i dał nam pociechę obiecaną przez Niego od najdawniejszych czasów." 
23 Miłujcie prawdę, o uczniowie, zrozumcie ją i żyjcie nią. Ten, kto zna prawdę, ma w sobie szczęście 
oglądania światła Bożego. On zna pokój i chodzi niezachwianie po ścieżkach spełnienia. 
24 Dzieło to zostanie skrytykowane i odrzucone przez wielu, gdy dowiedzą się oni, że byty duchowe 
dały o sobie znać w tym dziele. Ale nie martw się, bo tylko ignoranci będą zwalczać tę część moich 
nauk. 
25 Lleż to razy apostołowie, prorocy i wysłannicy Pana przemawiali do świata pod wpływem 
duchowych istot światła, a ludzkość nie zdawała sobie z tego sprawy, a ileż to razy każdy z was działał 
i przemawiał pod wpływem woli duchowych bytów, a nie zdawał sobie z tego sprawy! I właśnie to, co 
zawsze się działo, teraz wam potwierdzam. 
26 W Drugiej Erze Jezus nauczał was, że ludzki umysł jest drzwiami, przez które może wejść świat 
duchów. On nauczył was, abyście uwolnili się od tych pomylonych istot, które sprawdzają ludzi w ich 
zadośćuczynieniu przez ich złe wpływy z powodu popełnionych przez nich przestępstw; tak samo 
nauczył was, abyście doskonalili się do takiego stopnia, aby Duch Święty mógł przemawiać przez usta 
człowieka. 
27 A jednak, jak często te objawienia zostały potraktowane, i jak zostały sprofanowane! To jest 
powód, dla którego moja praca była zwalczana w tym czasie i będzie zwalczana nadal. Lecz ci, którzy 
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naprawdę wierzą w to samo, będą nadal studiować to i podążać za tym, aby jutro mogli wyjaśnić 
Moje nauki i odwieść od ich błędu tych, którzy są zdezorientowani i tych, którzy profanują Moją 
naukę. 
28 W tym czasie chciałem szczegółowo przedstawić wszystkie te objawienia i doprowadzić ich 
wyjaśnienie do końca, i w tym celu posłałem Eliasza, aby oświecił wasze zrozumienie i przygotował 
wam drogę, abyście nie byli przerażeni Moim przyjściem i przyjściem Moich duchowych zastępów. 
29 Eliasz, jako duchowa istota, zapukał do drzwi wybrańca tego czasu, który nie wiedząc ani nie 
znając nic o obecnej manifestacji, znalazł się zmartwiony, ujarzmiony i pokonany w obliczu duchowej 
mocy, która zapukała do jego serca, aby zmusić go do poświęcenia się tej służbie. To było pierwsze 
nasienie, do którego przyłożyli się pierwsi wierzący, i ono zrodziło pierwsze kwiaty i pierwsze owoce. 
30 Roślina wyrosła i stała się młodą sadzonką, jej kwiaty były manifestacjami Istot Światła, które 
przyszły do tego ludu jako posłańcy, prorocy, aniołowie stróże i doradcy. Owocami były przejawy 
waszego Mistrza poprzez jego Boski promień, który przyniósł wam słodki smak życia. 
31 Jak mógłbyś zniszczyć w sobie ideę śmierci, nie będąc świadkiem istnienia istot, które kiedyś były 
na ziemi, a teraz żyją niewidzialnie w innym świecie? Jak moglibyście uwolnić się od tych, którzy 
czyhają na was i powodują zło, i jak moglibyście harmonijnie zgodzić się z tymi, którzy mają w sobie 
tylko światło i dobro? - Tylko czując ich obecność, słysząc ich głos i podążając za ich radą - 
doświadczając ich manifestacji i widząc, jak dokonują swoich dzieł. Świadectwo tego ludu musi 
rozprzestrzeniać się na całym świecie, aby przekonać tych, którzy mówią, że wierzą w życie, ale nie w 
zmartwychwstanie i wieczności. Są to umarli, którzy strzegą swoich umarłych, ponieważ boją się 
zdobyć wiedzę. 
32 Ludzie, wykorzystajcie dni, które wam pozostały na to duchowe objawienie się poprzez intelekt 
człowieka. Wiecie, że to nauczanie będzie tylko krótkie, a owocem waszego doświadczenia, 
prawdziwym, jasnym świadectwem, wolnym od tajemnicy, które przyniesiecie jutro do waszych 
bliźnich, będzie. 
33 Nie pozwolę wam kontynuować manifestacji do świata duchów poprzez zmysły materialne, gdy 
minie czas wyznaczony przez Moją Wolę. Wiedz jednak, że pomimo tego, iż promień Pana i bytów 
duchowych nie opanowuje już twego mózgu, natchnienie przez twego Pana trwa na wieki wieków we 
wszystkich tych, którzy wznoszą się na modlitwie. A światło świata duchowego będzie świecić z 
jednego świata na drugi, z jednego ducha na drugiego, i dotrze do wszystkich moich dzieci. 
34 Błogosławieni są wszyscy ci, którzy prawdziwie korzystają z tego czasu nauk, gdyż po roku 1950 to 
oni będą szerzyć ziarno mojej nauki. Wy, którzy byliście częścią liści potężnego "drzewa", dopilnujcie, 
aby ludzie znaleźli w nim owoce życia i prawdy. 
35 Ludzie, jeśli mówiąc o mojej nauce poczujecie w swoim sercu jej prawdę, zobaczycie, że wiele z 
waszych słów stanie się rzeczywistością, a jeśli wszyscy zamienimy wasze słowa w czyny, dokonacie 
prawdziwych cudów. Ale jeśli to nie Duch Święty przemawia przez ciało, jeśli to nie On daje znać o 
sobie, nie będziecie mogli dać pokoju ani zdrowia. 
36 Duch Święty będzie mógł wypowiedzieć swój głos, gdy będziecie przygotowani. Dziecko Ojca, 
które mieszka w was, ma bardzo wielką moc nadaną mu przez Stwórcę, aby pomagać tym, którzy są 
w potrzebie. Dlatego uczę was, abyście nie pozwolili zginąć tym, którzy ukazują wam swoją nędzę, 
aby wołanie o pomoc tego, który was wzywa, nie zanikło na pustyni. Dzielenie się tym, co 
otrzymujecie, jest prawem, którego nauczył was wasz Ojciec. Czy nie kochałem cię? Wtedy i wy 
będziecie mogli dać miłość swoim bliźnim. Przekazujcie tę miłość braterską między sobą. 
37 Człowiek nie żyje tylko rzeczami materialnymi, musi się też żywić skarbami duchowymi. Mówię w 
ten sposób do tych słuchaczy, którzy tylko pokornie słuchają, a moja nauka stopniowo ich 
przemienia. Ale kiedy zaniesiecie to światło do wszystkich narodów ziemi? Kiedy osiągniesz, że 
wszyscy ludzie oczyszczają się w mojej prawdzie? 
38 Wszystko zostało splugawione przez człowieka, nie tylko jego dusza: wody są zanieczyszczone, 
powietrze skażone i skażone zarazkami i śmiercią, dlatego pytam was: jakimi naukami i w jakim czasie 
zamierzacie się oczyścić? Kiedy kiedykolwiek będziecie gotowi oczyścić się na ciele i duszy, jeśli 
chcecie tylko umyć swoje ciała? Co byś przez to osiągnął? - Oszukać samego siebie. Oczyśćcie 
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najpierw serce i umysł, z których pochodzą wszystkie złe myśli i złe uczynki. Istota wcielona 
potrzebuje chleba duchowego, aby choć przez kilka chwil poczuć, czym jest: duchem. 
39 Szukajcie innego chleba oprócz tego, który jest potrzebny na każdy dzień, szukajcie innego domu 
oprócz waszego własnego. Ten chleb jest ze Słowa Mojego, a ten dom jest w Nieskończoności. 
40 Gdy ja mówię do ciebie, twoje serce przekazuje mi wiele swoich pragnień, swoich nadziei. 
Odpowiadam niektórym z moich dzieci, które na swojej drodze życia doświadczyły obecności istot 
duchowych, które zwykle nazywacie ciemnymi lub zdezorientowanymi duchami. 
41 Dlaczego prosisz mnie, abym usunął te istoty z miejsc, w których się zwyczajowo przejawiają? 
Muszą wiedzieć, że przeżyli swoją pozorną "śmierć", aby wypełnić prawo zadośćuczynienia i zdobyć 
doświadczenie. Wypełniają oni, nawet jeśli mimowolnie, swoje zadanie dawania prawdziwego 
świadectwa niewierzącym i zmaterializowanym ludziom, że dusza przeżywa ciało. 
42 Dlatego wezwę ich z powrotem dopiero wtedy, gdy nadejdzie wyznaczony przeze Mnie czas. Teraz 
mają jeszcze zadanie do wykonania. Dlatego nie proście Mnie, abym je od was odsunął; muszą one 
czekać aż do czasu wyznaczonego dla nich. Dlaczego chcesz, aby wszystko w życiu było zgodne z 
twoimi pragnieniami, a nie z tym, co jest dobre dla innych? Zwracam wam uwagę na to, że te istoty 
nie będą wam przeszkadzać, jeśli będziecie wspaniałomyślni i będziecie im współczuć. 
43 Skieruj teraz swoje myśli ku górze, proś, a otrzymasz. Proście o to, co uważacie za słuszne dla 
siebie i dla waszych bliźnich. Zachowajcie wewnętrzną ciszę w tych chwilach, kiedy prosicie i miejcie 
wiarę, że to Ja jestem obecny, abyście mogli wejść we wspólnotę ze Mną. Słyszę dusze, przychodzę 
do serc, mówię do was z ducha do ducha. Zabieram z waszych serc wszystkie bóle, wszystkie lęki, 
utrapienia i smutki. Nie ma ani jednego serca, którego bym nie nawiedził; nie ma ani jednej 
świadomości, której bym nie oświecił; nie ma ani jednego bólu, od którego bym nie uwolnił Moich 
dzieci, aby je zabrać ze sobą i z nich wszystkich razem zrobić koronę cierniową. 
44 Tak będziecie się modlić według woli Mojej, tak Mnie zawsze będziecie przyjmować. Nie okazuj 
swojej miłości przez zewnętrzne gesty, które służą tylko temu, by cię widziano, jak to robisz. Szukajcie 
mnie w ciszy, bądźcie sami ze swoim Panem, a osiągniecie moją obecność w waszych sercach i 
usłyszycie mój głos mówiący do was: Daję wam moje miłosierdzie, ponieważ jesteście przemijający 
na tym świecie. 
45 Eliasz obecnie jednoczy wybrane dusze, czy to wcielone, czy już nie w ciele, aby były one silnie 
zjednoczone, ponieważ próby, które was czekają, są wielkie. Ale wy, oświeceni światłem mojego 
Ducha Świętego, wyjdziecie z nich, ponieważ was kocham i nie pozwolę, abyście zostali zawstydzeni. 
Ćwiczcie się, abyście mogli prawidłowo uchwycić Moje Słowo i umieli oddzielić pszenicę od kąkolu. 
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie zboczyli z tej drogi i aby ból nie zaskoczył was niespodziewanie. 
46 Zrozumcie, że to nie Ja zadaję ból, bo Ja jestem waszym Ojcem, który chce ozdobić waszą duszę. 
to wy sami siejecie ból na drodze waszego życia, a kiedy on na was przychodzi, mówicie Mi: "Panie, 
dlaczego ten ból nas przyciska?". Ale uświadomcie sobie, że Ja tylko daję wam miłość, błogosławię 
was i daję wam Moje pouczenia. 
47 Słuchajcie przypowieści mojej: 
48 Pewna kobieta szła drogą, niosąc trzech małych chłopców, z których najstarszy miał osiem lat, 
średni siedem, a najmniejszy cztery. Dała im matczyną miłość w obfitości, karmiąc je i odziewając z 
wielką czułością. Pewnego dnia najstarszy syn powiedział do swojej matki: "Od dawna trudzisz się, 
aby nas nakarmić i ubrać. Jestem największym z nas, braci, i jestem gotów zrobić wszystko, o co mnie 
poprosicie, aby pomóc wam w utrzymaniu moich braci. Podobnie, kiedy mój brat, który jest trochę 
młodszy, dorośnie, będzie również pracował, aby pomagać ci przy najmłodszych, a kiedy i on 
dorośnie, będzie pracował tak jak my, i tak wszyscy pozostaniemy razem w ten sam sposób." 
49 Matka rzekła do niego: "Jesteś jeszcze mały, a zaprawdę powiadam ci, że jeszcze nie znasz świata. 
Ludzie w ich niegodziwości będzie cię skrzywdzić, a następnie trzeba by wrócić do mnie, podczas gdy 
jesteś wypełniony bólem. Ale ponieważ cię kocham, nie chciałbym, abyś zbłądziła lub doznała bólu z 
własnej winy." Chłopiec ten odpowiedział jej ulegle i posłusznie: "Będę czynił Twoją wolę i będę 
czekał, aż nadejdzie właściwy czas i będę mógł udać się tam, gdzie Ty mnie skierujesz." 
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50 Kobieta ta wtedy powiedziała do niego: "Zaprawdę, teraz nauczyłeś się pierwszej lekcji i dlatego 
uważam cię za największego z twoich braci i sióstr - nie tylko ze względu na twój wiek, ale dlatego, że 
jesteś posłuszny i roztropny." 
51 Mijały lata, a chłopiec ten stał się młodzieńcem. Jego bracia, którzy również urosli, wzięli sobie za 
wzór roztropność starszego brata, którego inteligencja rosła z dnia na dzień. 
52 Pewnego dnia kobieta rzekła do młodzieńca: "Czy będziesz się włóczył po drogach świata? Dam ci 
księgę, której treść będziesz studiował, abyś mógł wycisnąć jej nauki na swoim umyśle i sercu. 
Albowiem zaprawdę powiadam ci, że dzięki niemu przejdziesz bez szwanku przez wszystkie 
niebezpieczeństwa i nie zaskoczy cię żaden ból." Potem zaprowadziła go wraz z jego braćmi do chaty, 
w której mieszkał czcigodny starzec, do którego powiedziała: "Oto moje dzieci, na które długo 
czekałeś, bo znałeś je przede mną. Mam nadzieję, że przyjmiesz ich i pomożesz im zgodnie z Twoją 
wolą". 
53 Starzec spojrzał na nich z wielką miłością i rzekł do kobiety: "Twoje dzieci są dobre, ale nadal 
potrzebują przygotowania, aby wyjść na świat, bo są jeszcze słabe, a świat może zarazić je z jego 
korupcji. Daj mi tę książkę, którą trzymasz w rękach, abym mógł ci z niej wyjawić wielkie lekcje. 
Rozważ dokładnie te lekcje, a ich prawda sprawi, że bezpiecznie przejdziesz przez wszystkie 
niebezpieczeństwa." Zwracając się do młodzieńca, powiedział: "Ty będziesz się uczył z tej książki i 
nauczaj swego brata z miłością, aby on z kolei nauczał najmłodszego, a potem wszyscy dajcie 
świadectwo tej nauce przez wasze uczynki miłości". 
54 Gdy największy z braci spojrzał na starca, którego twarz była tak miła i łagodna, uklęknął przed 
nim i rzekł do niego: "Pozwól mi ucałować twoje ręce i twoje czoło." Starzec odpowiedział: "Uczyń to, 
bo jesteś godzien mojej miłości, a dzięki niej dokonasz wielkich dzieł". Wtedy kobieta rzekła do 
młodzieńca: "Przygotuj się, bo wkrótce odejdziesz spod mojej opieki. Ale nawet gdy będziesz daleko, 
będziesz ze mną. Mam nadzieję, że zawsze będziesz pamiętał o swoich braciach i że będą oni podążać 
za przykładem, który im dałeś. Nie popełniaj błędów, bądź dla nich jak czyste i lśniące zwierciadło, w 
którym mogą się przejrzeć, aby za Twoim przykładem oszczędzić im bólu." 
55 Młodzieniec odpowiedział: "Ponieważ kocham Ciebie i dobrego starca, uczynię wszystko, co 
możliwe, aby być dobrym przykładem dla moich braci." Nadszedł właściwy czas i młodzieniec odszedł 
do różnych miejsc, ale we wszystkich widział, że niegodziwość i gorycz były wielkie, a serca 
zatwardziałe przez grzech. Przez chwilę poczuł strach, ale przypomniawszy sobie słowa starca, 
otworzył księgę i na pierwszej stronie znalazł prawo, które miało rządzić ludźmi, aby przestrzegając 
go, byli silni. Odnalazł nauki o nieskończonej miłości, z pomocą których będzie mógł podawać 
uzdrawiający balsam, który ukoi ból chorych i pocieszy strapionych, światło, które przywróci wzrok 
niewidomym, oświeci zdezorientowanych i mądrość, która przyniesie pokój do serc jego bliźnich. 
56 Wielka była radość tego młodzieńca, który pośród pustyni podniósł się na duchu i rzekł do starca: 
"Błogosławiony jesteś, Panie, oświeciłeś mnie przez swoją naukę i czuję, że mieszkasz w moim sercu, i 
że dałeś mi dzieła, które chcesz, abym czynił. Jestem gotów stanąć do walki, aby zanieść Twoje Boskie 
orędzie mieszkańcom tego świata, aby zbliżyć się do tych, którzy czują smutek w swoich sercach, do 
tych, którzy pragną Twoich pouczeń." 
57 Ten młodzieniec zrozumiał, że te masy ludzkie, które oprócz smutku, jaki odczuwały w swoich 
sercach, były otoczone ogromną ciemnością, łaknęły sprawiedliwości i miłosierdzia. 
58 Zwrócił się do tych tłumów z miłością i powiedział do nich: "Z daleka przychodzę do was, 
wypełniając misję starego człowieka, aby przynieść wam balsam na wasze cierpienia i zwiększyć 
waszą wiedzę. Wysłuchajcie orędzia, które wam przynoszę, otwórzcie drzwi waszych serc i przyjmijcie 
prawdę w sobie; kocham was bowiem tak, jak kocham starca, który mnie do was posłał, i przekazuję 
wam jego pełną miłości pomoc." 
59 Wówczas potrzebujący wyciągnęli ręce i czując ten dar miłości, z ich oczu popłynęły łzy skruchy, a 
słowa tego wysłannika były jak krystalicznie czysta woda, która ugasiła ich pragnienie. Odczuwali 
pokój i dziękowali starcowi, który przysłał im tego młodzieńca, który swoim przykładem wskazał im 
drogę do zbawienia. 
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60 Powiedział do nich młodzieniec: "Zachowajcie w waszych sercach to, co otrzymaliście, i nie 
pozwólcie, aby czas lub niegodziwość świata wam to wyrwały, bo wtedy wasze zadośćuczynienie 
stałoby się dwa razy cięższe." 
61 Te radosne tłumy zapytał go, skąd przyszedł i co on nazywa się, na co młodzieniec odpowiedział: 
"Nie wolno mi powiedzieć. Powinniście wiedzieć tylko tyle, że jestem posłańcem. Miejcie wiarę w to, 
co otrzymaliście. Bo jeśli będziecie mieli wiarę, zniknie nawet wasz trąd." 
62 Kiedy ludzie poczuli się zdrowi i silni, zaśpiewali hymn miłości, którego wcześniej nie znali, i pod 
przewodnictwem młodzieńca ofiarowali starcowi swoją wiarę, swoje oddanie i swoją miłość. 
63 Gdy młodzieniec wrócił do starca, aby zdać sprawę z wypełnienia swego zadania, był świadkiem, 
że ten, który go wysłał, aby przyniósł jego przesłanie miłości bliźniego, przycisnął go do swego serca i 
zwracając się do kobiety, która go do niego przyprowadziła, powiedział: "To jest Syn, który mógł 
wypełnić misję, jaką Mu powierzyłem, aby Jego przykład był wzorem dla Jego braci i sióstr, aby gdy 
nadejdzie właściwy czas dla nich, mogli głosić moją prawdę sercom ludzkim. " 
64 Umiłowany ludu, jeszcze raz daję ci Moją Naukę o Miłości, abyś ją jasno pojął i aby była ona 
światłem, które cię prowadzi w twojej wędrówce przez życie; abyś przez wypełnianie twego zadania 
zbliżył się do twego Ojca, który pełen miłości da ci twoją nagrodę i ukaże ci, jak Mojżeszowi, świetliste 
krainy Ziemi Obiecanej. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 164  
 
1 Wiele was wypróbowałem w tym czasie, abyście otrzymali światło i siłę, których potrzebuje dusza, 
aby osiągnąć swoją doskonałość. Nie ma takiej próby, która nie miałaby rozwiązania, ani takiego bólu, 
który nie pozostawiłby promienia światła w duszy. W tym właśnie możesz zdać relację ze swojej 
pobożności i słusznie ocenić swoje słabości. Musicie bowiem dać dowód wiary i świadectwo mojej 
nauki - nie tylko swoimi słowami, ale i uczynkami, które mają być przykładem dla waszych bliźnich. 
2 Kształcę was, abyście po otrzymaniu nauki umieli ją urzeczywistnić i nie zapomnieli jej. Pracuję nad 
wami na waszej drodze życia, abyście, gdy nadejdzie czas, gdy nie będziecie już mieli mojego słowa 
przez głosicieli, mogli nadal rozmawiać ze mną z ducha na ducha. Gdziekolwiek pójdziesz, 
towarzyszyć ci będę ja, a w twoich słowach będzie moje słowo, w twoich myślach moje natchnienie, a 
w twoim duchu będzie mój. Jesteście moimi nowymi uczniami i nie opuszczę was, tak jak nie 
opuściłem tych, którzy szli za mną w Drugiej Erze. Oni również zostali poddani próbie i w 
najtrudniejszym momencie próby obserwowałem ich i oceniałem ich wiarę. 
3 Przypomnij sobie następujący fragment Biblii: Mistrz, w towarzystwie swoich uczniów, płynął łodzią 
po spokojnym jeziorze. Jezus mówił, a ci Go słuchali. Po zakończeniu nauczania Mistrz zamknął oczy i 
odpoczął. Uczniowie dyskutowali o moim słowie i pomagali sobie nawzajem w jego zrozumieniu. - Do 
tego czasu wszystko wokół tej grupy uczniów było w pokoju. Potem pojawiły się zwiastuny wielkiej 
burzy, rozpętała się nawałnica, a niespokojne morze zostało wrzucone w zamęt, fale były wysokie, a 
łódź stała się igraszką fal. Uczniowie obawiali się o swoje życie, dawali sobie nawzajem instrukcje, 
łopotali żaglami, a niektórzy się modlili. Nie odważyli się obudzić Jezusa, ale gdy niebezpieczeństwo 
wzrosło, głośno wołali za nim. Ale on spał i nie usłyszano ich. Wtedy zawołali do Niego po raz drugi i 
trzeci, mówiąc: "Mistrzu, obudź się; oto giniemy". Jezus otworzył oczy i rzekł do nich: "O ludzie małej 
wiary, którzy nie uwierzyli we Mnie". I wyciągnąwszy rękę, rozkazał, aby ustąpiły wody. Teraz znów 
zapanował pokój, a morze pozostało spokojne. Uczniowie, zawstydzeni swoim brakiem wiary i 
dotknięci cudem, który wydarzył się na ich oczach, przyrzekli nigdy więcej nie wątpić, a po tej próbie 
ich wiara była większa. 
4 W tym czasie i wy żeglujecie po takim morzu. Zmagacie się z burzą aberracji, grzechu i egoizmu. 
Łódź jest moim dziełem, Mistrzem jest ten, którego słuchacie, uczniami jesteście wy, którzy jesteście 
teraz ze mną. Fale, które dziś uderzają w waszą łódź, również poruszają się dziko, a w obliczu 
narastającej burzy myślicie, że śpię. Wtedy, gdy wołacie do Mnie na najwyższych obrotach, 
zasługujecie na to, bym wam powtórzył to właśnie słowo i powiedział wam, że nie skorzystaliście z 
moich nauk. 
5 Płyńmy dalej w łodzi. zobacz, już zbliża się chwila, kiedy wyciągnę Moją Rękę nad wodami i powiem 
do nich: "uspokójcie się i stańcie w spokoju". Dziś przygotowuję was, bo wkrótce nie będziecie mnie 
już słyszeć, a ja zostawię was wzmocnionych. Nie dałem wam jeszcze ostatecznego pouczenia, lecz 
gdy nadejdzie ta Godzina, nie lękajcie się prób, nie rozpaczajcie w obliczu niebezpieczeństwa, 
pamiętajcie o Moim pouczeniu i rozważajcie je dokładnie, a dzięki niemu będziecie silni i zdolni do 
wykonania waszego zadania. 
6 Teraz Mistrz pyta was: gdzie są wasi zmarli i dlaczego płaczecie z powodu zniknięcia istot, które 
kochacie? Zaprawdę powiadam wam: W oczach moich nikt nie umarł, bo wszystkim dałem życie 
wieczne. Wszyscy oni żyją; ci, o których myślałeś, że zaginęli, są ze mną. Tam, gdzie wydaje ci się, że 
widzisz śmierć, tam jest życie; tam, gdzie widzisz koniec, tam jest początek. Tam, gdzie myślisz, że 
wszystko jest tajemnicą i niezgłębionym sekretem, tam jest światło, jasne jak wieczny świt. Tam, 
gdzie myślisz, że jest nicość, jest Wszystko, a tam, gdzie dostrzegasz tylko ciszę, jest koncert. 
7 Wasza dusza nie przebudziła się jeszcze w pełni do swojej ewolucji w górę, ale próby, którym 
poddam was w wielu formach w tym czasie, skonfrontują was z rzeczywistością, a ten świat, który 
obecnie tak bardzo kochacie, który tak podziwiacie, ponieważ sprawiał przyjemność waszej fizycznej 
powłoce, będziecie uważać za ubogi, ponieważ wznieśliście się i osiągnęliście wyższy, bardziej 
duchowy poziom życia; i będzie to trwało aż do osiągnięcia pełni życia. 
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8 Błogosławieni ci, którzy używają ze świata tylko to, co jest konieczne dla rozwoju ich duszy i ciała, 
bo w ten sposób oddzielenie od tego świata nie będzie trudne dla Ciebie. Nie będziecie czuli, że 
wasza dusza cierpi, gdy musi opuścić swoją cielesną powłokę. 
9 Chcę, abyście potrafili z prawdziwym poddaniem oderwać się od ciała, które jest tymczasowo 
waszą powłoką, waszą szatą, i abyście potrafili zrobić to samo ze wszystkim, co nabyliście w świecie, 
w którym obecnie żyjecie. Wiedz, że dla duszy nie ma odległości, nieobecności ani śmierci, i zrozum, 
że odchodząc z tego świata, wkraczasz w lepsze życie, w którym nadal będziesz kochać tego samego 
Ojca, kierować się tym samym prawem i dążyć do tego samego ideału rozwoju w górę; że stamtąd 
będziesz lepiej badać życie, lepiej wypełniać swoją misję i będziesz w stanie odróżnić otchłań od 
szczytu. 
10 Jak człowiek boi się śmierci, jak przygnębiony jest, gdy nadchodzi godzina śmierci. Dusza boi się 
nieskończoności, tej najwyższej i nieznanej sfery. A dlaczego się boisz? - Ponieważ nie 
przygotowaliście się. Dałem wam duchowe wskazówki, znacie swoje przeznaczenie od początku. 
Boskie i ludzkie prawo zawsze były zestrojone i uczyły was jak żyć (słusznie), abyście mogli podejść do 
tej Godziny świadomi i wyposażeni. 
11 Llekroć byliście bliscy zapomnienia Mojej nauki, ukazywał się wam posłaniec ode Mnie, czy to 
prorok, czy Ja sam, aby przywrócić wam światło. dlatego przyszedłem do was teraz w ciszy, bez 
ostentacji - pełen tajemnicy dla jednych, świecący przykładem dla innych, zagmatwany dla tych, 
którzy nie byli w stanie Mnie zrozumieć, ale pełen majestatu dla tych, którzy wyraźnie odczuli Moją 
Obecność. 
12 Módlcie się, ludzie, aby pokój mojego Ducha, zjednoczony z tą modlitwą, był odczuwalny na całym 
świecie i rozprzestrzeniał się po nim. Kiedy już wszyscy będziecie w duchowym domu, zrozumiecie, że 
wasze modlitwy nie były daremne. Tam dowiecie się, jak blisko siebie są wszystkie istoty duchowe i 
jak łatwy jest dialog między duchami. To, czego nauka nie była w stanie przekazać, uświadomicie 
sobie dzięki Moim naukom, które zawierają wszystko i przez które obecnie udzielam wam tych nauk 
za pomocą ludzkiego intelektu. 
13 W tym poranku łaski objawia się blask Chrystusa, aby was przyjąć w zastępstwie za cały świat. 
14 Zbierzcie się wewnętrznie i słuchajcie mego słowa. Przyszedłem do was w duchu, bo wy nie 
przyszliście do mnie. Ale zaprawdę powiadam wam, człowiek musi osiągnąć swój pełny rozwój 
duchowy, aby mógł wznieść się duchowo i dotrzeć do mnie. - W każdym czasie człowiek sprzeciwiał 
się Moim przykazaniom, udając nieugiętość swego ciała, która uniemożliwia postęp jego ducha. Ale 
byłem łaskaw nauczyć cię, jak wprowadzać w życie moje nauki, abyś przekonał się, że ich 
przestrzeganie nie jest niemożliwe. 
15 Uświadomcie sobie, że jesteście w bezruchu, podczas gdy świat was potrzebuje; że konieczna jest 
praca nad sobą i zjednoczenie, abyście mogli znaleźć siłę w waszych dziełach. Musisz zrozumieć, że to 
słowo nie tylko daje ziemską sprawiedliwość do Ciebie, ale także duchową pewność. Łaska Ojca jest 
w nim zawarta. 
16 Przez waszą gorliwość, aby doskonalić się, i siejąc miłość i miłosierdzie w swoim chodzie życia, 
osiągniesz duchowe zbawienie. 
17 Starajcie się osiągnąć uduchowienie, będąc ludźmi dobrej woli, z mocą w waszym charakterze, bo 
ta praca jest ponad wszelką ludzką naukę, ponad wszystko, co człowiek posiada i może poznać na 
tym świecie. Materializacja, w którą popadła ludzkość, nie pozwala jej dostrzec cudownego życia 
uduchowienia. Nie osądzam was w tej chwili, chcę tylko, abyście mnie zrozumieli, zastanawiając się 
nad moim słowem. 
18 Świat Mnie nie słyszy, bo głos tych ciał, przez które Ja się ujawniam, ma tylko niewielki zasięg. 
Dlatego to głos sumienia, który jest Moją mądrością, przemawia do ludzi i zaskakuje wielu, którzy pod 
urokiem swego egoizmu są głusi na wołanie tego głosu, dbając jedynie o pochlebstwa i ziemski 
prestiż, odurzając się swoją pozycją społeczną i swoją władzą. 
19 Kiedy ci ludzie dowiedzą się, że mówiłem do ciebie i objawił ci, że aby przyjść do mnie trzeba 
praktykować miłość i miłosierdzie, obudzą się z ich głębokiego snu duchowego, wyposażyć się i 
pokornie przyjść do mnie, aby mi służyć. Poprzez te przykłady będę przemawiał do ludzkości, będę 
wstrząsał jej podstawowymi zasadami. języki i rasy będą się mieszać, ponieważ ludzie odkryją sekret 
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braterstwa, którego nie znaleźli w swoich księgach i pergaminach; kocham was wszystkich, 
wszystkich was 
20 Kocham was wszystkich, wam wszystkim daję moje słowo przewodnie, aby prowadziło was na 
prawdziwą drogę i w końcu przekonało was, że praktykujecie moje doskonałe prawo. 
21 Dziś żyjecie bardziej dla świata niż dla Mnie. Musisz oddać sprawiedliwość obu po równo, dając 
swemu ciału to, czego potrzebuje do utrzymania, a duszy to, czego potrzebuje do zbawienia. 
22 Wszyscy dążą do rozszerzenia swojej ludzkiej działalności, każdy umysł wytwarza różne idee, ale 
nie wszystkie dzieła ludzkie służą wam do osiągnięcia wyższego rozwoju, bo do tego muszą być w 
harmonii z doskonałym prawem miłości. 
23 Człowiek ze swoją nauką narusza prawa natury i prowadzi siły, które stworzyłem dla waszego 
dobra, na drogę zniszczenia. Dlatego w waszych życiach zachodzi wiele wstrząsów. Wy bowiem 
rozpętujecie mordercze wojny, a posłańcy pokoju czują, że zawiedli i nie znajdują wiary. 
24 Ale ja szkolę nowych posłańców, aby przynieśli Mój Pokój do każdego serca, które go potrzebuje, a 
to jest ty. Niech ludzkość ma udział w tym pokoju poprzez wasze modlitwy. Czyńcie pokój między 
waszymi bliźnimi także przez uczynki, a wtedy zdobędziecie jedno serce za drugim i nadejdzie dzień, 
kiedy świat wejdzie do Królestwa Pokoju - nie tego pokoju, który czynią ludzie, opierając się na swojej 
władzy i groźbach, ale tego, który opiera się na pokoju duchowym, pokoju, który osiągniecie kochając 
się wzajemnie. 
25 Po 1950 roku rozpocznie się czas uduchowienia. Będę się objawiał przez każdego, kto się 
wyposaży, i w ten sposób odczujecie, że Mój Duch nigdy nie opuszcza was. 
26 Moje słowo będzie odciśnięte w twoim duchu i zobaczysz, że się spełni. Ilekroć sobie o tym 
przypomnicie, będziecie odczuwać pocieszenie w waszych sercach, pewność i światło w waszych 
duszach. 
27 Prawo moje nie może być ciężkim krzyżem na waszych ramionach, lecz przeciwnie, jest 
orzeźwieniem i rozkoszą dla ducha. 
28 Nie bójcie się waszych kolegów niewiernych, bo służycie mi w ten sposób. Dla nich też jest 
wyznaczony czas, kiedy muszą przyjść do mnie, a kiedy to nastąpi, powstaną i będą mi służyć. Ale 
najpierw musicie mi służyć, abyście dawali przykład mojej nauki. Czas, który spędzisz tutaj służąc mi, 
wynagrodzę ci w życiu wiecznym. 
29 Przez ciebie chcę dać Moją miłość ludzkości. zobacz: podczas gdy twój naród jest bezpieczny, inne 
pogrążają się w ruinie; skieruj swoje oczy i myśli na drugą stronę świata Zwróćcie swoje oczy i myśli 
na Wschód, a odkryjecie tam głód, ból i rozpacz. Dlatego niech wasza modlitwa będzie pełna 
współczucia i miłości do waszych bliźnich, bo wtedy miłość waszego ducha, dla której nie ma 
odległości, dotrze do waszych bliźnich i ogarnie ich waszym miłosiernym współczuciem. 
30 Jakże wielu marzy o śmierci, spodziewając się, że ta chwila przyprowadzi ich do mnie, aby potem 
mogli mnie wiecznie adorować w niebie, nie wiedząc, że droga jest nieskończenie dalsza, niż sądzili. 
Aby wspiąć się choćby o jeden stopień wyżej na drabinie nieba, która zaprowadzi was do mnie, trzeba 
przeżyć ludzkie życie we właściwy sposób. Ignorancja jest winna temu, że wielu błędnie pojmuje 
istotę moich nauk. 
31 Oni boją się kalać się w świecie, bo wierzą, że przez to stracą Niebo na zawsze. Są oni jednak w 
błędzie, ponieważ nikt nie straci nieba. Wieczność jest daną przez Boga możliwością, którą wasz 
Stwórca zapewnia wam wszystkim, abyście przyszli do Niego. 
32 Inny błąd polega na tym, że chce się zachować czystość, ale nie z miłości do Ojca, nie po to, by być 
miłym Temu, który go stworzył, lecz tylko z egoistycznego pragnienia spełnienia wymagań, by zdobyć 
dla siebie pozycję, wygodne miejsce - i to także w przyszłości w życiu wiecznym, zgodnie z 
wyobrażeniem, jakie ludzie sobie o tym wyrobili. 
33 Niektórzy czują się poruszeni, aby czynić dobre uczynki, ponieważ obawiają się, że śmierć ich 
zaskoczy, a wtedy nie będą mieli zasług do zaoferowania swojemu Panu. Inni odrywają się od zła, ale 
tylko z obawy, że umrą w grzechu i po tym życiu będą musieli znosić wieczne męki w piekle. 
34 Jakże zdeformowany i niedoskonały jest ten Bóg w postaci, w jakiej tak wielu Go sobie wyobraża! 
Jakie to niesprawiedliwe, potworne i okrutne! Jeśli zjednoczyć wszystkie grzechy i przestępstwa 
popełnione przez ludzi, to nie da się tego porównać z ohydą, jaką byłaby kara piekła na całą 
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wieczność, na którą - według nich - Bóg skazuje dzieci, które grzeszą. Czy nie wyjaśniłem wam, że 
najwyższym atrybutem Boga jest miłość? Czy nie my¶lisz, że wieczne męki byłyby absolutnym 
zaprzeczeniem Boskiego atrybutu wiecznej miło¶ci? 
35 Chrystus stał się człowiekiem, aby objawić światu boską miłość. Ale ludzie mają twarde serca i 
umysły know-it-all, szybko zapominają otrzymane nauczanie i źle je interpretują. Wiedziałem, że 
stopniowo ludzie będą mylić sprawiedliwość i miłość z zemstą i karą. Dlatego zapowiedziałem wam 
czas, gdy powrócę duchowo na świat, by wyjaśnić ludziom nauki, których nie zrozumieli. 
36 Ten obiecany czas jest tym, w którym żyjecie, a Ja dałem wam Moje pouczenie, aby Moja 
sprawiedliwość i Boska mądrość objawiła się jako doskonała nauka wzniosłej miłości waszego Boga. 
Czy myślisz, że przyszedłem, bo boję się, że ludzie będą ostatecznie zniszczyć dzieła swojego Pana, a 
nawet samego życia? nie, przychodzę tylko z miłości do Moich dzieci, które chcę widzieć pełne 
światła i pokoju; przychodzę tylko z miłości do nich 
37 Czyż nie jest to słuszne i właściwe, abyście i wy przychodzili do Mnie tylko z miłości? nie z miłości 
dla siebie, ale z miłości do Ojca i do bliźnich. Czy myślisz, że ten, kto unika grzechu tylko ze strachu 
przed mękami piekielnymi, jest inspirowany Bożą miłością, czy ten, kto spełnia dobre uczynki tylko z 
myślą o nagrodzie, jaką może za to otrzymać, czyli o zdobyciu miejsca w wieczności? Ten, kto tak 
myśli, nie zna mnie, ani nie przychodzi do mnie z miłości. On działa tylko z miłości do siebie. 
38 Nadeszła godzina, kiedy na zawsze opadnie ciemna przepaska niewiedzy, która tak długo 
zakrywała oczy ludzi, aby mogli ujrzeć życie w jego pełni. Jeśli niektórzy chcą, aby ludzie nadal wierzyli 
w karę piekła, aby ta wiara służyła im za przewodnika ich kroków na ziemi, to powiem wam, że 
prawda ma większą władzę nad duszą niż fałsz. 
39 Słuchajcie słowa mego z wewnętrzną kolekcją, o uczniowie, i dokładnie je rozważajcie. 
Ludzkości, gdybyście wszystko, co zużywaliście na prowadzenie krwawych wojen, przeznaczali 40 Na 
dzieła humanitarne, wasza egzystencja byłaby pełna błogosławieństw Ojca. Ale człowiek użył 
bogactw, które zgromadził, aby siać zniszczenie, ból i śmierć. To nie może być prawdziwe życie, jakie 
powinni prowadzić ci, którzy są braćmi i siostrami oraz dziećmi Bożymi. Taki sposób życia nie jest 
zgodny z Prawem, które zapisałem w waszych sumieniach. 
41 Aby uświadomić wam błąd, w którym żyjecie, wybuchną wulkany, ogień wyleje się z ziemi, aby 
zniszczyć chwasty. Wiatry zostaną rozpętane, ziemia się zatrzęsie, a powodzie wodne zniszczą całe 
ziemie i narody. 
42 W ten sposób królestwa przyrody wyrażą swoje niezadowolenie z człowieka. Zerwali z nim, 
ponieważ człowiek zniszczył jedną więź przyjaźni i braterstwa po drugiej, która wiązała go z 
otaczającą go przyrodą. 
43 Mistrz daje wam te objawienia, ponieważ widzę, że z jednej strony naukowcy robią wszystko, co w 
ich mocy, by wyrwać z Natury jej tajemnice i odkryć nowe elementy i siły, by niszczyć i zabijać, a z 
drugiej strony lekceważą prawdziwą naukę, tę, która uczy, by chronić, kochać i budować. Ludzie tego 
czasu nie zdają sobie sprawy, że zaniedbali swoją prawdziwą misję, porzucili swoje zadanie. 
44 Na ziemi żyje 44 miliony chorych ludzi, miliony dzieci są pozostawione same sobie i 
zdezorientowane. Niezliczone rzesze starych ludzi pozbawione są pocieszenia w postaci sukursora, 
który pomógłby im znieść ich los. Są tam wdowy bez ochrony i kobiety, które nie znają pysznego 
ciepła prawdziwego domu. Podeptaliście najcenniejszą rzecz w życiu człowieka, profanując 
małżeństwo, które jest instytucją boskiego pochodzenia. Naruszasz życie ludzkie, które powinno być 
święte. Niszczycie domy moich dzieci, które muszą być nienaruszalne, ponieważ są sanktuariami i 
świątyniami, w których jestem czczony, jakkolwiek są skromne. Jednak ludzie twierdzą, że mają 
religię, a wtedy mógłbym ich zapytać: Co to za religia, która uczy was czynić takie uczynki, jakie wy 
czyniliście? 
45 W wielkim dniu Ojciec będzie mówił do wszystkich ludzi, a jego głos będzie oznaczać wyrok. 
46 To nieszczęście wynika z materializacji, w którą popadła ludzkość. Ponieważ odsunęliście ducha na 
ostatnie miejsce, przedkładając nad niego namiętności ciała i wasze wyobrażenia o śmierci, jest 
rzeczą naturalną, że w końcu osiągnęliście taki rezultat, jaki widzicie dzisiaj. Skoro ciało jest 
samolubne, to jakiego innego owocu mógłbyś się po nim spodziewać, jak tylko wojen i całkowitej 
degeneracji moralnej? 
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47 Tylko nauka o spirytualizacji będzie w stanie sprawić, że człowiek usłyszy głos sumienia, a duch 
stanie się wolny od grzechu. 
48 Nowa wojna, która wybuchnie, nie będzie toczona dla celów materialnych, ale będzie to walka 
między duchem a "ciałem", a gdy duch zwycięży, ogłosi panowanie miłości wśród ludzi jako znak 
przywrócenia pokoju na świecie. Czy nie sądzicie, że na fundamentach prawdziwego pokoju można 
zbudować świat duchowego i materialnego postępu? 
49 Jest to podnosząca na duchu praca, która czeka na następne pokolenia. Jeśli człowiek poświęci 
swoje życie temu szlachetnemu i wzniosłemu zadaniu, będzie czuł, że znalazł harmonię ze swoim 
Panem, ze swoim Stwórcą, który wciąż buduje. 
50 Jeśli słuchając tych nauk, zaczniecie odnawiać mały świat waszych słów, myśli i dzieł, przyczynicie 
się w ten sposób do odnowy ludzkości. 
51 Wszechświat jest wielką księgą mądrości, którą otworzyłem przed oczami człowieka, aby poznał 
prawa rządzące stworzeniem i nauczył się je przestrzegać. Studiując w tej książce, osiągnie mądrość, 
będzie dążył do poprawy, dobrobytu i postępu w swoim życiu na ziemi; a jeśli uwieńczy tę wiedzę 
każdym rodzajem wiedzy duchowej, odniesie absolutne zwycięstwo w tym istnieniu, które jest 
głęboką i wielką próbą; uczyni bowiem prawdę swoją własną i będzie nieśmiertelny. 
52 Boskie prawa, które rządzą wszechświatem są te z mądrości, mocy i miłości. Z nich wywodzą się 
wszystkie inne, które leżą u podstaw powstania wszystkiego, co istnieje. 
53 "Wszechświat": Jeśli człowiek studiuje Cię z czystym sercem i z umysłem pełnym pragnienia, aby 
poznać więcej mojej prawdy, i jest natchniony przede wszystkim Duchem Świętym, a nie 
egoistycznymi lub aroganckimi uczuciami, otrzyma od Ciebie wielkie nauki, których do tej pory nie 
otrzymał. W was będzie mógł znaleźć obraz mojego Królestwa. 
54 Moje ukochane dzieci, w wasze umysły wlewa się moje światło, abyście mogli studiować moje 
słowa jako litery księgi mojej mądrości. Ludzka zdolność myślenia jest nieskończonym polem 
przeznaczonym do duchowej kontemplacji. Zastanów się nad moimi słowami. 
55 Wielu mnie słuchało, ale na razie nie wszyscy zaczną mnie naśladować z taką samą miłością. 
Również w tym czasie wezwałem wielkie tłumy, ale z nich tylko dwanaście osób poszło za mną. Z nich 
też tylko trzech było naprawdę blisko Mistrza, a Jan był jedynym, który otrzymał objawienie wielkich 
tajemnic, ponieważ otworzył skarbiec Boskiej mądrości mocą swej wielkiej miłości. Miłość otwiera 
bramy mądrości, ponieważ zawiera w sobie pokorę i cichość. Miłość jest prawdziwym domem pokoju 
w wieczności ducha. Kto ją praktykuje, nie musi się o nic pytać, bo mądrość sama do niego 
przychodzi. On pojmuje niedoskonałego, grzesznika, nikogo nie potępia, usprawiedliwia wszystkich. 
Rozumie słabych, ale i silnych. Miłość spowodowała wszystko, przez Niego został stworzony człowiek 
i On będzie siłą, która poruszy wszystkich i doprowadzi ich do jedności. Miłość jest powodem 
waszego istnienia. 
56 Jak wiele tajemnic pozostaje dla człowieka. Otaczają go niewidzialne i nieprzeczuwalne istoty, 
które powinny być już dla niego widzialne i namacalne. 
57 Życie pełne piękna i objawień pulsuje nad egzystencją ludzi, ale ci w swej ślepocie nie są jeszcze w 
stanie go dostrzec. 
58 Nie zapominajcie o moich naukach, bo one wam pomogą być apostołami prawdy. Prawdziwym 
apostołem Mojej nauki jest ten, kto czyni wszystko to, czego Bóg nauczył go przez Jezusa. Zapewniam 
was, że gdybym zapytał każdego z was, którzy tak długo mnie słuchali: "Co obecnie robicie, co wam 
poleciłem robić lub czego pragniecie? Czy robisz to, co Bóg ci nakazuje, czy to, co ty nakazałeś?". Nie 
wiedziałbyś, jak mi odpowiedzieć. 
59 Ten naród został wybrany, aby spełnić Moją obietnicę w tym czasie, abyście byli świadkami 
początku i końca Mojego słowa. Nawet w Drugiej Erze nie było konieczne, żeby moje objawienie 
rozprzestrzeniło się na cały świat, żeby wiedział o moim przyjściu. To wystarczyło, aby obudzić lud, 
aby wyruszył na świadectwo i rozprzestrzeniał otrzymane nasienie. Muszę wam zaznaczyć, że ludzie, 
których uczyłem poprzez Moje nauki, nie mogli uważać się za absolutnych posiadaczy tak wielkiego 
dziedzictwa, ani za jedynych, którym powierzono duchową misję w tym Dziele. Moje poselstwo 
wszystkich czasów było skierowane do wszystkich ludzi; lecz zdarzało się, że ludzie, którzy 
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otrzymywali to objawienie, byli najmniej zdolni do korzystania z niego, ponieważ nie byli w stanie 
ocenić darów i łask, którymi Pan ich obsypał. 
60 Pamiętajmy, jak w Drugiej Erze ziarno, które Chrystus zasiał w Judei, zakwitło tylko poza nią. 
61 Nie chcę wam powiedzieć, że wszystkie te wydarzenia muszą się wśród was powtórzyć, gdyż moim 
pragnieniem jest, aby moja nauka zajaśniała wśród tego ludu i oświetliła im drogę. Lecz jeśli nie 
poświęcacie się wypełnieniu tej błogosławionej misji, którą wam powierzyłem, jeśli nie staracie się 
jak prawdziwi uczniowie Boskiego Mistrza, to przynajmniej zwołajcie ludzi, wyjaśnijcie im to, co 
mówiłem tym, którzy mnie słuchali, przekażcie im moje polecenia, oświećcie ich drogę, aby 
postępowali zgodnie z moim Prawem i moimi wskazaniami. 
62 Nie zapominaj, że Moje Słowo jest podtrzymujące życie i że ludzkość rujnuje się z powodu jego 
braku. Moje słowo jest szlakiem, który prowadzi do zbawienia. Pamiętajcie, że jest wielu takich, 
którzy zgubili drogę i błąkają się zrozpaczeni. Idź do nich i uratuj ich. 
63 Zwróć swoją uwagę na tych, którzy przychodzą, aby słuchać mojego słowa. Zobacz, jak oni płaczą z 
radości, żałować swoich dawnych wykroczeń, i zrobić postanowień, aby zmienić. Zobacz, jak ci, którzy 
przyszli do mnie głodni miłości, mieli pokój w swoich sercach, kiedy wrócili do swoich domów. Byli 
pogardzani przez społeczeństwo, kiedy przyprowadziłaś ich do Mojej Obecności, i byłaś świadkiem, że 
uczyniłem z nich nosicieli głosu, przywódców i proroków, aby kontynuowali szerzenie Mojego Dzieła. 
Moje słowo nie tylko wzmacniało ich ducha, ale było też zdrowiem dla ich ciała. 
64 Jesteście ludem, do którego od wieków mówię i nauczam. Mam na myśli twoją duszę, którą często 
oświecałem światłem Mojej prawdy, której często pomagałem w jej zadośćuczynieniu i dawałem 
nowe okrycie ciała. 
65 Przekazałem wam w darze, na przestrzeni wieków, księgę miłości i mądrości, abyście na jej kartach 
znaleźli światło, które wskaże wam drogę prowadzącą do Boga. Jeśli chcecie znaleźć w moich 
objawieniach z tego czasu namacalny dowód ich prawdy, możecie go znaleźć w intymnym związku, 
jaki istnieje między tym Słowem a tym, które dałem wam w czasach minionych, gdy powiedziałem 
wam: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem, a nikt nie przychodzi do Ojca, jeśli nie wypełnia mojego 
Prawa." 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 165   
 
1 Odpocznijcie na chwilę, umiłowani, zostawcie swoje zmęczenie u mnie. Moja troskliwa miłość 
wezwała cię, abyś przyszedł do Mistrza. Proszę tylko o oczyszczenie waszych umysłów z uprzedzeń, 
aby istota mojego słowa mogła być przyjęta przez wasze serca, a moja obecność odczuwana przez 
wasze duchy. Z powodu tego braku przygotowania i uduchowienia, nie zrozumieliście wielu nauk, 
których wam udzielałem. Przez nieokreślony czas przychodzicie tu jako początkujący, choć 
powinniście już być uczniami, gdybyście zgłębili moje słowo i wprowadzili w życie moją naukę. 
2 Zrozumieć: Jeśli chcecie panować nad swoimi namiętnościami i odrzucić przyciąganie, jakie wywiera 
na was świat, w moim słowie znajdziecie światło i moc, by to uczynić. 
3 Kto zadowala się tym i stara się uspokoić swoje sumienie, słuchając tylko mnie, wkrótce znów 
popadnie w letarg i grozi mu uleganie pokusie. Dlatego moje słowo zachęca i podnosi tych, którzy 
upadają na drodze. 
4 Jak w owym czasie gwiazda zapowiadała przyjście Mesjasza, tak w tym czasie duch Eliasza 
zapowiada moje przyjście przez swoje światło. Moja troskliwa miłość przygotowała to miejsce na 
ziemi dla was, abyście otrzymali objawienie Trzeciej Ery. Dzisiaj świat jeszcze nie zna tych nauk, ale 
we właściwym czasie dobra nowina dotrze do całej ludzkości. Dzięki darowi intuicji wyczuwa 
duchowe znaczenie tej epoki. Jest wielu, którzy są w stanie dostrzec w wielkich wydarzeniach 
obecnego czasu potwierdzenie i wypełnienie proroctw minionych wieków. 
5 Ludzie, uświadomcie sobie, jak wielka łaska jest wam dana, a jednak wśród tych tłumów słuchaczy 
są jeszcze tacy, którzy wątpią w moje objawianie się i przypisują moje słowo nosicielom głosu. Co oni 
mogą ci dać, skoro są tak samo nieświadomi jak ty, a widziałeś, że wyszli z twoich własnych 
szeregów? Niektórzy z nich, z powodu swojego braku duchowości, są ciałem i jeszcze raz ciałem, 
grzesznikami jak wy. Ale kiedy moje światło ich oświeca, kiedy mój promień ich inspiruje, zostają 
przemienieni cudem mojej miłości i mojej mocy. 
6 Jesteś nadal jak miasto, które śpi, którego mieszkańcy dają się do ich potrzeby odpoczynku i nie 
słyszą, jeśli ktoś jęczy, jeśli ktoś potrzebuje pomocy, ochrony, balsamu lub chleba. Na razie jeszcze 
zapominacie o ludziach i myślicie tylko o sobie. Lecz jeśli zapomnieliście o ludziach, których widzicie i 
których utrapień możecie być bezpośrednimi świadkami - o ileż bardziej zapomnieliście o tych, którzy 
są w duchu i ciągną za sobą łańcuch goryczy! Bądźcie świadomi, że waszym zadaniem jest czuwanie, 
modlitwa i wstawianie się za wszystkich waszych braci i siostry, obecnych i nieobecnych, dalekich i 
bliskich, widzialnych i niewidzialnych. 
7 W tym czasie każę wam przejść przez tygiel, abyście po przejściu przez niego byli przyprawą świata, 
światłem, które oświeca ciemne drogi. 
8 Mój Głos pełen majestatu wzywa ludzkość, aby wyrwać ją z letargu, abyście wszyscy stali się częścią 
Mojego umiłowanego ludu. 
9 Powierzam wam klucz, który otwiera drzwi, za którymi znajduje się wiele z objawień, które chcecie 
poznać. Skorzystaj z tego klucza i nauczyć się otwierać drzwi do królestwa, abyś mógł poznać 
wszystko, co myślałeś, że jest niezgłębioną tajemnicą. 
10 Nie jesteście jeszcze w stanie pojąć wielu objawień, które mają być częścią waszej wiedzy, a o 
których ludzie zakładali, że ich wiedza należy tylko do Boga. Gdy tylko ktoś wyrazi chęć ich 
interpretacji lub próby wniknięcia w nie, natychmiast zostaje nazwany bluźniercą lub uznany za 
zarozumiałego. 
11 Co powiedzieliby ludzie z dawnych czasów, gdyby im powiedziano, że pewnego dnia wszystko, co 
wiesz, będzie znane ludzkości - zarówno w zakresie nauki, jak i objawień duchowych? Ktokolwiek 
ogłosiłby takie wydarzenia, zostałby nazwany bluźnierczym, albo uznany za obłąkanego. 
12 Również w tym czasie zdarzy się, że - gdy zostanie ogłoszony dialog ducha z duchem, ustanowienie 
pokoju na całym okręgu ziemskim i poznanie zaświatów - świat materialistyczny wystąpi przeciwko 
temu i ze wszystkich sił zaprzeczy możliwości osiągnięcia takich celów i z surowością potępi tych, 
którzy ośmielą się ogłosić takie wydarzenia. 
13 Gdyby ludzkość studiowała i zgłębiała słowa i zapowiedzi proroków z dawnych czasów, znalazłaby 
w nich wiele z tego, co obecnie widzicie, że się spełnia - z tego, co obecnie przeżywa ludzkość. 
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14 Pojęcie, które osiągnęliście o tym, co duchowe, zostało wam przepowiedziane, podobnie jak 
wszystko, co odkryła wasza nauka. 
15 Dziś mogę was zapewnić, że w przyszłości komunikacja poprzez myśli osiągnie wielkie rozwinięcie i 
poprzez ten środek komunikacji zniknie wiele barier, które dziś jeszcze oddzielają narody i światy. 
Kiedy nauczysz się komunikować mentalnie ze swoim Ojcem, kiedy osiągniesz dialog ducha z 
duchem, jakie trudności możesz mieć w komunikowaniu się ze swoimi braćmi i siostrami, widzialnymi 
lub niewidzialnymi, obecnymi lub nieobecnymi, bliskimi lub dalekimi? 
16 W Moim nauczaniu uczycie się obecnie tej formy duchowej komunikacji, tak jak ja was nauczyłem. 
Abyście mogli praktykować to codziennie, radziłem wam, abyście milczeli, zamknęli usta i pozwolili 
mówić waszemu duchowi. 
17 Chcę, abyście byli Moimi dobrymi i pokornymi uczniami, którzy nie ubiegają się o stanowiska ani o 
zaszczyty we wspólnocie, lecz aby waszym ideałem było jedynie dojście do doskonałości przez cnotę i 
wypełnianie Moich poleceń tak, aby wasze życie stało się przykładem. Co może miejsca honoru, 
tytuły, lub nazwy cię uratować, jeśli nie masz zasług, aby słusznie je posiadać? 
18 Nie czyńcie nic i nie trzymajcie się niczego, co jest złe. Nadaję wam rangę bez waszej wiedzy, bo 
tylko ja wiem, kiedy postawiliście mocny krok na ścieżce rozwoju. Zawsze czuj się mały, nawet jeśli 
jesteś już mistrzem w swojej istocie. 
19 Wielka jest miłość, jaką mam dla was, i ta miłość, którą już odczuliście w waszych sercach, chce 
was obudzić, abyście mogli powstać, aby wypełnić misję Ojca. 
20 Przez ludzi prostych daję wam Moje Słowo, które jak cienkie dłuto wygładza i kształtuje waszego 
ducha 
21 Chcę, abyście zachowali ideał szczerości, który moje Prawo zawsze dawało ludziom, aby pomógł 
wam wytrwać w walce, aż ustanowicie braterstwo i duchowość na świecie. 
22 Każdy z was rozumie Mnie według stopnia duchowej dojrzałości, jaki osiągnął. Dlatego objawiam 
się na różne sposoby, aby wszyscy mogli otrzymać Moje światło i pojąć Moją naukę. 
23 Nie zatrzymujcie się na waszej duchowej ścieżce ewolucji. Bądźcie świadomi, że w miarę waszego 
rozwoju, Ja objawiam się coraz bardziej, i że z każdym krokiem waszego rozwoju, otrzymujecie Mnie z 
większą chwałą. 
24 Nawet gdyby ci, którzy przekazują Moje słowo, zostali pokonani w bitwie, Ja dam się poznać 
Mojemu ludowi. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Nie chcę, abyście byli pozbawieni tej nauki. 
Pamiętaj: Gdy mnie słuchaliście, spływała na was siła, aby wasza wiara pomogła wam pokonać 
przeszkody, które pojawiają się na waszej drodze w życiu. Chcę was przygotować do tego, żebyście 
zostali świadkami mojego objawienia i żebyście mogli służyć jako przykład dla waszych bliźnich, gdy 
swoimi uczynkami będziecie świadczyć o nauce, którą otrzymaliście. 
25 Uczcie się i działajcie, pouczajcie i odczuwajcie przez to, co robicie i mówicie, potwierdzajcie moją 
naukę waszymi uczynkami. Nie chcę hipokrytów wśród moich uczniów. Zastanówcie się, co stałoby 
się z ludzkością i z wami samymi, gdyby to dzieło, założone z tak wielką miłością i cierpliwością, 
zostało zniszczone przez brak moralności, cnoty i prawdomówności w waszym życiu. 
26 Zobacz, jak epoki oczyszczenia przeszły nad ludzkością, a wciąż nie ma w niej odnowy. Weźmy pod 
uwagę, że są ludzie i narody, które walczyły o ustanowienie trwałego pokoju, ale on nie nadszedł; 
raczej krwawa fala wciąż się rozprzestrzenia. Powodem jest to, że nie ma miłości i szczerości wśród 
ludzi. Nie zrozumieli, jak wychodzić sobie naprzeciw w miłości, dlatego przyniosłem Mój pokój i Moje 
słowo, które wzywa umysły ludzi do jedności i wzajemnej miłości. 
27 Wy, którzy mnie słuchacie w tych niepozornych miejscach spotkań - łączcie się, kochajcie się 
wzajemnie jako "robotnicy" na jednej i tej samej "ziemi uprawnej", macie ten sam cel, a tym celem 
będzie zbawienie ludzkości. 
28 Szukajcie istoty mojej pracy i powstrzymujcie się od zbędnych dyskusji. Zacznijcie od oczyszczenia 
się z plam, wtedy nie zabrudzicie tego, co jest czyste i klarowne. W ten sposób pobudzisz swoich 
bliźnich do korygowania swoich niedoskonałości. 
29 Miłujcie się tak, jak was nauczył Jezus. Uwolnijcie się od egoizmu, od stawiania własnej osoby na 
drugim miejscu. 
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30 Nie wolno wam odejść z tego świata, nie dokonawszy najpierw swego dzieła pokoju i miłości. To 
będzie świadectwo, które złożycie o Mnie, i właściwy sposób zadośćuczynienia za dług, który macie u 
Mnie. 
31 Mówię wam to przez ludzi prostych, przez "ostatnich", przez tych, którzy zostali zapomniani przez 
ludzi na ich drodze życia, którzy usłyszeli wezwanie Mistrza i z trudem poszli za Nim. Ale ta ścieżka, 
którą zostawiam wam z Moim Słowem, jest tą samą, którą wyznaczyłem wam w Drugiej Erze, i tą 
samą, którą zostawiłem wam w Pierwszej Erze przez Mojżesza. 
32 Szukajcie mnie poza materialnymi manifestacjami, szukajcie mnie w tym, co duchowe, chociaż 
możecie znaleźć mnie symbolizowanego we wszystkich stworzonych rzeczach. Niech oczy twego 
ducha będą tymi, które widzą moją obecność. 
33 Materializm nie pozwala ludziom poznać drogi, którą podążają. Grzech, fanatyzm, próżność 
tworzą gęstą zasłonę, która nie pozwala im zobaczyć ich Ojca. Gdyby tak nie było, myśleliby o 
przemijalności tego życia i o wartości życia duchowego. Mogliby oni zobaczyć ten świat doskonałości, 
który jest poza śmiercią. 
34 Gdyby ludzie byli pokorni w duchu i w sercu, pokój byłby z nimi, bo pokój jest założony w pokorze, 
a nie w fałszywych złudzeń wielkości, ani w próżnej chwały. Ale ludzie są podzieleni na klasy, i 
podczas gdy niektórzy posiadają wszystkie wygody, inni giną w nędzy. 
Dlatego nie ma pokoju. 
Ale wszystkie te samouwielbienia zostaną usunięte przez moją sprawiedliwość, a ludzie będą wtedy 
uznawać się nawzajem za braci i siostry, za dzieci tego samego Ojca. 
35 Troskliwa miłość twego Pana powierzyła ci złotą pszenicę, abyś ją pomnażał przez swoją pracę na 
ziemi. Jest to zalążek dzieła, które rozpocząłem dawno temu w duchu człowieka i które da mu 
prawdziwy pokój. 
36 Błogosławieni jesteście, którzy usłyszeliście moje słowo w tym czasie, bo w nim znajdziecie pewną 
drogę. Ale musisz nie tylko usłyszeć, ale zgłębić go, interpretować go poprawnie, tak, że kiedy 
nauczasz go do swoich bliźnich, nie można siać zamęt w ich sercach. 
37 Duch wasz musi czekać, aż jego ciało zostanie oczyszczone i odnowione, aby mógł przystąpić do 
wypełniania swojej misji. Wtedy, duchowo i fizycznie, będziecie jedną istotą, posłusznym i potulnym 
narzędziem, przez które będą przejawiały się dary duchowe udzielone jej przez Ojca. Nie postępujcie 
jak ci, którzy nie zrozumiawszy i nie zgłębiwszy mojej nauki o uduchowieniu, nie mając 
odpowiedniego przygotowania i dojrzałości, wyruszają i nazywają siebie "robotnikami", nie zdając 
sobie sprawy, że ziarno, które sieją, nie jest tak naprawdę moje. 
38 Pamiętajmy, że tych dwunastu uczniów drugiej ery potrzebowało pewnego czasu, zanim 
ostatecznie zrozumieli naukę swego Mistrza. Otrzymali oni wiele nauk i zostali poddani wielu 
próbom. Byli oni nieustannie przeze Mnie pytani, a każda ich słabość lub niedoskonałość była 
dotykana i korygowana Moim słowem, aby czystość i prawda mogły się w nich przebić; a jednak 
potrzebowali oni okresu przygotowania, aby uczynić Moją naukę znaną. 
39 Czego nie będę musiał uczynić wam, moim uczniom, którzy żyjecie w czasach o wiele bardziej 
materialistycznych niż tamten? 
40 Zrozumcie teraz, dlaczego tak długo was uczyłem i dlaczego nieustannie was badam. 
41 Podczas gdy Andrzejowi, Szymonowi i Janowi, gdy ujrzeli Mnie po raz pierwszy, powiedziałem 
tylko: "Pójdź za Mną", a oni poszli za Mną, to wam w tym czasie musiałem wiele mówić, aby wiara 
wreszcie zakorzeniła się w waszych sercach. 
42 Chcę, abyście znaleźli w tych apostołach przykład, który was zachęci w waszej codziennej pracy, a 
zrozumiecie, że kiedy wyszli i głosili Moje słowo, pokój i miłość już wstąpiły w ich serca i nie było już w 
nich nieuczciwości. 
43 Nie było takiego, który by zasiał ziarno, które by nie było moje, ani takiego, który by popełnił czyn, 
który by wprowadził zamęt w życie jego współtowarzyszy. Powodem tego było to, że oni, ze swej 
strony, czekali jak owoc, aż dojrzał na drzewie żywota, a następnie ofiarowali się w czystości ku 
pożądaniu serc łaknących znajomości prawdy. 
44 Dzisiaj, przeciwnie, wyruszyliście twierdząc, że jesteście mistrzami, podczas gdy nie byliście w 
stanie nauczyć się nawet pierwszej lekcji. Chcecie ratować waszych bliźnich, podczas gdy sami 
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jesteście jeszcze w niebezpieczeństwie upadku; i mówicie o czystości, o szczerości, o duchowości, 
podczas gdy sami nie odłożyliście nawet swoich wad. 
45 To jest powód, dla którego wielu z was wróciło do mnie płacząc, skarżąc się, że zostały nazwane 
oszustami, bo nie był w stanie uzdrowić chorego, bo nie przekonał niewierzącego, lub dlatego, że 
zostały przyłapane na popełnianiu czynów niegodnych mojej pracy. Wtedy niektórzy poświęcają się 
studiowaniu mojej Nauki i ulepszaniu swojego życia, aby nie ponieść kolejnej porażki, podczas gdy 
inni kontynuują swoje nieuczciwe działania w sianiu zamętu, a jeszcze inni, zniechęceni porażkami, 
jakie ponieśli, schodzą ze ścieżki i zaprzeczają prawdzie mojego Dzieła. 
46 Chciałem prowadzić cię krok po kroku, pouczając twego ducha strona po stronie w Mojej nauce 
miłości, bo nie ma dłuższej drogi niż ta, która prowadzi przez (konieczny) rozwój ducha. - Zaprawdę 
powiadam wam, nie znajdziecie nic na ziemi bardziej świętego dla was niż jeden z waszych sąsiadów. 
47 Ta moja nauka daje wam wiedzę o tym, co jest i co powinno oznaczać dla was duch, sumienie, 
doznania, wiara. Ilekroć ktoś z was poznaje te nauki, odczuwa szacunek i głęboką miłość płynącą z 
jego serca do bliźnich, gdyż w każdym z nich może rozpoznać coś z obecności Boga, rozpoznaje 
dziecko Najwyższego, w każdym ze swoich bliźnich i we wnętrzu każdego człowieka widzi świątynię 
Pana. 
48 Ktokolwiek pojmuje całą tę wiedzę i uważa ją za pewną - czy odważy się zbezcześcić tę świątynię i 
czy będzie w stanie obrazić tego bliźniego? 
49 To jest lekcja, którą chcę, abyście pojęli, bo kiedy to się stanie, będziecie o krok od posłuszeństwa 
najwyższemu przykazaniu, które mówi do was: "Miłujcie się wzajemnie". 
50 Jak możecie nazywać się spirytystami, skoro nie wiecie, co to jest duch, co on oznacza i jaką ma 
wartość dla Boga? 
51 Zastanówcie się nad tym wszystkim, co wam powiedziałem, aby wasza cielesna powłoka połączyła 
się z waszym duchem w jedną wolę i pozwoliła jej przejawić się i wypełnić swoją misję. Wtedy 
doświadczycie, że każdy z waszych darów duchowych jest światłem i siłą, przed którą ugną się 
najsztywniejsze karki i najtwardsze serca. A kiedy otrzymają dowody prawdziwej duchowości, będą 
ze wzruszeniem wykrzykiwać: "To są naprawdę działania zgodne z naukami Jezusa, to są naprawdę 
głoszone prawdy!". 
52 Pochwyćcie tę godzinę jako godzinę waszej komunii z Ojcem. Rozmawiajcie ze Mną duchowo, Ja 
was słyszę, o ludzie. Złóżcie ze Mną wszystkie cierpienia, które otrzymujecie od świata. Zmyjcie łzami 
plamy waszej duszy. Zobaczycie, jak płacz i modlitwa uczynią ciężar waszego serca lżejszym i lżejszym 
dla was. Wtedy wyleję na was moją łaskę, przez którą dam wam poczucie siły. 
53 Dlatego, jeśli nazywacie siebie trynitarzami, ponieważ dokładnie przestudiowaliście Moje nauki i 
świadczycie o nich swoimi dziełami, nie może zabraknąć w was światła, siły i pokoju. 
54 Złożyłem w was boską pieczęć, która czyni was dziedzicami mądrości zachowanej w księdze mojej 
Boskości, a kto ma w sobie to światło, nie może upaść. 
55 To Ojciec wszystkich czasów mówi do was w tym czasie. Jest to ten sam, który objawił wam Prawo 
przez Mojżesza, który sprawił, że usłyszeliście głos "Słowa" w Chrystusie, i który teraz posłał wam 
Eliasza w Duchu, aby przygotować ludzi, ponieważ w tym czasie mają nauczyć się wewnętrznej 
komunii z Duchem Świętym, który jest Mną. Kto wejdzie we wspólnotę ze Mną, odkryje, że jestem 
samym Ojcem i jednocześnie Tym, którego nazywacie Synem: jest to Słowo Miłości Bóstwa. Trójca 
Boża nie oznacza różnorodności ducha, ale atrybutów lub uprawnień. 
56 Prawo, miłość, mądrość - oto trzy formy objawienia, w których ukazałem się człowiekowi, aby miał 
mocne przekonanie o swojej drodze rozwoju i pełne poznanie swego Stwórcy. Te trzy fazy objawienia 
różnią się od siebie, ale wszystkie mają jedno i to samo pochodzenie, a w swojej całości są absolutną 
doskonałością. 
57 Przy różnych okazjach już wam mówiłem: Dlaczego upieracie się, żeby znać trzy Boskie Istoty, 
skoro możecie znaleźć tylko jedną? Przez cały czas przemawiał do was jeden głos, objawiał się wam 
jeden Boski Duch. Ten jedyny w swoim rodzaju, wieczny głos, który w różnych formach wyrazu głosił 
wam moje prawo, jest tym, który wy również nosicie odciśnięty w waszych sumieniach i którego 
istotę również powinniście zachować w waszych sercach. Lecz zamiast kochać Mnie w duchu i w 
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prawdzie, jak naucza was Moja nauka, kochacie Mnie w materialistycznych kultowych formach i 
reprezentacjach, ponieważ nie możecie pojąć waszego Stwórcy w żaden inny sposób. 
58 Kiedy wyryłem Moje Prawo na kamieniu, któż by wątpił, że te tablice są uświęcone, ponieważ 
zawierają Boskie przykazanie? Mimo to wycofałem te kamienne tablice sprzed oczu człowieka, 
pozostawiając mu jedynie znajomość Mojego Prawa. 
59 Chrystus urodził się, żył i umarł w ubóstwie, czystości i doskonałości, a ty byś chciał, żeby On 
pozostał na zawsze na ziemi. Dlatego miałeś pragnienie uwiecznić go na obrazach wykonanych 
ludzkimi rękami. Ale musicie zrozumieć, że Jego ludzki wygląd zniknął, aby pozostawić duchowi 
człowieka jedynie najczystszą istotę Jego słowa i Jego dzieł, które były doskonałym wyrazem Boskiej 
miłości. Dziś, skoro przejawiłem się w duchu i dałem się poznać przez przygotowane przez siebie 
organy zrozumienia, co możecie zmaterializować z Mojego Trzeciego Objawienia? Czy masz nadzieję 
na deifikację przedmiotów, miejsc lub osób? Nie, powinniście zachować z tego czasu mojej duchowej 
manifestacji tylko nieskończone światło, które na was wylałem, światło wiecznej mądrości. Jeśli 
szukalibyście miłości i mądrości w Prawie Pierwszej Ery, znaleźlibyście je; jeśli szukalibyście Prawa i 
mądrości w miłości Jezusa, znaleźlibyście je; a jeśli szukalibyście Prawa i miłości w mądrości, którą 
Mój Duch wylał na wszystkie stworzenia w tej Trzeciej Erze, możecie je odkryć w ich istocie. Uznaj, że 
wszystkie boskie cnoty i moce tworzą jedną istotę, a jest nią Bóg. 
60 Zgłębiajcie naukę, którą wam dałem. W nim ujawnia się miłość, jaką mam dla ludzkości. 
61 Moją nauką formuję twoje serce, posługując się prostymi ludźmi. Uczniowie spirytyzmu powinni 
zachować Moją Naukę w całej jej czystości, ponieważ to ona ugruntuje pokój i braterstwo między 
ludźmi. 
62 Symbole religijne znikną, bo człowiek nie musi już ograniczać mnie, aby jego praca była godna 
Ojca. 
63 Słuchając mnie bez zmysłowo-materialnych form reprezentacji, ukształtowaliście w sobie nowy 
charakter. Twój umysł się przebudził, a twoja moralność się wzmocniła. 
64 Chcę dla przyszłych mężczyzn i kobiet przekonania - uczniów, którzy głoszą swoim przykładem, a 
nie hipokrytów, bo twój upadek za brak moralności i prawdomówności, za brak pokoju i siły duszy, 
byłoby bardzo bolesne. 
65 Zobacz, jak ludzkość, po przejściu przez oczyszczający tygiel i oczyszczające próby ognia w ciągu 
wieków, wciąż nie jest w stanie umocnić swego pokoju. Krwawy szlak staje się coraz dłuższy, bo 
ludzie zapomnieli o moim słowie. Nie ma szczerości, nie ma zaufania, nie ma uczynności i nie ma 
miłości. 
66 A jednak jestem tu z Moim nowym orędziem jedności i pokoju, z Moim prostym słowem, które po 
trudnej walce dokona cudu zjednoczenia umysłów i serc ludzkich. Czy są jeszcze tacy, którzy pytają, 
dlaczego przyszedłem? 
67 Nawet w tym czasie wielu zostało powołanych i niewielu wybranych, ale ze mną nie ma żadnych 
uprzywilejowanych. To bowiem człowiek czyni się godnym swego Pana i zyskuje prawo do Jego łaski. 
68 Wszystkim dałem Moje pouczenie w ten sam sposób, wszystkim nauczyłem chodzić tą drogą i żyć 
w tej dolinie łez. Zrozumcie mnie dobrze: nie tylko wy musicie żyć pod tym Prawem, ale cały świat. 
Ale to Moi uczniowie, rozproszeni po całym świecie, będą ją wszczepiać swoją moralnością i 
przykładem. 
69 Już teraz wypełniajcie swoje zadanie i nie pozwólcie, aby czas upłynął dla ducha bez użycia go, bo 
wtedy może nadejść chwila żalu. 
70 To jest powód, dla którego posługuję się pokornymi, tymi, którzy zbłądzili na drogach życia, którzy 
usłyszeli zbawczy głos swego Pana i chętnie poszli za Nim. To jesteście wy, "ostatni", ponieważ 
służycie mi w Trzeciej Erze. 
71 Posyłam wam pokój mój, ale zaprawdę powiadam wam: dopóki są ludzie, którzy posiadają 
wszystkie potrzeby życiowe, a zapominają o tych, którzy umierają z głodu, nie będzie pokoju na ziemi. 
72 Pokój nie jest znaleziony w ludzkiej chwały ani w bogactwa. Opiera się na dobrej woli, na 
miłowaniu siebie nawzajem, na służeniu sobie nawzajem i na szanowaniu siebie nawzajem. O, gdyby 
tylko świat zrozumiał te nauki! Zniknęłaby nienawiść, a w ludzkich sercach zakwitłaby miłość. 
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73 Tylko moja miłość i moja sprawiedliwość może ochronić dzisiaj tych, którzy jej łakną i pragną. Ja 
sam, w mojej doskonałej sprawiedliwości, jestem w stanie przyjąć tego, kto wykracza przeciwko 
własnemu istnieniu. 
74 Gdyby oni wiedzieli, że opuszczenie duszy jest straszniejsze niż samotność na tym świecie, 
wytrwaliby cierpliwie i odważnie do ostatniego dnia swego istnienia na ziemi. 
75 W tym słowie dałem wam moją ojcowską miłość. Świadczcie o mojej prawdzie swoimi dziełami. 
76 Miłujcie się wzajemnie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 166  
 
1 Jest to dzień radości dla Mojego ludu, dzień pokoju dla tych, którzy przyszli, aby słuchać Mojego 
słowa. Kiedy dałem to dziedzictwo pierwszym, powiedziałem im, aby się nim opiekowali, gdyż będzie 
ono jak małe drzewko, które później stanie się gęsto ulistnionym i potężnym drzewem. Dzisiaj wielkie 
rzesze przychodzą, aby usłyszeć Moje słowo, będąc świadkami wypełnienia się Mojej zapowiedzi. 
2 Drzewo wypuściło gałęzie, a te zostały oderwane, aby je zasadzić na innej ziemi. Ale zaprawdę 
powiadam wam: Jedni zostali zasadzeni według mojej woli, a drudzy według woli ludzkiej. 
3 Już dawno temu powiedziałem wam, że drzewo poznaje się po owocach, a za jakiś czas, gdy te 
"drzewa" zaczną przynosić owoce, będziecie wiedzieć, jaki owoc każde z nich przynosi, czy jest on 
dobry, czy nie. Były sadzonki, które były pełne soku i wigoru na początku, które obiecywały dobry 
owoc i dobroczynny cień dla strudzonego wędrowca, ponieważ ten, kto je pielęgnował, wyszedł 
pełen miłości i uczynności, i stał się zbawieniem błądzącego. On odpowiedział na pytania mężczyzn ze 
słowami światła, dał światło niewidomym i komfort dla chorych. Znaki się zdarzały, a cuda czyniły 
jego usta i dzieła; prawdy były przyjmowane przez natchnienie. Stało się tak dlatego, że wobec 
gorliwości i zapału tych robotników, Ojciec przepełnił ich miłością i mądrością. Gdy tłumy ujrzały 
pobożność tego ucznia, gdy przekonały się o jego miłości i szczerości, szły za nim długimi drogami, 
szły za nim na szczyt góry. Byli posłuszni i wierzyli mu ślepo. Lecz gdy tamten zobaczył, że tłumy idą za 
nim, że lud jest posłuszny jego głosowi jak prawu, poczuł w sercu próżność i megalomanię, a 
zapominając o Tym, który dał mu wszystko, bez którego nic nie mógł uczynić, stracił pokorę i zaczął 
chełpić się swoimi zasługami i swoją władzą nad innymi. Czuł się doskonały w praktykowaniu mojej 
nauki i głośno ogłosił, że jest prawdziwym uczniem, a nawet mistrzem. 
4 Mówię wam, kto się chełpi ze swoich darów duchowych, a nie sieje z pokorą, jego żniwo będzie 
nieważne. 
5 Mógłbym zapytać wielu z tych, którzy głośno ogłosił zrobić dzieła miłości, "Gdzie są wasze tłumy 
zwolenników? Gdzie są ci, którzy szli za tobą? Co stało się z tymi wszystkimi, którzy otrzymali dary 
duchowe, aby rozsiewać te ziarna?" I musieliby mi odpowiedzieć, że pozostali sami, bo ci, którzy ich 
odnaleźli, znowu zbłądzili, ci, którzy wyzdrowieli, znowu zachorowali, a ci, którzy zaczęli poznawać 
światło, znowu pogrążyli się w swoich ciemnościach. Ale Mistrz pyta was: "Dlaczego stało się to z 
tymi, którzy zostali pouczeni przeze mnie?". - Ponieważ z otrzymanych nauk korzystali według swego 
wyrozumienia i uznania, ponieważ zabrali się do pracy przedwcześnie, to jest zanim właściwie pojęli 
naukę Mistrza. 
6 Ci, którzy czekali do właściwego czasu, aby ustawić się do pracy, studiując, obserwując i modląc się 
są ci, którzy pozostają niezłomni, ponieważ ich korzenie sięgają głęboko, a ich oddziały wytrzymały 
burze. Wyruszyli oni w czasie, gdy ich serca nie mogły już dłużej stać się ofiarą próżności. Ale jest to 
dzień pokoju i przebaczenia, w którym chcę, abyście wszyscy zastanowili się nad Moimi słowami, 
abyście wracając do waszego drzewa i na wasze pola, mogli naprawić to wszystko, co uczyniliście w 
niedoskonałości. Jest jeszcze czas, aby wyprostować drzewo i uratować nasiona. Ale musisz 
zwielokrotnić swoje wysiłki. 
7 Wróćcie do waszej ziemi, a jeśli znajdziecie się opuszczeni i zapomniani przez tych, którzy ślepo 
poszli za wami i których nie mogliście zatrzymać, chrońcie korzenie drzewa, obcinajcie każdy wadliwy 
owoc, przycinajcie jego suche gałęzie, podlewajcie je, a zobaczycie na nowo, jak wędrowcy 
przychodzą spragnieni jego cienia i jego owoców. 
8 Błogosławieni, którzy powstają z własnego upadku, błogosławieni, którzy podnoszą się do światła. 
Wtedy zobaczycie ich głoszących Moje ponowne przyjście, na które ludzie czekali wiek po wieku i 
które sprawi, że wielu zmarłych zadrży nawet w swoich grobach. 
9 Zaprawdę powiadam wam, że boska obietnica powrotu do was jako Duch Pocieszyciel, nikt nie 
wymazał, ani czas, ani grzech, ani całe epoki, które przeszły nad ludźmi. Ani też dowody mojego 
powrotu nie zostaną wymazane, a w końcu ludzie będą się kłaniać mojej prawdzie. 
10 Słysząc moje słowo, niech twoje życie przechodzi w świetle sumienia, a kiedy moje słowo 
nauczania jest ponad, czujesz się zwolniony z długów, ucisków i wyrzutów sumienia. Nawet gdy 
przyjmujecie moje słowo przez niewykształcone narządy intelektu, wasza istota drży, bo czujecie w 



146 
 

niej oko, które na was patrzy, ucho, które odbiera nawet najlżejsze westchnienie, i wrażliwość zdolną 
odczytać nawet najskrytsze myśli. 
11 W pierwszym dniu, w którym przemówiłem do ludzkości w ten sposób, zainaugurowałem nową 
duchową erę. Serca, które były obecne przy Moim Boskim objawieniu, czuły się przepełnione 
strachem, podziwem, zachwytem i błogością. Dlatego ta mała grupa moich pierwszych uczniów rosła 
i mnożyła się, aż stała się wielkimi wspólnotami, które są teraz obecne, aby słuchać moich nauk. 
12 Wśród tych tłumów są też tacy, którzy po wysłuchaniu mnie rok po roku, przyzwyczaili się do tej 
manifestacji i nie są już tak poruszeni, jak byli, gdy słuchali mnie podczas pierwszych otrzymanych 
nauk. Jednak większość nadal słucha mojego słowa z prawdziwym entuzjazmem, a ich serca biją 
szybciej, gdy są tutaj, aby usłyszeć moje mądre i pełne miłości nauczanie. 
13 Chciałem duchowo uformować serca, które przyjmą to słowo, aby z każdego uczynić energicznego 
pracownika do wyznaczonej mu działalności - świadomego swojej misji i oddanego mojemu dziełu. 
Ale podczas gdy niektórzy nadal wiernie mnie słuchali, ucząc się i doskonaląc, aby być godnymi 
ofiarowania swoim bliźnim owoców dojrzałych dzięki ich studiom i refleksji, ich cierpliwości, 
wysiłkowi i wytrwałości, inni szukali pochlebstw, chętnie siejąc, zanim nadejdzie czas. Wyruszyli przed 
wyznaczonym czasem i nauczali tego, czego się nauczyli. 
14 Dlatego niektórzy mistyfikowali nauki, które otrzymali i z braku wiedzy zmieniali moją naukę 
według swego upodobania, powodując trudności w powodzeniu tych, którzy głosili moją naukę tylko 
wtedy, gdy byli w stanie postępować zgodnie z moją nauką. 
15 Mówię wam, gdy wybije godzina, pszenica dobrych siewców pokona kąkol niewiernych, a w 
godzinie konfliktu świat pozna tych, którzy przynieśli jej moją prawdę. 
16 Kiedy słyszycie, że jakiś spirytysta chwali się swoją misją i chodzi po świecie, krzycząc, że jest 
jednym z nowych uczniów Chrystusa, możecie być pewni, że jego usta szerzą kłamstwa, bo 
prawdziwym uczniem tej pracy jest ten, kto się nie chwali, kto pracuje w ciszy na chwałę swego 
Mistrza i prawdziwie kocha wszystkich swoich bliźnich. Poznacie moich dobrych sług po ich pokorze. 
17 Wreszcie, co się stanie z tymi, którzy nie praktykują mojej nauki zgodnie z przykazaniami mojego 
prawa? - Zostaną oczyszczeni i będą musieli poprawić wszystkie swoje błędy i zmyć wszystkie swoje 
plamy w nowej misji, aż uda im się zamienić chwasty, które uprawiali, w pszenicę. 
18 Do rzesz, które w tych chwilach słuchają Mojego słowa, mówię: słuchajcie nadal Mojej nauki ze 
czcią. Nie pozwólcie, aby zniknęła z waszej pamięci bez wcześniejszego zastanowienia się nad nią. Nie 
starajcie się nauczać, gdy jesteście tylko słabymi dziećmi. Musicie poczekać, aż staniecie się silnymi i 
wyposażonymi uczniami. Wtedy będziesz mógł zobaczyć, że każde ziarno, które zasiejesz będzie 
kiełkować, wzrastać, kwitnąć i przynosić owoce. i powiem ci: Przyjmuję twój dar, owoc nasienia, 
które ci powierzyłem. 
19 Nie chcę was jeszcze osądzać, bo gdyby tak się stało, nie znalazłbym w was żadnej zasługi; 
przychodzę do was jako Ojciec, aby dać wam dar mego ojcostwa. Przychodzę do was jako Ojciec, aby 
wam przebaczyć i ofiarować wam kolejny okres czasu jako cenną możliwość, którą musicie 
wykorzystać i za którą będziecie odpowiedzialni przede mną. 
20 W tym dniu łaski mówię wam, że uczyniłem znaną i namacalną dla ludzkości obecność i miłość 
Maryi, gdyż to w Niej dokona się w tym czasie "Nowe Przymierze". Maryja, w swej cichości i pokorze, 
również dała Ci się poznać. 
21 Ojciec wylał na ten lud swoje dary łaski, ale zaprawdę, powiadam wam, wy także powinniście 
odpowiadać przede Mną za obecność Boskiej Matki. 
22 Przywołuję was do odpowiedzi, tak - bo chcę, abyście byli w pełni świadomi tego, co wam dałem. 
Ale u podstaw tego wezwania do odpowiedzialności jest Moje miłosierdzie. 
23 Świat nie zna mojej pracy i mojego przepowiadania w tym czasie, ponieważ unikaliście głoszenia 
tych nauk przed ludźmi. Ale nowe pokolenia poznają je i wzmocnią wasze szeregi. Zaprawdę 
powiadam wam, imię Jezusa i imię Maryi są zjednoczone w dziele odkupienia; a ponieważ ludzie w 
tych czasach nie wiedzieli, jak zawrzeć przymierze ze swoim Panem, imię Matki będzie symbolem 
jedności i braterstwa między ludźmi. 
24 Przemoc żywiołów będzie głosem budzącym tych ludzi, którzy uparcie chcą żyć w ciemności, a nie 
ja będę ich sądził. Będą one spaść do sądu przez ich własnych czynów. 
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25 Ludzie stworzyli dla siebie swoje zadania, które były pierwotnie hałaśliwe, ale które splamili przez 
ich grzech i splugawione przez ich nauki, a wiele z nich jest inspirowane przez egoizm, nienawiść i 
arogancji. 
26 Usłyszeć: W Pierwszej Erze zawarłem przymierze z Abrahamem i jego potomkami. O tym 
przymierzu dzieci tego ludu zapomniały. Zawarłem przymierze z Mojżeszem, który wyzwolił Izraela z 
niewoli. Ale z czasem lud znów zapomniał o przymierzu. 
27 W Drugiej Erze przyszedłem na świat, przypieczętowałem Moje Przymierze z ludźmi Moją Krwią, a 
to Przymierze Miłości miało dość mocy, aby nauczyć Moje dzieci sposobu, dzięki któremu ludzie 
wszystkich czasów mogą zgładzić wszystkie swoje grzechy. W Jezusie bowiem zwyciężyłem śmierć, 
zwyciężyłem ciemność, przemieniłem ból w boską pasję i otworzyłem duszom drogę do światła. 
28 Dziś słyszeliście, że chcę zawrzeć z wami nowe przymierze, bo nie znajduję was zjednoczonych we 
Mnie, ani między sobą, a Moją wolą jest, abyście w tej Trzeciej Erze, w łonie szóstej pieczęci, zawarli 
we Mnie przymierze miłości i braterstwa. 
29 Wszyscy jesteście w szóstej pieczęci, która jest etapem, rozdziałem księgi siedmiu pieczęci, której 
treścią jest mądrość Boża i doskonałość dusz. 
30 Nadejdą nowe pokolenia i rozpoznają dzieło Trzeciej Ery, w którym stawialiście pierwsze kroki. 
Będą kontynuować waszą pracę, a wtedy, gdy różne rasy i narody w końcu pokochają siebie 
nawzajem jako braci i siostry, gdy ludzie przezwyciężą swoje uczucia nienawiści, praca Ducha 
Świętego zostanie ustanowiona w sercach ludzi. 
31 Już w Pierwszej Erze nauczyłem was poświęcać siódmy dzień dla Mnie. Skoro człowiek poświęcał 
sześć dni na wypełnianie swoich ziemskich obowiązków, było rzeczą słuszną, aby przynajmniej jeden 
poświęcił na służbę swemu Panu. Nie wymagałem od niego, aby poświęcił mi pierwszy dzień, ale 
ostatni, aby w nim odpoczął od swoich zajęć i oddał się kontemplacji duchowej*, aby dał swemu 
duchowi sposobność zbliżenia się do Ojca i rozmowy z Nim przez modlitwę. 
* hiszpański "meditaeiön" = medytacja, kontemplacja; także: rozmyślanie, kontemplacja wewnętrzna, 
kontemplacja duchowa. 
32 Dzień odpoczynku został ustanowiony, aby człowiek, zapominając o ciężkiej ziemskiej walce życia, 
nawet na krótki okres czasu, mógł dać swojemu sumieniu okazję do przemówienia do niego, aby 
przypomnieć mu o prawie, a on może zbadać siebie, żałować swoich przewinień, a on może zrobić 
szlachetne postanowienia w swoim sercu, aby pokutować. Sabat był dniem dawniej poświęconym na 
odpoczynek, modlitwę i studiowanie prawa. Lecz ludzie, przestrzegając tradycji, zapomnieli o 
braterskich uczuciach wobec swoich bliźnich i o duchowych obowiązkach, jakie mieli wobec nich. 
Czasy minęły, ludzkość rozwinęła się duchowo, a Chrystus przyszedł, aby nauczyć was, że nawet w dni 
odpoczynku należy praktykować miłość i czynić wszelkie dobre uczynki. 
33 Jezus chciał wam powiedzieć, że podczas gdy dzień jest przeznaczony na kontemplację i 
odpoczynek fizyczny, powinniście zrozumieć, że ani dzień, ani godzina nie mogą być przeznaczone na 
wypełnienie misji Ducha. 
34 Chociaż Mistrz mówił do was z największą jasnością, ludzie odeszli od tego i każdy wybrał dzień, 
który był dla niego najbardziej dogodny. Dlatego też, podczas gdy niektórzy nadal zachowywali szabat 
jako dzień przeznaczony na odpoczynek, inni wybierali niedzielę, aby celebrować swoje uwielbienie. 
35 Dziś znów przemawiam do was, a Moje nauki przynoszą wam nową wiedzę. Przeszliście przez 
wiele doświadczeń i rozwinęliście się. Dziś nie jest ważne, który dzień poświęcacie na odpoczynek od 
ziemskiego trudu, ale żebyście wiedzieli, że przez wszystkie dni powinniście chodzić drogą, którą Ja 
wam wyznaczyłem. Zrozumcie, że nie ma wyznaczonej godziny na waszą modlitwę, gdyż każda pora 
dnia jest odpowiednia do modlitwy i do praktykowania Mojej Nauki dla dobra waszych bliźnich. 
36 Pragnę, aby światło, natchnienie i miłość zawsze mieszkały w twoim duchu, aby umysł i serce były 
zwierciadłem ducha, a w nim jego cnoty odbijały się i wyrażały w błyskotliwych ideach, szlachetnych 
myślach i uczuciach. Wtedy uświadomicie sobie, jak doskonała jest harmonia, która istnieje między 
duchem a ciałem, między tym, co duchowe a tym, co ludzkie, między prawami i obowiązkami ducha a 
prawami i obowiązkami świata. Wreszcie, będziesz mógł zobaczyć, że całe życie, z jego próbami i 
lekcjami, ma jeden cel: doskonałość ducha, dzięki której doświadczy on odpoczynku i prawdziwego 
szczęścia w królestwie Pana. 
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37 Niekiedy myślicie i mówicie: "Cóż dobrego jest z tego istnienia, skoro nie czyni nam ono nic 
dobrego i nie czerpiemy z niego żadnej korzyści?". Jeśli ktoś tak myśli, to dlatego, że nie pozwala, aby 
światło świeciło w jego duchu. Uważa, że życie jest bezużyteczne, bo nie udało mu się spełnić 
wszystkich swoich pragnień, bo chciałby mieć wszystko według swoich wyobrażeń. Uważa on wtedy, 
że on również jest bezużyteczny, i to tylko dlatego, że nie pojął i nie zgłębił znaczenia mojego słowa. 
38 Duchowa część człowieka jest jeszcze uśpiona, dlatego przeżył on tak wiele bezużytecznych żyć. 
39 Mógłbym was przymusić i zmusić do wypełniania moich przykazań, ale wtedy wasze zasługi nie 
byłyby prawdziwe, wasz postęp nie byłby autentyczny. Pozwalam wam na to, że życie, w którym 
tworzycie dla siebie lekcje i próby, nie zdając sobie z tego sprawy, uczy was prawdziwej lekcji, która 
czasami jest bolesna, w zależności od tego, jak wyglądały wasze prace. Ale pośród prób mój Duch 
zsyła wam światło, które dociera do waszego ducha - czasem w sposób łagodny, ale czasem jako 
nieubłagany sędzia, abyście się przebudzili i usłyszeli głos sumienia, który jest moim własnym głosem. 
40 Pytam cię: Czy chcesz być użyteczny i czuć, że twoje istnienie jest również użyteczne? Uczcie się 
więc z Mojego słowa, tego, które wam dałem w dawnych czasach, i tego, które słyszycie dzisiaj, bo 
one się wzajemnie uzupełniają. Nie myślcie jednak, że przez samo powtarzanie moich zdań i zasad 
życia już zrealizowaliście moją naukę. Nie, ten, kto nie umie kochać, nie będzie mógł głosić Boskich 
słów i wypełniać tego, czego one uczą. 
41 Miłość jest źródłem i powodem waszego istnienia, o ludzie. Jak mógłbyś żyć bez tego daru? 
Wierzcie mi, jest wielu, którzy mają w sobie śmierć, a inni są chorzy po prostu dlatego, że nikogo nie 
kochają. Balsamem uzdrawiającym, który uratował wielu, była miłość, a boskim darem, który podnosi 
do prawdziwego życia, który odkupuje i podnosi, jest również miłość. 
42 Dlatego Mistrz mówi do was, małe dzieci, które słyszały tę naukę: od dziś zacznijcie kochać. Niech 
wszystkie wasze uczynki wobec bliźnich będą przepojone tym uczuciem, a także niech się ono 
przełoży na słowa i modlitwy, które mi poświęcacie. 
43 Wiedzcie, że słowo, które nie ma w sobie miłości, nie ma ani życia, ani mocy. Pytacie mnie, jak 
możecie zacząć kochać i co musicie zrobić, żeby to uczucie obudziło się w waszych sercach, a ja wam 
o tym mówię: To, od czego musicie zacząć, to zrozumienie, jak się modlić. Modlitwa przybliży cię do 
Mistrza, a tym Mistrzem jestem Ja. 
44 W modlitwie znajdziesz pocieszenie, natchnienie i siłę; da ci ona pyszną satysfakcję z możliwości 
poufnej rozmowy z Bogiem bez świadków i pośredników. Bóg i twój duch są zjednoczeni w tym 
słodkim momencie zwierzeń, duchowego dialogu i błogosławieństwa. 
45 Przygotujcie się, uczniowie, bo Ja wam się objawię. Wy wszyscy przynosicie przede mną troski i 
kłopoty, ale Ja wam powiadam: Dlaczego się boisz? Czy nie czułaś na sobie Mojego spojrzenia 
pełnego miłosierdzia? Czy Moja Obecność nie czyni cię silną? nie dawajcie Mi powodu, abym 
powtarzał Moje słowa z Drugiego Czasu, mówiąc wam, że jesteście ludźmi małej wiary, że choć 
jestem tak blisko was i twierdzicie, że Mnie znacie, nie zaufaliście Mi. 
46 Llekroć wyślesz swoją modlitwę i będziesz Mnie szukał, będę z tobą. Moje Słowo i przykazania, 
które wam dałem w każdym czasie będą wam dawać Moje pouczenia przez wasze sumienie. Stańcie 
się bogaci w siłę i wyposażenie. Zanieście wszędzie to Słowo Życia do serc potrzebujących pociechy i 
światła, bo nazwałem was siewcami pól duchowych. 
47 Ponieważ jesteś bogata w Moje dary łaski, a to, co otrzymałaś, jest niewyczerpanym skarbem 
nauk, powinnaś z miłością przekazywać tę wiedzę. Idźcie do innych w potrzebie, do tych, którzy nie 
cieszą się dobrą wolą, prestiżem czy szacunkiem na ziemi. Szukajcie sierot, wdów, nieuleczalnie 
chorych i bądźcie przy nich bez zastrzeżeń. Daj im ten duchowy balsam, który wznosi się z głębi duszy 
w wybujałej ilości, zwracając większą uwagę na ich dusze niż na ich ciała. 
48 Utworzyłem zespół pracowników z mężczyzn i kobiet, gdyż nie tylko mężczyzna umie 
interpretować moje Prawo. Kobieta, obdarzona pięknymi i szlachetnymi doznaniami, zawsze była 
współpracowniczką w Moim Dziele Odkupienia. Przenoszę też na nią w tym czasie odpowiedzialność 
za dobre wypełnienie moich poleceń. Pozostawiam ich obu zjednoczonych, aby czuwali nad tym 
dziełem, które zostało wam powierzone. 
49 Ludu mój, pozostaję z tobą przez krótki czas przez ten organ rozumienia. Modliliście się, a w chwili 
najwyższego wzniesienia usłyszeliście w ciszy waszych serc pełne miłości pozdrowienie Mistrza, który 
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powiedział do was: "Pokój wam". Staliście się świadomi wpływu, jaki wywiera modlitwa i pojęliście 
ogromną moc, jaka w niej tkwi, gdy ją zanosicie - zarówno po to, by ulżyć duchowej potrzebie, jak i po 
to, by prosić o rozwiązanie materialnego zagrożenia. 
* To odnosi się do umysłu, szczególnie w odniesieniu do zdolności mówienia nosiciela głosu. 
50 Pamiętaj, że często wystarczyło wymówić słowo "Ojciec", aby cała twoja istota zadrżała i aby 
twoje serce zalała pociecha, jaką daje Jego miłość. Wiedz, że ilekroć serce Twoje wzywa mnie z 
żarliwością, duch mój również drży z radości. 
51 Kiedy nazywasz mnie "Ojcem", kiedy to imię wybucha z wnętrza ciebie, twój głos będzie słyszany 
w niebie, a ty wyrwać jakąś tajemnicę z boskiej mądrości. 
52 Nie pozwólcie, aby tylko wasze usta nazywały mnie "Ojcem", bo wielu z was ma zwyczaj robić to 
mechanicznie. Pragnę, aby modlitwa "Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje", ta 
modlitwa pochodziła z najczystszego i najgłębszego serca, i abyś zastanowił się nad każdym zwrotem, 
abyś potem był natchniony i w doskonałej komunii ze mną. 
53 Nauczyłem was potężnej, dokonanej modlitwy, która naprawdę zbliża dziecko do Ojca. Kiedy 
wypowiadasz słowo "Ojciec" z żarliwością i czcią, ze wzniosłością i miłością, z wiarą i nadzieją, 
odległości się zacierają, przestrzeń znika, ponieważ w tym momencie dialogu ducha z duchem Bóg nie 
jest daleko od ciebie, ani ty nie jesteś daleko od Niego. Módl się w ten sposób, a otrzymasz w swoim 
sercu pełnymi rękami dobrodziejstwo mojej miłości. 
54 Wtedy ujrzycie Mnie swoim duchowym wzrokiem, gdy będę szedł przed wami, jak pasterz z 
owcami. Zobaczycie boskie światło oświetlające waszą drogę życia i usłyszycie mój głos, który, aby 
zachęcić was w drodze, powtarza nieustannie: "Bądźcie silni, nie zatrzymujcie się, każdy krok naprzód 
przybliży was do waszego Ojca". 
55 W tym dniu, o uczniowie, przemówiłem do was jeszcze raz o miłości i modlitwie, abyście nauczyli 
się rozumieć łaskę w nich zawartą, a także ich skuteczność, abyście mogli otrzymać wysoką nagrodę, 
którą obiecała wam Moja Ojcowska Miłość. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 167  
 
1 Z wielu serc wznosi się do Boga pytanie: "Panie, czy ból, który trapi ten świat, będzie trwał 
wiecznie?". Na to Mistrz odpowiada im: "Nie, moje kochane dzieci, wasz ból zniknie, gdy tylko 
znajdziecie prawdziwą miłość". 
2 Chociaż na ziemi wiele się mówi o miłości, w rzeczywistości nie ma jej wśród was. Niektórzy udają, 
inni mylą to z samolubnym uczuciem, a jeszcze inni z podstawową pasją. W ludzkim sercu króluje 
fałsz, udaje się miłość, przyjaźń, miłosierdzie. Chwasty wyrosły i rozprzestrzeniły się wszędzie, i tylko 
ogień bólu będzie w stanie je zniszczyć. 
3 Ten ogień ludzie rozpalą swoimi wojnami idei, wyznań, filozofii i nauk. To wojna, która zbliża się 
wielkimi krokami. Tam, w tym ogniu, rozpalonym przez ich własne żądze władzy, namiętności i 
wrogości, znajdą swoje oczyszczenie. Oni tego chcieli, oni tego żądali. 
4 Jak to będzie możliwe, aby ludzie kochają się nawzajem jako bracia i siostry, jeśli jeszcze nie oczyścił 
swoje serca? Istnieje potrzeba wielkiej wizytacji w świecie, że mogą one wyjść z niego oczyszczone, 
na ból oczyszcza. 
5 Także ja wam mówię: Ludzie muszą wierzyć w ludzi, muszą mieć wiarę i zaufanie do siebie 
nawzajem, ponieważ musicie dojść do przekonania, że wszyscy na ziemi potrzebują siebie nawzajem. 
6 Nie myślcie, że to mi się podoba, kiedy mówicie, że wierzycie we mnie, a ja wiem, że wątpicie w 
cały świat. Tego bowiem oczekuję od was: abyście Mnie miłowali przez miłość, jaką okazujecie 
bliźnim, i przebaczali tym, którzy was krzywdzą; abyście z miłością pomagali najuboższym, 
najmniejszym i najsłabszym, abyście bezinteresownie kochali swoich bliźnich i we wszystkich swoich 
dziełach okazywali największą bezinteresowność i prawdomówność. 
7 Uczcie się ode Mnie, bo Ja nigdy w was nie zwątpiłem, wierzcie w swoje zbawienie i ufajcie, że się 
podniesiecie, aby osiągnąć prawdziwe życie. 
8 Nawet jeśli na zewnątrz jest wiele fałszu w dziełach ludzi, nie ma jednego, w którego wnętrzu nie 
ma części prawdziwości. Ta część jest iskrą duchowego światła, którą on nosi w sobie, jest moją 
Boską Obecnością, iskrą Boga, która oświeca go wewnętrznie. Sprawię, że to światło, które jest moje, 
zabłyśnie w każdym sercu, a jego odblask objawi się w każdym waszym dziele. 
9 Chcę, abyście żyli w prawdzie, a do tego konieczne jest, aby wszelkie zło umarło. Wy, którzy 
jesteście świadomi godziny, która się zbliża - czuwajcie i módlcie się już dziś, ogłaszajcie tę bitwę 
waszym bliźnim jako prorocy, aby mogli się przygotować i nie rozpaczać w chwilach goryczy podczas 
nadchodzącej bitwy. 
10 Bądźcie przekonani, że wszystkie "pola" wydadzą owoc, gdy zostaną przygotowane. Moje nasienie 
jest gotowe, aby na nich zstąpić: Każda istota ludzka będzie rośliną, która zakwitnie i wyda owoce 
miłości, wypełniając w ten sposób przeznaczenie wszystkiego, co zostało stworzone. 
11 W królestwie roślin istnieją rośliny pasożytnicze, które są bezużyteczne; nie bierzcie ich za 
przykład. 
12 Czy wiesz, dlaczego Ojciec oczekuje od ciebie tylko owoce miłości? - Ponieważ nasieniem życia, 
które umieściłem w każdym stworzeniu, było pierwotne nasienie, miłość. 
13 Jeśli czasem, jak w przypadku roślin, wydaje się wam, że uschliście, jeśli na krótko zwiędliście lub 
cierpieliście męki pragnienia, to nie dlatego, że zabrakło wam wody mojej łaski. Moje źródło miłości 
zawsze wylewa się na każdego ducha i serce jak życiodajna woda. Ale te ludzkie rośliny, obdarzone 
duchem, posiadają wolność woli, a wskutek złego używania tego cennego daru oddalają się od tej 
łaski Bożej, która jako jedyna może zbawić i wzmocnić duszę. Jakże różnisz się od roślin ziemi, które 
na swoim miejscu zawsze pokornie przyjmują to, czym obdarza je miłosierdzie Boże! 
14 Wy wszyscy myślicie, że już kochaliście w swoim życiu, ale powiadam wam: niektórzy naprawdę 
kochali, a inni pomylili namiętności i egoizm z miłością. 
15 Przez Jezusa dałem wam doskonałe pouczenie. Rozważajcie Moją drogę życia jako człowieka od 
narodzin do śmierci, a miłość objawi się wam w sposób żywy i doskonały. 
16 Nie proszę was, abyście byli jak Jezus, bo w Nim było coś, czego wy nie możecie osiągnąć: być 
doskonałym jak człowiek, ponieważ tym, który w Nim był, był sam Bóg w ograniczonej postaci. Ale 
nadal mówię ci, żebyś go naśladował. 
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17 Moje Prawo Wieczne zawsze mówiło wam o tej miłości. Powiedziałem wam w najwcześniejszych 
czasach: "Będziesz miłował Boga z całego serca swego i z całej duszy swojej" i "Kochaj bliźniego 
swego jak siebie samego". 
18 Później dałem wam te natchnione słowa: "Kochajcie braci i siostry, jak Ojciec was umiłował"; 
"Miłujcie się wzajemnie". 
19 W tym czasie objawiłem wam, że powinniście miłować Boga bardziej niż wszystkie rzeczy 
stworzone, że powinniście miłować Boga we wszystkim, co istnieje, i wszystko, co istnieje w Bogu. 
Abyście praktykowali miłosierdzie wobec bliźniego i miłosierdzie ponownie, abyście mogli oglądać 
Ojca w całej Jego chwale, bo miłosierdzie jest miłością. 
20 Człowiek nigdy nie był w stanie kochać mnie tak jak dzisiaj, poprzez duchową adorację, wolną od 
nieuczciwości. Czasy pogańskie i czasy niewiernych są teraz odległe. Bałwochwalstwo, które 
utrzymywało się we wszystkich kultach i we wszystkich czasach, stało się męczarnią dla dusz ze swoją 
zmysłowością i fałszywym przepychem. 
21 Wkrótce przyjdą pokolenia, które wprowadzą duchową cześć mojej Boskości we wszystkich 
krańcach ziemi. Kiedy ta forma kultu w końcu ustanowi wśród ludzi królestwo pokoju i światła, 
fanatyzm religijny zniknie wśród ludzi, ponieważ w uduchowieniu nie będzie już miejsca na 
namiętności, ani na ignorancję. 
22 Ponieważ nadal widzisz przed sobą długą drogę, nie zatrzymuj się i nie myśl, że nigdy nie 
osiągniesz celu. Idź naprzód, bo nawet nad straconą chwilą twoja dusza będzie później płakać. Kto ci 
powiedział, że cel jest na tym świecie? Kto was nauczył, że śmierć jest końcem, i że w tym momencie 
możecie osiągnąć moje Królestwo? 
23 Śmierć jest jak krótki sen, po którym, pod pieszczotą mojego światła, dusza obudzi się z nową siłą, 
jak gdyby na nowy dzień, który się dla niej zaczyna. 
24 Śmierć jest kluczem, który otwiera wam bramy więzienia, w którym byliście, gdy byliście związani z 
materią cielesną, i jest też kluczem, który otwiera wam bramy wieczności. 
25 Planeta ta, zamieniona w dolinę pokutną przez ludzkie niedoskonałości, była niewolą i wygnaniem 
dla duszy. 
26 Zaprawdę powiadam wam, życie na ziemi jest kolejnym stopniem na drabinie życia. Dlaczego nie 
pojmujesz jej w ten sposób, abyś mógł skorzystać z wszystkich jej lekcji? Powodem, dla którego wiele 
osób musi do niego wracać raz za razem, jest właśnie to: Ponieważ nie zrozumieli tego i nie 
skorzystali z poprzedniego życia. 
27 W ludziach jutra będzie tak wielkie uduchowienie i zrozumienie rozwoju, jaki musi osiągnąć ich 
dusza, że - gdy rozpocznie się ich agonia i będą o krok od śmierci cielesnej - oni sami i ci, którzy im w 
tej godzinie pomagają, będą patrzeć na tę chwilę jako na najpiękniejszą w całym ich ziemskim 
istnieniu, która będzie jakby zwieńczeniem owocnego i korzystnego życia, i będą mogli powiedzieć, 
jak ich Mistrz na krzyżu: "Wszystko się dokonało". 
28 Mówię do ciebie w ojcowskim tonie i w prostych słowach. Oczekiwaliście mojego nowego 
objawienia w tym czasie pełnym tajemnic i wielkie było wasze zdziwienie, gdy zobaczyliście prostotę 
moich nauk i pokorny sposób mówienia do was. 
29 Eliasz przyszedł jak promień światła w środku burzy, a za nim jego niewidzialne zastępy, jego 
wielkie legiony duchów światła, którzy idą za nim jak owce za pasterzem. Wytycza drogę dla tłumów, 
wyrywa cierniste krzewy po prawej i po lewej stronie, aby zrobić wyłom dla tych, którzy za Nim idą, i 
gromadzi dusze, które rozpoznają Jego głos jako głos pasterza, który doprowadzi je do Mnie w tym 
czasie. 
30 Czy zapomnieliście, że to owca Eliasza, który dał wam świadectwo o mojej obecności i zaprosił was 
do zjednoczenia się w płotku, a następnie do naśladowania szlaku pasterza? 
31 Wyrusz, człowieczeństwo, odkryj drogę, odkryj powód życia! Zjednoczcie się, ludzie z ludźmi, 
kochajcie się wzajemnie! Jak cienka jest przegroda, która oddziela jeden dom od drugiego, a jednak 
jak bardzo oddaleni są od siebie jego mieszkańcy! A na granicach waszych krajów - ileż to warunków 
żąda się tam, abyście przepuścili cudzoziemca! A jeśli czynicie to nawet między braćmi ludzkimi, to co 
dopiero czynicie z tymi, którzy są w innym życiu? Spuściliście zasłonę między nimi a sobą - jeśli nie z 
waszego zapomnienia, to z waszej niewiedzy, która jest jak gęsta mgła. 
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32 Gdy patrzę na mieszkańców tego świata, widzę, że wszystkie ludy znają Moje imię, że miliony ludzi 
mówią Moje słowa, ale zaprawdę, powiadam wam, nie widzę jednak miłości wśród ludzi! 
33 Wszystko, czego uczę was w tym czasie i co dzieje się na świecie, jest wyjaśnieniem i 
wypełnieniem objawienia, które dałem ludzkości przez Mojego Apostoła Jana, kiedy w czasie, gdy żył 
na wyspie Patmos, przeniosłem go w duchu na wyżyny niebios, na Boski plan, w bezmiar, aby 
pokazać mu poprzez alegorie początek i cel, Alfę i Omegę; a on zobaczył wydarzenia, które się 
wydarzyły, które się dzieją i te, które dopiero mają nadejść. 
34 Nie rozumiał wtedy nic z tego, ale mój głos powiedział mu: "Napisz, co zobaczysz i usłyszysz", więc 
napisał. Jan miał uczniów, którzy przeprawiali się przez morze w statkach i szukali go w jego 
odosobnieniu. Mężowie ci chętnie pytali tego, który był uczniem Jezusa, jaki był Mistrz, jakie były 
Jego słowa i cuda, a Jan, naśladując swego Mistrza w miłości i mądrości, zadziwiał ich swoimi 
słowami. Nawet gdy zbliżała się starość, gdy jego ciało było już pochylone przez czas, miał jeszcze 
dość siły, by świadczyć o swoim Mistrzu i mówić do swoich uczniów: "Miłujcie się wzajemnie". Gdy ci, 
którzy go szukali, zauważyli, że zbliża się dzień odejścia Jana, pragnąc posiąść całą mądrość, jaką 
zgromadził ten apostoł, prosili go, aby objawił im wszystko, czego nauczył się od swego Mistrza, lecz 
w odpowiedzi usłyszeli tylko to zdanie: "Miłujcie jedni drugich". 
35 Ci, którzy pytali z takim zapałem i zainteresowaniem, czuli się oszukani i myśleli, że starość 
wymazała słowa Chrystusa z jego pamięci. 
36 Mówię wam, że Jan nie zapomniał ani jednego z moich słów, ale że ze wszystkich moich nauk 
wymówił jako jedną kwintesencję tę naukę, która podsumowuje całe prawo: miłujcie się wzajemnie. 
37 Jakże nauka Mistrza, którego on tak miłował, mogła wypaść z pamięci tego tak umiłowanego 
ucznia? 
38 Czy wiecie, uczniowie tego czasu, że gdy nadejdzie rok 1950, ostatni z moich objawień, nie 
powiem wam zamiast wszelkiej nauki tylko: "Miłujcie się wzajemnie"? Wszystko na waszej drodze 
życia mówi wam o tej lekcji: drzewo, które rozpościera swoje liście, aby dać wam cień, kwiat, który 
zrzuca swoje płatki po tym, jak wdychaliście jego zapach, aby jego ofiarna śmierć stała się waszą 
rozkoszą. 
39 To jest droga, to dlatego powiedziałem wam, abyście kochali Boga we wszystkim, co stworzone i 
całe stworzenie w Bogu, bo we wszystkim jestem obecny i we wszystkim do was mówię. 
40 Widzę, że wszyscy ludzie są chorzy, czy to fizycznie, czy psychicznie. Wy, ludzie, w których słychać 
tylko nieustanny lament sumienia - szukajcie mnie jako źródła zdrowia, gdyż posiadam balsam, który 
leczy wszystkie dolegliwości. Ale żeby objawić Moją moc wśród was, trzeba, abyście mi pokazali serca 
wolne od plam. 
41 Masz pragnienie, abym okazał Moją moc i Moje cuda w twoim sposobie życia, a Ja jestem gotów ci 
tego udzielić. Skarbiec waszego Ojca czeka tylko na wasze przygotowanie, aby obsypać was 
zdrowiem, siłą i światłem. 
42 Dziś Moje Słowo was pielęgnuje, jest zarówno sianiem, jak i podlewaniem, a jutro, gdy nadejdzie 
właściwy czas, przyniosę żniwo miłości, złotą pszenicę Moich ziem. 
43 Czy zastanawiasz się, dlaczego ciągle poprawiam twoje błędy i niedoskonałości? Ja tylko 
wykorzeniam pokrzywy i inne chwasty, które wyrosły w waszych sercach i zdławiły wasze dobre 
uczucia. 
44 Ten czas jest na oczyszczenie. Nie tylko ludzie będą musieli zmyć swoje plamy w kryształowych 
wodach mojego sądu, ale istoty duchowe również podlegają temu oczyszczeniu. 
45 Wówczas, gdy ludzie będą wolni od wszelkiej zmazy, będą czuli, że ziemia zbliża się do nieba. Takie 
podejście stanie się duchowo i napełni cię pokojem, pewnością siebie i wiedzą. 
46 Uczniowie, jeśli w godzinach wolnych od pracy zaczniecie zgłębiać moje słowo, znajdziecie w jego 
istocie doskonały rozum i nieskończoną sprawiedliwość. Moje słowo pobudza ludzi do wzniosłego 
życia, do szczęśliwej egzystencji. Lecz podczas gdy dla was było konieczne, abym przemówił w tej 
formie, aby was obudzić, byli tacy ludzie, którzy nie potrzebowali cielesnej, słyszalnej manifestacji 
duchowej, aby obudzić ich do wypełnienia Mojego Prawa. 
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47 Intuicyjni spirytualiści, natchnieni, marzyciele, noszą mnie w swoich sercach nawet nie słysząc 
słowa, które do tej pory otrzymaliście. Oni byli w duchowej łączności ze swoim Mistrzem przez długi 
czas. 
48 Spotkasz ich na swojej drodze i będziesz zaskoczony ich wiedzą na temat mojej pracy. Oni też, gdy 
cię spotkają, będą zachwyceni widząc swoje pomysły i swoje poczynania potwierdzone, gdy usłyszą 
twoje świadectwo i wyjaśnienia. Nie powinni oni jednak odkrywać w waszych ideach, sposobach 
działania, praktykach religijnych czy w waszym życiu niczego, co zaprzecza duchowości mojej Nauki, 
gdyż wtedy odwrócą się od waszej drogi z rozczarowaniem w sercu. Czuwajcie i módlcie się, 
uczniowie, abyście mogli zrozumieć moją naukę i zastosować ją w swoim życiu z taką samą 
szczerością, z jaką ją przyjęliście. Wtedy będzie wielka radość w waszych sercach, gdy spotkacie się z 
tymi, których nazwałem intuicyjnymi spirytystami. Razem utworzycie na świecie silną wspólnotę, 
która swoją modlitwą, gorliwością w wypełnianiu Prawa, prostotą w prowadzeniu życia i miłością 
bliźniego nauczy ludzkość prawdziwego kultu Bożego i wskaże jej drogę dobrej woli, aby mogła żyć w 
pokoju na ziemi. 
49 W pokorze swojej modlitwy mówisz do mnie: "Panie, jeśli jesteś Najwyższym Stwórcą, a ponadto 
naszym Ojcem, uczyń z nami to, co jest Ci miłe. Jeżeli wolą Twoją jest, aby ból nużył nasze serca, 
uczyń nam to, co Twoja wola przewidziała. Jeśli chcesz, abyśmy się oczyścili, zanim powierzysz nam 
jakieś zadanie, niech się stanie tak, jak Ty to postanowiłeś." 
50 Niewielu jest takich, którzy mówią do Mnie w ten sposób, ale Ja korzystam z nich, aby dać wam 
przykład, jak powinna wyglądać wasza gotowość i uległość wobec poleceń Ojca. Ale daję wam 
wszystkie Moje pouczenia, abyście stali się równie pokorni i posłuszni. 
51 Czasami moje słowo będzie wydawać się wam pełne wyroku i będzie dotykać wrażliwości tych, 
którzy go słuchają. Ale zawsze znajdziesz go nasyconego boską istotą, wielką łagodnością i 
nieskończonym miłosierdziem, co sprawi, że zawsze będziesz go słuchał z zachwytem i 
zainteresowaniem. 
52 Gdyby Moje słowo miało cię przytłoczyć, nie byłbyś w stanie go pojąć. Chcę jednak, abyście 
rozważali boskie nauki, których was uczę; bo kto studiuje, ten sam się inspiruje, a kto jest 
inspirowany boską miłością, ten już jest moim uczniem. 
53 O uczniowie spirytualistyczni, nie obawiajcie się wypełnienia waszego zadania, gdyż nie jest ono 
trudne do wykonania. Z mądrością prowadzę was po ścieżce, abyście się nie potknęli, aby nikt nie 
zbłądził. Ale nie myślcie, że jest ona usłana różami, bo przygotowuję wam drogę - nie, znajdziecie na 
niej cierniste krzewy i próby. 
54 Mówię do was: Ktokolwiek chce podążać za mną lub mnie odnaleźć, musi przedkładać drogę 
poświęcenia i wyrzeczenia nad drogę niezdrowych przyjemności i niecnych namiętności. W ten 
pierwszy sposób bowiem będziesz mógł znaleźć rozkosze, które dodadzą ci sił i otuchy, a w ten drugi - 
bardzo bolesne upadki. Mój Boski ślad, mój ślad miłości, znajdziecie zawsze na drodze zdobywania 
siebie, poświęcenia, miłości i pokory. 
55 Ludzie są jak dzieci, które nie zastanawiają się nad konsekwencjami swoich czynów i dlatego nie 
rozumieją, że przeszkoda, którą napotykają na swojej drodze, jest tylko przeszkodą postawioną przez 
Mistrza, aby zatrzymać ich bezsensowny bieg lub uchronić ich przed podjęciem błędnej decyzji. 
56 Chcę, abyście teraz zachowali się jak dorośli, abyście rozważyli wasze uczynki, abyście ważyli 
wasze słowa. To jest sposób na wniesienie mądrości i sprawiedliwości do waszego życia. Ponadto 
należy zastanowić się nad faktem, że życie jest ogromną i nieustanną próbą dla ducha. 
57 Na mojej drodze nikt nie ginie, a chociaż zdarzają się sytuacje, kiedy człowiek zostaje pokonany 
przez ciężar krzyża, to jednak wyższa siła podnosi go i dodaje mu otuchy. Ta moc wypływa z wiary. 
58 Błogosławieni uczniowie, mówię wam szczerze, że Dobra Nowina Mojego Słowa dotarłaby już do 
wielu serc, gdyby ten lud zastosował się do Mojego polecenia. Przykładem uczynków w waszym życiu 
dacie największe świadectwo prawdzie Mojej nauki. 
59 Niech nikt nie myśli, że ci, którzy są obecni, są przeznaczeni do robienia wszystkiego. Nie, ludzie, 
każde pokolenie otrzymuje zlecenie na wykonanie części mojej pracy. 
60 Uczyńcie wasze serca naczyniami i dopilnujcie, aby Jego miłość w odpowiednim czasie rozlała się 
w sercach waszych bliźnich. Nie stwarzajcie jednak przeszkód, które opóźniałyby lub 
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uniemożliwiałyby rozpowszechnianie mojej Nauki, gdyż z wielkim bólem fizycznym lub duchowym 
musielibyście je usunąć. 
61 Spraw, aby twoi bliźni odczuli wszystko, co moje dzieło zawiera w sobie jako zbawienie i dobro. 
Mówię wam, że każdy, komu pozwolicie odczuć emanujący z niego boski wpływ, będzie błogosławił 
moje słowo. 
62 Udzielę wam, abyście czynili waszym bliźnim to, co Ja wam uczyniłem; bo jeśli moje słowo czyniło 
cuda, wy również nosicie je w waszych sercach i to samo słowo będziecie przekazywać waszym 
bliźnim. 
63 Tak jak Ja uczyniłem was zdrowymi na duszy i ciele, przywróciłem wam pokój, sprawiłem, że w 
waszych sercach zrodziła się wiara i ocaliłem was od zguby, tak i wy powinniście czynić wszystkim, 
którzy tego potrzebują. Ale muszę wam zaznaczyć, że Moje Słowo czyni te cuda tylko wtedy, gdy 
naprawdę czujecie je wcześniej w waszych sercach, tak jak czuje je wasz Ojciec, gdy wam je daje. 
64 Jeśli chcesz poznać podnoszące na duchu działanie i moc mojego słowa, przynieś je do ręki, a 
często będziesz zdumiony. Jeśli jednak zachowasz ją w swoim sercu tylko po to, by cieszyć się nią 
samemu, będziesz jak bogaty skąpiec, który nie wie, co posiada, ani jaka jest wartość jego majątku. 
Posiadanie, bo jego skarbem jest martwa fortuna. 
65 Naucz się łowić serca, uzdrawiać chorych i prowadzić dusze w burzach tego życia. Uduchowiajcie 
siebie, a znajdziecie w tym siłę, która pozwoli wam przetrwać próby ze spokojem i pewnością siebie. 
To uduchowienie znajdzie odzwierciedlenie w waszym materialnym życiu i będzie pokarmem, 
uzdrawiającym balsamem i pochodnią, która oświetla waszą drogę. 
66 Zdarzy się, że chleba na stole w waszym domu będzie mało, a wasze ciało nie będzie odczuwać 
głodu i wasze siły nie będą malały. Będą dni bólu i utrapienia, kiedy zarazy będą pustoszyć miasta, a 
tam, gdzie nie ma lekarza i nie można polegać na lekarstwach, objawi się mój niewidzialny balsam, 
który zstąpi w chwili modlitwy moich dzieci. Ale musicie zdobyć zasługi, zanim nadejdą dni 
spustoszenia, abyście wtedy, zamiast zajmować się własnym bólem, mogli ulżyć bliźnim. 
67 Zapalcie lampy wiary w sercach waszych bliźnich, nauczcie ich wymawiać moje imię ze czcią, 
pielęgnować moją naukę i modlić się w duchu. Pamiętaj, że człowiek nie żyje samym chlebem, ale 
także przez każde słowo, które pochodzi od Pana. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 168  
 
1 Przyjdźcie i ugasić pragnienie w mojej miłości, otrząśnijcie się ze zmęczenia, wędrowcy. Przynoszę 
wam dar w moim Słowie, który jest lekcją dla was. Nawet jeśli przychodzicie do Mnie bez zasług, 
chętnie powierzam wam zadania w Moim Dziele, abyście mogli czuć się dziećmi Pana i braćmi 
wszystkich ludzi. 
2 Wasze dary, które są wrodzonymi cechami ducha, przejawią się w sposób nieznany tej ludzkości i 
nikt nie będzie mógł wam powiedzieć, że je ukradliście lub sprzeniewierzyliście. Później ludzie ci będą 
uważani za pionierów czasu uduchowienia. 
3 Legion istot duchowych został wysłany na waszą pomoc, abyście mogli zjednoczyć się w tej misji. Te 
byty będą was zachęcać, inspirować i przywracać do życia, gdy się potkniecie, a gdy wasza ścieżka jest 
otoczona przez istoty ciemności, wskażą wam drogę do przekazania im światła, które ich oświeci i 
uwolni od ich zamętu. Światło waszych aniołów stróżów będzie was oświetlać, abyście mogli 
rozeznać drogę i odkryć pułapki. 
4 Studiujcie i pojmujcie moje nauki, abyście mogli je realizować w niezafałszowanej postaci, wtedy 
nikt nie będzie was mylił z fałszywymi naukami zaczerpniętymi z tego, co duchowe, aby stworzyć 
nauki, doktryny i filozofie. Będziecie wśród ludzi wykształconych, będziecie pytani i wystawiani na 
próbę, ale nie stracicie odwagi, bo będziecie czuli, że moja troskliwa miłość was wspiera. zrozum, że 
musisz uważnie strzec klejnotu, który umieściłem w twoim duchu, i nie mieszać go z bezużyteczną 
wiedzą, ani nie sprzedawać za korzyści materialne; umieściłem go w twoim sercu i nie stracisz 
odwagi, ponieważ poczujesz, że Moja troskliwa miłość cię wspiera 
5 Zbliża się czas, kiedy każde oko będzie gotowe na oglądanie Mojej Obecności. Wtedy wyruszycie 
jako Moi ambasadorowie i będziecie świadkami tego, jak Ja się wam objawiam, aby obudzić każdą 
duszę z letargu. będziecie prorokami, którzy obwieszczą światu nawiedzenia, które muszą nadejść, i 
epokę, która poprzedzi te wydarzenia; będziecie prorokami, którzy obwieszczą światu nawiedzenia, 
które muszą nadejść, i epokę, która poprzedzi te wydarzenia 
6 Czy widzisz, jak dzisiejsi ludzie egoistycznie dążą do satysfakcji, które przynosi im życie ludzkie, nie 
troszcząc się o przyszłość ich dusz? Zaprawdę, powiadam wam, w sercu potrzebują mojej miłości, a 
pokarm, który tak długo czekał na nich na moim stole, będzie nadal pokarmem tych, którzy wcześniej 
patrzyli na nich obojętnie. 
7 Czekajcie aż do końca, uczniowie, nie bądźcie smutni, gdy wy, wzgardzeni przez waszych bliźnich, 
przychodzicie do mnie. Wynagrodzę twoją wiarę i dam ci sprawiedliwość, aby na twej twarzy 
zajaśniał wreszcie uśmiech zwycięstwa. Zaświeci światło, ciemność odejdzie i rozpocznie się 
odbudowa, aby na fundamencie pokoju i sprawiedliwości powstała świątynia, w której ludzkość 
będzie czcić swego Stwórcę poprzez życie będące kultem miłości, uduchowienia i szacunku dla Praw, 
które Ojciec ustanowił dla swoich dzieci. 
8 Światło mojego Ducha jest z tobą. Nie widzicie tego swoimi fizycznymi oczami, ale czujecie jak 
świeci w waszych umysłach. 
9 Duch Ojca jest niewidzialny, ale objawia się w nieskończonej liczbie form. Cały wszechświat jest 
tylko materialną manifestacją Boskości. Wszystko, co zostało stworzone, jest odbiciem Prawdy. 
10 Otoczyłem istnienie istot duchowych, które są dziećmi mojej Boskości, w zależności od miejsca, 
które zamieszkują, szeregiem form życia, w których umieściłem mądrość, piękno, żywotność i dobre 
usposobienie, aby dać każdemu z tych domów najbardziej widoczny dowód mojego istnienia i 
wyobrażenie o mojej mocy. Zwracam wam uwagę, że sens życia polega na kochaniu, na poznawaniu, 
na posiadaniu prawdy. 
11 Mówię wam: Kto nie kocha, kto nie przejawia swojej miłości w najwyższej formie i z absolutną 
szczerością, ten nie będzie miał prawdziwej wiedzy i będzie posiadał bardzo niewiele. Natomiast ten, 
kto kocha całą swoją duszą i wszystkimi siłami, które zostały mu dane, będzie nosił w sobie światło 
mądrości i będzie czuł, że jest w rzeczywistości właścicielem wszystkiego, co go otacza; bo to, co 
należy do Ojca, jest także własnością Jego dzieci. 
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12 Obecnie wyjaśniam wam to, co powiedziałem wam w Drugiej Erze, a czego nie zrozumieliście, i 
ujawniam wam w najbardziej przejrzysty sposób, zgodnie z waszym obecnym rozwojem duchowym, 
to, czego wam wtedy nie przekazałem. 
13 Przy pewnej okazji powiedziałem do tłumów słuchaczy: "Mam wam jeszcze wiele rzeczy do 
powiedzenia, ale nie mówię ich teraz, bo byście ich nie zrozumieli." Teraz, kiedy Mój głos jest na 
nowo słyszany na świecie, mówię wam: To jest ten czas, kiedy możesz zrozumieć, co wtedy 
ukrywałem. Posłuchaj i zastanów się nad tym. 
14 Ojciec jest Stwórcą, jest źródłem wszelkiej prawdy i życia. Aby jednak móc cieszyć się Jego 
dziełem, potrzebne było istnienie istot posiadających ducha, które powinny cieszyć się wraz z Nim 
wszystkim, co pochodziło z Jego Boskiego Miłosierdzia; które ponadto powinny mieć pełną wiedzę o 
Jego istnieniu i które powinny przyjąć miłość swego Ojca, a także umieć Go kochać. 
15 Wyjaśniłem wam już, co było przyczyną, która odwiodła ludzkość od wypełnienia prawa miłości, 
do którego ich przyłożyłem, chociaż człowiek jest (wewnętrznie) oświecony światłem swego 
sumienia. Powiedziałem wam również, że ta aberracja, która spowodowała tak wiele ludzkich błędów 
i grzechów, spowodowała, że Ojciec wysłał na świat swoje Słowo, aby dać wam największy dowód 
swojej nieskończonej miłości, kiedy stał się człowiekiem i wskazał wam drogę, która pozwoli wam 
uzyskać wasze zbawienie. 
16 Dziś, wiele wieków od tego wydarzenia, mówię wam, że chociaż przelałem Moją Krew za całą 
ludzkość, tylko ci, którzy poszli drogą, której nauczał was Jezus, mogli uzyskać zbawienie dla swoich 
dusz, podczas gdy wszyscy ci, którzy pozostali w niewiedzy, w swoim fanatyzmie, w swoich błędach 
lub w grzechu, nie są jeszcze zbawieni. 
17 Mówię wam, nawet gdybym stał się człowiekiem tysiąc razy i umarł tysiąc razy na krzyżu, tak 
długo, jak ludzie nie powstanie, aby pójść za mną, nie uzyskają zbawienia swoich dusz. To nie mój 
krzyż ma cię odkupić, ale twój. Ja niosłem swoje na swoich barkach i umarłem jako człowiek, i od tej 
chwili byłem na łonie Ojca. Macie iść za Mną w cichości i w miłości, niosąc swój krzyż na ramionach z 
prawdziwą pokorą, aż osiągniecie ostateczny cel waszej misji, aby być potem na równi z Ojcem. 
18 Dążeniem wielu jest poznanie Boga, ale nie osiągnęli oni realizacji tego dążenia, ponieważ nie 
szukali Mnie tam, gdzie rzeczywiście przebywam - w duchu. Aby mnie poznać, muszą najpierw 
poznać samych siebie. 
19 Dziś stoję przy wszystkich Moich dzieciach. Niektórym pomogę nieść ich krzyż, aby wkrótce mogli 
wejść na górę, na której szczycie czeka na nich Ojciec. innym otworzę oczy i dam im jasność i wzrok, 
aby mogli Mnie zobaczyć, a jeszcze innych nauczę zanurzać się w ich wewnętrzną istotę, aby mogli 
odkryć w najwznioślejszej części swego jestestwa dziedzictwo, o którego posiadaniu wcześniej nie 
mogli marzyć. Wtedy wiele z idealistycznych dążeń stanie się rzeczywistością, a harmonia zajaśnieje u 
wszystkich, którzy są dobrej woli. Boskie światło weźmie w pełne posiadanie te dusze, które nie 
stawiają oporu wobec poznania prawdy. 
20 Nie dziwcie się, że wam powiedziałem, iż to wasz krzyż musi was odkupić, bo przez to chciałem 
wam powiedzieć, że przez Mój Boski Przykład zostawiłem w każdym sercu Odkupiciela, który kieruje 
waszymi krokami i ostatecznie was odkupi; zostawiłem w waszych sercach Odkupiciela, który kieruje 
waszymi krokami i ostatecznie was odkupi; zostawiłem w waszych sercach Odkupiciela, który kieruje 
waszymi krokami i ostatecznie was odkupi 
21 Wsłuchaj się w mój głos w twoim sumieniu i powiedz mi, czy moje słowo nie było w nim 
wyczuwalne przez całe twoje istnienie i czy ten wpływ nie daje się odczuć najmocniej w chwilach, gdy 
uderza cię próba. 
22 Naruszyłbym sprawiedliwość i doskonałość, gdybym przyjął cię, splamioną, do Mojego Królestwa 
bez oczyszczenia twego ducha przez twoje zadośćuczynienie. Jaką miałbyś zasługę, gdybyś otrzymał 
wszelkie błogosławieństwo tylko przez Moją ofiarną śmierć? 
23 Mówię wam to, abyście się zastanowili, aby was obudzić z letargu i zaprosić was do przyjścia do 
Mnie, dlatego wzywam was nieustannie. 
24 Przyjdź, ludu wybrany, i odpocznij od twego trudu, bo ofiaruję ci dziś, jak zawsze, Moją miłość. 
otwórzcie wasze serca i pozwólcie mi uleczyć ranę, która sprawiała, że cierpieliście tak długo, nie 
zauważając tego przez waszych bliźnich Dlaczego boisz się przyszłości, skoro wiesz, że jestem blisko 
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ciebie? Patrzę w was i wiem, że wciąż rośniecie słabi w próbach i z lękiem wzywacie Eliasza i mnie, 
Mistrza, ponieważ czujecie, że giniecie. lecz powiadam ci, że nie pozwolę ci upaść, że Eliasz jest 
mocną laską, która cię podtrzymuje, że każdemu z Moich dzieci wyznaczyłem słuszne przeznaczenie, 
a próby ukształtują twoją duszę i przybliżą ją do Mnie 
25 Jestem poza czasem i daję wam ten skarb, abyście mogli go używać dla waszego duchowego 
postępu. Ja jestem waszym Mistrzem, który uczy was przez całe wasze życie. Przeznaczeniem 
człowieka nie jest cierpienie. Nie posłałem was, abyście cierpieli, lecz abyście się doskonalili, abyście 
mogli przyjść do Mnie. W każdej chwili dałem wam poznać Moją wolę. Po raz trzeci uczę was teraz 
tak, jak wam obiecałem. 
26 Przybyliście z różnych miejsc na ziemi, aby słuchać Mojego słowa, pokonując przeszkody na waszej 
drodze. Wasza miłość była większa niż przeszkody, które napotkaliście na swojej drodze i odnieśliście 
sukces w swoich wysiłkach. Dziś dziękujesz mi za to, co ci dałem, a w mojej miłości czujesz się 
bezpiecznie. 
27 Zachęciłem cię, bo uwierzyłeś i pozostałeś wytrwały w mojej nauce. Zrozumieliście, że świat nie 
może dać wam pokoju i odwracacie się od niego, aby poświęcić ten czas na studiowanie mojego 
słowa. 
28 Poczuj mój pokój i świeżość drzewa. Ten dom nie jest drzewem, o którym do was mówię, ale 
moim Duchem pełnym miłosierdzia i miłości do wszystkich moich dzieci. Jakże często płaczesz na 
myśl, że jest wielu, którzy łakną i pragną tego miłosierdzia, a ból z tego powodu wypełnia twoje serce. 
Ale mówię ci: Jeśli chcecie, aby moje słowo dotarło do wszystkich waszych bliźnich, przygotujcie się i 
bądźcie ambasadorami dobrej woli. Mówię wam, wszyscy będą zbawieni, ani jedna dusza nie będzie 
zgubiona, a wszyscy - niektórzy na tym świecie, a pozostali na innych płaszczyznach życia - będą mnie 
kochać i uznawać. 
29 Z powodu nieposłuszeństwa świata, mój duch jest smutny. Nawet ci, którzy mnie wysłuchali, 
słabną, a ja nie chcę, aby po tym czasie łask nastąpił kolejny czas bólu. 
30 Jeśli po tym, jak do was przemówiłem, szukacie dla waszej przyjemności nauk w wybranym języku 
i gardzicie Moim słowem, bo jest proste, to dlatego, że go nie zgłębiliście, bo nie zrozumieliście nauki, 
która uczy was wszystkiego, czego potrzebujecie, by żyć według Moich praw, odsłaniając wam 
tajemnice, których człowiek nie był w stanie zgłębić. 
31 Czuliście się zobowiązani do modlitwy i pomocy nie tylko waszym ziemskim braciom i siostrom, ale 
także tym, którzy żyją już w innych regionach, i to do nich dotarła wasza miłość. Nie wiecie, jak wiele 
pociechy otrzymały te zapomniane istoty. Oni poznali dzięki waszej miłości i wstawiennictwu moich 
pracowników w tym czasie. 
32 Nie przyszedłem zaskoczyć świata nowymi naukami. Wszystko, czego was uczę, oznajmiłem wam 
od początku czasów. Przygotowałem was na przyjęcie Mojego słowa, które będę wam przekazywał 
poprzez nosicieli głosu, a później z ducha na ducha. Tylko wtedy rozpoznacie mnie naprawdę, gdy 
zjednoczeni ze mną, otrzymacie istotę tego owocu życia. A ci, którzy oceniali to objawienie jako 
niedoskonałe, będą wtedy wiedzieli, że było ono pierwszym krokiem w rozmowie Ojca z Jego dziećmi, 
i uznają je za słuszne i doskonałe. 
33 Podziękujcie Mi i podziękujcie waszej Matce za dobrodziejstwa, które wam okazała. Ona jest 
waszym przewodnikiem, pomocnikiem dziewic, pielęgniarką dziecięcych serc i zachętą dla mężczyzn 
w ich walce o byt. 
34 Otwórz swoje serce i pozwól Mi w nim być. Podążaj moimi śladami, które są głęboko odciśnięte, 
abyś nigdy z nich nie zboczył. Chcę, abyś i ty pozostawił głęboki ślad swoich kroków. Z każdego 
punktu, w którym się znajdujecie, będziecie mogli rozpoznać szczyt góry jako cel waszego 
przeznaczenia. Skieruj swój wzrok ku górze, abyś mógł go zobaczyć i nie zbaczać z drogi. 
35 Daję wam w tym czasie, na pustkowiu, chleb do jedzenia, który obiecałem wam w dawnych 
czasach. dotarłeś w końcu do drzewa, którego szukałeś. drzewo to Ja, który czekałem na ciebie, aby 
dać ci cień i ofiarować ci Moje owoce; Ja jestem tym, który czeka na ciebie; Ja jestem tym, który 
czeka na ciebie, aby dać ci cień i ofiarować ci Moje owoce Oczy waszego ducha zostały otwarte, 
widzicie teraz cuda i prawdy. Błogosławieni jesteście, którzy spożywając ten chleb, myślicie o tych, 
którzy go jeszcze nie spożywali. Módlcie się za nich, ale nie smućcie się, bo ręka Eliasza również 
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chwyci ich, aby nieść ich na swoich ramionach, jak gdyby byli owcami. Oto moje ramiona, które są jak 
kołyska, w której twoja dusza będzie wzrastać z pomocą moich rad, a także opieki Maryi, twojej 
Niebieskiej Matki. 
36 Twoje serce musi być wrażliwe i czułość miłości musi wejść do twojej duszy, abyś mogła wykonać 
zadanie, które ci wyznaczyłem. Pamiętajcie, że zadanie to nie ogranicza się do niesienia pociechy 
cierpiącym na ziemi, ale że musicie również przeniknąć, za pomocą modlitwy, do obszaru 
niewidzialnego, do zaświatów, gdzie również panuje ból, nędza i zamęt, abyście w ich 
zadośćuczynieniu mogli dać odrobinę współczucia i miłości tym, którzy tworzą wielkie masy 
potrzebujących i którzy tak wiele od was oczekują. Poczujcie ich wokół siebie, kiedy się za nich 
modlicie, uczyńcie ich ból waszym, kochajcie ich bez zastrzeżeń, bez oporów, ponieważ nawet jako 
splamieni są nadal moimi dziećmi i nadal waszymi braćmi i siostrami. 
37 W tym czasie zobaczycie, jak rozwijają się wasze duchowe dary i zdolności. Światło szóstej pieczęci 
oświeci was, a światło siódmej pieczęci oświeci całą ziemię na końcu waszej ewolucji. 
38 Od jednego objawienia do drugiego, zawsze pozwalałem, aby upłynął pewien czas. Nie możecie 
powiedzieć, że Moje objawienie w tej epoce było dla was zaskoczeniem lub że nie jesteście w stanie 
go zrozumieć. Widzisz, teraz kształcę cię i mówię do ciebie przez ludzki organ rozumu; później 
będziesz musiała dążyć do dialogu z Moim Duchem przez twój. Wtedy nastanie czas Moich nowych i 
wielkich cudów. Dlaczego mówię do ciebie w ten sposób? - Ponieważ chcę, abyście przyzwyczaili się 
do myśli, że to słowo nie będzie już słyszane i że będziecie musieli uduchowić siebie, aby być silnymi. 
Te manifestacje nosicieli głosu zakończą się i wtedy będzie żałoba wśród Mojego ludu, a ci, którzy 
najbardziej wątpili i ranili nosiciela głosu, będą wylewać najwięcej łez. 
39 Wtedy poznacie Mnie lepiej, wtedy zrozumiecie, że postawiłem was na początku drogi i użyłem 
ludzkiego pośrednika, aby objawić Moją Wolę, jako kolejny stopień na drabinie waszej duchowej 
ewolucji. Chciałem, aby głos Maryi był równie słyszalny w tej formie, abyście mogli usłyszeć Jej 
łaskawy głos i nadal być tym ludem maryjnym, który nie ofiarowując Jej kwiatów z ogrodów, które 
uprawiacie na ziemi, umie zbierać na łąkach i w ogrodach serc i dusz wonne kwiaty, które cnota 
wznosi, aby je Jej poświęcić. Żaden zapach nie jest lepszy od tego, który wznosi się z serca, bo dotrze 
do serca waszej Matki. Maryja jest latarnią matczynego światła. Błogosławiony ten, kto nigdy nie traci 
nadziei na zakotwiczenie, opromieniony tą zbawczą latarnią. 
40 Przyjdźcie, umiłowani uczniowie, i przyjąć chrzest duchowy. Czułeś się martwy w duchu, ale 
zostałeś wskrzeszony. 
41 Wiele mówiłem do was o darach Ducha, bo to jest czas, abyście poznali, kim jesteście, po co tu 
przyszliście i jaka przyszłość was czeka. 
42 Ta wiedza oświeciła twój umysł; bo nawet jeśli twoja pamięć nie jest w stanie zachować 
wszystkich moich słów, twój duch zachowuje ich istotę, a kiedy nadchodzi czas, przypomina je 
umysłowi z tą samą jasnością, z jaką zostały usłyszane. Dlatego jesteście odpowiedzialni za wszystko, 
co wam przekazuję. 
43 Czasami wydaje ci się, że nie posiadasz i nie zachowujesz w pamięci niczego z Mojej nauki, co 
powoduje, że twoje serce czuje się zbyt słabe, by walczyć. Ale Mistrz cię pyta: Jaki jest owoc ziarna, 
które zasadziłem w tobie? - Wszystkie dzieła, które wykonujecie inspirowane Moją nauką; szczęście, 
które odczuwacie wiedząc, że Moja łaska was dotknęła; i wytrwałość w walce tych, którzy wszędzie 
szerzą światło prawdy. 
44 Chcę, abyście w ten sposób pracowali, aby moje słowo zakwitło i przyniosło owoc we wszystkich. 
45 Nie jestem jedyną osobą, która tego od ciebie oczekuje. Na ziemi jest tak wielu, którzy oczekują 
ponownego pojawienia się moich posłańców i apostołów, a także w duchowej dolinie są istoty, które 
z utęsknieniem oczekują waszego spełnienia w moim prawie. Świat duchowy szuka bowiem komunii i 
harmonii ze światem materialnym: niektórym daje odczuć swoją sympatię, innym ból, a wielu rozpala 
światło sumienia. 
46 Oni są blisko was, a wasza wiara sprawi, że będzie więcej światła w tych, którzy go potrzebują, i 
więcej radości w tych, którzy was kochają. 
47 Prawdziwy spirytysta będzie się modlił codziennie za cierpiące dusze w zaświatach. 
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48 Moja nauka ma na celu oświecenie ludzkiego umysłu. Ale nie bądźcie zaskoczeni sposobem, w jaki 
przyszedłem do was w tym czasie; nie bądźcie przez to zdezorientowani, ani nie przyzwyczajajcie się 
do tego. Kiedy moje Boskie Światło spotyka się z umysłem człowieka, który służy mi jako rzecznik, 
kondensuje się w wibracje, które przekształcają się w słowa mądrości i miłości. Ileż to stopni drabiny 
niebios musi zejść mój duch, aby dotrzeć do Ciebie w tej postaci! Powinienem również wysłać do was 
moje duchowe istoty światła, żeby udzieliły wam dalszych wyjaśnień moich nauk. 
49 Nie osądzaj nosiciela głosu z nadmierną surowością, gdyż każdy człowiek jest omylny i daleki od 
doskonałości. Ale jeśli chcesz ocenić znaczenie lub istotę słowa, które wychodzi z jego ust, zrób to, bo 
tam znajdziesz moją obecność, moją doskonałość. 
50 Istota, smak, czy treść tego słowa jest taka sama jak słowo, które Jezus dał wam w Drugiej Erze. 
Forma może być zmienna, w zależności od przygotowania i natchnienia głosiciela, ale nie treść 
merytoryczna. 
51 Umysł człowieka jest ograniczony i sięga tylko do pewnego punktu. Do tego czasu moja Boskość 
musi zejść do was z miłości, aby ustanowić połączenie między człowiekiem a Bogiem. 
52 Ten czas musiał nadejść, ponieważ ewolucja duchowa nie zatrzymuje się, a tym bardziej Mistrz w 
swoich naukach. Dlatego żądam odnowy i czystości od Moich sług, bo gdyby mózg tych, przez których 
mówię do was, nie był czysty, objawienie byłoby niedoskonałe. 
53 Odrzućcie wszelką niedoskonałość, abyście nie popadli w zwątpienie lub błąd. Uczniowie moi 
bowiem mają widzieć jasno to, co pozostali widzą tylko w sposób zawoalowany. 
54 Moje miłosierne słowo jest kluczem, który otwiera wasze serca. Posłałem twoją duszę na ziemię - 
nie po to, aby poniosła karę, ale aby spełniła zadośćuczynienie. Ale to zadośćuczynienie nie będzie 
bolesne, jeśli weźmiesz krzyż miłości bliźniego i razem z nim wejdziesz na szczyt, gdzie czeka na ciebie 
miłość twojego Ojca. Jeśli obawiasz się potępienia lub kary wiecznego ognia z powodu swoich 
przewinień, jesteś w błędzie. Chociaż spodziewaliście się cierpieć tylko gorycz pokuty, posłałem was 
na świat, abyście mogli usłyszeć Moje słowo i w ten sposób stać się rybakami dusz. Jakże odmienione 
będą wasze dusze, które powrócą do Zaświatów po raz ostatni! Przyszli skruszony, bojaźliwy, bez 
zasług. Teraz mogą powrócić uśmiechnięci, a ich wewnętrzne podniesienie wprowadzi ich do światła 
mojego Królestwa. Kto ośmieliłby się zamienić ten krzyż miłości na ciężkie brzemię bólu, jaki sprawia 
nieposłuszeństwo? Ilu z nich powierzyłem urząd kierowniczy, aby mogli zebrać owoce, których nie 
zebrali w innym życiu! Czy którykolwiek z nich mógłby twierdzić, że zdobył to stanowisko dzięki 
zasługom? To zadanie jest tak delikatne i wymagające, że tylko moja miłość mogłaby je nadać. 
55 Wykorzystajcie ten czas, jakby to była ostatnia okazja, aby przyjść do mnie, abyście mogli się 
wysilić w wypełnianiu waszej misji. Pracuj bezinteresownie, nie oczekując nagrody za swoje usługi dla 
ludzkości na tym świecie, bo byłoby smutne dla twojej duszy, aby przyjść do obecności swojego Ojca 
po dniu pracy i uświadomić sobie, że jego praca była bezowocna. 
56 Starajcie się, aby wasze uczynki były godne, aby służyły za przykład innym. Wtedy słusznie 
zostaniecie porównani do czystego lustra, w którym wasi bliźni mogą się przejrzeć, aby poprawić 
swoje błędy. Wasza dusza już poświęciła swoje ziemskie istnienie w innych życiach na rozkoszowanie 
się ziemskimi przyjemnościami. Poświęćcie teraz część swojego czasu na wypełnianie swoich 
duchowych obowiązków. W ten sposób wasza dusza będzie wznosić się bez konieczności porzucania 
waszych ludzkich obowiązków. 
57 Kim byłeś przed tym życiem? Kim jesteś w teraźniejszości i kim będziesz w przyszłości? Są to 
tajemnice, na które tylko Boski Sędzia wie, jak odpowiedzieć. Na razie wystarczy, żebyście zrozumieli 
prawdziwe znaczenie Prawa Reinkarnacji, które ujawniłem wam jako wyższą prawdę. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 



160 
 

Instrukcja 169  
 
1 Moje spojrzenie wchodzi do twojego serca. Niech to będzie w was jak pszenica w żyznej glebie. 
Gdybym miał was osądzać w tej chwili, powiedziałbym wam, że wasze narzędzia do uprawy pól 
zardzewiały przez bezczynność, że broń leży porzucona, że ukryliście ziarno i wysuszyliście źródła 
wody żywej. 
2 Lecz dziś przyjmę tylko wasze smutki. Narzekacie i cierpicie i przypisujecie cały swój ból Mojej 
Sprawiedliwości i nie zdajecie sobie sprawy, że jesteście odpowiedzialni za swoje potknięcia. bo 
zamiast powstać z zapałem do walki, położyliście się spać w cieniu potężnego drzewa. 
3 To cię smuci, że Ojciec powinien w ten sposób mówić do ciebie. Ale dlaczego się wstydzisz? Czy 
brakowało ci instrukcji? Czy nie mieliście Mistrza wśród was? Tylko wtedy, gdy słyszycie moje 
wyrzuty, pozwalacie, aby wasze sumienie mówiło wam o waszych uchybieniach, i tylko wtedy 
przypominacie sobie, że nie potrafiliście się zjednoczyć między sobą, jak wam nakazał Ojciec. 
pamiętajcie, że wielkie wojny mają dopiero nadejść i że jeśli nie będziecie siać Moich nasion miłości i 
miłosierdzia, aby osiągnąć pokój wśród waszych bliźnich, otworzą się drzwi, przez które wejdą wojny, 
zarazy, głód i śmierć; powiedziałem wam, że nie pozwolę wam siać Moich nasion miłości i 
miłosierdzia, ale abyście siali Moje nasiona miłości i miłosierdzia, aby osiągnąć pokój wśród waszych 
bliźnich 
4 Powiedziałem wam, że nie przyszedłem do was jako sędzia, choć mógłbym was osądzić. dlaczego 
więc zajmujesz Moje miejsce jako Sędzia, aby osądzać uczynki swoich bliźnich? Czy uważasz, że jesteś 
doskonały i nieomylny? 
5 Nie naruszaj mojego prawa, nie interpretuj błędnie moich nauk, nie rób swojej woli. 
6 Zaprawdę powiadam wam: Jeśli traktuję was, ludzi, z tak wielką miłością i miłosierdziem, to z taką 
samą troskliwą miłością zwracam się do tych, którzy w zaświatach odpokutują za swoje dawne 
przewinienia. Wysyłam Moje światło do tych istot, aby uwolnić je od ich rozproszenia, które jest jak 
ciemność, i od ich samooskarżeń, które są "ogniem", aby wysłać je potem między ludzi, tak aby ci, 
którzy wcześniej siali ból w sercach, teraz wyposażeni w światło wiedzy, stali się dobroczyńcami i 
obrońcami swoich braci. 
7 Prawo, które prowadziło was w Pierwszym Czasie i Krew, która nauczyła was drogi 
zadośćuczynienia w Drugim Czasie są Światłem, które podnosi was wszystkich w Trzecim Czasie, kiedy 
Mój Głos przez wasze sumienia odwraca ludzi z drogi złudzenia. Muszę wam powiedzieć, że widzę, iż 
cała ludzkość kroczy drogą złudzenia! 
8 Gdy uczeni poznają te słowa, będą obrażeni, a ci, którzy udają, że są czyści w duchu, będą również 
protestować. Ale udowodnię zarówno jednemu, jak i drugiemu, i wszystkim, że ludzkość zbłądziła dziś 
na drogę, na której panuje tylko niepewność i strach, które są nasionami złudzenia. 
9 Czy jest pokój i spokój w jakimkolwiek narodzie na ziemi lub w jakimkolwiek człowieku? Czy ludzie 
oparli swoją ufność na zwycięstwie dobra i sprawiedliwości nad złem? Czy narody ziemi mają jakiś 
pewny sposób, aby uratować się moralnie, duchowo i fizycznie od zniszczenia, które zagraża 
ludzkości? Nie, ludzie, ludzie nie wiedzą, dokąd zmierzają, ani czego chcą. Nienawiść, która rodzi się z 
braku duchowości i nieznajomości prawa, wzajemny strach, ambicja bycia lepszym od innych, 
pobłażanie niższym namiętnościom i brak prawdomówności w wypełnianiu praw boskich sprowadziły 
ludzkość na ciemną drogę, gdzie wszystko jest zapowiedzią zła i gdzie nie ma ani nadziei, ani wiary, a 
tym bardziej miłości. 
10 Wielu ludzi tak przyzwyczaiło się do świata grzechów i cierpień, w którym żyjecie, że myślą, iż to 
życie jest najbardziej naturalne, że ziemia ma być doliną łez i że nigdy nie będzie w stanie ugościć 
pokoju, zgody i duchowego postępu. 
11 Ci ludzie, którzy tak myślą, są złapani w sen niewiedzy. Mylą się ci, którzy sądzą, że ten świat został 
przeze mnie przeznaczony na dolinę łez i pokuty. Eden, który ofiarowałem ludziom, może powrócić i 
powróci, ponieważ wszystko, co stworzyłem, to życie i miłość. Dlatego mylą się ci, którzy twierdzą, że 
świat został przeznaczony przez Boga na miejsce ludzkiego bólu. Zamiast tego powinni powiedzieć, że 
sami skazali go na misję sądu, podczas gdy w rzeczywistości został on stworzony dla radości i 
orzeźwienia duchów stworzonych przez człowieka. 
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12 Nikt nie był predestynowany do grzechu, choć wszystko zostało przewidziane, aby uratować 
człowieka od jego upadków. 
13 Człowiek nie chciał rozwijać się w górę przez miłość, ani nie chciał stać się mądrym przez 
wypełnianie mojego prawa; i zapomniał, że moja sprawiedliwość, której zawsze starał się unikać, 
chroni go, ponieważ moja sprawiedliwość wypływa z doskonałej miłości. 
14 Ta ziemia, splugawiona grzechem, splamiona zbrodnią, zbezczeszczona chciwością i nienawiścią, 
będzie musiała odzyskać swoją czystość. Życie ludzkie, które było nieustanną walką dobra ze złem, 
stanie się domem dzieci Bożych, domem pokoju, braterstwa, zrozumienia i szlachetnych dążeń. Aby 
jednak osiągnąć ten ideał, ludzie muszą przejść przez próby, które wybudzą ich z duchowego letargu. 
15 Obecny czas sprzyja autorefleksji, choć myślicie przeciwnie, gdyż czujecie się więźniami ludzkości 
bez współczucia, bez miłości, bez pokoju. Ale im bardziej zbliżasz się do punktu kulminacyjnego 
bitwy, tym silniejsze będzie twoje przebudzenie; ponieważ przeczucie Ducha powie ci, że po próbie 
nadejdzie pokój, a wraz z nim odnowa. 
16 Jak daleko od rzeczywistości są obecnie miliony istot, które żyją tylko dla swojej materialnej 
obecności! Jak mogliby otworzyć oczy na rzeczywistość? - Tylko wsłuchując się w głos sumienia - ten 
głos, który wymaga zebrania, refleksji i modlitwy, aby mógł być usłyszany. 
17 Nie bądźcie niecierpliwi, umiłowani ludzie, nie żądajcie, aby moje słowa spełniły się w ciągu kilku 
godzin. Niektóre z nich już wkrótce staną się rzeczywistością, a inne dopiero z czasem. 
18 Dla istot ludzkich, zwłaszcza gdy żyją godzinami pełnymi bólu, są chwile, które wydają się im 
wiekami, ponieważ nie wiedzą, jak uzbroić się w nadzieję, wiarę, cierpliwość i cichość. Jeśli jednak 
wznoszą się do mnie, aby otrzymać światło, te cnoty dadzą im siłę do nadziei i walki, a także osłodzą 
trudne godziny. 
19 Przechodzicie przez trudne czasy, w których postępy, jakie poczyniliście w waszym duchu, będą 
poddane próbie. W duchu - powiedziałem wam ─ ponieważ tylko to może was podtrzymać na trudnej 
drodze życia. 
20 Nie polegaj tylko na swojej ludzkiej mocy, bo ciało jest słabe. Czyńcie to jednak z mocą ducha, 
który modli się do mnie i jest przepojony wiarą. Wtedy będziesz mógł ufać, że staniesz do walki. 
21 Miłość moja okrywa cię jak płaszcz ochronny w godzinach bólu i sądu, przez które przechodzisz, a 
miłosierdzie moje sprawia, że rozumiesz, iż kielich, który pijesz, jest konieczny. 
22 Odejmę ten kielich i zamienię go dla ciebie w wino życia wiecznego, jak tylko możesz pokazać mi 
swoje zasługi. 
23 Osiągniecie potrzebne wyposażenie, abyście jako mistrzowie poznali moją naukę, gdy będziecie 
mogli odnaleźć samych siebie. Usłyszycie wtedy głos sumienia i spadnie z was maska, która zakrywa 
wszelkie zło. 
24 Starajcie się o zbawienie duszy, nawet kosztem waszych dóbr materialnych, bo im więcej stracicie 
z tego powodu, tym więcej będziecie mieli potem. Im więcej dajesz, tym bardziej dary w twoim 
duchu będą wzrastać. Zaprawdę, powiadam wam, gdy egoizm nie znajdzie już miejsca w waszym 
sercu, będziecie mistrzami, a Moja miłość przyjmie was, mówiąc: "Ojciec wasz chętnie was przyjmuje 
i daje wam chleb duchowy". Zaprawdę, wezwałem was zewsząd, gdyż dźwięk Boskiego dzwonu był 
słyszany na całym świecie. Niewielu jednak posłuchało tego wezwania. 
25 Czy zrozumieliście, ludzie, że wezwałem was, aby dać wam chleb życia wiecznego do jedzenia? 
26 Wszyscy otrzymaliście swoje miejsce na uczcie duchowej, ale Mistrz widzi, że są jeszcze puste 
miejsca. Są to ci, którzy nie przyjęli mojego zaproszenia. Odrzucili jedzenie, które dla nich 
przygotowałem. Z bólem mówię wam: "Ten, kto odrzuca to, co oferuje mu Niebo, musi później 
wylewać łzy". Słowa te usłyszał również jeden z Moich sług, który otrzymał polecenie, aby wyruszyć w 
drogę i przyprowadzać do Mnie każdego głodnego, którego spotka. Wtedy posadzę go przy moim 
stole, a ci, którzy nawet nie podejrzewali ani nie oczekiwali tak wielkiego miłosierdzia, zajmą puste 
miejsca i będą bardziej błogosławieni niż ci, którzy nazywają siebie moimi wybranymi. 
27 Będę nadal wzywał ludzi, a także te istoty, które należą do zaświatów, aby odłączeni mogli zasiąść 
przy moim stole razem z wcielonymi, bo wszyscy oni są moimi dziećmi. 
28 Uczniowie: gdy moje słowo przychodzi do was, a wy go nie rozumiecie, wątpicie w nie. Ale ja wam 
mówię: Jeśli niepewność dręczy cię, wycofać się do samotności pól, a tam, w środku natury, gdzie 
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masz tylko otwarte pole, góry i firmament dla świadków, pytanie swojego Mistrza jeszcze raz. 
Zagłębić się w Jego słowie, a szybko jego kochający odpowiedź dotrze do Ciebie. Wtedy poczujesz się 
niesiony, zainspirowany, wypełniony nieznaną duchową błogością. W ten sposób nie będziecie już 
ludźmi małej wiary, bo będziecie wiedzieli, że każde słowo Boże zawiera prawdę, ale żeby je 
zrozumieć, musicie wejść w nie z oddaniem i szczerością, bo jest ono sanktuarium. 
29 Kiedykolwiek jesteście przygotowani i chcecie coś wiedzieć, wasze pragnienie światła będzie 
przyciągać Boskie światło. Ileż razy mówiłem ci: idź na górską samotnię i tam opowiedz mi swoje 
troski, swoje cierpienia i swoje potrzeby! 
30 Jezus nauczył was tych lekcji w Drugiej Erze swoim przykładem. Przypomnijcie sobie Mój przykład, 
kiedy wycofałem się na pustynię, aby się modlić, zanim rozpocząłem moją kaznodziejską posługę. 
Pamiętaj, że w ostatnich dniach Mojej egzystencji wśród ludzi, zanim jeszcze wszedłem do synagogi, 
aby się modlić, szukałem samotności w gaju oliwnym, aby rozmawiać z Ojcem. - Natura jest świątynią 
Stwórcy, gdzie wszystko wznosi się, aby oddać Mu cześć. Tam możecie otrzymać bezpośrednio i w 
sposób niezafałszowany blask waszego Ojca. 
31 Tam, z dala od ludzkiego egoizmu i materializmu, odczujecie mądre natchnienia przenikające 
wasze serca, poruszające was do czynienia dobra na waszej drodze. 
32 Te przejawy, których obecnie udzielam wam poprzez ludzki organ umysłu, zakończą się w roku 
1950. Ten nieodwołalny czas nadejdzie. Ale co to znaczy, że już nie słyszysz Mojego słowa przez 
nosiciela głosu, skoro nauczyłaś się wznosić wewnętrznie, aby otrzymywać natchnienia bezpośrednio 
od Mistrza? 
33 Powstańcie, umiłowane dzieci, i pracujcie według przykładu Jezusa. 
34 Jak przez te narządy rozumienia daję się poznać przed waszymi oczami, tak też będziecie 
otrzymywać Moje natchnienia. Wtedy w Moim imieniu będziecie głosić nauki, którymi was natchnę. 
W ten sposób zobaczysz, że Moja nauka trwa, że Moje objawienie zstępuje na twego ducha na 
zawsze. Jedynie forma zewnętrzna będzie nieco inna. 
35 Gdy jesteś przygotowany, pójdziesz do pracy z pokorą. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli w sercu 
waszym jest choćby odrobina próżności lub pychy, nie będziecie w stanie wykonać dobrego dzieła. 
Ten, kto chce głosić moją naukę, musi ją również pokornie praktykować. Mówię do was w ten 
sposób, abyście zrozumieli, czego wam jeszcze brakuje do zrobienia. - Chcecie w pełni poświęcić się 
rozpowszechnianiu moich nauk. Ale jak możecie nauczać, jeśli nauka Jezusa nie objawia się w 
waszych czynach i w waszym życiu? Niech ludzie rozpoznają moje dzieło w twoich uczynkach, wtedy 
obraz Mistrza odbije się w uczniu. 
36 Mówię wam, że odczujecie to, gdy duch wasz będzie przygotowany do nauczania mojej nauki 
waszych bliźnich. Bo to będzie wtedy, kiedy się odnajdziecie. Usłyszysz wtedy bardzo wyraźnie głos 
sumienia. Tak długo, jak nie jest to prawdą w twoim przypadku, nie będziesz w stanie prawdziwie 
mnie poczuć. 
37 Nie ma nikogo, kto by nie chciał znaleźć szczęścia, a im trwalsze ono jest, tym lepiej - bo ja uczę 
was drogi, która prowadzi do najwyższej i wiecznej rozkoszy. Ja jednak wskazuję wam tylko drogę, a 
potem pozwalam wam wybrać tę, która jest wam najbardziej miła. 
38 Pytam się ciebie: Jeśli pragniesz szczęścia - dlaczego go nie siejesz, by potem je zbierać? Jakże 
niewielu jest tych, którzy poczuli impuls, by być dla ludzi! 
39 Mówię w taki sposób, aby zrozumiał mnie zarówno wasz duch, jak i wasza ziemska natura. Ale 
pamiętaj, że to właśnie duszę chcę ocalić, nawet kosztem jej ciała. Wiedz, że im więcej dajesz, tym 
więcej będziesz miał. Kiedy osiągniesz ten etap, będziesz mistrzem. Wtedy wasze życie będzie 
przykładem, lustrem, w którym inni będą mogli zobaczyć swoje błędy i je naprawić. 
40 Aby pomóc wam w waszym przygotowaniu, przyjdźcie i posłuchajcie mojego boskiego słowa. 
41 Niech odpoczną wasze myśli i zmysły, abyście mogli odczuć mój głos w waszym sercu. 
42 Słowo moje jest drogą, wyznaczoną od wieczności przez wolę moją, aby dusze nie błądziły bez celu 
na ziemi. Zaprawdę powiadam wam, człowiek powinien poznać spirytualizację, żeby uzyskać 
ewolucję swojej duszy. 
43 Jest to wiek światła Ducha Świętego, które jest odczuwane wewnętrznie przez rozwinięte dusze, 
przez tych, którzy widzą poza zewnętrzne pozory. 
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44 Patrz na wszechświat i doceniaj go w całej jego doskonałości i pięknie. Został on stworzony, aby 
dzieci Pana mogły być przez niego inspirowane i widzieć w nim obraz Ojca. Jeśli w ten sposób 
pojmujecie stworzenie, wzniesiecie swoje myślenie do mojej Boskości. 
45 Niech twoje myślenie nigdy nie będzie powolne, niech stale postępuje naprzód, tak jak nie zna 
zastoju rozwój ras przez pokolenia, ani nauka ludzka, która z biegiem czasu zawsze wskazuje drogę 
naprzód. 
46 Szukajcie mnie z duchem, nie trzymając się zwyczajowych tradycji ani symbolicznych obrzędów. 
Szukajcie mnie w swoim sercu, a znajdziecie mnie w nim, bo serce kocha, cierpi i czuje. 
47 Gdyby ludzie nie zapomnieli o swoich sercach, próbując zwiększyć swoją wiedzę w nauce, nie 
byłoby tyle niezgody i tyle egoizmu, i już odkryliby boską iskrę, którą wszyscy nosicie w sobie, dlatego 
wszyscy jesteście braćmi i siostrami we mnie. Ludzie już wypełnialiby podstawową zasadę Jezusa 
"miłujcie się wzajemnie", co wystarczyłoby, aby na tym świecie zapanował pokój i światło. 
48 Dziś głos sumienia spotyka się z głuchymi, którzy nie przestając go słuchać, angażują się w 
mordercze wojny, niszczą narody, niszczą elementy życia i siły materialne, nie zważając na to, że w 
rezultacie sieją rozkład moralny i duchowy, co jest jeszcze poważniejsze. 
49 Powinienem wam o tym wszystkim powiedzieć, mężczyźni i kobiety, abyście w dziele moralnej i 
duchowej odnowy mogli wypełnić swoje zadanie w tym czasie. Nie ograniczajcie się do słuchania 
mojego słowa, przemyślcie je dokładnie i wprowadźcie w życie, bo jeśli tego nie zrobicie, to będzie to 
głuche ziarno. 
50 Wspierajcie postęp waszej duszy i sprawcie, aby opuściła ona swoje ziemskie ciało pełna oddania i 
wzniesienia, gdy nadejdzie chwila ustalona przez moją Wolę. Zrozumcie, że nikt nie przychodzi do 
mnie fizycznie, ale jako istota duchowa. Kiedy tak się stanie, zadbaj o to, by dotrzeć do wysokich 
stopni drabiny Nieba, gdzie nie ma już bólu i rozproszenia. 
51 Jesteście niedoskonali pod względem waszych dzieł, a nie pod względem waszego pochodzenia 
czy stworzenia. Ale w końcu osiągniesz tę doskonałość dzięki własnym zasługom. 
52 Naprawdę stanęłaś przed ołtarzem mądrości, gdzie twój duch został obficie obdarowany przez 
Moją łaskę. 
53 Uczniowie, kiedy wy i ja rozmawiamy bez nosiciela głosu lub pośrednika z ducha do ducha, a my 
sami stajemy przed nieskończonością, usłyszycie w najgłębszym wnętrzu waszej istoty boski głos, 
który wydobywa się z ciszy, aby przemówić do waszego ducha. - Poza tą ciszą jest niebiański koncert, 
którego dźwięków jeszcze nie słyszycie, ponieważ wasz słuch może słyszeć tylko dźwięki materialne. 
54 Słuchajcie tego przesłania z prawdziwym oddaniem, ponieważ nadejdzie czas, gdy nie będziecie 
mnie już słyszeć w tej formie. Jeśli jednak pozostaniecie przygotowani, później przyjmiecie moje 
słowo w sposób bardziej doskonały. Tę formę przejawiania się, w której obecnie uczestniczycie, 
możecie ocenić jako zewnętrzną. Lecz ten drugi, który wam obiecuję, będzie wewnętrzny i 
osiągniecie go, gdy jeszcze bardziej się uduchowicie. Wtedy ludzie będą zbliżać się do doskonałej 
komunii, kiedy wznoszą się do Ojca bez pośrednika lub świadka i otrzymują bezpośrednio od Niego 
to, o co proszą. Wtedy duch ludzki zacznie błyszczeć tak, jak nigdy nie błyszczał, ponieważ w komunii 
ze Mną będę się w nim odbijał. 
55 Przejawienie się Mojego światła poprzez ludzki umysł zostało dokonane po to, aby przynieść wam 
podstawowe nauki i położyć fundamenty pod wielkie oświecenie, które nadejdzie później. 
Przyszedłem również po to, aby zmniejszyć ciężar krzyża, który każdy z was dźwiga w życiu, krzyża, 
który każdy sam sobie stworzył i na którym sam się ukrzyżował. 
56 Wielu, którzy przynieśli przede Mną swoje utrapienia i kielich goryczy, mógłbym powiedzieć, że 
nikt ich nie zabrał na Kalwarię; to oni sami i ich własna wola dążyli do tego kielicha. Mógłbym im też 
powiedzieć, że gwoździe, ciernie, żółć i ocet znikną, a oni wzniosą się do nowego, lepszego życia, jeśli 
będą wiedzieli, jak przyjść do mnie w szczycie próby i wezwać mnie. 
57 Słysząc to, niektórzy pytają mnie: "Mistrzu, kiedy mówisz do nas o tym nowym życiu, czy masz na 
myśli życie w zaświatach, czy też egzystencję, którą musimy prowadzić na ziemi?". Na to 
odpowiadam wam, że gdy wzniesiecie się do światła, do miłości, do prawdy i do dobroci, nie musicie 
się martwić o miejsce, w którym pozostaniecie. 



164 
 

58 Powiedziałem wam w tej Drugiej Erze: "Dom Ojca mego ma wiele mieszkań". - Czy wiesz, że każdy 
duch jest domem Bożym? W każdym miejscu, gdzie jest sumienie, Pan będzie. 
59 Dziś jeszcze nie wyobrażacie sobie, jaki będzie świat, gdy w pełni zrealizuje moją naukę, gdy 
człowiek wyrwie grzech ze swego serca - wiem o tym dobrze. Wiem, że nadejdą czasy, kiedy 
mężczyzna i kobieta, od dziecka do starca, wszyscy będą mogli cieszyć się doskonałym pokojem i 
doświadczać szczęścia życia w niezmąconej błogości tutaj, na tym świecie, gdzie przelano tak wiele 
łez i tak wiele krwi. Ci ludzie nie będą chcieli ani na chwilę zniszczyć harmonii ze swoim Bogiem i będą 
nosić ze sobą, zapisaną w swoich umysłach, istotę mojego Prawa, z jego naczelną zasadą miłości 
bliźniego. 
60 Dlatego wy, którzy mnie słuchacie, zrozumcie, jak bardzo jest konieczne, abyście się przygotowali 
do niesienia Dobrej Nowiny waszym bliźnim, abyście już nie pozbawiali ich szczęścia, które przyniesie 
im przebudzenie. Pamiętaj, że wielu z tych, których obudzisz, dokona tego, czego ty nie byłeś w 
stanie dokonać, a ci, którzy ich obudzą, z kolei dokonają więcej niż ci, którzy przynieśli im Dobrą 
Nowinę, i tak krok po kroku, aż nadejdzie czas, gdy lud będzie wielki i liczny, a spełnienie mojego 
słowa będzie widoczne na ziemi. 
61 Czekałem, aż osiągniecie dojrzałość duchową, aby wam powiedzieć: weźcie ziarno i rozsypcie je. 
62 W Drugiej Erze dałem wam przykład, jak należy czekać na właściwą godzinę, aby wypełnić zadanie, 
które przywiodło was na ziemię. 
63 Czekałam, aż moje ciało - ten Jezus, którego ludzie mieli przed oczami - osiągnie swój najlepszy 
wiek, aby przez nie wypełnić boską misję uczenia was miłości. 
64 Gdy to ciało - serce i umysł - osiągnęło swój pełny rozwój, mój Duch przemawiał przez jego usta, 
moja mądrość zalewała jego umysł, moja miłość osiadała w jego sercu, a harmonia między tym 
ciałem a boskim światłem, które je oświecało, była tak doskonała, że często mówiłem do tłumów: 
"Kto zna Syna, zna Ojca". 
65 Chrystus uczynił użytek z prawdy w Bogu, aby uczyć ludzi. Nie czerpał jej z tego świata. Nie od 
Greków, Chaldejczyków, Esseńczyków czy Fenicjan - od nikogo nie czerpał światła. Ci nie znali jeszcze 
drogi do nieba, a ja nauczałem tego, co nie było znane na ziemi. 
66 Jezus poświęcił swoje dzieciństwo i młodość na czynną działalność charytatywną i modlitwę, aż 
nadeszła godzina głoszenia Królestwa Niebieskiego, Prawa Miłości i Sprawiedliwości, Nauki Światła i 
Życia. 
67 Szukajcie istoty Mojego słowa głoszonego w tamtych dniach i powiedzcie Mi, czy mogło ono 
pochodzić z jakiejkolwiek nauki ludzkiej lub jakiejkolwiek nauki znanej w tamtym czasie. 
68 Mówię wam, że gdybym naprawdę skorzystał z nauki tych ludzi, szukałbym wśród nich swoich 
uczniów, a nie wśród nieuczonych i nieświadomych, z których utworzyłem moje apostolstwo. 
69 Pytacie Mnie, co mogę wam powiedzieć o naukach i filozofiach tych ludów, a Ja wam mówię, że są 
one natchnieniami Ducha, ale nie najwyższą prawdą, którą tylko Ja posiadam. 
70 W tej Trzeciej Erze jest Moją Wolą, aby dać się poznać przez człowieka, używając jego ducha i 
umysłu. Ale czyniąc to, korzystałem z pokornych, niewykształconych i prostych umysłów, dbając o to, 
by ich umysły były nietknięte przez nauki i teorie. Aby udzielić wam Mojej nauki przez te 
niewyrażalne ludzkie usta, aby zaskoczyć i zaimponować rzeszom słuchaczy, składającym się z ludzi 
wszelkiego rodzaju, nie wolno wam myśleć, że powinienem był posłać głosicieli najpierw do 
mistrzów, aby od nich czerpać wyposażenie i mądrość - przeciwnie, trzymałem ich z dala od 
wszelkiego zarażenia i wpływu, aby ich umysły były wystarczająco bezstronne, czyste i wolne, aby 
odtworzyć Boskie natchnienie przed ludźmi. O co zatem mogliby zapytać tych ludzi (Mistrzów) w 
związku z głębokim i nieznanym przesłaniem, które mój Duch objawiał teraz ludzkości? 
71 To jest powód, dla którego wybrałem ludzi niewykształconych i prostych, aby przez ich narząd 
rozumienia poznali Moją naukę. 
72 Nauka, którą wtedy złożyłam w Jezusie, była doskonała w swej istocie i w swej formie. Nie można 
przypisać do niego żadnej skazy, bo On, który natchnął go i On, który przekazał go jest doskonały. 
73 Dzisiaj, ponieważ komunikuję się przez te stworzenia, które żyją bardzo daleko od doskonałości, 
musicie zwracać uwagę bardziej na znaczenie słowa niż na jego zewnętrzną formę, ponieważ są to 
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ludzkie stworzenia, które nie mogą zharmonizować się z doskonałością Tego, który inspiruje je 
Boskim przesłaniem. 
74 Mówię wam to wszystko, ponieważ ludzie już pouczeni, ludzie, którzy wierzą w Moją obecność 
podczas tej manifestacji, mają obowiązek, poprzez swoje duchowe wzniesienie, swoją modlitwę i 
swoje wyposażenie, współpracować z nosicielem głosu, który wypełnia tak delikatną duchową misję. 
75 Ci, którzy nie rozumieją odpowiedzialności tych, którzy wypełniają tę misję, nie będą mieli dla nich 
miłującego współczucia. Ale ci, którzy są wyrozumiali, będą jak wierni pomocnicy, którzy przez swoje 
modlitwy przyczyniają się do dzielenia ciężaru krzyża ze swoimi braćmi i siostrami. 
76 Kiedy moje głoszenie zostanie zakończone i zrozumiecie całą miłość, jaką wam okazałem, kiedy 
dałem się poznać przez te stworzenia, będziecie musieli mi powiedzieć: "Panie, skoro zniżyłeś się do 
naszej nędzy, naszej grzeszności i naszej nędzy, czego nie powinniśmy zrobić, aby odwzajemnić tak 
wielką miłość?". I wtedy zaczniecie kochać i poświęcać swoje życie tym, którzy potrzebują miłości, 
światła i miłosierdzia. 
77 Ci umiłowani uczniowie, którzy otaczali Mnie i szli za Mną w Drugiej Erze, oddali swoje życie, 
przepełnili swoje dusze i przelali swoją krew, ponieważ chcieli odpłacić miłością Temu, który opuścił 
swój tron, aby żyć z nimi i dać im najcenniejszy skarb Ducha: prawdę. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 170  
 
1 Kiedy myślisz o męce, jaką cierpiałem na krzyżu, jesteś przerażony, że ludzka podłość doszła do 
takich rozmiarów okrucieństwa. Ale mówię wam, że ten ból i kielich, który wtedy wypiłem, nie były 
największą goryczą. 
2 Największym bólem było dla Mnie widzieć, że Moje dzieci, mimo Mojego życia wśród nich, nie 
chciały uznać, kim jestem - Tym, który objawił im Prawdę słowami pełnymi światła - i widzieć, że 
odrzucają Moje słowa i wypierają się Mnie, a Ja wlewam Moją miłość w ich serca, podczas gdy oni 
szydzą ze Mnie, a ich usta wypowiadają przeciwko Mnie bluźnierstwa. 
3 Ostatnie westchnienie, które wydałem na Krzyżu, było Boskim przebaczeniem, które uszło z mego 
serca nad tak wielką nędzą i tak wielką martwotą. Ale Moja Pasja nie skończyła się na tym 
westchnieniu. Powiedziałem wam, że Ja jestem Życiem, a Mój Duch nadal przyjmował w wieczności 
niewdzięczność wszystkich ludzi. 
4 Oni dyskutowali, czy byłem obiecanym Mesjaszem, czy nie. Badali oni Moje dzieła, aby zobaczyć, 
czy są one potwierdzeniem tego, co zapowiadały proroctwa, i podczas gdy jedni doszli do wniosku, że 
jestem Obiecanym, inni zaprzeczyli Mi - materialiści, którzy czczą tylko to, co materialne, ci, którzy 
interpretowali proroctwa według swoich światowych pragnień i swoich samolubnych interesów, 
wszyscy oni nadal zaprzeczali Mi. 
5 Jakże ślepi byli ci, którzy słyszeli moje słowa życia i widzieli moje potężne dzieła, a jednak nie doszli 
do zrozumienia, że tylko Bóg był w stanie ich dokonać. 
6 Dziś można powiedzieć, że ludzkość przyjęła Chrystusa jako Mesjasza, którego Ojciec obiecał 
ludzkości już w Pierwszej Erze. Jednak ludzie nie przestają mi zaprzeczać, odrzucać mnie, i zaoferować 
mi na moją miłość żółć i ocet ich niewdzięczności. 
7 Dziś już nie wątpią w Jezusa, ale wielu kwestionuje, a nawet zaprzecza mojej boskości. Niektórzy 
przypisują Mi wielkie duchowe wyniesienie, inni utrzymują, że Ja również przechodzę drogę rozwoju 
duszy, aby móc dotrzeć do Ojca. Ale gdyby tak było, nie powiedziałbym wam: "Ja jestem Drogą, 
Prawdą i Życiem". 
8 Znam twoje rozumowanie, twoje filozofie. Wiem, że dla was istnieje tylko dusza wcielona, która 
potrzebuje tej próby, aby osiągnąć swoje wzniesienie i doskonałość, a to zabrania wam wierzyć, że 
Boskie "Słowo" stało się człowiekiem. Wiem, że nie rozumiecie, że Boska Istota może odczuwać ból, a 
ludzie, którzy uznają, że to przydarzyło się Chrystusowi, dlatego zaprzeczają, że mógł On być obiecaną 
Boskością. 
9 Ach, moje kochane dzieci, gdybyście tylko mogli zrozumieć, że Wcielenie "Słowa" na ziemi jest 
największym wyrazem Boskiej Miłości! Było to pragnienie pokory wobec was i nauczanie z mojego 
pragnienia ograniczenia się, uczynienia siebie małym, abyście czuli, że bardziej należę do was, a wy 
do Ojca. 
10 Lecz ten wielki ból - jakże mało o nim wiecie! Myślicie tylko o bólu fizycznym, o ciele, które cierpi, 
o udręce duszy, lecz nie rozumiecie, że dopóki nie będzie harmonii między ludzkimi stworzeniami a 
ich Ojcem Niebieskim, dopóty ból będzie trwał wśród was. Ale jaki ból możesz cierpieć, który nie 
odbija się z powrotem do Ojca? 
11 Nie myślcie, że bronię się przed waszymi sądami, albo że proszę was, abyście nie pozbawiali mnie 
tej boskiej natury, której mi odmawiacie. Przyszedłem w tym czasie, aby powiedzieć człowiekowi, aby 
sądził mnie swoim umysłem. 
12 Przestańcie próbować czytać i pojmować swoim małym ludzkim rozumkiem w wielkiej księdze 
życia spisanej przez boskiego Ducha dla waszego ducha, bo to wasz duch osiąga nieśmiertelność, a 
nie "ciało". 
13 Pamiętajcie, że daję wam te nauki przez niewykształcone i proste istoty, abyście mogli w nie 
uwierzyć. Gdybym bowiem przekazał je wam poprzez wykształconych i wyedukowanych ludzi, 
potraktowalibyście te objawienia jako jeszcze jedną teorię spośród wielu, które pojawiły się na ziemi 
w tych czasach. 
14 Ci, którzy w tych czasach zostali pochwyceni przez moje słowo, zabrali się do pracy jako pilni 
robotnicy, trudząc się niestrudzenie, natchnieni moją nauką. Ich usta nie mówią do mnie: "Mistrzu, 



167 
 

oto jesteśmy z tobą", bo wiedzą, że są ze mną wszędzie, gdy wypełniają moje prawo, a jutro będą 
duchowymi przewodnikami i ambasadorami ludzkości. 
15 W świecie ludzie już czekają na przyjście apostołów pokoju i światła - na was, którzy byliście z 
Boskim Mistrzem, którzy zaniesiecie do serc Dobrą Nowinę. 
16 Jesteście jeszcze w trakcie sprawdzania i przygotowywania się do praktykowania moich nauk. 
Nasycacie się moją miłością i jesteście całkowicie przesiąknięci moim dziełem. 
17 To są już ostatnie lata mojej manifestacji. po 1950 roku, kiedy wycofam Moje Słowo, przypomnisz 
sobie to samo i twoje serce będzie przepełnione smutkiem, jeśli nie wiedziałeś, jak z niego korzystać. 
ale zaprawdę powiadam wam, nie oddzielę się od was, zmieni się tylko forma, w której się 
przejawiam i mogę wam nawet powiedzieć, że będę bliżej was, bo nadejdzie czas prawdziwego 
uduchowienia; będę bliżej was, bo nadejdzie czas prawdziwego uduchowienia; będę bliżej was, bo 
nadejdzie czas prawdziwego uduchowienia; będę bliżej was, bo nadejdzie czas prawdziwego 
uduchowienia 
18 Będziecie nadal w duchowej jedności ze mną. Uświadomcie sobie, jak prosta jest Moja nauka, jak 
łatwo zrozumieć Moje Prawo, to samo, którego nauczał was Jezus Galilejczyk. 
19 Nie będę cię sądził jeszcze, ale pokażę ci jeszcze raz drogę, która prowadzi do mnie. 
20 Teraz jeszcze jesteście uczniami, jutro będziecie mistrzami, ucząc słowami i uczynkami tego, co 
wam objawiłem. Wy, mężczyźni i kobiety, będziecie nauczycielami o wysokiej moralności. Rozważcie, 
że będziecie musieli stawić czoło wspólnotom zakonnym, wśród których będziecie musieli dokonać 
wielkiego dzieła duchowego, ponieważ wśród wielu z nich zgasła wiara i zniknęła nadzieja, a to 
dlatego, że ludzie nie znają samych siebie, ani nie mają litości nad sobą. Ale żeby głosić Moją prawdę i 
mówić o Mojej miłości, musicie się oczyścić. 
21 W Drugiej Erze powiedziałem Moim uczniom: "Jeśliby który z członków ciała waszego był 
powodem waszego grzechu, odetnijcie go", to znaczy, że choćby to kosztowało ból i ofiarę, 
powinniście być czyści. Tobie mówię: Oczyść swoje serce, nie pozwól, by zakorzeniły się w nim 
namiętności. Oczyść naczynie wewnątrz i na zewnątrz. 
22 Niech twoje serce bije w rytmie Mojej miłości, wtedy twoi bliźni będą musieli cię rozpoznać po 
czystości twojej duszy i szczerości twoich uczuć. Znajdź spokojną równowagę, przebacz, a będzie ci 
przebaczone. Żyjcie w pokoju z samym sobą. 
23 Uświadomcie sobie, jak wielu waszych bliźnich, pośród ich bałwochwalczej działalności, czeka na 
przyjście Mesjasza. Zastanówcie się, jak wielu w swojej niewiedzy myśli, że przyjdę tylko po to, aby 
wykonać Mój sąd na złych, zbawić dobrych i zniszczyć świat, nie wiedząc, że jestem wśród ludzi jako 
Ojciec, jako Mistrz, jako brat lub przyjaciel, pełen miłości i pokory, wyciągając Moją pomocną dłoń, 
aby wszystkich zbawić, pobłogosławić i przebaczyć. 
24 Wy zatem rozwijajcie swoje dary (duchowe) pod moim kierownictwem, aby dać świadectwo 
mojemu nowemu objawieniu - czy to w celu usunięcia bólu cierpiących, czy to w celu wskazania drogi 
światła zagubionym, czy to w celu obudzenia "umarłych" do nowego życia wezwaniem "Wstań i 
chodź!". 
25 Usuniesz ideę śmierci i nauczysz drogi prawdziwego życia. 
26 Gdy mówicie o moich dziełach, czyńcie to z przekonaniem. W chwili natchnienia wyrażaj to, co 
czuje serce. Przygotujcie się, bo przez wasze usta będę mówił do ludzkości. Żyjcie czujnie, nie 
oddalając się od Mojej nauki, abyście nigdy nie ujrzeli siebie uwikłanych w ludzkie pęta. 
27 Jak dotąd grupa, która zbiera się, aby słuchać Mojego słowa, jest mała. Ale Ja uważam go za 
reprezentację całej ludzkości i daję mu Moje pouczenia, tak jak to czyniłem od czasu, kiedy ujawniłem 
Moją Wolę przez Moją córkę Damianę Oviedo, poprzez jej intelekt. To, co wam dałem w ten sposób, 
to były nauki mądrości, które powinniście zachować w waszych sercach jak drogocenny klejnot, 
ponieważ ich istotą jest miłość. 
28 Błogosławię cię, bo przyjmujesz mnie niestrudzenie. Chcę, abyście tak jak ja was pouczałem i 
prowadziłem, tak wy pouczali i prowadzili swoich bliźnich. Udzieliłem wam daru leczenia bólu Moim 
uzdrawiającym balsamem, którym jest miłosierdzie. 
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29 Wy jesteście świadkami tego, jak Ja się ujawniłem. jutro, gdy to słowo nie będzie już wychodziło z 
ludzkich ust i ta łaska nie będzie już istniała, będziecie z miłością wspominać ten czas i te przejawy. 
Wtedy będziecie świadczyć o tym, co słyszeliście i widzieliście. 
30 Po 1950 roku ludzie będą cię pytać, w jaki sposób słowo Pańskie stało się znane, a ty im powiesz, 
że dokonało się to w prostej manifestacji, w języku prostym i zrozumiałym dla wszystkich. 
31 Będziecie słuchani z zainteresowaniem, a książki, które przekazują Moje nauki, będą chętnie 
czytane. 
32 W różnych formach szkoliłem was przez wieki, ale zawsze było to samo nauczanie, którego was 
uczyłem. Przede wszystkim rozpalił wiarę, abyście stali się godni przede Mną, a w końcu otrzymali w 
życiu wiecznym nagrodę za wasze zasługi. 
33 Co mógłbyś przynieść przede mną w swoim sercu, że nie mogę zobaczyć? 
34 Ja wszystko słyszę i wszystko wiem. Czuwajcie i módlcie się, bo wilk czyha na was. Nie potępiajcie 
tych, którzy wpadli w pokusę na swojej drodze życia; raczej z miłością zaproście ich na nowo do 
podjęcia nowego startu, aby mogli iść naprzód na drodze rozwoju. 
35 W Drugiej Erze kobieta, która uległa pokusie i popadła w grzech, została osądzona na otwartej 
ulicy przez tłum ludzi, gdy Jezus przechodził obok. Ci ludzie oskarżyli kobietę o cudzołóstwo i starali 
się ją zabić. Zwrócili się więc do Mistrza i rzekli do Niego, wystawiając Go na próbę: "Panie, ta kobieta 
została przyłapana na cudzołóstwie, a Prawo Mojżesza mówi, że ma być ukamienowana przez lud. Co 
Ty na to powiesz?" Wtedy Jezus spojrzał na nich ze współczuciem i odpowiedział: "Kto z was jest bez 
grzechu, niech pierwszy rzuci kamień". 
36 Światło tego słowa oświeciło dusze, a ponieważ wszystkie czuły się zbyt niedoskonałe i niegodne, 
by osądzać bliźniego, wycofały się zawstydzone, pozostawiając mały placyk pusty. 
37 Jezus zapytał wtedy kobietę, która leżała na ziemi: "Kobieto, gdzie są ci, którzy cię oskarżają? Oni 
odeszli. Powstań, idź swoją drogą i nie grzesz więcej". 
38 Zaprawdę powiadam wam: Tylko do mnie należy sądzenie wszystkich rzeczy. 
39 Zapraszam cię do studiowania mojego słowa, a jeśli chcesz mojego pokoju, przestrzegać moich 
przykazań, że mogą one być zawsze twoim przewodnikiem. 
40 Ludzie, napiszcie na swoim banerze aktywną działalność charytatywną. Kto chce pracować na 
moich polach, niech uczyni miłosierdzie podstawową zasadą swojej pracy, a wtedy będzie miał do 
spełnienia wielką misję. 
41 Pola, na których rozprzestrzenił się ból, są bardzo rozległe, a ziarno miłości i miłosierdzia 
przechowywane jest bardzo skąpo w sercach tych, którzy mają wyruszyć, aby siać. 
42 Mój Duch Pocieszyciel wylewa się na tych wszystkich, którzy będą realizować to wielkie dzieło 
miłości w świecie. Ale to Pocieszenie zostało dane również światu duchowemu, tym bytom, które 
zostały przeznaczone, by promieniować swoim światłem na drogi ziemi. 
43 Gdy mówię wam o Moim świecie duchowym, mam na myśli te zastępy posłusznych istot 
duchowych, które jako prawdziwi słudzy czynią tylko to, co nakazuje im wola ich Pana. Tych posłałem 
do was, aby byli doradcami, protektorami, lekarzami i prawdziwymi braćmi i siostrami dla wszystkich 
ludzi. Oni nie narzekają, bo mają pokój w nich. Oni nie zadają pytań, ponieważ światło ich ewolucji i 
ich doświadczenie na długich drogach dało im prawo do oświecania umysłów ludzi. Są łatwo i 
pokornie pod ręką w każdym wezwaniu o pomoc i w każdej potrzebie. 
44 To ja nałożyłem na nich obowiązek, aby uczynić się znanym wśród was, aby mogli dać wam swoje 
instrukcje, swoje świadectwo i swoją zachętę. Idą przed tobą, oczyszczając drogę i udzielając ci swojej 
pomocy, abyś nie stracił ducha. 
45 Jutro i wy będziecie należeć do tej armii światła, która pracuje w nieskończonym świecie istot 
duchowych tylko z miłości do swoich ludzkich braci i sióstr, wiedząc, że czyniąc to, chwali i kocha 
swojego Ojca. 
46 Jeśli chcesz się do nich upodobnić, poświęć swoje istnienie dobru. Dziel się swoim pokojem i 
swoim chlebem, przyjmuj potrzebujących z miłością, odwiedzaj chorych i więźniów. Przynieście 
światło na drogę waszych bliźnich, którzy błądzą w poszukiwaniu prawdziwej drogi. Wypełnij 
nieskończoność szlachetnymi myślami, módl się za nieobecnych, wtedy modlitwa przybliży ich do 
Ciebie. 
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47 Wtedy, gdy śmierć zatrzyma bicie waszego serca i zgaśnie światło w waszych oczach, obudzicie się 
w świecie cudownym ze względu na jego harmonię, porządek i sprawiedliwość. Tam zaczniesz 
rozumieć, że miłość Boga może zrekompensować Ci za wszystkie swoje prace, próby i cierpienia. 
48 Kiedy dusza dociera do tego domu, czuje się coraz bardziej przeniknięta nieskończonym pokojem. 
Natychmiast przypomina sobie o tych, którzy jeszcze żyją z dala od tego błogosławieństwa, i w swoim 
pragnieniu, w swojej tęsknocie, aby ci, których kocha, również mogli osiągnąć ten Boski dar, przyłącza 
się do duchowych zastępów, które walczą i pracują dla zbawienia, dobrobytu i pokoju swoich 
ziemskich braci i sióstr. 
49 Aby przygotować twoje serce i dodać siły twojemu duchowi, mój głos zachęca cię na tej drodze 
prób, które, jak już zauważyłaś, dają wytrwałość twojemu duchowi. Ci, którzy mają siłę, mogą się nią 
dzielić z tymi, którzy czują się słabi. 
50 Wkrótce ujrzycie przybycie wielu ludzi z innych krain, którzy przyjdą do tego narodu, gdzie Mistrz 
daje o sobie znać. 
51 Światło mojej mądrości obudzi ludzi z ich letargu i zobaczycie, że rozwiną się duchowo i 
intelektualnie. Ten krok będzie służył dobru ludzkości. 
52 Narody zwrócą swe oczy na tę część ziemi i poznają moje dzieło i moje słowo, które będzie 
zachowane w druku. Bowiem w tym czasie mózgi tych, których nazwaliście nosicielami głosu, będą 
zamknięte w odniesieniu do tej manifestacji. 
53 Miejsca spotkań, które przyjęły wielkie rzesze, pozostaną otwarte po moim odejściu, aby 
uczniowie nadal się tam gromadzili, aby studiować moje słowo. Będą czuwać jak wartownicy, 
czekając na przybycie "ostatnich", których dzisiaj zapowiadam. Kiedy będziecie na swoim stanowisku, 
zrozumiecie wielkość tego, co wam objawiłem. Jeśli jesteście niewierni temu porządkowi, 
nieszczęście i klęska spotka tych, którzy próbują zbliżyć się do was w pragnieniu pokoju i światła. 
54 Nauczę was także wypełniać wasze obowiązki wobec tych, którzy rządzą światem. Jeśli chcecie, 
aby ich decyzje były korzystne i sprawiedliwe dla ich narodów, musicie ich wspierać modlitwą. 
55 Jeśli zamiast tak postępować, porzucacie ich i zajmujecie się tylko krytykowaniem ich decyzji, 
pozwalacie im stracić serce w walce i narazić się na szkodliwe wpływy. Bądźcie jak strażnicy pokoju. 
56 Zaprawdę powiadam wam, od najdawniejszych dni ludzkości człowiek posiadał intuicyjną wiedzę o 
tym, że nosi w sobie istotę duchową - byt, który choć niewidzialny, ujawnia się w różnych dziełach 
jego życia. 
57 Twój Pan objawił ci od czasu do czasu istnienie ducha, jego istotną naturę i jego ukrytą istotę. Bo 
choć nosicie to w sobie, to zasłona, którą was otacza wasza materializacja, jest tak gruba, że nie 
jesteście w stanie dostrzec tego, co najszlachetniejsze i najczystsze w waszej istocie. 
58 Człowiek odważył się zaprzeczyć wielu prawdom. A jednak - wiara w istnienie jego ducha nie 
należała do rzeczy, które najbardziej zwalczał, ponieważ człowiek czuł i w końcu zrozumiał, że 
zaprzeczenie jego ducha byłoby tym samym, co zaprzeczenie samego siebie. 
59 Gdy ciało ludzkie zdegenerowało się z powodu swoich namiętności, wad i materializmu, stało się 
łańcuchem, ciemną przepaską, więzieniem i przeszkodą w rozwoju ducha. Niemniej jednak, w 
godzinach próby, człowiekowi nigdy nie brakowało iskry wewnętrznego światła, która przychodziła 
mu z pomocą. 
60 Zaprawdę, powiadam wam, najwyższym i najczystszym wyrazem ducha jest sumienie, to 
wewnętrzne światło, które czyni człowieka pierwszym, najwyższym, największym i 
najszlachetniejszym wśród wszystkich stworzeń, które go otaczają. 
61 Mistrzu" - pytasz mnie w milczeniu - "dlaczego tak mało wiemy o duchu? Dlaczego tak mało 
wiemy o sobie?" 
62 Odpowiada ci Mistrz: Ponieważ zwróciliście się bardziej ku temu, co przynosi wam świat, a nie 
poświęciliście się badaniu tego, co nietrwałe, czyli waszego ducha. Nawet duch, w obliczu piękności, 
cudów i przyjemności, jakie życie ma dla niego w zanadrzu - nawet jeśli tylko na krótki czas - odrzuca 
rozkosze, jakie może mu zaoferować jego własna ewolucja. Mimo to - muszę powiedzieć wam 
prawdę - nie powinniście wierzyć, że ziemia-materia jest potężniejsza od ducha i że to jest powód, dla 
którego zapadła się ona aż do materializacji. Nie, duch jest nieporównywalnie silniejszy i zawsze 
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będzie. Jeśli jednak upadł, to dobrowolnie, uwiedziony powabami świata, który, choć tylko 
tymczasowo, oferuje mu, poprzez zmysły ciała, życie bogate w przyjemności i pokusy. 
63 Jest rzeczą naturalną, że jego materializacja uniemożliwia mu poznanie samego siebie i nie 
pozwala mu na ujawnienie jego zdolności poprzez jego ludzką część bytu. Natura materialna wydaje 
się bowiem najbardziej przeciwstawna naturze duchowej. Niemniej jednak, kiedy obie te rzeczy 
znajdą w tobie harmonię, doświadczysz, że twoja fizyczna natura jest jak czyste lustro, które odbija 
duchowe, a nawet Boskie, w całym swoim pięknie. 
64 Szukajcie mojej obecności w dziełach, których dokonałem, a będziecie mogli mnie znaleźć na 
każdym kroku. Spróbujcie mnie usłyszeć, a usłyszycie mnie w potężnym głosie, który emanuje ze 
wszystkiego, co jest stworzone. Ponieważ łatwo jest mi się ujawnić poprzez pozory stworzenia. 
Ujawniam się zarówno w gwieździe, w szalejącej burzy, jak i w łagodnym świetle świtu. Pozwalam, by 
mój głos był słyszalny w melodyjnym ćwierkaniu ptaka, jak również wyrażam go poprzez zapach 
kwiatów. I każde moje wyrażenie, każde zdanie, każde dzieło mówi do was wszystkich o miłości, o 
wypełnianiu praw sprawiedliwości, o mądrości, o wieczności w duchu. 
65 Dlaczego nie udało ci się pokazać siebie w całej duchowej pełni, w wielkim pięknem swojego 
ducha, chociaż miał władzę nad materiałem? - Ponieważ daliście się ponieść namiętnościom tego 
świata. 
66 Dlatego nie zaniedbujcie studiowania i praktykowania moich nauk, myśląc, że w ten sposób 
osiągniecie większą duchowość. Musicie nauczyć się zasługiwać na to poprzez mądrość, wtedy 
osiągniecie początek uniwersalnej harmonii, w której pozwolicie swojemu duchowi przejawić się. 
67 Ustalcie prawo i przestrzegajcie go. W ten sposób przygotujecie się do życia w wyższych światach 
duchowych. Tak długo, jak istnieją światy materialne, świat duchowy musi nadal promieniować i 
rozlewać na nie swoje światło. 
68 Zastanów się: jeśli teraz nie potrafisz opanować bezcielesnej powłoki, jakie zadanie mógłbym 
powierzyć twemu duchowi, gdy zamieszka on w świecie wyższej duchowości? 
69 Tylko ja mogę dać wam te nauki, o dzieci ludzi. Jaki człowiek mógłby ci powiedzieć, co jeszcze 
mam dla ciebie w Mojej tajemnej komnacie? Myślcie i módlcie się, o uczniowie, aby Moja Instrukcja 
doprowadziła was do pojednania ducha z jego ziemską szatą. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 171  
 
1 Fontanna łaski wylewa się na ciebie, aby ugasić pragnienie pokoju i oczyścić cię. 
2 Muszę cię pouczyć, bo widzę, że jesteś jeszcze słaby. W tym słowie jest moc, która daje nową 
odwagę duchowi. 
3 Czyż nie widzicie, gdy Mnie słuchacie, jak smutki opuszczają wasze serca? To dlatego, że głos Ojca 
rozjaśnia i pociesza cię. 
4 Jesteście jeszcze dziećmi na długiej drodze Ducha, i dlatego moje miłosierdzie podtrzymuje was, a 
moje rady prowadzą was. Na ścieżce są ciernie i przepaście, które zieją na jej brzegach, ale uczę was, 
abyście nie stawiali fałszywych kroków, abyście nie dali się pokonać pokusie. Jesteście bowiem 
przeznaczeni do pouczania waszych bliźnich przykładem waszego życia. W ten sposób dacie najlepsze 
świadectwo, że słuchaliście Mistrza Mistrzów. 
5 Chociaż myślę o twoim duchu, nie zapominam o twoim ciele - słabym stworzeniu, które potrzebuje 
współczucia, miłości i cierpliwości, aby znaleźć harmonię z duchem i służyć swemu Bogu ze śladem 
doskonałości. 
6 Na koniec każdego roku zróbcie rachunek sumienia, bo dopóki żyjecie na ziemi, podlegacie też 
prawom czasu. Skieruj swoje myśli ku przeszłości, raz jeszcze pozwól, by wszystko przeszło obok 
Ciebie. Przypomnij sobie dzień, w którym po raz pierwszy usłyszałeś moje słowo, ten dzień, w którym 
twój duch przewidział, że otwiera się przed nim nowy okres czasu i zrozumiał, że teraz zasłona wielu 
tajemnic została rozdarta, aby mógł bardzo wyraźnie zobaczyć prawdę tej instrukcji. Od tej chwili 
bowiem zrozumieliście wady i błędy, które były obecne w waszym życiu, i zrodziło się w was ogromne 
pragnienie służenia swemu Panu przez miłowanie i służenie bliźnim. Nie zawahałeś się przysiąc, że od 
tej chwili będziesz szedł za mną, nie zastanawiając się, czy nie nadejdzie chwila słabości lub 
przygnębienia, która spowoduje twoje potknięcie. 
7 Lecz w takim stopniu, w jakim mnie słuchaliście, moje pouczenie weszło w waszą istotę, a sumienie 
wasze było posłusznym sędzią, który powściągał instynkty ciała. 
8 Twoje sumienie nigdy nie potępił swoje złe uczynki bez uprzedniego ostrzeżenia, dając ci znać, co to 
znaczy, aby wypełnić moje prawa i kiedy je naruszyć. 
9 Prowadzony w ten sposób przez wasze sumienie, pozostawiłem wam wybór drogi, a ponieważ 
wybraliście szukanie Mnie i czynienie dobra na tej drodze, byłem dla was niestrudzonym i 
kochającym Mistrzem, korygując was z łagodnością, osądzając was z boską sprawiedliwością i 
kochając was jak najdoskonalszy Ojciec. 
10 Nawet jeśli tak, to nie osiągnęliście jeszcze stopnia uduchowienia, który musicie mieć, aby szerzyć 
Moją naukę. 
11 Gdy uczynisz bóle, cierpienia, a nawet radości swoich bliźnich swoimi, zrobisz pewny krok na 
drodze. Dopóki osądzacie tych, którzy są mniej winni od was i uważacie się za lepszych od innych, 
zamiast być pokornego serca, dopóty daleko wam jeszcze do bycia Moimi uczniami. Czy nie 
widzieliście, że zostałem ukrzyżowany i przebaczyłem ludzkości? Dlaczego nie bierzecie ze mnie 
przykładu? - ponieważ zawsze z większym zainteresowaniem patrzycie na zadowolenie ciała niż na 
zadowolenie ducha; to jest powód, dla którego nie bierzecie ze mnie przykładu; to jest powód, dla 
którego nie bierzecie ze mnie przykładu 
12 Widzę, że jeszcze nie rozumiesz dobrze moich pouczeń, ani nie masz jasnego pojęcia o celu, który 
cię czeka. 
13 Nie chcę, aby którekolwiek z moich dzieci zginęło w ziejącej otchłani ciemności. Chcę, abyście 
nadal wspinali się po szczeblach drabiny do duchowej doskonałości. 
14 Teraz dokonaj przeglądu całego swojego życia i swoich uczynków w świetle swojego sumienia, 
abyś wiedział, czy zrobiłeś postęp, czy się zatrzymałeś. Niektórzy muszą skończyć ze swoją 
rozwiązłością. Zapewniam was, że właśnie podczas tej ofiary, jaką jest dla ciała wyrzeczenie się 
swoich namiętności, odczujecie pragnienie służenia mi i kochania swoich bliźnich. W tym momencie, 
pokuta wybuchnie, a płacz będzie zostawić świeżość i spokój w sercu i szczerość w duchu. 
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15 Nie żądałem od was całkowitego poświęcenia w służbie mojej, ani nie będę żądał, bo obowiązki, 
których się podjęliście na świecie, zajmują was w równym stopniu. Ale chcę, żebyście i w tym zadaniu 
realizowali to, czego się ode mnie nauczyliście. 
16 Czuwajcie i módlcie się za tych, którzy cierpią głód, chorobę lub nieszczęście, bo Ja będę czuwał 
nad wami. Badajcie moje słowo, a czyniąc to, będziecie w stałej łączności ze mną. 
17 Spójrzcie duchem na drabinę nieba, która wznosi się przed wami jako świetlista droga do 
nieskończoności, zapraszając waszego ducha, aby osiągnąć łono Ojca - łono pokoju i 
niewypowiedzianej błogości. 
18 Znalazłem cię stracił jak rozbitków bez kompasu, jak pielgrzymów zagubionych na pustyni. lecz 
zesłałem ci Moje światło, które sprawiło, że znalazłaś drogę pełną nadziei, wiary i pociechy, która 
podniosła twego ducha i zalała go witalnością i energiami, aby nadal dążył do celu; zesłałem ci Moje 
światło, które sprawiło, że znalazłaś drogę pełną nadziei, wiary i pociechy, która podniosła twego 
ducha i zalała go witalnością i energiami, aby nadal dążył do celu 
19 Na końcu drabiny niebieskiej, na ostatnim stopniu, znajduje się dom, do którego wszyscy jesteście 
przeznaczeni, ale który musicie zdobyć przez zasługi, przez wiarę, przez wielką miłość i miłosierdzie, 
pokonując przeszkody i zwyciężając wrogów, aż w końcu dotrzecie do nowej Ziemi Obiecanej, do 
królestwa, które nie jest z tego świata. 
20 Ta drabina nieba jest prostą drogą, a na niej nie ma błędnych dróg ani labiryntów, przez co 
rozumiem, że w wypełnianiu mojego prawa i w dokładnym studiowaniu moich nauk nie napotkasz 
żadnych trudności. 
21 Będziesz szedł naprzód nieugięcie na tej drodze i walczył o swój postęp. Uczynię cię silnym. Jeśli 
nie moją mocą i moim światłem, to jaką bronią będziecie walczyć i bronić się? Z czym byś pokonał 
swoje pokusy? Gdybym nie okrył was moim płaszczem miłości, jak moglibyście uwolnić się od 
waszych wrogów? Ale zaprawdę, powiadam wam, nawet Moją ochronę i światło Mojego miecza 
musicie zdobyć przez zasługi. 
22 Wasze znaki pozostaną odciśnięte na duchowej ścieżce, która otwiera się przed wami. Ale te znaki 
będą mówiły o dobrych uczynkach, o wyrzeczeniach, o szlachetnych czynach, o wspaniałomyślnej 
miłości i nieograniczonym miłosierdziu. 
23 Przeznaczenie każdego jest wyznaczone przez jego zadanie duchowe i jego zadanie ludzkie. Obie 
powinny być ze sobą w harmonii i dążyć do jednego celu. Zaprawdę powiadam wam, nie będę 
oceniał tylko waszych duchowych dzieł, lecz także wasze dzieła materialne. W nich bowiem odkryję 
zasługi, które pomogą twojemu duchowi dotrzeć do Mnie. 
24 Nie będziecie sami w waszych wędrówkach. Przed wami - niektórzy bliżej, inni dalej - jest wiele 
istot, które również idą krok po kroku do przodu, obserwując i modląc się za tych, którzy idą za nimi. 
Ich ideałem nie jest przybycie samemu lub przybycie jako pierwsi, ale torowanie drogi swoim braciom 
i siostrom, aby pewnego dnia błogosławieństwo pierwszych stało się błogosławieństwem wszystkich. 
25 Jakże piękna wydaje mi się ta droga! Jakże orzeźwia się mój duch, gdy widzi postęp moich dzieci, 
ich wysiłek, by wznieść się wyżej i osiągnąć nowy stopień doskonałości! 
26 Istnieją istoty ze wszystkich światów, jedne w duchu, inne w ciele, wszystkie wykonujące różne 
zadania. Ustanawiasz swój dom w wieczności, aby jutro ucztować na słodkim smaku miodu, który da 
ci pokój Ducha. 
27 Błogosławiony ten, kto idzie za mną drogą prawdy. 
28 Błogosławiony, kto kocha i ufa, kto zna swój obowiązek i wypełnia go. 
29 Kiedy mówię do was o "drodze", nie mam na myśli żadnej na ziemi, bo świat, który 
zamieszkujecie, nie jest tam, gdzie jest moje królestwo. Jest to duchowa ścieżka, która zawsze 
prowadzi w górę. To rozwój i postęp czekają na waszego ducha. Dlatego gdziekolwiek jesteście na 
ziemi, możecie być na drodze ducha. 
30 Dzieci moje, jeśli zbłądziliście, wróćcie do niego, jeśli się zatrzymaliście, idźcie naprzód. 
31 Zadanie, które nosisz w sobie, dałem ci według twoich zdolności i twojej siły. Trzeba to tylko 
zrozumieć i pokochać. Módlcie się codziennie, abyście mogli otrzymać niezbędne światło dla waszych 
wysiłków. Następnie pozostańcie przygotowani, uważni, abyście mogli usłyszeć głosy tych, którzy was 
wzywają, tych, którzy was błagają, a także, abyście mogli stawić czoła próbom. Każdy dzień waszego 
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istnienia jest stroną w książce, którą każdy z was pisze. Każdy dzień jest naznaczony próbą, a każda 
próba ma swoje znaczenie i powód. 
32 Chcę z was uczynić lud zdrowy na ciele i duszy, bo jesteście wybranymi, świadkami moich 
objawień we wszystkich czasach, a przyszliście w tej epoce, aby wypełnić trudną misję i utorować 
drogę nowym pokoleniom. 
33 Zasiałem waszą drogę dowodami miłości, abyście nie zwątpili ani we mnie, ani w siebie. - Wy, 
którzy mnie słyszeliście w tym czasie, nie zapadajcie się do grobu i nie zabierajcie ze sobą tajemnicy 
tego objawienia, którym się z wami dzieliłem. Waszym najważniejszym zadaniem jest bowiem 
przemawianie do ludzi w moim imieniu i dawanie świadectwa moim objawieniom. 
34 Nie mówcie mi, że brak wam w tym wprawy, bo często do was mówiłem i słuchając oczyszczaliście 
się. Każdy z was może przekazać to przesłanie światu. Ludzie czekają na nią i są przygotowani na jej 
przyjęcie. Czy nie zauważyliście, jak bardzo ludzie pragną uduchowienia i pokoju? Czy nie jesteś 
poruszony ich ignorancją i ich bólem? 
35 Duch mój wylewa się na wszystkich ludzi, przemawiając do nich przez ich sumienie, mówiąc do 
nich: Przyjdź do mnie i odpocznij. Otrzymajcie wiarę, której wam brakuje, nie bądźcie już ślepi na 
drodze. 
36 Ludzie, czy znacie dzieło, które obecnie rozwijam w świecie? "Nie", powiecie Mi, "widzimy tylko tę 
ludzkość zbuntowaną, pogrążającą się w wielkiej ruinie i znoszącą ciężkie nawiedzenie". Zaprawdę 
powiadam wam, pozwoliłem człowiekowi sądzić się własną ręką, uznając wszystkie jego błędy, aby 
mógł powrócić do Mnie oczyszczony. Każdemu stworzeniu posłałem moje światło i stałem przy nim w 
dniach ucisku. 
37 Mój Duch zstąpił na każdego ducha, a moi aniołowie rozproszyli się po całym wszechświecie, 
wykonując moje polecenia, aby wszystko uporządkować i przywrócić na właściwą drogę. Wtedy, gdy 
wszyscy wypełnią swoją misję, zniknie niewiedza, zło nie będzie już istniało, a na ziemi będzie 
panowało tylko dobro. 
38 O, gdybyście tylko mogli mnie zrozumieć, gdybyście znali moje pragnienie doskonalenia się - jak 
daleko już byście się wznieśli i jak blisko mnie już byście byli! Gdyby wasza wola była moją, już byście 
osiągnęli szczyt, na którym na was czekam. 
39 Ale co jest moim pragnieniem, ludzie? - waszej jedności i waszego pokoju. 
40 Oto jestem znowu, przemawiam do was, poruszając wasze serca w oczekiwaniu na wasze 
przebudzenie. 
41 Każde dobre drzewo będzie chronione, a jego korzenie i gałęzie będą się rozprzestrzeniać, aby dać 
schronienie i pożywienie wędrowcowi. Ale chwasty zostaną wyrwane z korzeniami i wrzucone do 
ognia nieugaszonego. 
42 Mówię do ciebie w obrazie, a kiedy mówię do ciebie o tym drzewie, mówię o dziełach ludzi. 
43 Tym, którym powierzyłem urzędy, mówię: Przygotujcie wasze żniwo. - Ojcowie rodzin, nauczyciele 
i władcy, panowie i słudzy, wielcy i mali, nie chcę, abyście ofiarowali mi swoje pola, które zdziczały. 
Nawet jeśli jest to tylko mały zasiew - ofiaruj mi go oczyszczonego i głośniejszego. 
44 Przyjdźcie do mnie, zawołajcie, a będzie wam otworzone. Ale przyjdźcie radośni, zadowoleni z 
pracy, abyście czuli się wspaniale, tak jak ja. 
45 Zaprawdę powiadam wam, gdyby istniało tysiąc przygotowanych umysłów, uczyniłbym siebie 
znanym przez te tysiące na raz. 
46 Udzielam ci Mojej nauki od chwili, kiedy po raz pierwszy dałem się poznać przez Moją córkę 
Damianę Oviedo, przez której intelekt przekazałem ci Moją Wolę. Od tego czasu przez tych nosicieli 
głosu płynie Moja mądrość, mądrość, którą powinniście gromadzić w waszych sercach jak 
drogocenne klejnoty, ponieważ zawierają one miłość. 
47 Chcę, abyście, tak jak was uczyłem i prowadziłem, uczyli waszych bliźnich. 
48 Wy jesteście świadkami wszystkiego, co powiedziałem w tym czasie, abyście jutro, gdy Mojego 
słowa już nie będzie wśród was, mogli mówić o tych naukach swoim bliźnim. Następnie, patrząc 
wstecz na te manifestacje, powinniście wyjaśnić tym, którzy was pytają, jak Mistrz dał się poznać i co 
w ten sposób uczynił nosiciel głosu. Bo po 1950 roku ludzie będą was prosić i natchnieni waszymi 
świadectwami będą prosić o książki, w których jest wydrukowane moje słowo, a w nich znajdą moją 
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obecność i moją istotę. Wtedy, nawet jeśli będą szukać niedoskonałości, nie znajdą ich, bo 
niedoskonałości tych, przez których Ja się ujawniam, nie wejdą do tych ksiąg. 
49 Te pisma rozpalą w sercach światło prawdziwej wiary. Pokażą grzesznikom drogę do odnowy i 
wydadzą nowych uczniów, nowych żołnierzy, z których wielu okaże więcej wiary i więcej miłości niż 
wielu z tych, którzy mnie słuchają w tym czasie. 
50 Przygotujcie się, aby wasze świadectwa były głośne i prawdziwe. Ja rzucam moje światło na 
wszystkich ludzi. 
51 Błogosławione serce, które jest przygotowane, bo ono odczuje moją obecność. 
52 Ludzie, jest moją wolą, aby w tej Trzeciej Erze każdy umysł, serce i duch osiągnął tę duchową 
wiedzę. 
53 Księga Mądrości jest otwarta, aby wszyscy mogli stać się moimi uczniami. 
54 Czuwajcie z największą gorliwością nad pouczeniem, którego wam udzielam w tym czasie. 
55 Wy jesteście moją pokorną rodziną, której powierzyłem dziedzictwo, której objawiłem wszystko, 
co było zgodne z moją wolą. 
56 Nie znasz niebiańskiego domu i nadal błąkać się na pustyni. Ale przyszedłem, aby was zjednoczyć 
w Mojej miłości i nie wolno wam zapomnieć, że czeka na was miłość waszego Ojca. Przygotowuję 
wam drogę w tym czasie, abyście mogli odzyskać siły po ciężkiej pracy tego dnia. Ale już wam mówię, 
że na tej drodze jest więcej cierni niż kwiatów. Nic was nie zaskoczy, którzy znacie drogi życia i 
zdobyliście na nich wytrwałość i odwagę. 
57 Jesteście moimi uczniami w tym czasie, staracie się zrozumieć moje objawienie, a jednocześnie 
dziwicie się postępowi nauki. Cieszcie się, że byliście świadkami tych wszystkich cudów, bo nie tylko 
poznaliście owoce ludzkiej inteligencji, ale także osiągnęliście duchową wiedzę na wysokim poziomie 
rozwoju. 
58 Jak wielu uczonych, którzy są uważani za uczonych, zaprzecza życiu duchowemu, podczas gdy ty 
rozumiesz to, czego oni nie zrozumieli. Waszym zadaniem jest rozpowszechnianie (mojej nauki), aby 
w tym czasie wszyscy mogli zrobić kolejny krok ku światłu. 
59 Widzę pragnienie ludzi, którzy pragną przyjść do mnie. Powiedziałem wam: utorowałem drogi, aby 
wszyscy mogli doświadczyć nieskończonej błogości odnalezienia mnie. Wy, którzy uczyniliście krok ku 
odnowie, ku uduchowieniu, poczujcie, jak wasza dusza raduje się z radości. 
60 Chcę zostawić tutaj tych słuchaczy wyposażonych przed moim wyjazdem w końcu 1950 roku. 
61 W Drugiej Erze przygotowałem dwunastu mężów, którzy rozpowszechnili Moją Naukę po całym 
znanym wówczas świecie. Dwunastu mężczyzn wystarczyło, aby ustanowić Moje Prawo Miłości. 
Powiedziałam im, że znów będę wśród ludzi. A teraz spełniło się Moje słowo, gdyż Mistrz powrócił w 
duchu, w towarzystwie swoich duchowych zastępów. 
62 Jest to czas wyzwolenia ducha, wiek światła i rozwoju. Rozpoznacie nasienie, które zostawiam w 
duszach, a to nasienie będzie świadectwem Mojego przyjścia do ludzi w tej Trzeciej Erze, w której 
przejawiłem się od 1866 roku. 
63 Wy, którzy mnie teraz słuchacie, jesteście moimi uczniami w tym czasie i przyszliście do mnie, nie 
wiedząc, na jakiej drodze się znajdujecie. 
64 Chcę, aby moi nowi uczniowie byli siewcami pokoju na tym świecie. 
65 Nie wiecie, jak wiele wasz duch osiąga dla swego rozwoju przez te krótkie chwile, które bierzecie 
ze świata, by poświęcić Mi. Zaprawdę, mam dla was niespodzianki w zanadrzu, gdy przybędziecie do 
waszego Ojca. 
66 Jest to delikatna misja, którą wam zleciłem, ale nie jest to ciężki krzyż poświęcenia siebie. Nic nie 
zmusza was do podążania za tymi naukami, ponieważ jesteście obdarzeni wolną wolą. Ale ponad tą 
wolnością myśli, życia i działania, która jest twoją, świeci światło, którym jest sumienie, które radzi ci, 
co masz czynić i uczy cię odróżniać dobro od zła. Tym światłem jestem Ja, który jestem w was i poza 
wami, wspomagam was zarówno w radości jak i w bólu, gdy idziecie dobrą drogą lub gdy biegniecie 
ku przepaści. Jestem wszędzie, ponieważ jestem Boskim Sercem, które bije w całym wszechświecie. 
67 Nie chcę dla ciebie więcej zadośćuczynienia ani bólu; chcę, aby dusze wszystkich Moich dzieci, jak 
gwiazdy upiększają firmament, oświecały swym światłem Moje Królestwo i napełniały radością Serce 
twego Ojca. 
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68 Przygotujcie wasze serca na przyjęcie posłańca miłości, którym jest Maryja, Matka, która zstępuje, 
aby pocieszyć serca dzieci. 
69 Najczulsza miłość Boga do swoich stworzeń nie ma formy. Niemniej jednak w Drugiej Erze przybrał 
on postać kobiety w Maryi, Matce Jezusa. 
70 Zrozum, że Maryja istnieje od zawsze, ponieważ Jej istota, Jej miłość, Jej czułość zawsze były w 
Bóstwie. 
71 Jak wiele teorii i błędów ludzie stworzyli o Maryi! O Jej macierzyństwie, poczęciu i czystości. Jak 
bardzo bluźnili w tym procesie! 
72 W dniu, w którym naprawdę zrozumieją tę czystość, powiedzą sobie: "Byłoby dla nas lepiej, 
gdybyśmy się nigdy nie narodzili". Łzy ognia będą płonąć w ich duszach. Wtedy Maryja otuli ich swoją 
łaską, Boska Matka osłoni ich swoim płaszczem, a Ojciec przebaczy im, mówiąc z nieskończoną 
miłością: "Czuwajcie i módlcie się, bo Ja wam przebaczam, a w was przebaczam i błogosławię 
światu". 
73 Nie szukam żniwa w twoich rękach, bo wiem, że są puste. Widziałem takich, którzy zamiast 
zasiewać wiarę w sercach, wyrywali im to, co z niej mieli. 
74 Obficie obdarzyłem was zdolnościami, abyście praktykowali czynną miłość, i dlatego nie jest rzeczą 
słuszną, abyście przychodzili do Mnie jako potrzebujący, błagając o moją pomoc. 
75 Czy kiedy twoi bliźni zwracali się do ciebie o pomoc, słuchałeś ich i troszczyłeś się o nich? Twoje 
sumienie mówi ci, że wiele razy pozostawałeś głuchy i obojętny, a to nie jest nauka, której nauczałem 
cię w Jezusie. 
76 Moje spojrzenie czyta wasze serca, Moje słowo was osądza, a wy nie drżycie przed nim. Podczas 
gdy ja was osądzam, uczę was, kocham was i przebaczam wam. Ja odpuszczam wam, którzy Mnie 
słuchacie, i Ja odpuszczam ludziom. 
77 Niekiedy widzę was niezdecydowanych i boicie się iść naprzód, boicie się pułapek na drodze, 
boicie się nawet Mojego światła, bo myślicie, że oślepi was jego blask. Jak więc staniesz się silny i 
powstrzymasz ból? Pozwólcie światłu mojego Ducha wypełnić wasze jestestwo, wtedy zrozumiecie 
wiele objawień i zniknie wasze przygnębienie. Nie obraź się, że jeden i ten sam Bóg sądzi cię, kocha 
cię, a także cierpi na ciebie. Nie łudźcie się, że z serca Ojca pochodzi najsurowszy sąd, a zarazem 
najmiłościwsze wstawiennictwo za Jego dziećmi; ale nie podważajcie sprawiedliwości Ojca, bo już 
macie moje światło w waszym duchu. bo jeśli odczujesz to nieubłaganie w swoim życiu, będzie ci się 
wydawało, że odmówiłem ci Mojego przebaczenia, że już cię nie kocham, że przekroczyłem granicę 
sprawiedliwości i okazuję się okrutny i niesprawiedliwy; w swoim złudzeniu nie będziesz mógł wtedy 
zrozumieć, że nikt nie zbiera cierpienia, kto go wcześniej nie zasiał. 
78 Gdybyście zrozumieli moją naukę, odczulibyście moją miłość i rozpoznalibyście moją obecność w 
waszym życiu, która nie szczędzi wam błędów i upadków, a podnosi was z ojcowską dobrocią, gdy 
wasza niewdzięczność lub wasza potrzeba doprowadziły do upadku. Innym razem zobaczysz, jak 
rozluźniam przygnębiający ciężar twoich przewinień, aby poruszyć twoje serce do głębokiej 
kontemplacji, ponieważ moja miłość i moje przebaczenie są bezgraniczne. 
79 Do tej pory moje Dzieło poznali tylko ludzie niewykształceni, o prostym umyśle i skromnej wiedzy. 
W każdym czasie to oni jako pierwsi przychodzili, aby mnie słuchać, ale teraz przyjdą również uczeni, 
filozofowie i naukowcy. Niektórzy zrobią to z zamiarem zgłębienia znaczenia tej nauki, a inni z 
przeczuciem, że czyniąc to, napotkają rzeczywistość pełną światła. Wszyscy oni nauczą się nowych 
lekcji w moim słowie, a ta nowa mądrość, którą odkryją w moich objawieniach, przemieni sposób 
myślenia, bycia i odczuwania całej ludzkości. 
80 Jak bardzo będą podziwiać prosty i doskonały sposób, jaki wybrałem, aby przeprowadzić Moje 
objawienie, i jak wiele wyjaśnień i rozwiązań znajdą w Moich naukach. 
81 Nowy czas powierzam tej ludzkości, składającej się z istot o różnej dojrzałości duchowej, a także o 
różnych zadaniach na ziemi. 
82 Człowieka jutra czeka ostra walka - walka, której nie rozpali żądza dóbr materialnych, ani też nie 
będzie ona tak egoistyczna, że w jej trakcie zniszczy ludzkie życie. Nie, mówię wam o szlachetnej i 
wzniosłej walce, poprzez którą pokój i miłość zostaną przywrócone światu. Mówię wam o pracy, 



176 
 

wysiłku i poświęceniu w imię waszej poprawy, zarówno moralnej jak i materialnej, a także o waszym 
zbawieniu i postępie duchowym. 
83 Na fundamentach prawdziwej wiedzy, na miłości i sprawiedliwości, ludzie jutra zbudują świat 
pokoju i światła. Na gruzach przeszłości powstanie nowy świat, moralnie, duchowo, intelektualnie i 
naukowo, z którym życie narodów zostanie całkowicie przekształcone. 
84 Tutaj, gdzie tak bardzo zwalczano dobro, gdzie tak bardzo bezczeszczono to, co święte, gdzie 
gwałtownie odrzucano wszystko, co sprawiedliwe i zgodne z prawem, zapanuje prawo miłości. 
Obecna dolina łez zostanie zamieniona na dolinę pokoju. Dobra wola człowieka, by trzymać się 
mocno Prawa, znajdzie swoją słuszną nagrodę, gdy odzyska on ten najwyższy dar ducha, jakim jest 
pokój. 
85 Kiedy życie człowieka rozwija się w atmosferze pokoju, jego wiedza będzie większa, jego inspiracja 
wyższa niż kiedykolwiek do tej pory. 
86 W jaki sposób dzisiejsi ludzie mogliby być natchnieni pośród złego świata, w którym krążą 
niezliczone myśli nienawiści, zła i materializmu, tworząc swego rodzaju zasłonę, która nie pozwala ich 
umysłom dostrzec prawdy Wiecznego? 
87 Przyjdźcie do Mnie, o ludzie, módlcie się i powiedzcie Mi w duchowym języku o waszych 
pragnieniach i cierpieniach. Bo wtedy wezmę cię za rękę i wprowadzę do wnętrza Mojego 
Sanktuarium, gdzie objawię ci wszystko, co może ci służyć do ozdobienia twojego istnienia, do 
uczynienia go piękniejszym i szlachetniejszym. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 172  
 
1 Przyodziałem was szatą łaski, abyście się odróżniali od narodów i wspólnot religijnych ziemi. 
2 Tylko przez praktykę mojej nauki będziecie mogli zachować czystą tę szatę, która nie jest 
materialna, lecz ze światła, a którą nosicie w swojej duszy. 
3 Jest tak delikatny, że nawet złe spojrzenie, odzwierciedlające złe uczucia wobec bliźniego, jest w 
stanie go zabarwić. Teraz będziecie mogli zrozumieć, że kiedy popełniacie poważniejsze wykroczenia, 
to nie tylko plamicie, ale wyrywacie całe strzępy z waszej szaty. 
4 Wy wszyscy, gdy wyszliście z mojego Ducha, zostaliście obdarzeni tą szatą, którą jest czystość duszy. 
Kto był w stanie utrzymać tę łaskę w stanie nienaruszonym aż do Jego powrotu? Kto przetrwał 
wszystkie bitwy i pokusy bez grzechu? - Bardzo niewiele. Większość widziałem w łachmanach, a wielu 
jest bez cnoty. 
5 Teraz przyszedłem, aby was ponownie okryć, przyodziać, wylewając Moje Światło na dusze, jak 
ogromny płaszcz, który rozdzielam, aby was przyozdobić; przyszedłem, aby was okryć, przyodziać, 
przyodziać, przyodziać. bądźcie świadomi, o ludzie, że dzięki temu właśnie Światłu świat was 
rozpozna; Ja czynię was wolnymi od zła; Ja czynię was wolnymi od zła 
6 Uwalniam was od zła, abyście byli godni posiąść Moje nasienie i zasiać je. Jakże mógłbym was 
wysłać obdartych, splamionych, nieczystych, abyście świadczyli o Moim Słowie? 
7 Teraz, gdy rozpoczęliście drogę do odnowy, nie zwlekajcie, nie zasypiajcie w środku drogi, bo wtedy 
opóźnilibyście swój duchowy postęp. 
8 Chcę, aby każdy wasz krok w moim dziele był kolejnym krokiem, który zaprowadzi was wyżej w 
waszej pielgrzymce, i abyście wiedzieli, że każda praca przyniesie wam owoc. Nie zaniedbuj żniwa, nie 
zadowalaj się siewem, a potem zaniedbuj żniwo. 
9 Jeśli naprawdę pragniecie stać się mistrzami w uduchowieniu, musicie być wytrwali, cierpliwi, pilni i 
uważni, bo wtedy będziecie mieli możliwość zbierać owoce waszych prac po trochu na waszej drodze, 
poprzez które będziecie gromadzić doświadczenia, które są światłem, które są wiedzą o prawdziwym 
życiu. 
10 Ci, którzy nauczają mojego dzieła w świecie, muszą być prawdziwymi znawcami człowieka - 
zarówno w tym, co należy do duszy, jak i w tym, co dotyczy ciała. 
11 Od ducha oczyszczonego w doświadczeniu, wzmocnione w walce, i oczyszczone przez dobroć, 
przyjdzie rada, która jest dokładna, słowo, które rozwiązuje problem, wyrok, który jest prawidłowy, 
instrukcja, która przekonuje. 
12 Ilu jest takich na świecie, którzy za pośrednictwem różnych kościołów i sekt, które istnieją, 
poświęcają się kierownictwu duchowemu, a zamiast prowadzić swoich bliźnich drogą prawdy, 
pozwalają im błądzić w ciemności i spychają ich w otchłań niewiedzy! Dlaczego? - Bo nie znają ludzi, 
bo nie starają się ich zrozumieć. Ale jak mogą zrozumieć ludzi, skoro sami nie znają nawet siebie? 
13 Nie chcę, aby to się stało również wam, umiłowani uczniowie Trzeciej Ery. Zauważcie, że 
nauczałem, aby najpierw zbadać swoje wewnętrzne ja, aby poznać siebie wewnętrznie, aby móc 
siebie osądzić. Uświadomcie sobie, jak wielu próbom, wielkim i małym, poddaję was, abyście mogli 
zanieść Moje nauki i żyć w prawdzie Moim słowem. Wtedy, gdy będziecie przygotowani, gdy 
będziecie ukształtowani przez delikatne dłuto Mojej sprawiedliwości i Mojej miłości, poślę was do 
waszych bliźnich z Moim orędziem pociechy, nadziei i pokoju. 
14 Kto wtedy będzie w stanie oprzeć się mocy prawdy, która emanuje z twoich słów. Kto nie poczuje 
się oczarowany i głęboko poruszony zrozumieniem, empatią i perswazyjnością Twojej rady? Będzie 
wiara w sercach, będą nawrócenia, uzdrowienia i niezliczone cuda. To jest owoc, który Moja Wola 
chce, abyście zebrali, to jest żniwo, które spodziewam się, że przyniesiecie. Ale proszę się nie mylić. 
Gdy mówię wam o owocach moich nauk, zawsze są tacy, którzy interpretują to słowo w bardzo 
ziemski sposób i szukają owoców swoich prac w postaci pochlebstw, zaszczytów, atencji, a nawet 
jako zapłaty w pieniądzach. Jakże daleki jest ten owoc od tego, co Ja mam na myśli w Moim słowie! 
Dowiedzieliście się już, że mówiłem o owocach doświadczenia, szczerości, zrozumienia, spokoju 
umysłu i duchowości. 
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15 Ci, którzy na ziemi wciąż szukali nagród w postaci pieniędzy i uznania, to dusze o niskim rozwoju, 
które nie chcą uznać prawdy i wciąż zadowalają się nagrodą, jaką daje świat. 
16 Teraz obudzą się ze swoich snów i uświadomią sobie swoją nagość, choć myśleli, że są odświętnie 
ubrani. Będą one zauważyć ich duchową nędzę i czuć duchowo potrzebujących, podczas gdy oni 
myśleli, że posiadają niewyczerpany skarb. 
17 Uczniowie, dbajcie o swoje szaty, uczcie się ode mnie, abyście jutro mogli nauczać swoich bliźnich. 
Ogoń swoje serce z wszelkich złych skłonności i przemień je w żyzną ziemię, na której kiełkuje i 
przynosi owoce moje słowo, ku radości twoich bliźnich i chwale twego ducha. Ja jestem zawsze z 
tobą, ale ty nie zawsze jesteś ze mną. Dlatego mówię wam, gdy przychodzicie do objawienia się 
Mojego Boskiego Światła poprzez Głosiciela: Bądźcie przyjęci, o wy tłumy spragnione mądrości. 
18 Podczas gdy ty przychodzisz, aby dotrzymać spotkania, Ja stawiam się, aby spełnić obietnicę i 
błogosławię cię, bo nie pozwoliłeś mi głosić samemu na pustyni. 
19 Nie znalazłem was wyposażonych, bo przez wiele wieków ludzkość, zamiast studiować Moją 
naukę, oddawała się zewnętrznym obrzędom i formom kultu, które nie oświecają drogi ducha; nie 
przebaczyłem wam, nie przebaczyłem wam, nie przebaczyłem wam, nie przebaczyłem wam... Lecz 
przebaczam wam, przychodzę wam z pomocą i sprawiam, że zdobywacie wiedzę, która wciąż jest 
ukryta w moich słowach Drugiej Ery. Gdy uczynicie tę lekcję waszą własną, dam wam Moje nowe 
przesłanie, które napełni was radością z powodu istoty i mądrości, którą wam przyniesie. 
20 Chcę, aby ta ludzkość nie była już początkująca w wiedzy duchowej, ale aby stała się dobrym 
uczniem, który rozumie odpowiedzialność, jaką ma wobec Ojca w tej epoce sądu, zadośćuczynienia i 
duchowego wzniesienia. 
21 Wy zaś, ludzie, powinniście dawać świadectwo Mojej nauce przez wasze dzieła miłości, aby i inne 
wspólnoty mogły wznieść się ku światłu, które jest wyzwoleniem, prawdą i życiem. 
22 Przez długi czas cieszyłem cię z tego głoszenia, ale bardzo niewielu znajduję wyposażonych. 
Większość z nich odchodzi od zadania, któremu powinni poświęcić wszystkie swoje siły, swoją miłość 
i swoją wiarę, ponieważ to właśnie krzyż ich podnosi i przybliża do Mnie. 
23 Jeśli niektórzy nie zrozumieli mojego słowa, to nie dlatego, że brak mu jasności, ale dlatego, że nie 
wiedzieli, jak ćwiczyć swój intelekt, bo nie czuli w sercu miłości aż do teraz, bo nie pozwolili, by sens 
mojego słowa przeniknął ich serca, by obudzić je do prawdziwej miłości. 
24 Niekiedy narzekacie, że liczba wyznawców mojego słowa wzrasta powoli. Ale mówię wam, że 
musicie narzekać na siebie, bo macie za zadanie powiększać i pomnażać rzesze, które tworzą tę 
wspólnotę. Ale jeśli wasze serca brakuje wiary, jeśli wasze dary duchowe nie są rozwijane, jeśli wasze 
umysły brakuje światła wiedzy duchowej, jak można przekonać niewierzącego? Jak można przenieść 
go z Twojej wiary i miłości, jeśli te cnoty nie są rozwijane w swoim sercu? 
25 Kto nie rozumie, nie może doprowadzić do zrozumienia; kto nie czuje, nie obudzi uczucia. 
Zrozumcie teraz, dlaczego wasze usta jąkały się i jąkały, kiedy stanęliście przed koniecznością złożenia 
świadectwa o moim słowie. 
26 Kto kocha, nie musi się jąkać, kto wierzy, nie boi się. Ten, kto czuje, ma wiele okazji, by udowodnić 
swoją szczerość i prawdomówność. 
27 Nieustannie mówię o tym, że powinniście się przygotować, uważnie studiując moje nauki, 
wprowadzając w życie moje słowo, ponieważ chcę, żeby wasze kroki na tej drodze były bezpieczne. 
Ci, którzy nie zrozumieli mnie prawdziwie lub nie uduchowili się prawdziwie do czasu, kiedy moje 
słowo nie będzie się już przejawiać w tej formie i mój świat duchowy nie będzie już przemawiać przez 
moich wybranych, a także nie będzie już symboli i obrzędów w moim ludzie, będą w 
niebezpieczeństwie poddania się błędowi, pozostaną na skraju przepaści. Ale dlaczego bać się, że to 
się stanie, skoro ostrzegałem was tak długo i przy tylu okazjach, abyście uniknęli niebezpieczeństw, 
upadków i utrapień? 
28 Nadszedł czas, byście zastanowili się nad krokami, które powinniście podjąć na tej drodze, na 
drodze do wypełnienia waszej misji w sposób najczystszy i najbardziej miły dla Mnie. Zaprawdę 
powiadam wam, ci, którzy są zainspirowani tymi ideałami, osiągną prawdziwą wizję swojej przyszłości 
i pewność co do wszystkiego, co muszą osiągnąć w życiu. Dla nich nie będzie przepaści, ani ciemności, 
ani niepewności. 
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29 Chcę, żebyście wszyscy byli takimi silnymi duszami. Dlatego właśnie nieustannie mówię wam o 
przygotowaniu, duchowym zanurzeniu i eksploracji. 
30 Widzę was skruszonych, cicho płaczących po usłyszeniu Moich słów i błogosławię was za to, że 
pozwoliliście, aby boska istota Mojej nauki przeniknęła do waszych serc, które aż do dzisiaj nie 
obudziły się jeszcze do miłości, do miłosierdzia, do dobroci. 
31 Duch wasz miał chwilę odpoczynku, która była odpoczynkiem od ciężkiej próby, którą znosi przez 
ziemskie ciało. 
32 Ileż dusz tych, którzy przychodzą na to objawienie, nie miało chwili wytchnienia od dnia, w którym 
wcieliły się w to ciało, aż do chwili, gdy po raz pierwszy usłyszały moje słowo! Jak wiele istot znajduje 
spokój tylko w krótkich okresach mojej manifestacji! Do nich i do was wszystkich mówię, że możecie 
nadal cieszyć się Moim słowem w sposób intymny, ale pamiętajcie też, że nadejdzie dzień, kiedy nie 
będziecie go już słyszeć; wtedy wyruszycie, aby udowodnić swoją wiarę, swoje uduchowienie i swoje 
posłuszeństwo, w przekonaniu, że wtedy zobaczycie swój postęp (duchowy) nagrodzony 
bezpośrednim dialogiem ducha z duchem. 
33 Widziałem, jak walczysz ze swoim ciałem, by nagiąć jego oporność. Musieliście przejść przez 
wielkie bitwy z waszym sercem, aby wymusić posłuszeństwo i poddanie się mu. Jego natura opiera 
się wymaganiom sumienia. Ale jeśli wytrwacie w modlitwie, jeśli będziecie czuwać, uczynicie z niego 
najlepszego współpracownika w duchowym spełnieniu. Te zapasy stanowią część waszego 
zadośćuczynienia w tym czasie. 
34 Wszystkie wasze cechy były ukryte od chwili, gdy zostaliście stworzeni. Inteligencja, empatia i 
rozum zawsze były twoje, aby stoczyć ostateczną bitwę. Kiedy zwyciężysz nad złem, a twój duch 
będzie pilotem, który steruje statkiem, będziesz mógł szukać bliźniego i być dla niego świetlanym 
przykładem, prawdziwym świadectwem. Nie chełpiąc się swoją siłą duszy i autorytetem, pokażecie 
swoje dzieła, a one ujawnią posłuszeństwo i uległość wobec moich praw i będą przykładem, który 
zachęci waszych bliźnich do naśladowania was na drodze rozwoju. 
35 Gdy już nie usłyszycie Mojego słowa przez głosicieli, a duch wasz poczuje pragnienie wykonania 
tego, czego was nauczyłem w tym czasie, niech każdy z Moich uczniów uzna grupę osób mu 
przydzielonych za swoją rodzinę, aby ich nauczał i prowadził. Zachowujcie się wobec nich miłosiernie, 
poprawiajcie ich z miłością i mądrością, pozwólcie im oddychać atmosferą pokoju, taką jak ta, którą 
dziś stworzyliście, a wtedy mój Duch dostosuje się, by was wszystkich inspirować i błogosławić. 
36 Nie pytaj ich, skąd pochodzą, ani dlaczego mnie szukają. Eliasz będzie ich prowadził, gdy nadejdzie 
ich godzina. Już teraz przygotowuję tych, którzy przyjdą w ostatniej godzinie, i wzywam 
błogosławionych, którzy wierzą w to słowo, które wam przekazałem przez ludzki przekaz. 
37 Pouczam was, abyście byli ozdobą ziemi, abyście uszczęśliwiali życie ludzi Dobrą Nowiną, że Mistrz 
dał się poznać w tym czasie cierpienia i pozostawił swoje Słowo jako dziedzictwo, aby wszyscy mogli 
się nim karmić i dzięki niemu żyć wiecznie. 
38 Nie nakładam na was obowiązku całkowitej przemiany tej ludzkości, lecz z gorącym wysiłkiem 
zanieście moje słowo do serc, a dokona ono cudów. Jakże wielką pociechę otrzymają wasi bliźni w 
dniach próby, jeśli nauczycie ich interpretować moją naukę, i jakże będziecie tęsknić za tymi 
godzinami, które spędziliście blisko mnie, pijąc tę boską esencję, czując się jak dzieci, które otrzymują 
wszelką czułość i miłość od waszego Ojca. 
39 Ludzkość jest dziś żyznym polem do pracy. Pola są bardzo duże, a robotników mało. Jak będzie 
można zaoferować mi duchowy postęp pokolenia, które zamieszkuje ten świat dzisiaj, jeśli nie 
pracować pilnie? Masz do dyspozycji tylko ograniczony czas, a jest tyle do przygotowania. Godzina 
jest sprzyjająca! Odbudujcie świątynie, które zawaliły się w sercach ludzi. Pomagaj odbudowywać 
domy, głosić duchowość na swojej drodze. Dawajcie świadectwo swoimi dziełami. 
40 Czuwajcie, aby cnota przemieniała waszych braci i siostry, aby dzieci były słodką więzią między 
ojcem i matką, a młodzież mocnym fundamentem dla nowych pokoleń, aby mąż i żona byli na obraz 
Boga i Jego stworzenia, a wszyscy razem z aniołami stróżami, którzy wam pomagają, osiągnęli 
doskonałą harmonię z waszym Ojcem. 
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41 Przychodzą do Mnie twoje prośby, światło, które wylałem na twego ducha, oświeca twoją istotę. 
Wszystkie twoje prace są obecne i możesz ocenić swoje zasługi. Cierpienia, przez które teraz 
przechodzicie miną i pokój zajaśnieje we wszechświecie. 
42 Módlcie się za narody, które walczą ze sobą w wojnie. Dzielcie się chlebem i odzieżą z tymi, którzy 
są w nieszczęściu. Otwórzcie swoje spichlerze i nakarmcie ich prawdziwą miłością. W tej godzinie 
udręki, pokażcie swoje braterstwo ze światem. Praktykujcie czynne miłosierdzie wobec chorych, 
przygotowujcie dusze, które muszą odejść do zaświatów, umacniajcie wiarę strapionych i przynoście 
pokój wszystkim. Proście, a uczynię cuda wśród ludzi, których wspomagałem we wszystkich wiekach. 
Bo jeśli myślicie, że opuściłem Mój tron, aby się wam objawić, to jesteście w błędzie, bo ten tron, 
który sobie wyobrażacie, nie istnieje. Trony są dla ludzi próżnych i aroganckich. Zrozumcie, że mój 
duch nie mieszka w jakimś szczególnym miejscu. Ponieważ jest nieskończony i wszechobecny, jest 
wszędzie, we wszystkich miejscach, w tym, co duchowe, w tym, co materialne i we wszystkim, co 
stworzone. 
43 Gdzież więc jest ten tron, który stawiasz pode mną? 
44 Nie bierzcie Moich słów jako zarzut dla waszego małego zrozumienia i uznania prawdy, bo nie 
pojawiam się do ciebie, aby cię upokorzyć w swojej niedojrzałości, ale aby podnieść cię do światła. 
45 Czy myślisz, że nie dostrzegam ewolucji i zmian, jakie zaszły w twojej wiedzy i przekonaniach od 
czasu, gdy usłyszałeś to słowo? Zaprawdę powiadam wam, jestem świadomy kroków, które robicie 
na duchowej ścieżce. 
46 Gdy przyszliście na Moje objawienie, nie wierzyliście w Moją obecność przez człowieka, bo 
wmówiono wam, że możecie Mnie znaleźć tylko w obrazach, symbolach i przedmiotach 
poświęconych przez wasze kościoły. Potem, gdy zrozumieliście, pomimo waszego braku wiary, że w 
moich naukach jest sens, który oświeca i daje pokój waszym sercom, zrozumieliście, że boskie światło 
przejawia się poprzez te istoty przeznaczone do przekazywania mojego przesłania. 
47 W waszych sercach zrodziła się nowa wiara, nowe światło, które dało wam świadomość, że 
człowiek może komunikować się bezpośrednio z Bogiem. Ale to nie było wszystko; musiałeś jeszcze 
dojść do zrozumienia, że ludzki umysł nie jest konieczny, aby Ojciec mógł do ciebie mówić. I wtedy 
wiedziałeś, że ta Boska manifestacja poprzez nosiciela głosu będzie tymczasowa, ponieważ później 
nadejdzie czas komunikacji duch-duch, kiedy ludzie usuną ostatni ślad materializmu, fanatyzmu i 
ignorancji ze swoich nabożeństw, wierzeń i aktów kultu, i wszystko będzie w nich uduchowione. 
48 Niektórzy z was już zrozumieli, inni już żyją zgodnie z tym, ale jeszcze wiele wam brakuje, aby 
osiągnąć cel, z którego będziecie mogli pojąć mnie w mojej prawdzie, w mojej rzeczywistości, a już 
nie poprzez fantazje stworzone przez waszą ludzką wyobraźnię. 
49 Nie wyobrażaj mnie już sobie na tronach równych tym na ziemi. Uwolnijcie się od ludzkiej formy, 
którą zawsze mi przypisujecie. Nie próbujcie wyobrażać sobie Nieba, gdyż wasz umysł nigdy nie 
będzie w stanie pojąć go w całej jego doskonałości. Kiedy uwolnicie się od wszystkiego, co 
materialne, poczujecie się tak, jakbyście zrywali łańcuchy, które was krępowały, jakby wysoki mur 
upadał przed waszymi oczami, jakby gęsta mgła rozpływała się i pozwalała wam zobaczyć 
nieskończony horyzont i nieznany firmament, głęboki i świetlisty, dostępny od razu dla duszy o dobrej 
woli. 
50 Jedni mówią: Bóg jest w niebie; inni mówią: Bóg mieszka w innym świecie. Ale oni nie wiedzą, co 
mówią, ani nie rozumieją, w co wierzą. 
51 Rzeczywiście, mieszkam w niebie, ale nie w tym szczególnym miejscu, które sobie wyobraziłeś. 
Mieszkam w niebie światłości, mocy, miłości, wiedzy, sprawiedliwości, błogości, doskonałości i 
harmonii. 
52 Jestem w Poza, tak; ale poza ludzkim grzechem, poza materialną niewolą, poza pychą, ignorancją i 
ograniczeniem. Dlatego mówię wam, że przychodzę do was, ponieważ przychodzę do waszej 
ograniczoności, ponieważ mówię do was w taki sposób, że wasze zmysły mnie postrzegają, a wasz 
umysł mnie rozumie, a nie dlatego, że przychodzę z innych światów czy miejsc: Mój Duch mieszka w 
całym stworzeniu. 
53 Wiele zmagaliście się i potrzebowaliście wiele czasu, aby przekształcić swoje przekonania i idee, i 
musicie zmagać się jeszcze bardziej, aby osiągnąć duchowy cel, do którego was przeznaczyłem, to 
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znaczy, aby poznać waszego Ojca, kochać Go i czcić Go w Duchu. Wtedy zaczniecie odczuwać 
prawdziwe "niebo" ducha, ten stan uniesienia, harmonii, pokoju i dobrobytu, który jest prawdziwym 
rajem, do którego wszyscy powinniście dotrzeć. 
54 Podawajcie sobie ręce na znak przyjaźni, ale róbcie to szczerze. Jak będziecie braćmi i siostrami, 
jeśli jeszcze nie potraficie być przyjaciółmi? 
55 Jeśli chcecie, aby Ojciec zamieszkał wśród was, musicie nauczyć się żyć jak bracia i siostry. Jeśli uda 
ci się uczynić ten krok na drodze do braterstwa, twoje zwycięstwo będzie miało jako nagrodę dyskurs 
ducha z duchem. Jeśli bowiem miłujecie się wzajemnie i jesteście zjednoczeni w woli i myśli, dam 
wam możliwość porozumiewania się przez natchnienia z waszymi braćmi i siostrami, którzy mieszkają 
poza waszym światem. 
56 Moje dzieło jest pełne światła, moja prawda jest jasna, dlatego nikt nie może chodzić w ciemności, 
twierdząc, że ja tam jestem. 
57 W moich czasach, gdy żyłem wśród was, często w nocy, gdy wszyscy spali, przychodzili potajemnie 
ci, którzy mnie prosili, bojąc się, że zostaną odkryci. Szukali mnie, bo mieli wyrzuty sumienia, że 
krzyczeli przeciwko mnie i byli oburzeni, gdy przemawiałem do tłumu. Ich wyrzuty sumienia były 
jeszcze silniejsze, gdy zrozumieli, że Moje słowo pozostawiło w ich sercach dar pokoju i światła, i że 
wlałem w ich ciała Mój uzdrawiający balsam. 
58 Zrozpaczeni pojawili się przede Mną i powiedzieli: "Mistrzu, przebacz nam, zrozumieliśmy, że w 
Twoich słowach jest prawda". Odpowiedziałem im: "Jeśli poznaliście, że mówię tylko prawdę - 
dlaczego się ukrywacie? Czy nie wychodzisz na zewnątrz, aby otrzymać promienie słońca, gdy się 
pojawi? Kiedy się ich wstydziłeś?". 
59 Zaprawdę powiadam wam, kto miłuje prawdę, nigdy jej nie ukrywa, ani jej nie neguje, ani się jej 
nie wstydzi. 
60 Mówię wam to, ponieważ wielu przychodzi potajemnie, aby mnie słuchać, zaprzeczając, dokąd idą 
i ukrywając to, co słyszeli, a czasem zaprzeczając, że byli ze mną. Czego macie się wstydzić? 
61 Musicie nauczyć się tak mówić o mojej nauce, abyście nigdy nie dali powodu do szyderstwa. 
Musicie także pielęgnować szczerość, abyście dając o mnie świadectwo, czynili to słowami, które są 
wyrazem waszego serca. To jest ziarno, które zawsze kiełkuje, bo ma siłę przekonywania prawdy, 
która dotyka serca i dociera do ducha. 
62 Kiedy zakotwiczam w was Moje Boskie orędzie, musi ono stać się orędziem braterskim. Ale żeby to 
zrobiło wrażenie i poruszyło materialistyczne serce tej ludzkości, musi mieć pieczęć prawdy, którą 
wam objawiłem. Jeżeli cokolwiek ukrywacie, jeżeli cokolwiek ukrywacie, to nie daliście prawdziwego 
świadectwa o tym, co było Moim objawieniem w Trzeciej Erze, tak że nie znajdziecie wiary. 
63 Udowodniłem wam, że jest możliwe usunięcie ciemnej opaski z oczu ignoranta lub oślepionego 
bez szkody dla niego, bez obrażania go lub krzywdzenia. Chciałbym, żebyś zrobił to samo. 
Udowodniłem wam w sobie, że miłość, przebaczenie, cierpliwość i wyrozumiałość mają większą moc 
niż surowość, potępienie lub użycie siły. 
64 Pamiętajcie o tej lekcji, uczniowie, i nie zapominajcie, że jeśli chcecie słusznie nazywać się braćmi 
waszych bliźnich, musicie mieć wiele dobroci i cnoty do okazania im. Obiecuję ci, że uczynię Moją 
obecność odczuwalną w twoim duchu w sposób przeobfity, gdy światło braterstwa zabłyśnie na 
ziemi. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 173  
 
1 Nie jesteście już małymi dziećmi na duchowej ścieżce, jesteście rozwiniętymi duszami. Czy wiesz co 
znaczy "spirytualista"? Powiem wam w jednym krótkim zdaniu: spirytualista oznacza "uczeń Ducha 
Świętego". 
2 Wszyscy będziecie wielcy, jeśli osiągniecie prawdziwą pokorę, jeśli będziecie praktykować 
prawdziwą miłość. Dopóki w waszych sercach będzie istniała niegodziwość, nie zdobędziecie wysokiej 
nagrody, którą wam obiecałem. Dlatego uczę was, poprawiam i oczyszczam w czystych wodach Rzeki 
Życia, abyście stali się godni przyjść do Mnie; nie pozwolę, abyście stali się źli. 
3 Z miłością poprawię twoje błędy, podniosę cię, gdy upadniesz i pocieszę cię w twoich cierpieniach. 
Nie pozwolę wam zginąć i nigdy was nie opuszczę. Będę was prowadził za rękę na drodze do 
doskonałości, aż dojdziecie do mojego Królestwa. Jeśli nie oglądaliście - ja oglądałem. Moje 
Miłosierdzie i Moja Łaska są z wami, abyście mogli zwrócić się z miłością do innych narodów ziemi. 
Nauczyłem was, abyście oddawali cześć miłą Mojej Boskości. Dałem się poznać w słowach poprzez 
wasz intelekt, poprzez intuicję i poprzez objawienie. Mówiłem do was również poprzez mój świat 
duchowy. We wszystkich waszych próbach, bólach i niepowodzeniach ukazałem się jako Ojciec. 
4 Od wszystkich światów, od wszystkich niebios, otrzymałem daninę. ale kiedy skierowałem Mój 
wzrok na tę planetę, przeszukałem wszystkie sekty i wspólnoty religijne, a jednak otrzymałem tylko 
ból i uzewnętrznione kulty, które nie są już odpowiednie dla tego czasu; otrzymałem cały ból, 
otrzymałem wszystkie kulty, które nie są już odpowiednie dla tego czasu; otrzymałem cały ból, 
otrzymałem wszystkie kulty, które nie są już odpowiednie dla tego czasu Ale Ja zlewam Moją łaskę i 
Moją miłość na wszystkich i przyjmuję dobre nasienie. Zwróciłem Moje spojrzenie (również) na Mój 
spirytualistyczny lud i znalazłem waszą cześć Boga również niedoskonałą. 
5 Dałem się wam poznać poprzez ludzki intelekt, aby wskazać wam (właściwą) drogę, i powiedziałem 
wam: uduchowiajcie się, wyrzeknijcie się wszystkiego, co zbędne. Chcę was uwolnić od 
bałwochwalstwa, od fanatyzmu, od materializmu, eliminując tradycje i obrzędy poprzez moje nauki. 
bo dodaliście do Mojej nauki coś z waszych dawnych zwyczajów, wprowadziliście do niej tradycje i 
obrzędy, które są zakorzenione w waszych sercach i są dziedzictwem waszych przodków. 
6 Wy jesteście ludem izraelskim, do którego przemawiam przez ludzki organ rozumienia, abyście po 
roku 1950 obcowali ze Mną z ducha na ducha i nauczali świat prawdziwej czci. 
7 Przygotujcie wasze dzieci, bo one są pokoleniami jutra, które wyruszą, aby siać Moją Prawdę, nie 
mieszając jej z fanatyzmem czy bałwochwalstwem. 
8 Jak wielkie i piękne jest moje nauczanie, i jak daleko jest od wszystkiego, co zbędne! Zrozumcie to, 
abyście nie popadli w fanatyzm. Nadejdzie czas, kiedy będziecie w stanie zrozumieć to w pełni i 
sięgnąć myślami poza siebie. Jak pięknie będzie, gdy osiągniecie tę duchowość! 
9 Wtedy zrozumiecie, że wasze zacofanie było wielkie, choć mieliście pod sobą największego Mistrza. 
Wtedy zrozumiecie również przyczynę tak wielu prób, oczyszczeń i nawiedzeń. 
10 Nie bójcie się świata, oświetlajcie jego drogę światłem waszego ducha, dematerializujcie go i 
uwolnijcie od jego grzechu. 
11 Ja nie dzielę was na klasy, te rozróżnienia znikają, gdy jesteście ze mną. Nie upokarzam tego, kto 
jest dobrze ubrany, bo on nie zamierza jego strój upokorzyć innych. Uszlachetniam ubogiego i 
stawiam go obok tego, którego zawsze uważał za lepszego, a z tego duchowego zjednoczenia rodzi 
się prawdziwe braterstwo, dając wam wszystkim to samo słowo. Bo tak jak w uczonym może być 
dusza mało dojrzała, tak w prostym człowieku może być dusza wielka. Ale to jest rozpoznawane tylko 
przeze mnie. Dlatego zapraszam wszystkie rasy i plemiona, aby usłyszeć to samo słowo, abyście 
wszyscy mogli być uczniami Ducha Świętego. 
12 Przyjdzie rok 1950, ale mój świat duchowy nie oddzieli się od was. Nie będzie już miało dostępu do 
organów twojego umysłu, ale nadal będzie cię chronić i inspirować. Będę mówił przez usta tych, 
którzy są wyposażeni. Utoruję wam drogę, abyście mogli wyruszyć i zanieść ludziom Dobrą Nowinę. 
Skoro nawiązaliście kontakt z waszym Ojcem i z waszymi duchowymi braćmi i siostrami, jakże nie 
możecie przekraczać lądów i mórz, aby nawiązać kontakt z waszymi braćmi z innych ras i innych 
języków? Dam wam autorytet i uniwersalny język do tego, którym jest miłość. 
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13 Chcę, abyście byli czystym zwierciadłem, przykładem godnym naśladowania. Nie chcę, abyście byli 
kolejną sektą na ziemi. Chcę, abyś był bezpieczną przystanią dla rozbitka, gwiazdą dla zagubionego na 
pustyni, drzewem dla śmiertelnie chorego i zmęczonego wędrowca. 
14 Aby wam pomóc w waszym zadaniu, błogosławię was, umiłowany ludu. Widzę pragnienie, z jakim 
się gromadzicie, czekając na Moje słowo. Nie chcesz przegapić żadnej z moich nauk, ponieważ 
znajdujesz w nich pokarm, który wzmacnia ducha i ożywia ciało, i jesteś przekonany, że nie ma 
takiego dziedzictwa jak to, które daje wiedzę zawartą w tym dziele. 
15 W tym słowie znaleźliście zmartwychwstanie i życie, i zwróciliście się do niego, jak rozbitek robi, 
gdy odkrywa szalupę ratunkową. 
16 Życie ludzkie jest jak burza, a wy chcecie się uchronić przed zniszczeniem przez wojny, rozpętane 
namiętności i nieszczęścia. 
17 Chcecie żyć w pokoju, tęsknicie za światem sprawiedliwości, marzycie o braterstwie ludzi, a więc 
słysząc moje słowo, odkrywacie w nim boską obietnicę tego świata, za którym tęsknicie. 
Zgromadziliście się wokół tej manifestacji, aby czuć się bezpiecznie i wyposażeni, i w nadziei dotarcia 
do mnie, oczyszczonego przez wasze dobre uczynki. 
18 Błogosławię to pokolenie, które wiedziało, jak mnie słuchać i wierzyć w moje głoszenie, jak będę 
błogosławił pokolenia, które przyjdą, którzy będą oferować swoje uwielbienie z prawdziwą 
duchowością. 
19 Moja nauka będzie ponownie wysłuchana przez ludzkość, ale nie dlatego, że Moje Prawo 
powróciło do ludzi, bo zawsze było zapisane w ich sumieniach. Będą to ludzie, którzy powrócą na 
drogę Prawa. Ten świat będzie obrazem syna marnotrawnego z mojej przypowieści. Podobnie jak On, 
znajdzie Ojca, który czeka na nią w swojej posiadłości, aby objąć ją z miłością i posadzić przy swoim 
stole, aby ją spożyć. 
20 Godzina powrotu tej ludzkości do mnie jeszcze nie nadeszła, ani nie pozostała jej część 
dziedzictwa, którą roztrwoni na ucztach i przyjemnościach, aż będzie naga, głodna i chora, a potem 
podniesie oczy ku swemu Ojcu. 
21 Od otchłani do otchłani, człowiek pogrążył się duchowo do poziomu zaprzeczania i zapominania o 
mnie, do skrajności zaprzeczania siebie, zaprzeczania swojej istocie, swojego ducha. 
22 Tylko moje miłosierdzie będzie w stanie oszczędzić ludziom bólu, że będą musieli ponownie 
pokonać drogę, aby powrócić do mnie. Tylko ja, w mojej miłości, jestem w stanie zapewnić moim 
dzieciom środki na drodze do odkrycia drogi zbawienia. 
23 Czy twoje serce nie jest wypełnione rozkoszą na myśl o tym, że masz dom Ojca przed sobą? Czy 
nie jesteście wstrząśnięci moralną i duchową tragedią, w jakiej żyją ludy ziemi? 
24 O, gdybyście tylko zrozumieli już posłannictwo, które musicie wypełnić w tym czasie! Jak byś 
wtedy troszczył się o swoich bliźnich, i jak byś wtedy zapomniał o swoich troskach! Widzę jednak, że 
nie masz pojęcia o darach, które każdy z nich posiada. jak zjednoczycie się, aby dać znać ludzkości, że 
zbawienie jest blisko? 
25 Chociaż zadanie jednego nie jest zadaniem drugiego, musicie się zjednoczyć, abyście wszyscy w 
harmonii utworzyli jedno "ciało "* i jedną wolę, i tak zjednoczeni w wypełnianiu mojego prawa 
miłości, będziecie walczyć o lepszy świat. Jak będziecie mieli prawo marzyć o świecie pokoju, 
harmonii i braterstwa, jeśli nie wykorzystacie środków z waszej strony, aby to osiągnąć? 
* Tutaj ciało jest przypowieścią o wspólnocie. 
26 Nie jesteście sami w walce, ani ślepi w chodzeniu, ani nie brakuje wam broni do obrony. 
Sprawiłem, że twój duch zrozumiał piękno życia duchowego, otworzyłem twoją duchową wizję na 
przyszłość, objawiłem ci dary i zdolności, które, spoczywając w głębi twej istoty, nosisz w sobie. 
27 Usunąłem z waszych umysłów wyobrażenie o bezużyteczności, o niezdolności, niezdarności i 
ubóstwie, które sami o sobie wytworzyliście, abyście zrozumieli, że wszyscy możecie być użyteczni i 
wszyscy powinniście się rozwijać, aż dojdziecie do domu, gdzie czeka na was wasz Ojciec. 
28 Niektórzy mówią do mnie: "Panie, dlaczego nie pozwalasz nam wszystkim widzieć Ciebie, jak nasi 
bracia i siostry, którzy świadczą, że Cię widzą?". 
29 O wy słabe serca, które muszą widzieć, aby uwierzyć! Jaką zasługę znajdujesz w widzeniu Jezusa w 
ludzkiej postaci, chociaż twój duch może mnie postrzegać nieograniczenie i doskonale poprzez 
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miłość, wiarę i odczuwanie w mojej boskiej istocie? Czynicie zło, gdy zazdrościcie tym, którzy mają 
dar ograniczonego postrzegania tego, co duchowe w figurach lub symbolach, ponieważ to, co oni 
widzą, nie jest dokładnie tym, co Boskie, ale alegorią lub symbolem, który mówi im o tym, co 
duchowe. 
30 Bądźcie zadowoleni z waszych darów, i zgłębiać zeznania, które otrzymują, szukając zawsze 
znaczenie, światło, instrukcja, prawda. 
31 Noście wasz krzyż do końca z cierpliwością i poddaniem, a wtedy to Moje Prawo zabierze go od 
was, gdy dotrzecie do bram tego domu, który wam obiecałem, gdzie będziecie się cieszyć 
prawdziwym pokojem. obecnie jesteście jeszcze podróżnikami, jesteście żołnierzami i bojownikami, 
którzy zmierzają do wysokiego celu, którzy zamierzają zdobyć lepszą ojczyznę 
32 Nie jesteś sam w swojej walce; człowiek nigdy nie był, bo zawsze wskazywałem mu najlepszą 
drogę, towarzysząc mu i zaszczepiając w nim odwagę. 
33 Gdyby mnie ktoś zapytał, jak ludzie kierowali się, zanim poznali Prawo Mojżesza, które otrzymali 
od Pana, odpowiedziałbym mu, że przed Mojżeszem wysłałem wszystkie duchy z Prawem zapisanym 
w ich sumieniach, aby wszystkie czyny ich życia były miłe Mojej Boskości. Potem posłałem na świat 
duchy wielkiego światła, patriarchów i proroków, aby przez swoje dzieła uczyli wszystkich swoich 
bliźnich wypełniania mojego prawa. 
34 Ci ludzie uhonorował mnie przez ich życie, nie byli bałwochwalcami, bo już wiedział, spirytualizacji, 
miał sentyment miłości i miłosierdzia dla innych, były gotowe do przyjęcia obcego do ich ziemi i 
domu. Byli gościnni dla nieznajomego i zmęczonego podróżnika. Dla wszystkich mieli dobre słowo i 
mądrą radę. 
35 Ale nie wszyscy ludzie kierowali się wewnętrznym głosem sumienia. To wymaga uduchowienia, a 
zmysły cielesne tego unikają. Dlatego wasz Ojciec musiał dać się poznać wśród ludzi w różnych 
postaciach, aby wyjaśnić im Prawo i objawić to, co Boskie. 
36 Wy, ludzie, którzy słuchacie Moich nauk w Trzeciej Erze i którzy jeszcze zachowujecie coś z ziarna, 
które wam powierzyłem w minionych czasach, zrozumcie, że musicie oczyścić wasze serca z egoizmu i 
materializmu, abyście mogli przeżyć tę szczęśliwą chwilę, od której znów ukierunkujecie swoje życie 
według wskazań waszego sumienia, jak ci pierwsi oświeceni, jak Abraham, od którego wywodzą się 
ludzie, którzy przez wieki byli powiernikami wszystkich Moich objawień. 
37 Pragnę, aby kiedy nadejdzie czas zakończenia mojego przejawu w formie, w jakiej macie go dzisiaj, 
zostaliście wyposażeni w taki sposób, aby każdy duch tych, którzy tworzą tę wspólnotę, był dla mnie 
jak świątynia, każde serce jak sanktuarium, każdy dom jak ołtarz, jak dom ojcowski, gościnny i pełen 
czynnej miłości. Jak głęboki będzie wtedy twój pokój, jak silne będzie wtedy twoje serce, aby wyjść 
zwycięsko ze wszystkich prób. 
38 Chleb będzie błogosławiony nie tylko przeze mnie, ale i przez was, bo wtedy nauczycie się go 
przygotowywać z miłością, z wiarą, w atmosferze pokoju. 
39 Łaska duchowa, którą was obdarzyłem, jest nasieniem uduchowienia. Kto z miłością uprawia to 
nasienie w swoim sercu, nie stanie się ofiarą plag czy rozpętanych żywiołów, ani nie będą go gnębić 
materialne trudności. 
40 Nie powinniście oczekiwać, że te dni przyjdą do was same z siebie. Nie, ludzie, musicie pomóc im 
przejść przez uduchowienie, abyście mogli doświadczyć ich cudów i móc ocenić, do czego zdolny jest 
duch, gdy jest w stanie wznieść się ponad błoto, kurz i brud zmaterializowanego i nieczystego życia. 
41 Nie zapominajcie, o uczniowie, że uduchowienie nie może dopuszczać fanatyzmu jakiegokolwiek 
rodzaju, bałwochwalstwa czy uprzedzeń, bo wtedy nie byłoby już uduchowieniem. 
42 Kto ma szczerość w sercu i stara się czcić mnie z dzieł swojego życia, nie ma potrzeby zmysłowych 
form kultu, aby czuć, że wypełnił przykazania swego Ojca i Pana. Ten zaś, kto czuje w sercu niepokój 
sumienia, które go osądza, gorąco pragnie obrzędów i widzialnych form kultu, bo fałszywie wierzy, że 
przez nie będzie mógł pojednać się z Ojcem. 
43 Bądź prosty jak kwiaty i czysty jak ptaki. Bądź przejrzysty jak powietrze i jasny jak czysta woda, a 
wtedy osiągniesz tę czystość i wzniesienie, które sprawią, że poznasz prawdę życia. 
44 Ktokolwiek twierdzi, że moja nauka jest zagrożeniem dla materialnego postępu ludzkości, 
popełnia poważny błąd. Ja, Mistrz wszystkich Mistrzów, wskazuję ludzkości drogę do jej rozwoju w 
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górę i prawdziwego postępu. Moje słowo przemawia nie tylko do ducha, przemawia także do umysłu, 
do rozumu, a nawet do zmysłów. Moja nauka nie tylko inspiruje i poucza was w życiu duchowym, ale 
wnosi światło do każdej nauki i do wszystkich ścieżek. Bo Moja nauka nie ogranicza się do 
wprowadzania wszystkich dusz na drogę do domu, który jest poza tym istnieniem, ale dociera 
również do serca człowieka i inspiruje go do przyjemnego, humanitarnego i pożytecznego życia na tej 
planecie. 
45 Jeśli powiedziałem wam w Drugiej Erze, że Moje Królestwo nie jest z tego świata, to dziś mówię 
wam, że i wasze nie jest tutaj, bo ten świat, jak już wiecie, jest tylko przejściowym dla człowieka. 
46 Uczę was prawdziwego życia, które nigdy nie było oparte na materializmie. Dlatego potężni ziemi 
znów powstaną przeciwko mojej nauce. Przychodzę do was z moją wieczną Nauką, z moją nauką, 
która jest ważna na wieki, która składa się z miłości, mądrości i sprawiedliwości. Jednak nie od razu 
zostanie to zrozumiane, ludzkość znów mnie potępi, znów wrzuci na krzyż. Wiem jednak, że moje 
nauczanie musi przejść przez to wszystko, aby być uznane i kochane. Wiem, że moi najzacieklejsi 
prześladowcy będą odtąd moimi najwierniejszymi i najbardziej wyrzekającymi się siewcami, bo dam 
im bardzo wielkie dowody mojej prawdy. 
47 Że Nikodem z Drugiej Ery, książę wśród kapłanów, który szukał Jezusa, aby rozmawiać z nim o 
mądrych i głębokich naukach, pojawi się ponownie w tym czasie, aby pilnie zbadać moje dzieło i 
zwrócić się do niego. 
48 Że Saul, zwany Pawłem, który po prześladowaniu mnie z wściekłością stał się jednym z moich 
największych apostołów, pojawi się znowu na mojej drodze i wszędzie pokażą się moi nowi 
uczniowie, jedni gorliwi, inni zapierający się siebie. Obecna godzina ma wielkie znaczenie, czas, o 
którym mówię do was, jest coraz bliższy i bliższy. 
49 Ta wojna idei, konflikty, których jesteście świadkami w tym czasie i wydarzenia, które mają 
miejsce codziennie, czyż nie mówią wam o czymś, co nadchodzi, czyż nie dają wam odczuć, że pewien 
okres czasu dobiega końca i nowa era zaczyna rozprzestrzeniać swoje światło? 
50 Chcę tylko, abyście wy, świadkowie mojego słowa w tym czasie, pozostali niezłomni w chwilach 
próby, które muszą poprzedzić wykonanie mojego prawa. Bo moje ponowne objawienie się wśród 
was będzie jak huragan, pod którego siłą ziemia i morza, na których mieszka i porusza się ta ludzkość, 
zostaną wstrząśnięte i wzburzone, tak że wyplują wszystko, co w sobie noszą z nieczystości. 
51 Gdy przyjdą te próby, nie bójcie się, bo gdy one będą, zrozumiecie, że rozpoczął się początek 
końca panowania i zbliża się świt nowego, szczęśliwszego czasu. 
52 Niegodziwość, niesprawiedliwość, arogancja, służalczość, ignorancja i ziemska władza upadną, aby 
zrobić miejsce dla ustanowienia panowania miłości, światła i pokoju wśród ludzi. Nie zachwiejecie się 
ani nie pozwolicie zgasnąć waszej lampie, nawet jeśli czujecie, że próba jest bardzo ciężka, a kielich, 
który musicie wypić, bardzo gorzki. Wręcz przeciwnie, będziecie wtedy rozpalać i podtrzymywać 
płomień nadziei, tak jak to czyni żołnierz w samym środku bitwy, kiedy czuje, że jest bliski pokonania 
wroga, a zwycięstwo jest bliskie. 
53 Gdy ujrzycie się otoczeni przez wrogie tłumy, których języki ciskają przeciwko wam jad, nie 
wątpcie w Moje obietnice, gdyż w tych chwilach sprawię, że odczujecie Moją uspokajającą obecność i 
usłyszycie Mój kochający głos, mówiący do was na nowo: "Jestem z wami". 
54 Będziecie wtedy często świadkami pojawienia się wśród tych hord serca, które was rozumie i które 
jest dla was jak tarcza. Ale to osiągniesz tylko wtedy, gdy zaufasz i uwierzysz we mnie. 
55 Przypomnijcie sobie Daniela, tego proroka, który tak bronił swego uciśnionego ludu w niewoli w 
Babilonii. 
56 Niech nadejdzie bitwa. Musicie podlewać na nowo swoją miłością ziarno, które Przedwieczny 
zasiał w duchu człowieka. Niech chwasty zostaną wycięte uderzeniem sierpa mojej sprawiedliwości, a 
pola niech będą przewrócone, aby nadawały się do uprawy. 
57 Trzeba dać jeszcze kilka chwil ludziom, którzy uganiają się za dobrami tego świata, aby ich 
rozczarowanie było zupełne, aby w końcu przekonali się, że złoto, władza, tytuły i przyjemności 
cielesne nigdy nie dadzą im pokoju i dobrobytu ducha. 
58 Godzina rachunku sumienia zbliża się dla całej ludzkości. Wtedy uczeni, teologowie, naukowcy, 
władcy, bogaci i sędziowie zadadzą sobie pytanie, co było duchowe, moralne, lub materialne owoce, 
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które zebrali i że mogą dać ludziom do jedzenia. Po tym czasie wielu powróci do mnie, ponieważ 
zrozumieją, że pomimo prestiżu, jakim cieszyli się na ziemi, brakowało im czegoś, co wypełniłoby 
pustkę, w jaką wpadła ich dusza, która może się karmić jedynie owocami życia duchowego. 
59 Stworzyłem dla tych dusz oazę pośród pustyni, bo wiem, że w czasie ich ziemskiego życia pukały 
do jednych drzwi za drugimi i przemierzały jedną drogę za drugą - jedne w poszukiwaniu prawdy, 
inne władzy, jeszcze inne szczęścia. Ale na końcu drogi, którą przebyli na ziemi, kiedy są gotowi 
odrzucić wszystko, pozwolę im odpocząć na moim łonie, pocieszę ich i wskażę im prawdziwą drogę, 
aby przez nią znaleźli pola, na których będą mogli zasiać owocne ziarna swoich doświadczeń. 
60 Oaza jest duchowa, do której ludzie wszystkich ras będą przychodzić po wszystkich rodzajach 
pustynnych dróg - niektórzy zmęczeni, inni pełni ran, posiwiali, a wielu z pustymi torbami 
wędrownymi, zawstydzeni z powodu jałowości walki, którą prowadzili. Tam usłyszą mój głos, 
natychmiast go rozpoznają i zawołają: "To jest Pan!". Tym zdaniem wyrażą pokorę, z jaką w końcu 
mnie odnajdą. Wszyscy oni bowiem będą musieli dotrzeć do mnie dzięki swoim własnym zasługom. 
61 Ta godzina nieskończonej błogości, pojednania i pokory przyniesie Boskie przebaczenie nawet 
dzieciom marnotrawnym, które powrócą wreszcie do domu Ojca, tęskniąc za Tym, który dał im życie i 
dziedzictwo. 
62 Wyznaczyłeś ten dzień listopada, aby uczcić pamięć istot, które odeszły w zaświaty. 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 i macie dla nich myśli wdzięczności, miłości, podziwu. Ale 
to nie jest dobre, że płaczesz za nimi, jak gdyby były towary, które straciłeś, ani że myślisz, że nie żyją. 
Gdybyś bowiem mógł je ujrzeć w chwilach, gdy twoje oczy ronią łzy, a pierś wzdycha z powodu 
zmarłych, zdumiałbyś się światłem, które je oświeca i życiem, które przez nie przepływa. Wtedy 
powiecie: "Zaprawde, oni zyja, a my jestesmy umarli!" 
63 Zaprawdę, źle żyjecie, jeśli ronicie łzy w obliczu pozbawionego życia ciała, zapominając, że jego 
dusza jest pełna pulsującego i wibrującego życia. 
64 Gdybyś zamiast tradycyjnie poświęcać jeden dzień tym, którzy przeszli do życia duchowego, był 
zawsze z nimi złączony więzią modlitwy, ich niewidzialna, ale rzeczywista obecność w twoim życiu i 
ich dobroczynny wpływ byłyby odczuwalne przez całe twoje istnienie - w twoich zmaganiach, w 
twoich próbach, a także w twoich pięknych godzinach. I te istoty z kolei będą miały możliwość 
pomagać w waszych szlachetnych pracach i przedsięwzięciach, dzięki czemu osiągną więcej światła. 
65 Powiedziałem kiedyś: "Niech umarli grzebią swoich umarłych", a jeśli uważnie i z miłością 
przeanalizujecie te moje słowa, zrozumiecie, jak wiele miałem powodów, by wam to powiedzieć. 
66 Wszyscy macie w swoich sercach i przed oczami ostatni obraz, fizyczny wygląd waszych 
ukochanych zmarłych. Tego, kto umarł w ciele jako dziecko, pamiętasz jako dziecko; tego, kto opuścił 
to życie w ciele jako starzec, pamiętasz jako starca, tak jak zawsze pamiętasz w tym stanie tego, kto 
opuścił ciało wycieńczone bólem lub kto umarł pośród męczarni. Konieczne jest jednak, abyście 
zastanowili się nad różnicą między tym, co jest ciałem, a tym, co jest duszą, abyście zrozumieli, że 
tam, gdzie człowiek umiera, dusza rodzi się do nowego życia, w którym nie ogląda już światła świata, 
ale boskie światło, które oświeca wieczne życie duszy. 
67 Powiedziałem ci kiedyś, że człowiek jest bałwochwalcą z powodu swego uzależnienia od rzeczy 
materialnych, a w uwielbieniu swych zmarłych daje uderzający przykład swego bałwochwalstwa. Ale 
moja nauka, jak jutrzenka nieskończonego piękna, wzeszła w waszym życiu i rozproszyła cienie 
długiej nocy niewiedzy, w której ludzie żyli w błędzie. I to światło, wznosząc się w nieskończoność, 
będzie wysyłać jak boska gwiazda swoje najpiękniejsze promienie światła na waszego ducha, w 
przygotowaniu, które doprowadzi was pewnym krokiem do cieszenia się tym życiem, do którego 
wszyscy jesteście zdolni wejść poprzez swoją wyższą ewolucję. 
68 Nie będziecie już gorzko płakać za tymi, którzy odeszli i mają teraz lepsze życie, ani nie będziecie 
później płakać jako istoty duchowe przez wzgląd na tych, których zostawiliście za sobą, lub dlatego, 
że opuściliście ciało, które służyło wam jako skorupa przez całe życie. 
69 Istnieją istoty, które cierpią i boją się, gdy są świadkami rozkładu ciała, które tak bardzo kochały. 
Ale będziecie wśród tych, którzy wysyłają pieśń dziękczynną do swojego Stwórcy, kiedy widzą, że 
nadszedł koniec zadania, które zostało podjęte przez to ludzkie ciało. 
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70 Dziś przebaczam i odpuszczam wszystkie wasze winy, a jednocześnie pokazuję wam stronę Boskiej 
Księgi Życia, na której możecie oświecić waszego ducha i wasz umysł, abyście mogli czynić dzieła 
godne Tego, który was ich nauczył. 
71 W tym czasie przyjmujecie na siebie wielką odpowiedzialność wobec ludzkości, a im więcej nauk 
otrzymacie ode mnie, tym większa będzie ta odpowiedzialność, ponieważ jesteście ludźmi, którzy 
powinni mówić ludziom o uduchowieniu. Pozostawię wśród was mocno zakorzeniony doskonały 
sposób obcowania ze Mną - bez obrzędów i form bałwochwalczych, po prostu z ducha na ducha. 
72 To błogosławione nasienie, które już jest w waszych sercach, będzie chlebem, którym będziecie 
dzielić się z waszymi braćmi i siostrami, a także będzie duchowym dziedzictwem, które będziecie 
przekazywać waszym dzieciom. 
73 Kiedy powiedziałem wam: "Miłujcie się wzajemnie", nie chciałem wam powiedzieć, że powinno się 
to czynić tylko między ludźmi, ale także między światami. Ale teraz mówię wam, że kiedy myślicie o 
tych, o których mówicie, że odeszli, nie wyobrażajcie sobie ich z dala od was, ani bez uczucia. Nie 
kochaj zmarłych, ani nie pamiętaj ich jako zmarłych; pamiętaj ich tylko jako żywych, bo oni żyją w 
wieczności. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Instrukcja 174  
 
1 Umiłowani uczniowie, każda chwila, która mija w waszym życiu, jest kolejnym krokiem, który 
przybliża was do Ojca. Powoli, krok po kroku, pokonujecie drogę, która prowadzi do królestwa 
światła. 
2 Zbliżacie się do czasu, kiedy będziecie wiedzieli, jak oddać duchowi jego należność, a światu jego 
należność w sposób sprawiedliwy. Będzie to czas prawdziwej modlitwy, uwielbienia Boga wolnego od 
fanatyzmu, w którym będziecie się modlić przed każdym przedsięwzięciem, w którym będziecie 
wiedzieć, jak zachować to, co zostało wam powierzone. 
3 Jak człowiek może zbłądzić, jeśli, zamiast wykonywać swoją wolę, najpierw poprosił Ojca w 
modlitwie? Ten, kto wie, jak się modlić, żyje w jedności z Bogiem, zna wartość korzyści, jakie 
otrzymuje od Ojca, a jednocześnie rozumie znaczenie i cel prób, które przechodzi. 
4 Człowiek, który modli się bezpośrednio do Boga, jest człowiekiem uduchowionym, który nie ma 
ciemnej opaski na oczach i który jest przygotowany do odkrywania w sobie i poza sobą nieznanych 
światów mądrości i prawdy, które istnieją w życiu człowieka bez jego świadomości. 
5 Kto odkrywa tę drogę, nie może się już zatrzymać, bo odkąd jego zmysły i dary duchowe obudziły 
się i stały się receptywne, dziś słyszy głosy natury, jutro otrzymuje wiadomości ze sfery duchowej, a 
później usłyszy głos swego Pana w rozmowie z ducha na ducha, jako owoc miłości między Ojcem a 
Jego dziećmi. 
6 Ludu, nie zazdrośćcie głosicielom, przez których Ja daję znać o sobie, bo jeśli naprawdę 
przygotujecie się fizycznie i duchowo, przewyższycie ich nawet po zakończeniu tej manifestacji. 
7 Czas znaków, cudów i dowodów jest przewidziany dla tego ludu, świadków Mojego objawienia się 
w tym Trzecim Czasie. 
8 Nie wypowiedziałem jeszcze ostatniego słowa, w którym dam wam wielkie objawienia. Ale moja 
wola i moje pouczenia są zapisane w sumieniach całego tego ludu, aby mieli pełną wiedzę o tym, jak 
będzie wyglądało zakończenie mojej manifestacji, a także o dniu wybranym i ustalonym na moje 
ostatnie nauczanie. 
9 Musicie zrozumieć, że chcę was nauczyć wszystkiego, co powinniście wiedzieć, aby wejść do tych 
światów lub domów, które na was czekają. Bo tak jak wasz duch musiał być przygotowany w świecie, 
w którym żył bezpośrednio przedtem, aby móc się wcielić i żyć na ziemi, tak samo musi się 
przygotować do powrotu do domu, który opuścił, choć są to domy wyższe pod względem miłości, 
czystości i mądrości. 
10 Nie wątpić w moje słowo. Wypełniłem (również) w Pierwszej Erze moją obietnicę, że wybawię 
Izraela z niewoli egipskiej, która oznaczała bałwochwalstwo i ciemność, aby wprowadzić was do 
Kanaanu, ziemi wolności i kultu Boga żywego. Tam też zostało zapowiedziane moje przyjście jako 
człowieka, a proroctwo wypełniło się słowo w słowo w Jezusie. Mistrz, który żył i kochał was, obiecał 
dać się poznać w duchu, i oto macie spełnienie tej obietnicy. 
11 Dziś zwiastuję wam, że mam w zanadrzu dla waszego ducha cudowne regiony, mieszkania, 
duchowe domy, gdzie możecie znaleźć prawdziwą wolność do kochania, do szerzenia dobra i do 
tworzenia światła. czy wątpisz o tym, po tym jak dotrzymałem wszystkich Moich poprzednich 
obietnic, które ci dałem? 
12 Wiem, że wielkie duchy zawsze pracowały w Moim Dziele: Eliasz, przeznaczony do ogłaszania 
przyjścia Mistrza wśród swoich uczniów, jest światłem, które robi wyłom dla duchów, zstępuje do 
tych, którzy zboczyli z drogi, do tych, którzy śpią lub stracili wiarę w życie duchowe, aby ogarnąć ich 
ogniem miłości, który od niego promieniuje - ogniem, który jest wiarą, zniszczeniem zła i 
oczyszczeniem. Jego wezwanie rozbrzmiewa w każdym narodzie, jego oczyszczający ogień 
rozprzestrzenia się. To prawda, że oczyszczenie pozostawia na swej drodze ślad bólu, ale wkrótce 
przychodzi boskie pocieszenie, wcielone w Maryi, aby wylać swój balsam na każde łkające serce, na 
każde stworzenie dręczone bólem. 
13 Potem odwiedzę jedno serce po drugim, aby ludzie usłyszeli moje boskie wezwanie, które mówi 
do nich tylko: pójdź za mną. 
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14 Moja nauka pozwala człowiekowi rozwijać się we wszystkich aspektach jego bytu: Czyni serce 
wrażliwym i uszlachetnia je, rozbudza umysł, doskonali i podnosi ducha. 
15 Uczyń z mojej nauki gruntowne studium, które umożliwi ci uchwycenie właściwego sposobu 
praktykowania moich nauk, aby twój rozwój był harmonijny, to znaczy, abyś nie rozwijał tylko 
intelektu, nie dbając o życie uczuciowe, które masz kultywować, ani o ideały ducha, które masz 
ożywiać. 
16 Wszystkie władze twojej istoty mogą znaleźć w moim słowie jasną drogę, na której mogą się 
rozwijać i doskonalić aż do nieskończoności. 
17 Dałem wam dość czasu, abyście przyswoili sobie moje nauki i zrozumieli je, tak że wielu z was, 
którzy przyszliście tu jako dzieci, jest teraz młodzieńcami, a inni, którzy przyszli jako młodzieńcy, są 
teraz starcami. Niektórzy wzrastali po drodze i są teraz częścią liczby moich "pracowników", a inni 
odetchnęli i zajmują miejsce wśród moich wybranych. 
18 Dałem temu ludowi tutaj dość czasu, aby odrodziło się w nim światło mocnej i prawdziwej wiary, a 
duch jego poznał dogłębnie moje dzieło. Moje słowo przygotowuje was, abyście mogli odczuć moją 
obecność i otrzymać moje natchnienie, nawet wtedy, gdy nie słyszycie już tego głosu i musicie skupić 
się na rdzeniu waszej istoty. 
19 Moje pouczenie jest zapisane w twoim sumieniu. Tam jest arka, która najlepiej zachowuje moje 
Prawo, tak że kiedy te godziny duchowego odświeżenia, które masz ze swoim Mistrzem, z biegiem 
czasu stają się odległe, istota mojego Słowa nadal wibruje w twojej duszy, pełna życia, świeża i 
pulsująca miłością i mądrością. 
20 W Moim Słowie ciągle powtarzam wam, abyście dążyli do duchowości, bo to będzie was 
wyróżniać na ziemi. Bez uduchowienia nie będziecie w stanie dać świadectwa waszym bliźnim, które 
powinniście dać. 
21 Nie bójcie się, bo kończę moje słowo wśród was. Dzieło moje nie zginie, ani duch twój nie będzie 
rozpaczał. Trzymam w gotowości w duchowej dolinie istoty, które wcielą się, aby być przewodnikami 
i prorokami narodów - istoty światła, spirytualistów, którzy nauczą was robić krok naprzód na ścieżce 
otwartej przez Moje Słowo. 
22 Dziś chcę wam powiedzieć, że tak jak potrzebujecie tego tutaj, by istoty świetlne przychodziły do 
was z duchowej doliny, by pomóc wam na waszej drodze, tak samo istnieją duchowe domy, które 
potrzebują, by niektórzy z was przyszli do nich ze światłem mojej nauki. Nie znacie tych spośród was, 
którzy słuchają mnie w tej chwili, a wkrótce będą musieli wyjechać na misję duchową. To dlatego od 
dłuższego czasu wiele serc oczyszcza się i dlatego ich duch codziennie czuje się bardziej związany z 
moim Dziełem. 
23 Chcę, aby wśród moich duchowych gospodarzy byli tacy, którzy zjednoczą się z tymi, którzy 
współpracują ze mną w tym błogosławionym dziele odbudowy i sprawiedliwości dla zbawienia 
wszystkich istot, które odeszły z drogi życia i prawdy. 
24 Zachowajcie w waszym duchu to słowo, które może wam służyć jako przygotowanie do wielkiej 
chwili, kiedy opuścicie to istnienie i staniecie się duchowo wolni. 
25 Jest to chwalebny czas objawień, o umiłowany ludu. Czas światła, które podnosi dusze. 
Błogosławieni, którzy się przygotowują, albowiem oni otrzymują moje światło w obfitości. 
26 Pamiętajcie jednak, że nie jest to jeszcze początek nowej ery, że nie objawiłem wam wszystkiego, 
co ten czas ma dla ludzi, ani też wszystko, co otrzymaliście, nie zostało już przez was zrozumiane. 
27 Dni, lata i całe wieki jeszcze upłyną, podczas których ta ludzkość będzie świadkiem cudownych 
manifestacji światła i duchowych objawień, jak dotąd nieznanych. 
28 Te czasy się zbliżają, dlatego przygotujesz drogę tym, którzy zajmą twoje miejsce. Będziecie 
błogosławić drogę przez wasze dobre uczynki. Wtedy rozpoczniecie budowę prawdziwej świątyni, 
którą inni będą kontynuować, a później przyjdą inni i ją dokończą. 
29 Dałem wam moją naukę na długi czas, aby głęboko zakorzeniła się w waszych sercach jako dobre 
ziarno i abyście byli gotowi w każdym czasie waszego życia szerzyć ją wśród waszych bliźnich. 
30 Z moich słów stwórzcie księgę, biorąc z niej to, co najważniejsze, abyście mieli prawdziwe pojęcie 
o czystości mojej nauki. Można znaleźć błędy w słowie nadawanym przez nadawcę głosu, ale nie w 
jego znaczeniu. Moje nadajniki nie zawsze były przygotowane. Dlatego powiedziałem wam, abyście 
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nie czytali go powierzchownie, ale wnikali w jego znaczenie, abyście mogli odkryć jego doskonałość. 
Módlcie się i medytujcie, abyście mogli to zrozumieć. 
31 Wszyscy potrzebujecie wiary, aby żyć. Biada temu, kto żyje tylko dla próżności tego świata, bo jego 
dusza będzie pusta, a na końcu jego ziemskiej podróży nie będzie miał żniwa, aby pokazać dla niego. 
Pamiętajcie, że zostaliście wysłani na ziemię, by wypełnić duchowe zadanie, że potem wrócicie do 
mnie, a ciało połączy się z ziemią, z której powstało. Pozwólcie się zainspirować moją miłością do 
osiągnięcia wielkiej wiary, uczyńcie z waszego serca świątynię. Zamknijcie oczy ciała i otwórzcie oczy 
ducha, abyście mogli widzieć poza waszym światem. Jestem w was i bez was, w najskrytszej części 
waszej istoty, strzegąc i zachowując waszego ducha. Znam wszystkie wasze pragnienia i nadzieje i 
mówię wam: Wspinajcie się na górę doskonałości z cierpliwością i poświęceniem. gdy będziecie blisko 
celu, wtedy otworzę nieco bramy Mojego Królestwa, abyście mogli zaczerpnąć Mojego Pokoju i być 
silni w ostatniej godzinie. 
32 Wszystko ewoluuje. Człowiek postępuje w nauce, ale nie wykorzystuje zdobytej wiedzy do 
czynienia dobra; nie wie, jak pocieszyć lub ochronić bliźniego. Żądza władzy i fałszywa koncepcja 
wolnej woli wywołały nową wojnę, a jej konsekwencją jest ból. Wszędzie widzę sieroctwo, nędzę, 
spustoszenie i śmierć, i za to wszystko zdacie mi rachunek. Co zrobiłeś z moim słowem? Nie 
posłuchaliście go i zagubiliście się w morzu bólu i uwikłania, a przecież nie będzie to ostatnia wojna, 
jaką stoczycie. - Ale sąd nadchodzi dla wszystkich. W mojej obecności są sędziowie i oskarżeni, kaci i 
ofiary. Wszystkie narody usłyszą moje wołanie. Wzywam was do modlitwy w tej godzinie decyzji i 
daję wam światło mojego Ducha. 
33 Moje stworzenie jest trwałe i nic nie ginie. kiedy ból pochłonie ciało i dusza pozostanie naga, nie 
spełniwszy swego zadania na ziemi, dam jej nową szatę cielesną i pozwolę jej wrócić do tego samego. 
34 Zachęcam was do czynienia duchowych dzieł, które będą trwać wieki. Buduj na solidnym gruncie, 
aby żadna siła natury nie mogła zniszczyć tego, co stworzyłeś. 
35 Stoisz przed moim stołem. Usiądźcie wokół mnie i posłuchajcie mnie. 
36 Moją wolą jest, aby w tym czasie każdy człowiek i każda istota duchowa otrzymała tę boską 
wiedzę, którą Duch Święty wam teraz objawił. 
37 Moje słowo w tym czasie było jak księga mądrości otwarta przed ludźmi. 
38 Was, których nazwałem moimi uczniami, czynię stróżami tej nauki. 
39 Wy jesteście pokorną rodziną Jezusa, której powierzono dziedzictwo. Zrozumcie, że Ja, Mistrz, 
objawiłem wam Moją Wolę. 
40 Żaden ziemianin nie zna świata niebieskiego. Jesteście jeszcze wędrowcami na pustyni życia. 
Niektórzy błąkają się, nie wiedząc, dokąd zmierzają. Ale w wieczności czeka na ciebie miłość twojego 
Ojca. Dlatego zstępuję, aby pomóc wam w waszej trudnej podróży życia, abyście mogli powrócić do 
tego łona, z którego przyszliście. 
41 Przedtem chcę was zjednoczyć w miłości, aby zasługi, które zdobędziecie, zbliżyły was do Mnie, 
gdy będziecie się starali zbliżyć do siebie, przebaczając sobie nawzajem i wyciągając do siebie ręce jak 
bracia. Przygotowałem drogę, abyście przez nią mogli osiągnąć pokój mojego Królestwa, ten pokój, 
którego nie znajdujecie w tym życiu, ponieważ doświadczyliście w nim tylko bólu. Dlaczego nie 
podążaliście drogą, którą wyznaczyłem wam w Drugiej Erze? Nie potknęlibyście się ani nie upadli. 
Teraz jesteście Moimi uczniami, bo Ja was kocham i chcę wam dać nową możliwość zbawienia się. 
Czy teraz z niej skorzystasz, czy też po raz kolejny pozostaniesz w stagnacji? Zważcie, że to, co wam 
tak prosto objawiłem, należy do tajemnego skarbu mądrości Ojca, który był ukryty nawet przed 
uczonymi i teologami. Ale ponieważ ta łaska została wam dana, nie stańcie się jak naukowcy, którzy 
stali się próżni i ślepi na swoje odkrycia, do tego stopnia, że zaprzeczają Temu, który stworzył 
wszystko. 
42 Dziś posiadasz to, co inni źle ocenili lub wzgardzili. Lecz gdy zaczynacie szerzyć moje nauki, nie 
zatrzymujcie się, by osądzać, czy ten, do kogo mówicie, jest godny przyjąć moje nauki, nawet jeśli są 
to ci, którzy najbardziej mnie odrzucili. 
43 Ty, którego duch jaśnieje radością, gdy mnie słuchasz, poznasz moje dzieło. Zbliża się godzina 
mojego odejścia, a wy powinniście być wtedy przygotowani. 
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44 W Drugiej Erze wybrałem dwunastu mężczyzn, aby po moim odejściu głosili Dobrą Nowinę w 
świecie. Do wykonania tej pracy wystarczyło dwunastu ludzi. W tym czasie nauczałem tysiące 
mężczyzn i kobiet i wysłałem Moje duchowe zastępy by wam pomagały, ponieważ znajdujecie się w 
czasie wyzwolenia dusz. Liczba Moich żołnierzy jest tak wielka, ponieważ ludzkość jest teraz większa, 
a jej grzechy i przewinienia są równie większe. 
45 Bądź pokorny i zgadzaj się ze swoim przeznaczeniem. 
46 Niekiedy w waszych sercach rodzi się to pytanie: "Czy posunąłem się duchowo naprzód, czy też 
zatrzymałem się?". A ja, Mistrz, mówię wtedy moim uczniom, że - jeśli są gotowi odczuwać ból 
swoich bliźnich - zrobili krok naprzód; jeśli są w stanie przebaczyć tym, którzy ich ciężko zranili, zrobili 
kolejny krok; i jeśli ich serce utożsamia się ze wszystkimi ludźmi bez różnicy ras czy klas społecznych, 
to znacznie posunęli się naprzód na drodze duchowego rozwoju. 
47 Ale co było motywem tych uczuć i sposobów działania? - Miłość, którą moje Prawo zdołało w tobie 
zaszczepić. Tylko miłość może wam przynieść moją naukę, bo z niej wypływają wszystkie cnoty. To 
jest na próżno, że ludzie próbują osiągnąć rozwiązanie swoich problemów za pomocą innych 
środków. Na próżno próbują zaprowadzić pokój na świecie, jeśli nie jest on oparty na wzajemnej 
miłości. 
48 Widzę jednak, że Moja nauka jest nadal przyjmowana obojętnie, a czasem nawet z drwiną przez 
tych, którzy patrzą na życie z uczuciami zaszczepionymi im przez materialistyczne i samolubne serce. 
Ale mówię wam, że nawet oni w końcu dojdą do wniosku, że tylko wysoka moralność, jasna wiedza i 
prawy rozum mogą uratować ludzkość z otchłani, w którą wpadła. A tę wysoką moralność może dać 
jej tylko uduchowienie, którego ja was uczę. Tę czystość waszych uczynków przed światłem sumienia 
i tę racjonalną sprawiedliwość znajdziecie tylko w moim słowie; bo ja nie mówię o rzeczach 
niemożliwych i nie uczę was fantazji. Moja doktryna opiera się na rzeczywistości, na prawdzie. 
49 Człowiek usiłował dokonać rzeczy niemożliwych za pomocą środków, których Moje Prawo miłości i 
sprawiedliwości wam nie proponowało; a jeśli pozwoliłem mu działać w wolności, to po to, aby miał 
własne doświadczenia, choć zawsze miał Moje Prawo obecne w swoim sumieniu. 
50 Gdyby serce człowieka nie było tak zatwardziałe, ból wojny wystarczyłby, aby skłonić go do 
zastanowienia się nad jego błędami, i wróciłby na drogę światła. Ale choć wciąż gorzko wspomina 
tamte rzezie ludzi, przygotowuje się do nowej wojny. 
51 Jak możecie przypuszczać, że Ja, Ojciec, Boska Miłość, mógłbym was ukarać przez wojny? Czy 
naprawdę wierzysz, że Ten, który kocha cię z doskonałą miłością i który pragnie, abyście się 
wzajemnie miłowali, może dać ci zbrodnię, bratobójstwo, zabójstwo, zemstę i zniszczenie? Czy nie 
rozumiecie, że wszystko to jest spowodowane materializmem, który ludzie nagromadzili w swoich 
sercach? 
52 Ludzie zboczyli z drogi, którą wskazuje im sumienie, stracili rozum i zboczyli z drogi moralności i 
dobrych uczuć. Nie chcieli zatrzymać się w czasie, nie poszli w głąb siebie i dryfują ku głębokiej 
otchłani, którą sami stworzyli, ku spotkaniu z ciemnością. A jednak - moja miłość przebaczyła im ich 
przewinienia, a moje światło próbowało ich powstrzymać, pokazując im, że błądzą. Ale moje prawo 
szanuje wolność woli, którą ich obdarzyłem, choć moja sprawiedliwość pozwoli im zbierać owoce, 
które zasieją w swoim życiu. 
53 Ale kiedy wydaje się, że wszystko się dla człowieka skończyło, że śmierć zatriumfowała lub że zło 
zwycięża, z ciemności powstaną do światła istoty. Ze śmierci powstaną do prawdziwego życia, a z 
otchłani korupcji powstaną, by być posłusznymi wiecznemu prawu Boga. 
54 Nie wszyscy poznają tę przepaść, bo niektórzy byli ostrożni, aby trzymać się z dala od tej wojny 
namiętności, żądzy władzy i nienawiści, i żyli tylko na skraju nowej Sodomy; a inni, którzy zgrzeszyli 
wiele, zatrzymają się w porę, a przez ich terminową pokutę i zupełną odnowę oszczędzą sobie wielu 
łez i wiele bólu. 
55 Wy, którzy mnie słuchacie, nie dajcie w żaden sposób żywności do tych wojen lub przyczynić się 
do nich. Wytrwaj na mojej drodze, aby twoje życie, twoje słowa i twoje dzieła posłużyły wielu sercom 
do zatrzymania się w czasie w ich zapierającym dech w piersiach biegu, aby mogły zaznać mojego 
pokoju i uniknąć przymusu wypicia tego kielicha cierpienia. 
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56 Wykorzystajcie jak najlepiej ten dzień, który poświęcacie waszemu Stwórcy. Wasze serce 
przygotowuje się i bije w miłości do mojej Boskości, a wy jesteście napełnieni moją łaską, ponieważ 
okazujecie się godni przyjęcia mojej Obecności. 
57 Niech radość waszego ducha odbija się w waszym ciele, aby nie stała się radością fałszywą. Jak 
twój duch może być radosny i twoje serce smutne w tym samym czasie, jeśli oba żyją razem w 
harmonii? 
58 Ten stan jest piękny, gdy wypływa z błogości ducha. Dążcie do doskonałości waszych dzieł, bo w 
doskonałości leży najwyższe szczęście. 
59 Jaką niedoskonałość znajdujesz w stworzeniu? - Żadnego, mówisz mi. Jednak istnieje bardzo wiele 
niedoskonałości, a te znajdują się w dziełach ludzi. Czyńcie moją wolę, bo wszystko poza prawem jest 
niedoskonałe. 
60 Zrozumieć: Musisz trzymać swoją wyobraźnię na wodzy. Nie wolno wam osądzać uczynków 
waszych bliźnich. Chcę, abyś był dobry, a ponadto moim pragnieniem jest, abyś stał się doskonały; bo 
chociaż z wyglądu jesteś nieznaczny, jesteś większy od rzeczy materialnych i światów, bo masz życie 
wieczne, bo jesteś iskrą mojego światła i istot duchowych. Musicie uświadomić sobie, czym jest duch, 
abyście mogli zrozumieć, dlaczego wzywam was na drogę doskonałości. 
61 Szukałem cię w twoim bólu, aby cię uratować. Jest to miłość waszego Ojca, która jeszcze nie 
zmęczyła się pukaniem do drzwi waszych serc. 
62 Od 1866 roku dałem się wam poznać przez mężów przeze Mnie natchnionych, aby wskazać wam 
drogę dobra i sprawiedliwości. 
63 Mistrz mówi wam: Moją wolą jest świadczyć o tym, że jest to Trzeci Wiek. 
64 W pierwszym wieku Abraham zawarł przymierze z Ojcem. W drugim wieku Chrystus zapieczętował 
przymierze, które zawarł z ludźmi swoją krwią; ponieważ swoją krwią, która jest miłością, życiem, 
ofiarą i przebaczeniem, wskazał światu drogę do odkupienia z jego winy, dając w ten sposób duchowi 
zbawienie i życie wieczne. 
65 W tym czasie wlewam moje światło do ducha, bo jeśli chcecie mnie dosięgnąć jako ludzie, to nigdy 
tego nie zrobicie, bo obiecany dom w wieczności jest dla ducha. 
66 Polecam wam moją naukę, abyście ją przekazywali swoim bliźnim w tej samej formie, w jakiej ja 
wam ją przekazuję. Ale nigdy nie dyskutuj w brutalny sposób, kiedy tego uczysz. Strzeżcie się osądzać 
to, czego nie znacie, ale zrozumcie, że czysty przykład wystarczy, aby nawrócić ludzi do duchowości. 
67 Moja nauka streszcza się w moim przykazaniu, które mówi wam: "Miłujcie się wzajemnie". 
Dlaczego nie wszyscy mnie zrozumieli, chociaż dałem wam wszystkim ten sam stopień poznania przy 
waszym stworzeniu? Dlaczego jedni rozumieją, jak oddać Bogu to, co Jego, a światu to, co ich, 
podczas gdy inni oddają wszystko światu, z którego czynią swego Boga, swój raj i swoje Królestwo 
Niebieskie? - Ponieważ ci zapomnieli, że powiedziałem wam w Drugiej Erze: "Królestwo moje nie jest 
z tego świata". 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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Cierpienia człowieka są tworzone przez niego samego, a nie przez Boga 40; 43-45 
Zapowiedź katastrofy należy rozumieć jako ostrzeżenie, a nie jako predestynację 41-42 
Objawienie Boga jako Ojca ─ dzisiaj, tak jak kiedyś ─ w Jezusie 43-49. 
Smok zła w człowieku zostanie pokonany 50-55 
Odnowiona działalność Ducha Bożego na ziemi . 56-64 
Użycie siły zbrojnej nie rozwiązuje problemów, lecz powoduje coraz większe trudności i cierpienie 65-
68 
 



197 
 

Instrukcja 161 
Droga dobra i zła 2-5 
Drzewo poznania dobra i zła 7-17 
Aberracja ludzkości jest zakończona 19-22 
Boskie pochodzenie manifestacji 33-36 
Stworzenie ziemi w 7 etapach rozwoju 37-44 
Pierwszy raz czyli etap rozwoju ludzkości 45-50 
Druga i Trzecia Era jako epoki Objawienia 51-53 
7 pieczęci ─ epoki historii zbawienia ... 54-63 
Koronacja Boskiego planu zbawienia w czasie siódmej pieczęci 64-67 
 
Instrukcja 162 
Brak zrozumienia i niewłaściwe reakcje człowieka na zagrożenia zewnętrzne 1-3 
Zastęp bojowników Chrystusa walczących ze złem 4-6 
Wierność proroków starożytnego Izraela ... . . . 7-9 
Podobieństwo między starymi prorokami a nowymi "rzecznikami" Pana . . . 10-16 
Bóg jest blisko człowieka 17-20 
Prawdziwa modlitwa płynie z serca. . . 23-24 
Przestępstwa przeciwko prawu Bożemu są osądzane 25-28 
Brak zrozumienia i współczucia wśród słuchaczy 31-36 
Pomoc przez modlitwę za ludzi i dusze potrzebujące 37-40 
Pomoc przez anioły stróżów lub duchy światła... . . 41-43 
Życie na ziemi jest predestynowane 44-45 
Misja prawdziwej miłości 46-55 
Miłość duchowa i "miłość" egoistyczna 56-58 
 
Instrukcja 163  
Objawienie, pocieszenie i uzdrowienie przez Ducha Pocieszyciela 15-19 
Świadomy i nieświadomy związek między tym światem a zaświatami 24-33 
"Nie samym chlebem żyje człowiek" 37-39 
Nowa przypowieść 47-63 
 
Instrukcja 164 
Próby wiary kiedyś i dziś 1-5 
Nie ma śmierci dla dusz zmarłych 6-7 
Przygotowana, wiedząca dusza ludzka może łatwo odłączyć się od swojej cielesnej powłoki w 
odpowiednim czasie 8-10 
Uduchowienie przez przestrzeganie przykazania miłości 16-22 
Fałszywe pragnienia, nadzieje i obawy wierzących dotyczące królestwa niebieskiego 30-32 
Potworna niewiara w wieczną karę w piekle 33-34 
Egoistyczne formy pobożności 37 
Klęski żywiołowe powinny skłaniać ludzi do pokuty 40-42 
Spustoszony stan ludzkości 43-46 
Zwycięstwo Ducha nad "ciałem" 47-49 
Księga o mądrości, mocy i miłości Boga 51-55 
 
Instrukcja 165 
Nowe spostrzeżenia i objawienia 7-13 
Komunikacja poprzez przekazywanie myśli. . 15-16 
Tylko człowiek zreformowany może skutecznie głosić Ewangelię 37-57 
Trójca Boża opiera się na trzech sposobach objawienia się Boga jako prawa, jako miłości i jako 
mądrości 55-60 
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Warunki pokoju na świecie 71-72 
Ostrzeżenie przed samowolnym zakończeniem naszego istnienia na ziemi 73-74 
 
Instrukcja 166 
Przykłady dobrego i złego przywództwa 3-7; 13-17 
Wpływ zapowiedzi na tłum wiernych 9-12 
Znaczenie Maryi w wydarzeniu nowego zbawienia 20-23 
Nowe przymierze Boga z człowiekiem 26-30 
Dzień odpoczynku i refleksji 31-35 
Pożądana harmonia między ciałem i umysłem 36 
Uzdrawiająca i odkupiająca moc miłości . . 41-44 
Posłannictwo głoszenia, pocieszania i uzdrawiania 46-48 
Towarzysząca błogosławiąca moc modlitwy serca 49-55 
 
Instrukcja 167 
Konieczne oczyszczenie ludzkości przez ból 1-4 
Pobożna wiara w dobroć człowieka 5-12 
Bezinteresowna miłość Boga i człowieka 14-19 
Nadchodząca duchowa praktyka religijna . 20-21 
Śmierć fizyczna jest wyzwoleniem dla duszy 22-27 
Likwidacja sztucznych granic między ludźmi i między narodami 29-32 
Objawienie Jana ─ jego maksyma o miłości 33-37 
Zdrowie, siła i wiedza dzięki oczyszczeniu 40-45 
Spirytualiści z całego świata jako zaawansowani bracia w duchu, którzy wiedzą jak odbierać i 
wykorzystywać intuicję i inspirację. . 46-48 
Naśladowanie Chrystusa wymaga zdobycia siebie, poświęcenia, czynnej miłości i pokory 53-54 
 
Instrukcja 168 
Prawdziwy kochanek posiada wszystko 11 
To nie śmierć Jezusa na krzyżu, ale wypełnianie prawa miłości według Jego przykładu przynosi 
człowiekowi zbawienie 14-23 
Przeznaczeniem człowieka nie jest cierpienie, ale doskonalenie się 25 
Wstawiennictwo i miłosierne współczucie dla dusz pokutujących w zaświatach 36; 45-47 
Uczynki miłości zamiast surowego cierpienia zadośćuczynienia . . . . 54-57 
 
Instrukcja 169  
Miłosierdzie Boga dla dusz cierpiących w zaświatach 6 
Prawo i droga zadośćuczynienia prowadzą do doskonałości 7-9 
Nie jest przeznaczeniem ziemi być światem pokuty 10-14 
Inspiracja w ciszy i pięknie natury 28-31 
Konieczne warunki dla pracy Nauczycieli Ducha 35-36 
Destrukcyjne konsekwencje jednostronnego treningu umysłu 47-48 
Natchnienie przez głos Boga w człowieku 53-54 
Przyszłe Królestwo Pokoju Chrystusa na Ziemi 59 
Nauka Jezusa nie zapożyczała się na naukach ludzkich; nie mógł się niczego nauczyć od ludzi 62-69 
Niewyszukana prostota nosicieli głosu 70-76 
 
Instrukcja 170 
Największy ból Jezusa na krzyżu 1-3 
Nieuznawanie boskiej natury Jezusa 4-11 
Fałszywe oczekiwania mesjańskie w dzisiejszych czasach 23 
Znaczenie terminu "świat duchowy" w dziele duchowym 42-48 
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Pomoc przez modlitwę dla rządzących 54-55 
Natura i działanie ducha w człowieku .... 56-63 
Objawienie Boga w Jego dziełach stworzenia 64-65 
 
Instrukcja 171 
Kierowanie się własnym sumieniem 7-10 
Prosta ścieżka Ducha na "drabinie do nieba" 17-30 
Pisemne świadectwa manifestacji . . . 48-55 
Maryja uosobieniem czułej miłości Boga 68-72 
Odstępstwo od miłości Bożej w ciężkim nawiedzeniu 77-78 
Przemieniająca ludzkość moc nowego Słowa Bożego 79-87 
 
Instrukcja 172 
Szata światła duchowej czystości 1-6 
Nauczyciele w służbie Ducha muszą być znawcami ludzkiego serca 10-14 
Brak przekonywania z powodu braku wiary, miłości i wiedzy 24-26 
Instrukcje dla pracowników misyjnych 33-43 
Korygowanie fałszywych pojęć o Bogu 48-52 
Brak odwagi do spowiedzi 57-62 
Nauczanie w duchu braterskim, bez przymusu moralnego 63-64 
 
Instrukcja 173 
Co oznacza nazwa "spirytualista"? 1 
Uzewnętrznione formy kultu ─ nawet w kościołach objawionych 4-9. 
Równość ludzi wobec Boga 11 
"Syn marnotrawny" jako przypowieść dla ludzkości 19-23. 
Wewnętrzne prowadzenie przez sumienie ─ kiedyś i dziś 32-36; 42 
Początkowa walka z nauką o umyśle 45-46 
Paweł i Nikodem będą wyznawać, że są reinkarnowani do pracy Pana 47-48 
Wstrząsające narodziny królestwa pokoju 49-52 
Godzina badania siebie w świetle sumienia 57-58 
Fałszywa żałoba po "zmarłych" 62-66 
Miłosna więź z żyjącymi duchowo zmarłymi 67-73 
 
Instrukcja 174 
Unikanie błędów przez modlitwę ─ przed działaniem jest pytanie o wolę Bożą 1-3 
Wzbudzanie duchowego postrzegania zmysłów poprzez modlitwę 4-7 
Obietnica wspaniałych domów duchowych 9-11 
Dzieło Eliasza w sercach i narodach 12 
Rozwój wszystkich aspektów istoty człowieka poprzez naukę o duchu 14-16 
Chwalebny czas nowych objawień Boga. 25-27 
Zlecenie opracowania książki zawierającej zasadnicze znaczenie instrukcji 30 
Wypełnianie misji życiowej z cierpliwością i poświęceniem 31 
Cechy charakterystyczne postępu intelektualnego 46-47 
Niebezpieczeństwo autodestrukcji ludzkości 48-55 
Droga do doskonałości 57-60 
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Link źródłowy  
 

Boskie Nauki w Meksyku 1866-1950 
 

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

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

Boskie objawienia w sprawach życiowych 
Przepowiednia po raz trzeci 

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

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

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

Trzeci Testament 
 

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

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

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

y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 
 

Strony internetowe 
www.reichl-verlag.de  
www.das-dritte-testament.com (w języku hiszpańskim, niemieckim, angielskim, francuskim) 
www.unicon-stiftung.de  
www.drittes-testament.de  
www.drittetestament.wordpress.com (wielojęzyczny) 
www.tercera-era.net (w języku hiszpańskim) 
www.144000.net (wielojęzyczny) 
www.dritte-zeit.net  
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