
Księga prawdziwego 
życia  

 

 
Nauki Boskiego Mistrza 

 
 

Objętość V 
 

Instrukcje 111 - 142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydanie online 
Odpowiednie do tłumaczeń z DeepL  
a dla wyjścia głosowego z Balabolką  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Serwis książek na całe życie  
 

12-tomowe dzieło Libro de la Vida Verdadera (Księga Prawdziwego Życia) jest spuścizną dla całej 
ludzkości i jest zarejestrowane w "Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de 

Educación Pública" w Meksyku D.F. pod numerami 26002, 20111 i 83848. 

Więcej informacji o oryginalnym wydaniu hiszpańskim: 

Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera, A.C. Apartado Postal 888, México, D.F., - 

C.P. 06000 

Odpowiedzialny za tłumaczenie z języka niemieckiego, przedmowę do wydania niemieckiego, 
objaśnienia, przypisy, notatki i odsyłacze do dzieła: 

Walter Maier i Traugott Göltenboth. 
 

Stan: październik 2016 r. 

 

Redagowanie (nowa pisownia i układ): 

Serwis książek na całe życie 

Manfred Bäse 

Kirchweg 5 

D-88521 Ertingen 

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42; e-mail: manfredbaese@gmx.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:manfredbaese@gmx.de


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, spirytualistycznego przykładu, jak również 5 tomów poezji w języku 
niemieckim i angielskim, które powstały na podstawie Księgi prawdziwego życia.  
Pan powołał mnie do swojej służby w 2017 roku. Historię tę spisałem w powyższych 6 tomach, 
podając datę każdego z nich. Zawiera ona wiele snów, wizji, tajemnic, które Pan mi objawił, proroctw, 
przepowiedni aktualnych wydarzeń na świecie. Jest to przebudzenie dla ludzkości, a dla mnie faza 
oczyszczenia i wzniesienia oraz powrotu na łono Ojca.  
 
Moje imię Anna Maria Hosta jest imieniem duchowym, które Pan objawił mi w 2017 roku.  
Hosta, Pan powiedział mi, ma następujące znaczenie:  
Hos... (nazwisko mojego męża) - Hos - t.... (hostia, chleb życia, słowo Boże) i  
Hos...t...A (A jak moje imię, Anna)  
Moje nazwisko cywilne nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wolą Pana jest, aby SŁOWO poruszało 
serca i aby te nastawiły się na słowo, a nie na posłańca. Posłaniec jest tylko nosicielem SŁOWA, a tym 
jest sam Bóg. Jest ona esencją wszystkich doświadczeń Boga z istotami, które stworzył, i jest dla ich 
pouczenia, aby mogli ją studiować w celu oczyszczenia i udoskonalenia siebie, w celu powrotu do 
Boga i ponownego wejścia na łono Ojca.  
 
Anna Maria Hosta 
Pokojowy Chrystus na Ziemi 
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (wielojęzyczny) 
E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Wstęp  
 
Jako wprowadzenie do tego tomu V niech posłużą wersety 1-10 Instrukcji 123, w których Chrystus 
mówi o swoim dziele Ducha: 
1) Moje Słowo wylewa się na ciebie niewyczerpanie. Ja jestem Chrystus, który zamieszkałem wśród 
ludzi w Drugiej Erze, i który zstępuje do was ponownie, aby dać o sobie świadectwo, wypełniając 
swoją obietnicę i swoje słowo; w owym czasie moimi dziełami potwierdziłem Prawo podyktowane 
Mojżeszowi przez Ojca, który nie działał według własnej woli, ani według woli ludzi, lecz według woli 
Przedwiecznego; dlatego powiadam wam, jeśli nie unieważniłem tego, co mówił Mojżesz, to nie 
unieważnię i teraz tego, czego was nauczyłem w Jezusie. 
2 Ja jestem z wami, bo to obiecałem i oznajmiłem Moim uczniom, gdy przy pewnej okazji byłem 
otoczony przez nich, a oni tak Mnie pytali: "Mistrzu, powiedziałeś, że odejdziesz, ale potem wrócisz. 
Powiedz nam, kiedy to będzie?" Widziałem, że ich prostota i pragnienie wiedzy sprawiały, że dociekali 
tajemnych rad swego Pana. Mimo to przemówiłem do nich z miłością: "Zaprawdę, niedaleki jest 
dzień, kiedy wrócę do ludzi", przez co dałem im do zrozumienia, że Moja Obecność będzie wtedy w 
duchu, a jednocześnie zapowiedziałem im znaki, które będą zapowiadać Moje następne przyjście. 
Znakami tymi byłyby wojny, chaos i wielkie cierpienia na całej ziemi. Jednak zaprawdę, powiadam 
wam, takie właśnie, pośród chaosu, było Moje przyjście w tym czasie. Oto ja, wy ludzie, z przesłaniem 
światła i pokoju dla waszej duszy, z którego teraz zrobię (duchową) arkę, do której wejdą wszyscy 
wierzący ludzie, którzy chcą się uratować, gdzie ludzkość może znaleźć schronienie. Ta arka będzie 
mocno ugruntowana przez wiarę, nadzieję i aktywność miłości tych, którzy pójdą za mną, i będzie 
miała duchowe podobieństwo do tej, która została powierzona Noemu, gdy siły natury zostały 
uwolnione. 
W jakich czasach żyjesz? Zastanówcie się nad tym i uświadomcie sobie, że dałem wam Moją Naukę w 
trzech wiekach. Pierwszy był zakonu, drugi miłości, a trzeci, który jest obecny, odpowiada mądrości. 
4 Jeden i ten sam Duch, który jest Mój, zawsze był z wami. Ale jeśli przejawiłem to w trzech różnych 
fazach, to zważ, że formy, w których przejawiam się w całym stworzeniu, są nieskończone i 
jednocześnie doskonałe. 
5 W Pierwszej Erze poznaliście Ojca jako Sędziego i Prawodawcę. W Drugim Czasie sprawiłem, że 
"Moje Słowo" stało się człowiekiem w Jezusie, a Jego Słowo przemówiło boską prawdą. Chrystus jest 
"Słowem", tym samym, który powiedział ludziom: "Kto zna Syna, zna i Ojca". Teraz jesteście w 
Trzecim Czasie, w którym wylewam na was Moją mądrość. 
6 Wypełniając Moją obietnicę, przyszedłem w duchu, na symbolicznym "obłoku", który tworzą wasze 
dusze, wznosząc się do Mnie, i buduję w sercach ludzkich prawdziwą świątynię; Ja jestem tym, który 
był świątynią waszych dusz; Ja jestem tym, który był świątynią waszej duszy 
7 Kiedy słyszycie Mnie przez tych nosicieli głosu, nie myślcie, że Mój Duch zamieszkuje w tym małym i 
nieczystym ciele. Powiedziałem wam już, że jest to wasz organ zrozumienia, na który zstępuje 
promień Mojego światła, który jest Boskim natchnieniem, który jest mądrością i miłością. 
8 Uchwycić cud tej komunikacji i zrozumieć, że przez umysł tych niewykształconych stworzeń i ich 
usta przychodzi słowo, które oświeca ignoranta i nawraca grzesznika, tak że ustanawia w jego sercu 
dom godny Boga i daje mu klucz wiary, który otwiera bramę do mądrości. 
9 Z nieskończoną cierpliwością czekałem na czas, kiedy rozwój twojej duszy umożliwi ci zrozumienie 
Mojego przekazu przez organ umysłu nosiciela głosu, jako przygotowanie do doskonałego 
zjednoczenia Mojego Ducha z twoim; czekam na czas, kiedy będziesz mógł zrozumieć Mój przekaz 
przez organ nosiciela głosu. 
10 Dlatego głosiciel wypowiada Moje słowa bez zmęczenia mózgu i bez chrypki w gardle. Bo to Ja 
poruszam tymi ustami, aby Moje wołanie dotarło do ludzi. Zapraszam ich, aby odpoczęli pod cieniem 
Drzewa Życia i spożywali owoce życia wiecznego. 
 
 
 
 



Instrukcja 111  
 
1 Otwórzcie mi drzwi waszych serc, o ludzie! Widziałem, jak próby życiowe miotają tobą jak wiatr 
burzowy; widziałem, jak choroba wdziera się do twojego domu i jak nędza opanowuje cię. 
Przychodzę, aby przynieść wam pokój. Ach, umiłowana ludzkości, gdybyś wiedziała, jak łatwo 
znalazłabyś swoje zbawienie, gdybyś miała dobrą wolę! Modlitwa, myśl, słowo wystarczyłyby, aby 
pogodzić ludzi, ludy i narody, ale ludzie szukają rozwiązania swoich konfliktów za pomocą innych 
środków. Wszystko, byle nie postępować jak Chrystus, jest mottem wielu ludzi; wszystko, byle nie 
praktykować Jego nauki - i tu pojawiają się konsekwencje! 
2 Czego będziesz mógł oczekiwać od swoich dzieł, jeśli nie ma w nich sprawiedliwości, miłości i 
miłosierdzia? Czy to nie są nauki, które przekazał wam Jezus? Zaprawdę powiadam wam: miłość, 
sprawiedliwość i miłosierdzie nie są sprzeczne ze sposobem życia waszej epoki; są to cnoty właściwe 
istotom rozwiniętym duchowo. 
3 Kiedy widzę, jak ludzie uwikłani w wojny zabijają się nawzajem o posiadanie skarbów tego świata, 
nie mogę nie porównać ludzkości do małych dzieci walczących o rzeczy, które nie mają żadnej 
wartości. Dzieci to wciąż ludzie, którzy walczą o odrobinę władzy lub złota. Jakie znaczenie mają te 
dobra w porównaniu z cnotami, które posiadają inni ludzie? 
4 Człowiek, który dzieli narody, siejąc w ich sercach nienawiść, nie może być porównywany z tym, 
który poświęca swoje życie zadaniu zasiewania nasion powszechnego braterstwa. Ten, kto powoduje 
cierpienia wśród swoich braci, nie może być porównywany z tym, kto poświęca swoje życie zadaniu 
łagodzenia cierpień swoich bliźnich. 
5 Każdy człowiek marzy o tronie na ziemi, choć ludzkość od początku doświadczyła, jak niewiele wart 
jest tron na świecie. 
6 Obiecałem wam miejsce w Moim Królestwie, ale bardzo niewielu się o nie upomniało, a to dlatego, 
że ludzie nie chcą zrozumieć, że najmniejszy poddany Króla Niebieskich Krain jest większy niż 
najpotężniejszy monarcha ziemi. 
7 Jeszcze ludzie są małymi dziećmi; ale wielkie nawiedzenie, które na nich przychodzi, spowoduje, że 
doświadczą tak wiele w tak krótkim czasie, że wkrótce przejdą z tego dzieciństwa do dojrzałości, a 
wtedy, zaopatrzeni w owoce doświadczenia, będą wołać: "Jezus, nasz Ojciec, miał rację; pójdźmy do 
Niego". 
8 Baranek złożony w ofierze za twoje grzechy mówi do ciebie w tej chwili, a Jego Słowo jest miłość i 
przebaczenie. Księga Boskiej Sprawiedliwości jest otwarta w szóstym rozdziale, gdyż Baranek 
rozwiązał każdą z jej pieczęci. 
9 Wkrótce nadejdzie rok 1950 i ta forma manifestacji zakończy się; ale szósta pieczęć nie zostanie z 
tego powodu zamknięta, lecz będzie nadal świecić aż do końca swego czasu, kiedy to siódma pieczęć 
zostanie rozwiązana. 
10 Chcę, aby ludzkość przygotowała się w tym czasie, tak że kiedy ostatnia pieczęć zostanie zdjęta, 
ludzie będą świadomi i gotowi usłyszeć i uchwycić treść nowych objawień. Chcę, aby narody i ludy 
stały się wewnętrznie silne, aby mogły przetrwać gorycz tych dni. 
11 Będę chwalił tych, którzy są w stanie znieść próby tych czasów, i nagrodzę ich za wytrwałość i 
wiarę w Moją moc, mianując ich rodzicami nowej ludzkości. 
12 Grzechy ludzi zostaną zmazane i wszystko będzie wyglądało jak nowe. światło pełne czystości i 
dziewictwa oświeci wszystkie stworzenia, nowa harmonia powita tę ludzkość, a wtedy z ducha ludzi 
wzniesie się hymn miłości do ich Pana, na który On tak długo czekał. 
13 Matka Ziemia, bezczeszczona od najdawniejszych czasów przez swoje dzieci, przyodzieje się na 
nowo w swoje najpiękniejsze świąteczne szaty, a ludzie nie będą jej już nazywać "Doliną Łez", ani nie 
zamienią jej w pole krwi i łez. ten świat będzie jak małe sanktuarium pośród wszechświata, z którego 
ludzie wzniosą swego ducha ku Nieskończoności, w zjednoczeniu pełnym pokory i miłości do Ojca 
Niebieskiego; ten świat będzie jak małe sanktuarium pośród wszechświata, z którego ludzie wzniosą 
swego ducha ku Nieskończoności 
14 Moje Prawo będzie wyciśnięte w ich duchu, a Moje Słowo w ich sercu, i jeśli w minionych czasach 
ludzkość znajdowała upodobanie w złu i rozkosz w grzechu, nie będą mieli innego ideału niż dobro, 



ani nie będą znali większej przyjemności niż ta, która płynie z kroczenia Moją Drogą. Nie myślcie 
jednak, że człowiek wyrzeknie się nauki czy cywilizacji i wycofa się do (samotnych) dolin i w góry, by 
wieść prymitywne życie. Nie, on nadal będzie cieszył się owocami drzewa nauki, które pielęgnował z 
takim zainteresowaniem, a potem, gdy jego uduchowienie będzie większe, tak samo będzie z jego 
nauką. Ale przy końcu czasów, kiedy człowiek przebył już całą tę drogę i zerwał ostatni owoc z 
drzewa, uświadomi sobie niskość swoich dzieł, które wcześniej wydawały mu się tak wielkie, i pojmie 
oraz odczuje Życie Duchowe, a przez to samo będzie podziwiał dzieło Stwórcy jak nigdy dotąd. 
Poprzez natchnienie otrzyma wielkie objawienia, a jego życie będzie powrotem do prostoty, 
naturalności, uduchowienia. Minie jeszcze trochę czasu, zanim ten dzień nadejdzie, ale wszystkie 
Moje dzieci będą go oglądać. 
15 Teraz powinieneś zrobić krok naprzód, aby twój duch nie musiał narzekać, że prowadził jałowe 
życie. 
16 Mówiłem wam o czasach, które mają nadejść. Moje słowa nie powinny was zrażać, bo zaprawdę 
powiadam wam, jutro ożywią one wiarę i rozpalą nadzieję w sercach wielu. 
17 Ludzkości, mam moc zniweczyć twój grzech przez miłość i zbawić cię; nie zamierzam zatrzymać się 
w zbawianiu cię; zamierzam cię zbawić przez miłość Nie przestanę patrzeć na wasze plamy, a nawet 
jeśli znajdę was zagubionych w bagnie świata, wyzwolę was z niego, aby uczynić was Moimi 
apostołami; wybawię was od waszych grzechów, wybawię was od waszych grzechów 
18 Wśród ludzi żyje część ze stu czterdziestu czterech tysięcy naznaczonych przeze mnie. Te Moje 
sługi są rozproszone po świecie, wypełniając zadanie modlitwy o pokój i pracy na rzecz braterstwa 
ludzi. Nie znają się nawzajem, ale - jedni intuicyjnie, drudzy oświeceni tym objawieniem - wypełniają 
swoje przeznaczenie, oświetlając drogę braciom. 
19 Ci, których pociąga moja miłość, to po części ludzie prości, ale są też tacy, którzy cieszą się 
poważaniem w świecie. Można ich rozpoznać tylko po duchowości w ich życiu, w ich dziełach, w ich 
sposobie myślenia i rozumienia Boskich objawień. Oni nie są bałwochwalcami, fanatycy, lub 
lekkomyślny. Wydaje się, że oni nie praktykują żadnej religii, a jednak jest wewnętrzna cześć 
pomiędzy ich duchem a duchem ich Pana. 
20 Te oznaczone światłem Ducha Świętego są jak łodzie ratunkowe, są strażnicy, są doradcy i 
obrońcy. Obdarzyłem ich w ich duchu światłem, pokojem, siłą, balsamem uzdrawiającym, kluczami, 
które w niewidzialny sposób otwierają najbardziej oporne drzwi, bronią do pokonywania przeszkód, 
które dla innych są nie do pokonania. Nie jest konieczne, aby prezentowali światu tytuły, aby ich 
zdolności były znane. Nie znają oni żadnych nauk i są ubodzy w dobra ziemskie, a jednak mogą 
uczynić wiele dobrego w swoim sposobie życia. 
21 Wśród tych tłumów tutaj zgromadzonych, które przyjęły Moje Słowo, wielu przyszło tylko po to, 
aby potwierdzić swoją misję, bo nie na ziemi otrzymali swoje dary duchowe ani nie powierzono im 
misji. Zaprawdę powiadam wam, światło, które posiada każdy duch, jest tym, które zdobył na długiej 
drodze swojej ewolucji. 
22 Błogosławieni ci naznaczeni, którzy natchnieni Moją miłością wypełniają swoje duchowe zadanie, i 
błogosławieni ci, którzy ich naśladują, bo osiągną duchową dojrzałość, jaką mają tamci. 
23 Ileż to razy w Drugiej Erze ci prości ludzie, którzy słyszeli słowo Jezusa, i chorzy, którzy się do Niego 
zbliżali, próbowali czynić większe cuda niż te, które czynili Moi uczniowie, nie należąc do liczby Moich 
apostołów. 
24 Szukajcie z zapałem celu (waszej drogi ewolucyjnej), przychodźcie wszyscy do Mnie na drodze 
wiary, miłosierdzia i pokory, a wszyscy poczujecie się jednakowo godni waszego Ojca. 
25 Na świcie nowego dnia, twój duch zwrócił się w górę, aby dziękować Ojcu. 
26 Przyjdźcie znowu, aby uczyć się ode Mnie, wy uczniowie i początkujący, zachowajcie Moje Słowa 
głęboko w sobie, aby czasy próby nie zaskoczyły was nieprzygotowanych. Nie chcę widzieć was jako 
delikatne łódki na rozszalałym morzu. 
27 Odnowa jest tym, o co proszę Mój lud, abyście, gdy uwolnicie się od bezużyteczności i zła, mogli 
korzystać z Mojej nauki i jednocześnie dać dowód, że to Duch Prawdy, którego słuchacie uznajcie, że 
musicie teraz zmyć te plamy przez pokutę i przez pokorę, i świadczyć o Mojej Prawdzie przez uczynki 
miłości 



28 Od pierwszych kroków na tej drodze korzystajcie z Prawdy, czy to w mowie, czy w działaniu. 
Kłamstwo nie ma boskiej istoty, dlatego nigdy nie przekona. 
29 Oczyszczam te ustniki, zanim dam się przez nie poznać, aby tylko one głosiły wam Prawdę. jeśli 
jutro mężczyźni wyrządzą wam krzywdę, wątpiąc w to Słowo, ponieważ zostało ono przekazane także 
ustami kobiet, nie dajcie się zastraszyć; powiedzą wam, że Ja jestem tym, który dał wam Moje Słowo; 
Ja jestem tym, który dał wam Moje Słowo; Ja jestem tym, który dał wam Moje Słowo powiesz im, że 
nie wybierałem Moich uczniów według płci ani klasy, a do Mojego głoszenia wystarczył otwarty 
umysł i potulne usta, aby przez nich wyrazić Moje natchnienie; nie bój się tych, którzy nie znają 
prawdy, bo nie będą w stanie jej zrozumieć i nie będą w stanie jej pojąć 
30 Nie bójcie się tych, którzy was szukają, nawet jeśli doświadczacie ich jako śledczych lub 
potępiających wasze czyny. Zawsze rozpoznaj w nich, w sercu, dusze, które szukają światła. 
31 Kto mógłby oddzielić od Mojej przeszkody owcę, która kocha Mnie w prawdzie? za prostotą 
każdego z Moich pracowników, ukrytą przed ludzkim wzrokiem, stoi anioł, który czuwa nad każdym 
jego krokiem. 
32 Powiedziałem wam, że będziecie walczyli i że jeśli chcecie, aby Prawda świeciła, musicie być 
odważni w walce i przebaczyć każdą zniewagę, która może być wam wyrządzona, i nie pozwolić, aby 
uraza dała wam broń, której nie powinniście używać. 
33 Jeśli wiesz, jak przebaczyć, nie chwaląc się, wygrasz bitwę. Gdy zostaniesz poddany próbie, módl 
się, a ja dokonam zadziwiających dzieł, poza wszelką nauką, które sprawią, że niewierzące serca 
zadrżą. 
34 Dlatego uprzedzam was o próbach, które będziecie musieli przejść. Ale żebyś nie był zaskoczony, 
zawsze bądź przygotowany. 
35 Bądźcie otwarci na Moje natchnienia i nie postępujcie jak ci o zatwardziałych sercach, którzy 
czekają na ciosy życia tylko po to, by naprawić swoje błędy. Mówię wam, że wśród was też jest ból i 
śmierć, oni też do was mówią. 
36 Teraz jest czas, aby każdy duch uświadomił sobie epokę, w której się znajduje, aby mógł wyruszyć i 
wykonać zadanie, które mu powierzyłem. 
37 Jak wiele bólu sprawiłeś swoim, ale Ja kocham wszystkich i wszystkim dam środki do ich 
zbawienia, aż przyjdą do Mnie; dam im wszystkie środki do ich zbawienia 
38 Eliasz wspomagał mnie w dziele odbudowy w Trzeciej Erze. Dziś nie widzicie go wcielonego, jak w 
dawnych wiekach, zakrywającego ścieżki, przygotowującego umysły ludzi do oddawania czci Mojej 
Boskości. Jego obecność dostrzegasz tylko w duchu i jego wielkiej walce o ocalenie ludzkości. 
39 Wszystkich was oczekuję po wykonaniu waszego zadania, w którym macie tego dobrego Pasterza 
za przewodnika. 
40 Czy nie zauważyliście szczerość, miłość w nim, a jego ofiara dla Ciebie w każdym czasie? Czy nie 
wstaniesz i pokonać przeszkody, aby osiągnąć cel, chwaląc Eliasza i chwaląc swojego Pana? 
41 Jest napisane, że ujrzycie Mnie przychodzącego do was z wielkim majestatem. Wielu widziało 
Mnie na swym duchowym obliczu, nie mogąc pojąć dzieła, którego dokonuję wśród ludzi Ale gdybyś 
został zapytany: "Kogo słuchasz i dlaczego odwróciłeś się od świata?", co byś odpowiedział? - Mówcie 
zgodnie z prawdą, nie zaprzeczajcie temu, co widzieliście, nie róbcie tak jak Piotr, mówiąc, że nie 
znacie tego dzieła, bo nie możecie ukryć znaku, który jest w waszym duchu i który was wyróżnia, nie 
mogąc go uniknąć. 
42 Wiem, że pomimo dowodów, które dałem wam, wielu z was odwróci się ode mnie z obawy przed 
osądzeniem i postawieniem przed trybunałem. Lecz jeśli wy, którzyście Mnie słyszeli, będziecie 
milczeć, któż będzie bronił Mojej sprawy? Lecz Ja szkolę tych, którzy nie znając Mojej nauki, będą ją 
studiować, gdy będzie sądzona, i uznają ją za poprawną, i staną (w sądzie) w obronie Mojego ludu. 
43 Jeśli chcecie być Moimi pracownikami, musicie brać ze Mnie przykład i godzić się na próby, które 
muszą nadejść, bo są one przeze Mnie przewidziane. Lecz gdy wejdziecie w ten czas, nie bądźcie 
zdezorientowani i nie zapominajcie, że wszystko to wam zapowiedziałem. Wtedy poznasz Moją moc i 
Moją sprawiedliwość, a gdybyś zwątpił w Moje słowo, przekonasz się, że przygotowałem cię tak, abyś 
nie był zaskoczony, a pośród tych prób poznasz Moją nieskończoną łaskę i miłosierdzie dla ciebie. 
44 Przypisaliście wielką moc istotom ludzkim i zwątpiliście w Moją. Wkrótce nastąpią wydarzenia, 
które udowodnią wam, że wszystko jest podporządkowane Mojej Woli i wszystko przestrzega Moich 



Praw. Chcę, abyście byli czyści w tym czasie, a waszym jedynym dążeniem jest oświecanie waszych 
bliźnich Moją nauką. Rozważcie, że gdybyście przestrzegali Moich praw, moglibyście uczynić ten świat 
rajem. Twoje życie mogło być wieczną gloryfikacją twojego Boga. Ale nadal możecie naprawić swoje 
przewinienia i błogosławić możliwość, którą nadal wam daję, abyście powrócili na dobrą drogę. 
45 Kochaj tak, abyś był kochany. Przebaczaj, abyś stał się godny przebaczenia. Bądźcie gotowi 
pokłonić się przed tymi, którzy byli waszymi sługami, abyście mogli sprawdzić samych siebie w waszej 
pokorze. 
46 Bądźcie Moimi sługami, a nigdy nie zostaniecie przeze Mnie poniżeni. pamiętajcie, że nie 
przyszedłem jako król, ani nie noszę berła czy korony. Jestem wśród was jako wzór pokory, a nawet 
więcej, jako wasz sługa. Proście Mnie, a dam wam, rozporządzajcie Mną, a Ja będę posłuszny, aby dać 
wam jeszcze jeden dowód Mojej miłości i Mojej pokory. Proszę was tylko, abyście Mnie znali i pełnili 
Moją Wolę, a jeśli napotkacie przeszkody w wypełnianiu waszych obowiązków, módlcie się i 
zwyciężajcie w Moje Imię, a wasze zasługi będą większe. 
47 Jeśli nie możecie zbliżyć się do cierpiącego człowieka, aby go pielęgnować i pocieszać, módlcie się, 
a wasz duch dotrze do niego i w ten sposób będziecie mogli wypełnić swoją błogosławioną misję. 
Przez wzgląd na silnego, zaniedbany otrzyma pomoc, a przez wzgląd na człowieka sprawiedliwego 
naród zostanie uratowany. 
48 Ileż to czasu upłynęło od dnia, w którym dałem wam poznać, że Królestwo Moje zbliżyło się do 
ludzi, aż do tego dnia, kiedy Mnie słyszycie; lecz nie uwierzyliście słowom Moim ani nie byliście im 
posłuszni, a każdy dzień, który mija, przybliża was do końca! Co zrobisz, gdy ten okres czasu 
dobiegnie końca, a ty nie skorzystałeś z możliwości pracy na rzecz swojego ducha? Niemniej jednak, 
nadal mówię wam, że czekam na was i że Moja cierpliwość jest nieskończona. Ale chcę, abyście mnie 
zrozumieli, abyście się zlitowali nad sobą. 
49 Dałem wam nowe ciało z każdym ziemskim życiem i oświeciłem waszego ducha, abyście rozpoczęli 
waszą walkę, i mówię wam, że nie możecie się bać zostawić strzępów waszej szaty (duszy) lub 
kawałków waszego serca w tym procesie, bo tylko te zasługi otworzą wam bramę i zaprowadzą was 
do wiecznego domu. 
50 Dziwiliście się cudom, które uczyniłem w Drugiej Erze, lecz jeśli się zastanowicie, zrozumiecie, że 
nie przestały się one dziać na świecie - niektóre w formie materialnej, inne w duszach ludzi. 
51 "Głusi słyszą": są to ci, którzy po uciszeniu głosu sumienia, dali dziś posłuch słowom Moim, które 
weszły do ich serca i poruszyły ich do uczucia skruchy i do pozostawienia dobrych postanowień, a 
dusza ich jest teraz na drodze zbawienia. 
52 Chromy zostaje uzdrowiony i idzie dziś za mną: To jest dziecko, które zbaczając z drogi duchowej, 
było sparaliżowane i nie mogło iść na spotkanie ze Mną, a które dzisiaj, usłyszawszy Moje Słowo, jest 
uzdrowione i przygotowuje się do uwolnienia z łańcuchów, które go krępowały, aby być ze Mną. 
53 I niewidomi przejrzeli: Po ciemnościach i letargu, w którym żyła ta ludzkość, bez chęci spojrzenia 
poza to, co ją otaczało, oświeciłem ją światłem nowego dnia, aby wskazać jej drogę pełną zmagań i 
prób, na której Mój Duch daje o sobie znać i daje się zobaczyć, abyście wszyscy bez wyjątku mogli 
Mnie rozpoznać. 
54 Nawet umarli zostali wskrzeszeni: Jakże niewielu wie, jak pozostać w łasce i żyć w zjednoczeniu ze 
Mną. tym, którzy "umarli" dla łaski, przywróciłem wiarę, nadzieję, aby obudzili się do nowego życia, w 
którym ujrzeli świat pełen nieskończonych niespodzianek, których nie są w stanie ogarnąć, a w 
którym jest siła, zdrowie i pokój 
55 To są ci, którzy mnie rozpoznali w tym czasie, ale ja wam mówię: Jeśli po 1950 roku Moje Słowo 
ustało i zbliżą się do was nowe tłumy, obudźcie je i nauczajcie tak, jak Ja was nauczałem. Daję wam 
wielki autorytet, abyście nadal zachęcali do wiary nowych wierzących. 
56 Nie wątpcie w Moje Słowo z powodu tego, że posłużyłem się grzesznymi mężczyznami i kobietami. 
Dajcie mi człowieka sprawiedliwego, a ja przez niego będę do was mówił. Ale zaprawdę, powiadam 
wam, nie znajduję wśród ludzi dusz czystych i doskonałych, a Moje głoszenie musi być realizowane w 
tym czasie, pomimo ludzkiego materializmu i ludzkiej niedoskonałości. Chociaż te istoty tutaj nie 
mają czystości aniołów ani nieskazitelnej cnoty patriarchów, to jednak przygotowywałem je od 
dawna, wybrałem ich ducha i oczyściłem ich cielesną powłokę, a z pokolenia na pokolenie oczyszczali 
się ich przodkowie. Kto jest w stanie przeniknąć Moje najskrytsze rady? Moje Dzieło zbliża się do 



końca i gdy dam wam Moje ostatnie Słowo, skorzystacie z jego boskiej esencji i będziecie się nim 
karmić, wy i wszyscy ci, którzy poszukują Trzeciego Testamentu. 
57 Dom modlitwy nie jest jedynym miejscem, gdzie powinniście rozważać i praktykować Moją naukę, 
ale w każdym miejscu. Nie tylko uczę was jak żyć na tym świecie, ale także przygotowuję was do życia 
duchowego, które was czeka i które nie ma końca. 
58 Czuwajcie i módlcie się, bo nie znacie chwili, kiedy wezwę wasze serce, by dać mu natchnienie i 
sprawić, by używało wśród ludzi tych darów duchowych, których mu udzieliłem. 
59 Zmęczony pochodzisz z wędrówki po ścieżkach życia i wiele wycierpiałeś. Odpocznij w Moim 
Domu, usiądź przy Moim Stole i pij to wino. jutro będziecie musieli kontynuować drogę życia, ale 
poczujecie w całym swoim jestestwie nową siłę, która pomoże wam osiągnąć ostateczny cel waszej 
drogi. 
60 Powierzę wam rozległe "ziemie" do uprawy i konieczne jest, abyście mieli siłę, abyście nie załamali 
się w pracy. Każdy z was będzie gorliwym robotnikiem na tej "ziemi uprawnej", gdzie będziecie uczyć 
się siać, pielęgnować i żąć, zachęcani Moimi Boskimi naukami. Jest to łaska, której udzielam wam w 
tym czasie jako najcenniejszej okazji, jaką daje wam Moja Miłość, abyście zdobyli zasługi, które 
przybliżą was do Mnie. 
61 Nie biegnijcie już za przyjemnościami i frywolnościami tego świata. Podążajcie za ideałem, aby 
wasze życie było nienaganne, ponieważ przez całe wasze istnienie będę dawał wam satysfakcje, które 
są bodźcami dla waszego serca. 
62 Zrozum, że na świecie istnieje wiele nieszczęścia i bólu. Na każdym kroku można znaleźć tych, 
którzy potrzebują pocieszenia, miłości, uzdrawiającego balsamu i sprawiedliwości. Otwórz swoje 
serce na każdy ból. Stań się współczujący, abyś mógł usłyszeć lamenty tych, którzy płaczą, i rozwiń 
intuicję, abyś mógł wczuć się w tych, którzy milczą i ukrywają swoje cierpienie. 
63 Nie zachowujcie się jak panowie wobec ubogich, bo nikt nie powinien uważać się za Boga, króla 
lub pana, jeśli nie chce ujrzeć się uniżonym przed tymi, których poniżył w dniu Mojej sprawiedliwości. 
64 Nie odwracaj się od tych, którzy w ich rozpaczy bluźnić przeciwko mnie lub przeciwko tobie. Daję 
ci za nich kroplę Mojego balsamu. 
65 Bądźcie gotowi przebaczyć każdemu, kto was skrzywdzi w tym, co jest wam drogie. Zaprawdę, 
powiadam wam, za każdym razem, gdy udzielacie szczerego i prawdziwego przebaczenia w jednej z 
tych prób, będzie to kolejny etap, który osiągacie na waszej duchowej ścieżce rozwoju. 
66 Czy więc będziesz czuł urazę i odmawiał przebaczenia tym, którzy pomagają ci zbliżyć się do mnie? 
Czy wyrzekniecie się duchowej rozkoszy brania mnie za przykład i pozwolicie, aby przemoc zaciemniła 
wasz mózg, aby odwzajemnić każdy cios? 
67 Zaprawdę powiadam wam, ta ludzkość nie zna jeszcze mocy przebaczenia i cudów, które ono 
czyni. Gdy będą mieli wiarę w Moje Słowo, będą przekonani o tej prawdzie. 
68 Umiłowani, zostawiam wam wodę, która gasi pragnienie i leczy wszelkie zło. 
69 Ja przychodzę w poszukiwaniu serc, aby w nich zamieszkać, aby słysząc Moje Słowo, poznali swoje 
duchowe posłannictwo. Chcę, abyście nauczyli się modlić, rozmawiać z waszym Ojcem Niebieskim, 
odzwierciedlając i czując to, co chcecie mi przekazać, z tą intymnością i prawdziwością, której nauczał 
was Jezus. Nie czyńcie jednak tak, jak ci, którzy powtarzają codziennie, jeden po drugim: "Bądź wola 
Twoja, Panie, na ziemi, tak jak w niebie", a którzy w rzeczywistości nie wiedzą, co mówią, bo tak 
naprawdę wcale nie zgadzają się z Moją wolą! 
70 Nadszedł czas, aby ludzie powstali i skorzystali z Moich Boskich nauk. Dlatego poruszyłem was do 
uproszczenia waszego życia i do uwolnienia waszych serc od materialnych pragnień. 
71 Praktyka Moich nauk jest powrotem do prostego życia minionych czasów, ale jednocześnie 
krokiem naprzód w poznaniu tego, co duchowe. 
72 Wybrani w tym czasie nie zostali wybrani przypadkowo, dla każdego z Moich dzieci istnieje Boski 
powód wyboru. Abyście mogli wypełnić zadanie, do którego zostaliście przeznaczeni, jeszcze zanim 
przyszliście na ziemię, i aby pomóc wam je wypełnić, daję wam je poznać poprzez Moje nauczanie. 
73 Czy nie doświadczyliście, jak bardzo was wypróbowałem, aby dać stal i siłę waszej wierze? czy nie 
odczuwasz nienasyconego pragnienia, by dotrzeć i poznać to, co duchowe? Czy nie odczuwaliście 
ucisku i duszności w atmosferze (duchowej), która otacza świat? Czy nie zauważacie - nie wiedząc 
jednak "dlaczego" - jak uciekacie przed brudem? Wszystkie te znaki są dowodem na to, że zostaliście 



przeznaczeni do duchowego zadania, które ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi zadaniami, 
które podejmujecie na ziemi. 
74 Dusza chce żyć, szuka swojej nieśmiertelności, chce się obmyć i oczyścić, łaknie wiedzy i pragnie 
miłości. Pozwólcie mu myśleć, czuć i działać, dajcie mu do dyspozycji część czasu dla siebie, aby mógł 
się w nim ujawnić i odświeżyć swoją wolnością. 
75 Ze wszystkiego, czym jesteś tutaj na świecie, tylko twoja dusza pozostanie po tym życiu. Niech 
gromadzi cnoty i zasługi i zachowuje je w sobie, aby gdy nadejdzie godzina jego wyzwolenia, nie był 
biedną duszą u bram Ziemi Obiecanej. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 112  
 
1 Ja jestem pokarmem ducha, ja jestem właścicielem wszystkiego, czego potrzebujecie, ja jestem 
światłem na waszej drodze ewolucji. 
2 Pragnę, abyście mnie poznali. Kiedyś byłem wśród was jako człowiek; dziś przychodzę w duchu, aby 
wam pokazać, że naprawdę jestem w Moich dzieciach i że mogę mówić przez ich organy rozumienia. 
W przyszłości tylko światło Mojego natchnienia będzie docierało do twego ducha. Ale w każdej z 
form, których używam, aby do was mówić, zawsze będzie nowa lekcja i nowa faza objawienia, którą 
Mój Duch postawi przed wami, abyście mogli Mnie lepiej poznać. 
3 Z wieku na wiek ludzie coraz wyraźniej poznają Mnie. Ci, którzy poznali Mnie przez Chrystusa, mają 
pojęcie bliższe Prawdzie niż ci, którzy znają Mnie tylko przez Prawa Mojżesza. Ten Bóg, za którym 
podążały masy ludzi i któremu byli posłuszni z obawy przed Jego sprawiedliwością, był później 
poszukiwany jako Ojciec i Mistrz, gdy ziarno miłości Chrystusa zakiełkowało w ich sercach. 
4 Zaprawdę powiadam wam. Nie wysyłam ci bólu. Czy widzieliście, z jaką miłością ogrodnik 
pielęgnuje swój ogród? Cóż, jesteście dla Mnie jak ogromny ogród, w którym patrzę na was jak na lilie 
ogniste, róże lub lilie białe. Ale jeśli wasze kielichy zamykają się na rosę Mojej miłości, jest rzeczą 
naturalną, że czujecie się słabi, gdy biczują was burzowe wiatry. Dlaczego więc sądzicie, że to ja was 
karcę? błędem jest przypisywanie Mi przyczyny waszych cierpień i goryczy, gdyż ojciec pragnie 
jedynie szczęścia swoich dzieci; Ja jestem tym, który was uszczęśliwi; Ja jestem tym, który was 
uszczęśliwi 
5 Gdy uświadomisz sobie swój brak harmonii z tym, co zostało stworzone i z Moimi Prawami, 
pożałujesz, że obwiniałeś Mnie za swoje nieszczęścia i zrozumiesz, że to ty stworzyłeś ból. 
6 W dawnych czasach, gdy ludzkość nie doszła jeszcze do poznania prawdziwego Boga, w każdej sile 
natury widziała bóstwo. Dlatego, kiedy siły te zostały wyzwolone, ludzie mówili, że to zemsta ich 
bogów, nie zdając sobie sprawy, że nie mogli uchronić się przed skutkami wyzwolonych żywiołów 
przez wzgląd na swoje grzechy. 
7 Nadal zachowujesz coś z tych przekonań, bo kiedy widzisz lub dowiadujesz się o trzęsieniach ziemi, 
burzach lub plagach biczujących ludy, miasta lub narody, wołasz: "To kara od Boga". 
8 Objawiłem wam w tym czasie, że człowiek ma władzę nad siłami natury, władzę, której do tej pory 
nie odkryliście. Nauczyłem was, że kto modli się i żyje w harmonii z Moimi Prawami, może osiągnąć 
posłuszeństwo z siłami żywiołów i zostać wysłuchanym przez Naturę. Czy wydaje ci się to 
niesamowite? Przypomnij sobie, jak Jezus, wśród swoich przykładów nauczania, dał ci również to, jak 
poddał naturę swojemu rozkazowi. Nie zapominajmy, że kiedy Mistrz płynął z uczniami w łodzi po 
Jeziorze Galilejskim, nagle się spieniło. Kiedy zobaczył strach swoich apostołów, wyciągnął rękę i 
nakazał fale, aby się uspokoić, a oni natychmiast posłuszni jak posłuszni słudzy. 
9 Zaprawdę, powiadam wam, jest jeszcze wiele, co powinniście zbadać i zgłębić w tych przykładach, 
aby zrozumieć Moje nowe nauki. wystarczy, abyście mieli zaufanie do Moich Słów, abyście 
wypełniając Moje Prawo byli świadkami mocy wiary w trudnych, kryzysowych momentach waszego 
życia 
10 Jak bardzo ucieszyły się wasze serca, gdy w jednej z tych prób modliliście się i namacalnie 
doświadczaliście Mojej Prawdy. Z wiarą, z uduchowieniem i pokorą, osiągniecie prawdziwą modlitwę, 
która zapobiegnie temu, byście nadal byli ofiarami zmiennych losów ziemi. Jeśli bowiem żyjecie w 
harmonii z prawami, które rządzą waszym życiem, wszystko, co was otacza, będzie wam służyć. 
Pamiętajcie o Moich naukach, które z tak wielką miłością przedstawiam wam poprzez ludzki organ 
umysłu. Kiedy Mój promień osiada w umyśle nosiciela głosu, staje się on słowem, nie tracąc swego 
boskiego znaczenia. To światło, które zapowiedziałem wam w alegorii w Drugiej Erze, jest latarnią, 
która poprowadzi dusze do przystani zbawienia. Uczłowieczyłem Moje natchnienia, abyście słysząc 
Mnie, rozumieli treść Moich objawień i sposób wprowadzania w życie Moich nauk. jutro, gdy 
zakończy się ten związek, który miałem z tobą, Moje Światło będzie nadal oświecało umysły ludzi. 
11 Jeśli w owych dniach Krew Syna Bożego została przelana za wszystkich, to teraz będzie to Światło 
Mojego Ducha, które zstąpi na wszelkie ciało i na każdego ducha 



12 W głębi każdego człowieka rozlega się bicie dzwonu, który nie pozwala zasnąć, to Mój Głos, który 
cię wzywa, wzywa cię do Mnie To jest Mój głos, który cię wzywa i zaprasza do modlitwy, refleksji i 
kontemplacji. Niektórzy zatrzymują się na to wezwanie i idą w jego kierunku; inni opierają się temu 
głosowi, pozwalając, by ukazała się twarda skorupa ich materialnej natury. Dlatego, podczas gdy jedni 
spieszą się, aby obudzić się do prawdziwego życia, inni są leniwi. 
13 Ilu z was, którzy doświadczyliście łaski słuchania Mojego Słowa, powiedziało Mi w swoim sercu: 
"Panie, dlaczego tak długo zwlekałeś z powrotem na świat?" - Na to ja wam mówię: Dla mnie cały ten 
czas był tylko chwilą. Mogę wam powiedzieć, że od czasu, gdy dałem wam Moje ostatnie słowo na 
Kalwarii, aż do dnia, gdy dałem wam Moje pierwsze słowo nauczania w tym wieku, nie upłynął dla 
Mnie żaden czas. czas pomiędzy Moim odejściem w tamtym wieku a Moim przyjściem w tym był tak 
krótki, że przyrównałem go do światła pioruna, który rozbłyska na Wschodzie i wychodzi na 
Zachodzie; światło pioruna, który rozbłyska na Wschodzie i wychodzi na Zachodzie, jest światłem 
pioruna, który rozbłyska na Wschodzie i wychodzi na Zachodzie. 
14 Niekiedy ludzie uważają się za tak niegodnych Mnie, że nie rozumieją, iż mogę ich tak bardzo 
kochać; a gdy pogodzili się z tym, że żyją z dala od Ojca, układają sobie życie według własnej 
wyobraźni, tworząc swoje prawa i religie; dlatego tak wielkie jest ich zdziwienie, gdy znajdują się 
pośród świata, pośród świata, pośród świata Ojca, pośród świata Ojca Dlatego wielkie jest ich 
zdziwienie, gdy są świadkami Mojego przyjścia. Wtedy zadają sobie pytanie: "Czy naprawdę nasz 
Ojciec kocha nas tak bardzo, że szuka w ten sposób sposobu, aby się z nami połączyć?". 
15 Wy, dzieci ludzkie, mogę wam tylko powiedzieć, że nie pozwolę zginąć temu, co jest Moje - a wy 
jesteście Moi. Kochałem Cię zanim byłaś i będę Cię kochał na zawsze. 
16 Jeśli zwlekaliście z powrotem do Mnie i spotkało was wiele nieszczęść na waszej drodze, to nie 
znaczy, że Moja Miłość zmalała z powodu waszych grzechów. Mój głos, poprzez wasze sumienie, w 
rzeczywistości zawsze zachęcał was do przyjścia do mnie drogą prawdy. Ja jestem bramą otwartą na 
całą wieczność, zapraszającą was do wejścia do Mojego Sanktuarium, gdzie jest wasze dziedzictwo. 
17 Moja nauka pouczyła was, jak obracać występki w dobre uczynki. bądźcie pewni, że każdy, kto 
weźmie krzyż swego Pana i pójdzie za Nim, wkrótce odczuje podniesienie swej duszy; nauczyłem was, 
jak to zrobić 
18 To nie jest ostatnia instrukcja, która oświeca Trzeci Wiek. Duchowość nie ma końca; Moje Prawo 
świeci teraz we wszystkich sumieniach jak boskie słońce. Stagnacja lub upadek jest charakterystyczny 
tylko dla mężczyzn i zawsze jest wynikiem wad, słabości lub licentia poetica namiętności. Jeśli 
ludzkość raz zbudowała swoje życie na duchowych fundamentach i miała w sobie ideał wieczności, 
który inspiruje was Moja Nauka, to znajdzie drogę postępu i doskonałości i już nigdy nie zboczy ze 
swojej drogi ewolucji. 
19 Gdybym dał duchowi waszemu jedno ziarno do siewu, będzie musiał oddać Mi sto; Ja oddam je 
wam, a wy będziecie musieli oddać Mi sto. Czy nie widzieliście rozmnażania się nasion na ziemi? 
Czyńcie im to samo! Stworzyłem tylko jedno nasiono każdego rodzaju i zobacz, jak one się 
rozmnażały bez przerwy. 
20 Umiłowane dzieci, czy myślicie, że jest konieczne, abym powrócił na świat i ponownie przelał Moją 
Krew, abyście zrozumieli Moją Miłość? nie, ten dowód nie jest już potrzebny, bo teraz wystarczy 
modlić się i medytować przez kilka chwil każdego dnia, a Moje Światło przeniknie twoją duszę 
orzeźwiająco To światło będzie światłem Mistrza, będzie Moim głosem, który ujawni wam wiele 
nauk, których nie znacie, lecz które powinniście poznać, abyście mogli żyć w pełnej wiedzy w Trzeciej 
Erze, Erze Światła i Uduchowienia. 
21 W tej Drugiej Erze ludzie szukali mnie bardziej jako lekarza niż jako Mistrza, bo ludzie zawsze 
wierzyli, że ból ciała jest większy niż ból duszy. Jezus był chętny i pozwolił chorym zwrócić się do 
Niego. Wiedział, że ten ból jest drogą, która przyciąga ludzi do światła Jego Słowa. 
22 Gdy niewidomi znowu widzieli, a trędowaci byli oczyszczeni, gdy chromi opuszczali swój obóz, a 
opętani byli uwalniani od swoich wpływów (z innego świata) i swoich posiadłości, byli oni żywymi 
świadkami, że Jezus jest Lekarzem Lekarzy. 
23 Przez długi czas ludzie prosili o mnie z tego powodu, nawet wtedy, gdy nie było mnie już z nimi na 
świecie. Ale dziś, gdy lekarz przychodzi do waszego łóżka i pokładacie w nim całą swoją wiarę i 
powierzacie swoje życie jego nauce, zapominacie, że życie obydwu zależy ode mnie. Zapomnieliście w 



tym momencie pomodlić się do Ojca, aby wybłagać u Niego oświecenie dla człowieka nauki i balsam 
uzdrawiający na wasze cierpienie. zamiast tego, by sala chorych wypełniła się światłem i przeniknęła 
siłą i nadzieją, pozostaje 
24 Kiedyż znowu będziecie Mnie szukać z taką wiarą, z jaką zwracali się do Mnie chorzy Drugiej Ery? 
Muszę wam powiedzieć, że pragnę waszej wiary i że jeśli zaufacie Mi, zyskacie prawo do wielkich 
cudów, które mam dla was w zanadrzu. 
25 Nie odmawiam Mojego uznania ludziom nauki, ponieważ powierzyłem im zadanie, które 
wykonują. Ale wielu z nich brakowało modlitwy, miłości i wzniosłości ducha, aby być prawdziwymi 
lekarzami ludzi. 
26 Jeszcze i do nich przemówię, ale Mój Głos będzie dla nich oznaczał sąd, gdy będą świadkami, jak 
Moi uczniowie uzdrawiają duchowymi środkami chorych, których nauka nie umiała uzdrowić; a 
wtedy, gdy ludzie będą się wzajemnie uzdrawiać dzięki swoim duchowym darom, materialiści 
otworzą oczy wobec tego objawienia i powiedzą: "zaprawdę, poza naszą nauką jest Mądrość i Moc 
wyższa od naszej". 
27 Do was, ludzie, mówię wam, abyście nie zapominali tego boskiego daru, ponieważ dzięki niemu 
będziecie szerzyć światło w duszach, nieść pociechę cierpiącym i nawracać wielu, uwalniając ich od 
smutku. 
28 Smutek jest ścieżką, która prowadzi mężczyzn do źródła zdrowia, którym jestem. ale zawsze 
pamiętaj, że dałem ci kroplę Mojego balsamu uzdrawiającego, abyś z niej korzystała, ilekroć ktoś 
zapuka do twych drzwi; Ja jestem tym, który dał ci kroplę Mojego balsamu uzdrawiającego czuwajcie 
i módlcie się, aby to wołanie o pomoc zawsze znajdowało was przygotowanych. 
29 Uczniowie Trzeciej Ery, zaprawdę powiadam wam, skoro otrzymaliście Moje nowe objawienia, 
powinniście zgodnie z prawdą i poprawnie interpretować treść nauk minionych czasów. 
30 Wszystko, co zostało ci w nich objawione, ma znaczenie boskie, nawet jeśli wydaje ci się, że w 
niektórych przypadkach mówią o życiu ludzkim. Szukajcie ich duchowej treści, a odkryjecie, że zawsze 
pokazują wam Życie Duchowe. 
31 Nie zatrzymuj się zbytnio na badaniu listów, co jest powierzchowne, bo to może prowadzić do 
zamieszania. Wniknij w znaczenie tego słowa, tam znajdziesz prawdę. Baczcie, aby wasze badanie 
było proste, tak jak Moje Słowo, i nie utrudniajcie zrozumienia tego, co jest jasne, głośne i naturalne. 
32 Modlitwa i duchowa kontemplacja jest tym, co jest konieczne do studiowania Boskich lekcji. 
Zaprawdę powiadam wam, kto w ten sposób szuka Mojego światła, wkrótce je znajdzie. Pokazałem 
wam już, że mądrość uzyskuje się przez modlitwę. 
33 Uczeń, który w ten sposób szuka Mojego Słowa i w ten sposób pyta swego Mistrza o radę, zawsze 
znajdzie prawdę i nigdy nie będzie w zamieszaniu. 
34 Nadejdzie dzień, kiedy wasza wrażliwość na to, co duchowe, sprawi, że z łatwością odkryjecie 
duchowe znaczenie zawarte w każdym słowie, które ode Mnie wyszło. 
35 "Królestwo moje nie jest z tego świata" - powiedziałem wam w Drugiej Erze; dlatego mówię wam 
o Królestwie Duchowym. "Ja jestem Drogą" - powiedziałem wam podobnie, dając wam do 
zrozumienia, że przygotuję dla was drogę, która doprowadzi was do zamieszkania ze Mną w 
Niebiańskim Domu. 
36 Dla życia ludzkiego wystarczyło Prawo, które dałem wam przez Mojżesza, lecz do życia wiecznego 
konieczne było, aby Słowo Boże było z wami, aby mogło przygotować wam drogę do prawdziwego 
Raju. Ale ponieważ na drodze do wysokich domów światła, doskonałości i miłości są zasadzki, urwiska 
i pokusy, konieczne było, aby na ścieżce wędrowca pojawiła się gwiazda, latarnia, promień światła, 
który oświetliłby jego kroki. To światło jest światłem Mojego Ducha, który przyszedł do was, aby 
rozwiać wątpliwości, niewiedzę i niepewność. 
37 Zobaczcie, jak krok po kroku i po trochu ukazywałem wam drogę Ducha, od czasów, gdy 
kierowaliście się prawem naturalnym, to znaczy nakazem sumienia, aż do chwili obecnej, gdy 
otrzymujecie światło duchowe przez natchnienie. 
38 To natchnienie jest owocem długiej drogi rozwoju, na której nie możesz się zatrzymać i która da ci 
niezbędną doskonałość, abyś mógł zebrać najlepsze owoce. 



39 Dziś mówię do was: witajcie, niestrudzeni wędrowcy na drodze do doskonałości. przyjdźcie do 
mnie wszyscy, którzy jesteście głodni lub spragnieni ducha, bo każdy, kto wie, jak przyjąć to Słowo i 
wydobyć z niego jego istotę, znajdzie pokój 
40 Błogosławię tego, który wyruszył na drogę spokojnym i pewnym krokiem, bo się nie potknie. Ja 
was oświecam, żebyście postępowali jak dobrzy uczniowie Mojej Nauki. 
1 4Czas, który ustaliłem na zakończenie tej manifestacji w tej Erze, będzie końcem 1950 roku - jest to 
właściwy okres na wasze przygotowanie. Gdyby bowiem Moje Słowo zostało od was odsunięte przed 
dniem wyznaczonym na jego zakończenie, wielu z was stałoby się słabych, a inni powróciliby do 
swoich starych zwyczajów. Wasze przeznaczenie zostało zaplanowane z najwyższą doskonałością, a 
próby, którym stawiacie czoła, są dla was motywacją, abyście zwrócili swoje umysły ku górze i 
pokochali mnie. Jeśli w swoim życiu mieliście tylko zadowolenie i obfitość dóbr materialnych, to 
zatrzymaliście się na drodze duchowej i oddaliliście się ode mnie, lecz teraz powierzyłem wam nową 
możliwość wypełnienia waszej misji. Nie zapominajcie jednak, że wasza egzystencja na ziemi jest 
tylko chwilą pośród wieczności, i że jeśli pozostawicie tę chwilę niewykorzystaną, to kiedy obudzicie 
się w przyszłym świecie, zobaczycie pozostałości i brak światła w waszym duchu. Bolesne 
przebudzenie będzie to dla duszy, gdyż uświadomi sobie swoją nędzę i nagość z powodu 
niewypełnienia swego zadania i będzie musiała wylewać łzy nad straconym czasem, aż do 
oczyszczenia. 
42 Tak, uczniowie, ona będzie musiała wziąć na siebie zadośćuczynienie, aby uciszyć wyrzuty 
sumienia i uczynić się godną kontynuowania swojej ewolucji. 
43 Idźcie zawsze drogą Prawa, a ono was ochroni. 
44 Jak mało jest uczniów Moich, a jak liczna jest ludzkość! Ale umacniam tych, którzy potrafili wziąć 
na siebie tę misję i odpowiedzialność, bo są gotowi wyruszyć na zasiew, gdy ich do tego wezwę. Do 
tego czasu, będą mieli uległość sługi i siłę duszy apostoła. 
45 Kiedy Moje Słowo nie będzie już słyszalne jak teraz, ani nie będzie mogło was ostrzec, kiedy wróg 
się zbliża i nieczyste wody chcą zamącić krystalicznie czyste źródło, które wam powierzyłem, 
schronicie się w modlitwie, a wasze sumienie powie wam wtedy, co macie czynić W świetle sumienia 
jestem obecny i zawsze będę. 
46 Znacie już smak owocu z tego drzewa i ostrzegam was, abyście w przyszłości nie dali się zwieść 
fałszywym prorokom; ale powinniście też czuwać nad waszymi bliźnimi, ucząc ich odróżniać istotę 
Mojej nauki (od innych nauk). Jest napisane, że po Moim odejściu powstaną fałszywi prorocy, którzy 
przyjdą i będą wmawiać Mojemu ludowi, że są Moimi posłańcami, przychodzącymi w Moim imieniu, 
aby kontynuować dzieło, którego dokonałem wśród was. 
47 Biada wam, jeśli będziecie się kłaniać fałszywym prorokom i fałszywym mistrzom, albo jeśli do 
Mojej nauki dodacie słowa bez duchowej treści, bo wtedy będzie wielkie zamieszanie! Dlatego 
powtarzam wam raz po raz: "Czuwajcie i módlcie się". 
48 Poddałem człowieka dwóm prawom, a Moją wolą jest, abyście wy, Moi pracownicy, wypełniali 
oba, abyście w zjednoczeniu ducha i materii dokonywali w swoim życiu doskonałych dzieł. W każdym 
z Moich praw umieściłem Moją mądrość i doskonałość. Wypełnijcie obydwa, bo one doprowadzą was 
do Mnie. Nie starajcie się żyć na ziemi tak, jakbyście już byli w duchowym, bo popadlibyście w 
fanatyzm, który jest fałszywym uduchowieniem. W ten sposób twoje ciało zachoruje i zapadnie się do 
grobu przed czasem, nie wypełniwszy swojej misji. Zrozum więc, że duch został obdarzony wyższą 
inteligencją, aby być przewodnikiem i panem ciała. 
49 Dziś zamieszkujecie tę dolinę walki i bólu, w której próby mówią wam co chwila, że ten dom jest 
przejściowy, ale to wszystko, czego nie osiągnęliście w teraźniejszości, posiądziecie jutro. Pokój i 
radość, które w świecie trwają tylko chwilę, w Domu Duchowym są wieczne. Dlatego zapraszam cię 
do królestwa wiecznego pokoju i zadowolenia bez końca. Przygotujcie się do wielkiej podróży, 
czekam na was. 
50 Naucz się słuchać głosu swego sumienia, a usłyszysz Mój głos mówiący do twego serca. Ten 
wewnętrzny głos jest głosem twojego Ojca - zawsze życzliwy, zachęcający i przekonujący. 
51 Dziś przeszedłem przez twoją drogę, a ty przyjąłeś mnie z radością w swoim duchu. Spotkanie 
Mistrza z przyszłymi uczniami było szczęśliwe. 



52 Sekty przygotowują się i mówią o Moim bliskim przyjściu. Kiedy jednak zbliżam się do nich 
duchowo, nie czują mnie, bo brak im wrażliwości i nie wierzą w to. Mówię Mojemu ludowi, że w tym 
czasie wielcy ludzie, uczeni i kapłani rozpoznają Mnie i odczują w formie, którą wybrałem, aby dać się 
poznać ludzkości tej epoki. Wybiorę spośród nich tych, którzy będą musieli Mi służyć, bo po 
przygotowaniu ich wyślę ich, aby głosili o Moich objawieniach i naukach w tym czasie; wyślę ich do 
was w formie, którą wybrałem, aby dać się poznać ludzkości tej epoki. 
53 Wezwałem was do Mojego Stołu Miłości, przy którym rozkoszowaliście się Boskim Pokarmem: 
Chlebem i Winem Ducha. O, gdybyście wszyscy rozumieli, jak wielki jest głód Ducha: z jaką miłością 
szukalibyście głodnych! Te chwile tutaj są dla was, Moi nowi uczniowie, czasem pamięci. Nie tak dla 
Mnie, który jestem Wieczną Obecnością. Męka Moja i Śmierć Ofiarna Moja trwają w ukryciu, Krew 
Moja (przelana) jest jeszcze świeża. Ale wy, którzy jesteście chwilowo na ziemi, a w wieczności 
jesteście jak atomy, pamiętajcie i przeżywajcie na nowo, jako coś odległego, Mękę, którą Mistrz wam 
przekazał jako największy testament miłości. Słuchajcie mnie i uczcie się, w ten sposób będziecie 
mogli kochać moją naukę, służyć waszym braciom i siostrom i doskonalić się duchowo. Jeśli 
pragniecie być mistrzami wśród ludzi, wystarczy, że będziecie naśladować Jezusa. Słuchając Mnie, nie 
będziecie już nieświadomymi dziećmi, które pytają o wszystko, bo nic nie wiedzą, a staniecie się 
uczniami, którzy czują się natchnieni przez Mojego Ducha, gdy otwierają usta, by mówić o Moim 
pouczeniu. w pytaniach ludzi, Twoje słowo będzie wtedy światłem, które zapali pochodnię wiary w 
każdym sercu. 
54 Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem, dlatego przychodzę do was i wlewam moją miłość do kielicha 
na tym stole, abyście pili z niego, dopóki nie ugasi się wasze pragnienie. Nie przychodzę, aby zbawić 
niewielu, ale każdą duszę, która potrzebuje Światła. Przygotowuję jednak tylko nielicznych, aby oni 
potem ratowali innych, a ci z kolei ratowali innych. 
55 Narody są strapione, przygnębione i chore. Nie oczekują już, że nauka czy ludzka siła rozwiąże ich 
potrzeby i rozgoryczenia. Ludzie zaczynają wierzyć, że tylko cud może ich uratować. Wielu z nich wie, 
że prorocy Pierwszej Ery zapowiadali Moje nowe przyjście; wielu z nich wie, że wszystko, co obecnie 
dzieje się na świecie, odpowiada znakom przepowiedzianym na czas Mojego przyjścia i Mojej 
obecności wśród was. Wkrótce wszyscy będą wiedzieć, że nadszedł trzeci wiek i że objawiłem się 
zgodnie z tym, co było zapowiedziane; że przyszedłem "na obłoku", to znaczy w duchu, aby posłać 
Moje Słowo jako promień światła na umysły Moich wybranych. Ale przez kogo ludzkość otrzyma 
Dobrą Nowinę i wszystkie świadectwa, które wypowiedziałem i uczyniłem wśród was? Przez kogo ma 
się to stać, jeśli nie przez tych, którzy mnie słuchali? 
56 Oto stół, usiądź przy nim, podnieś swego ducha i poczuj Moją Obecność. odczuwajcie to nie tylko 
duchem, ale i ciałem, jeśli naprawdę uduchowicie się i zadrżycie w kontakcie z Moim Światłem; to Ja 
sprawię, że poczujecie Moją Obecność. 
57 Podczas wewnętrznego wznoszenia się, pozostańcie kilka chwil w świecie duchowym, abym w tej 
godzinie mógł was przyjąć w zastępstwie za ludzkość i w was błogosławić narody, pocieszać 
żałobników, chorych, samotnych cierpiących. Pamiętajcie, że w waszym świecie jest teraz więcej 
wdów i sierot niż kiedykolwiek wcześniej. 
58 W was, którzy się tu modlicie, przyjmuję wszystkie rasy, wszystkie narody, religie i sekty, bo 
piliście wino życia wiecznego. Wylewam Moją Moc Miłości na każdego ducha, aby w tych chwilach 
nie było ani jednego z Moich dzieci, które jest głodne lub spragnione sprawiedliwości. 
59 Wobec grzechu świata, konieczne jest, aby Światło Mojego Ducha dotarło do was. jeśli wtedy 
sprawiliście, że krew, pot i łzy wypłynęły z Mojego Ciała, to teraz sprawicie, że Mistrz wyleje się jako 
światło na ból, zepsucie i ciemność ludzkości. 
60 Wielkie są boleści i grzech, które okrywają narody jak płaszcz boleści. ale dzisiaj, ponieważ nie 
widzisz Mnie płaczącego i krwawiącego, poczujesz na swoim duchu niewyczerpany strumień Mojego 
przebaczenia, Mojej miłości i Mojego światła. 
61 To jest Moja nowa Krew, którą dziś wylewam na ludzkość. W tych chwilach twój duch odświeża się 
w regionach, do których może się wznieść w tej komunii ze Mną. ale nie zapominajcie, że to Eliasz, 
duchowy pasterz, przygotował was i zaprowadził do Mnie, abyście mogli otrzymać słowo waszego 
Mistrza i jednocześnie czułą pieszczotę Maryi, waszej Niebiańskiej Matki, której Duch jest zawsze 



obecny we Mnie; chcę pokoju w waszych sercach, chcę pokoju w waszych sercach, chcę pokoju w 
waszych sercach, chcę pokoju w waszych sercach 
62 Zostawię pokój w waszych sercach, bo po tym przyjdą chwile smutku i strachu. Przygotujcie się, bo 
nie wiecie, co przyniesie wam przyszłość. 
63 Pamiętajcie, że powiedziałem wam, że pojawią się fałszywi prorocy i fałszywi spirytualiści. 
Pamiętajcie, że zawsze uświadamiałem was o tych próbach i mówiłem wam, że Moje przejawienie, 
które rozpocząłem poprzez umysł Damiany Oviedo, będzie trwało do 1950 roku i że po tym roku nie 
będę się już więcej przejawiał w tej formie. Wielokrotnie mówiłem wam, że po tym czasie wyleję 
Mojego Ducha za pomocą waszych darów duchowych, lecz gdy skończy się okres ustanowiony przez 
Moją Wolę, zapragniecie, aby w jednych wspólnotach nie ustało Słowo Niosącego Głos, a w innych 
nie było już tych manifestacji - wtedy biada tym, którzy sprofanują Moje Przykazania i zamierzają 
przeciwstawić się Mojej Woli! 
64 Nie chcę, żebyś był odpowiedzialny za tak poważne wykroczenia. Lecz abyście nie ulegli pokusie, 
będziecie pracować nad waszym zjednoczeniem, aby gdy nadejdzie ostatni dzień Mojego głoszenia, 
wszyscy usłyszeli, że odejście Mistrza przez Niosącego Głos jest ostateczne, i że nie dotyczy to tylko 
jednego zgromadzenia lub jednego zboru, lecz całego ludu. 
65 Przygotujcie się, bo Ja dam wezwanie duchownym wspólnot zakonnych, urzędnikom i władcom, 
aby usłyszeli Moje ostatnie słowa. Powtarzam wam, przygotujcie się, aby w tym czasie wielki tłum był 
świadkiem Mojego pożegnania. Wyleję moc na waszego ducha, abyście nie odczuwali Mojej 
"nieobecności", bo w rzeczywistości nie będę nieobecny. Skoro Ja przyszedłem do was na drodze 
Ducha, wy musicie przyjść do Mnie w ten sam sposób. 
66 Zadanie głosiciela zakończy się w dniu wyznaczonym przeze Mnie, ale jego organ rozumienia 
pozostanie otwarty na natchnienia i wszystkie dary ducha, podobnie jak organ "robotnika" lub 
przywódcy i wszystkich tych, którzy wypełniają Moje Prawo miłości. Muszę wam jeszcze powiedzieć, 
że dar słowa ujawni się także wśród was i będziecie mogli mówić o Moim Dziele z ludźmi, którzy 
mówią innymi językami. Wszystkich was, którzy mnie słuchacie w tym dniu, pociągnę do 
odpowiedzialności za Moje Słowo, bo jesteście ludźmi, których znalazłem zbaczających z drogi, ale 
którzy znaleźli właściwą drogę ponownie w Moim Słowie. ci, którzy przybyli biedni i szlochający, znają 
dziś pokój. 
67 Wśród was są ci, którzy przyszli jako pariasi, a teraz siedzą przy moim stole. Wśród tłumów są tacy, 
którzy byli ślepi, a dziś widzą światło; są też tacy, którzy byli niemi na Słowo Miłości i Miłosierdzia, a 
dziś, już nawróceni, są Moimi sługami; są tacy, którzy byli głusi, którzy nie słyszeli głosu sumienia, ale 
odzyskali tę zdolność i słyszą głos Najwyższego Sędziego, i którzy nauczyli się słyszeć lament tych, 
którzy cierpią. Wśród tych tłumów odkrywam kobietę cudzołożną, a także pokutującego grzesznika, 
zarówno oskarżony i naznaczony przez tych, którzy często grzeszą więcej niż oni. A jednak 
przebaczam im i mówię im, aby więcej nie grzeszyli. 
68 O ludzie, gdybyście umieli zachować w sercu wszystkie Moje słowa - jakże bylibyście bogaci w 
skarby ducha, jakże silni i oświeceni! Ale twoja pamięć i twoje serce są słabe. niech w to popołudnie 
pamięci przeniknie waszego ducha Moje Słowo i jego duchowa istota, które są symbolem Mojego 
Ciała i Mojej Krwi, i które są symbolem chleba i wina, które ofiarowałem Moim uczniom podczas 
Ostatniej Wieczerzy 
69 Jedzcie Chleb Życia, jedzcie za całą ludzkość w tym czasie bólu, zadośćuczynienia i oczyszczenia. 
Gdy rozkoszujecie się tym pokarmem, pamiętajcie, że w tej samej godzinie miliony istot ludzkich 
opróżniają bardzo gorzki kielich i że wielu z waszych braci, zamiast pić wino Mojej Miłości, przelewa 
krew swoich bliźnich na polach bitewnych wojny. 
70 Siedzicie przy Moim stole i nie chcę, aby ktokolwiek z was miał wyrzuty sumienia, aby czuł się 
niegodny bycia tutaj lub aby odczuwał pragnienie opuszczenia swojego miejsca i usunięcia się z tego 
zgromadzenia. 
71 Prawda, w tym czasie był wśród uczniów Moich jeden, który spiskował przeciw swemu Mistrzowi i 
który słysząc ostatnie zalecenia Moje i ostatnie słowa Testamentu Miłości Mojej, nie mógł pozostać w 
Obecności Mojej i odszedł od Wieczerzy. Powodem tego było to, że miał już w torbie pieniądze, za 
które sprzedał swojego Mistrza. Inni uczniowie nie wiedzieli o tym, ale Jezus wiedział. Kazał to 



uczynić, aby w ten sposób spełniło się to, co zostało napisane. Odwieczny wykorzystał niewierność 
serca, aby wszystko, co zostało przez Niego przepowiedziane, mogło się dokonać w Jego Synu. 
72 Módlcie się, uczniowie Trzeciej Ery, aby nie powstał wśród was zdrajca, wymieniający Moją 
Prawdę na próżności tego świata, obłudnie mówiący jak Judasz: "Mistrzu, czy to będę ja?". 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 113  
 
1 Umiłowany ludu Izraela, uczniowie, studenci i ostatni przyjdźcie: dzieła waszego ducha za pomocą 
materialnego ciała są sądzone przez jedyną Istotę, która może was sądzić w prawdzie. Patrzyliście na 
siebie jedynym spojrzeniem, które może przeniknąć wasze myśli, a wasz duch drżał na ten wyrok. To 
nie ciało uświadamia sobie wielkość swoich przewinień, lecz duch, i to on nie odważył się spojrzeć na 
Boskie Oblicze. A jednak ugięliście karki, aby usłyszeć głos Sędziego, o umiłowani uczniowie. 
Przesyłam wam Moje Błogosławieństwo, Moją Miłość i Moje Przebaczenie jako Ojciec. 
2 Kiedy Głos Sędziego nie będzie miał ci nic do zarzucenia i zobaczy tylko, że twoje łzy, jak rosa, 
oczyszczają twoją duszę i twoje serce? 
3 Jestem z wami, przyszedłem po raz kolejny jako Mistrz, jako Ojciec, jako Przyjaciel i towarzysz 
podróży na drogę waszego ducha. Przeniknąłem do wnętrza waszego serca i oto jestem wśród was na 
nowo, aby was nauczać i udzielać wam rad niebiańskich, które wskażą wam drogę, na której jest 
Moja łaska i od której nie wolno wam się oddzielać; jestem z wami, jestem znowu z wami, aby was 
nauczać i udzielać wam rad niebiańskich, które wskażą wam drogę, na której jest Moja łaska i od 
której nie wolno wam się oddzielać. 
4 Eliasz ze swoim głosem Pasterza, znanego wszystkim swoim owcom, gromadzi was i trzyma w 
Owczarni. Otworzyła się Moja tajemna komnata serca dla dusz wcielonych i nie wcielonych, łaska 
Moja i miłosierdzie Moje rozlewają się na wszechświat, w duchu i w prawdzie. - Miłość Ojca jest 
wieczna. Lecz wobec objawienia się Mojej Boskiej Miłości, kto z was poświęcił się duchowej 
kontemplacji i odnowił się, by osiągnąć uduchowienie? Kto jest tym uczniem, który już zrozumiał i 
praktykuje Moją naukę? 
5 Od Drugiego Czasu przemawiałem do wielkich tłumów i byłem rozumiany przez wielu, a jeśli teraz, 
w Trzecim Czasie, rozumiecie Mnie i praktykujecie naukę, którą wam przypominam, bądźcie 
błogosławieni, ponieważ w obecnym czasie zrobicie krok naprzód na drodze do uduchowienia. 
6 Przez całe swoje istnienie będziecie przeżywać Moją własną mękę, bo już w Drugiej Erze pokazałem 
wam, jak się rodzić i żyć w pokorze, nauczyłem was, jak żyć w pokorze, nauczyłem was, jak żyć w 
pokorze Nauczyłem was żyć tak, abyście "oddawali Bogu to, co jest Boże, a światu to, co jest 
światowe". Uczyłem was, że kiedy nadchodzi moment wypełnienia woli Ojca, trzeba zostawić to, co 
należy do świata, aby przedostać się do Ziemi Obiecanej, do Królestwa Niebieskiego. Pokazałem wam 
wąską drogę ofiary, miłości, przebaczenia, miłosierdzia, która zawsze prowadzi do przodu i w górę, aż 
do krzyża ofiary. 
7 W tym czasie bierzecie Mnie za wzór w Mojej Męce tamtej Drugiej Ery, bo urodziliście się w 
pokornych warunkach i w czasie waszego ludzkiego życia doświadczyliście bólu, upadków, cierni, 
zniewag i wylaliście łzy z miłości do Mojego Dzieła. 
8 W Drugiej Erze Boski Mistrz, choć czysty na duszy i ciele, został ochrzczony przez Jana w wodach 
Jordanu, aby dać wam dowód posłuszeństwa i pokory. Ale jeśli On, który nie miał żadnej plamy w 
ogóle nie odrzucił symbol oczyszczenia, jak grzesznicy w tej Trzeciej Erze mogą nazywać się czystymi 
w stosunku do ludzi? 
9 po wycofaniu się na pustynię, aby medytować i w ten sposób pokazać wam, jak wejść w komunię ze 
Stwórcą, kontemplowałam w ciszy pustyni dzieło, które mnie czekało, abyście zobaczyli, że kiedy 
idziecie wykonać dzieło, które wam powierzyłam, musicie się oczyścić przed jego wykonaniem 
Dlatego potem, w ciszy waszej istoty, szukajcie bezpośredniej komunii z Ojcem i tak wyposażeni - 
czyści, umocnieni i zdeterminowani - wyruszajcie wytrwale, by wypełnić waszą trudną misję. 
10 W Drugiej Erze głosiłem tylko przez trzy lata wśród tłumów, które mnie słuchały i szły za mną. 
wielkie bogactwo Miłości, Mądrości, Prawości i Prawa, które było w Moim Duchu, wyrażało się nie 
tylko w Moim Słowie, ale także w Moich Dziełach, w Moich Spojrzeniach, w Mocy Uzdrawiającej, 
którą zaszczepiałem chorym, w Przebaczeniu, które odnawiało upartych grzeszników, w Moim Głosie, 
który wskrzeszał umarłych, w Moim Słowie, które usuwało nieczyste dusze i przywracało im utracone 
światło Nadszedł czas i został zapisany, kiedy musiałem wejść do miasta Jerozolimy, gdzie faryzeusze i 
potężni kapłani tamtych czasów tylko czekali na okazję, aby zabić Jezusa. Moje dzieła pozostały w 



niezatartej pamięci dla całej ludzkości: dzień triumfalnego wjazdu do Jerozolimy, Wieczerza Święta, 
pojmanie, noc agonii, bolesna podróż i wreszcie ukrzyżowanie. 
11 W tych dniach widzieliście tylko człowieka, który was uczył, który płakał i cierpiał dla swoich 
uczniów i tłumów. Dzisiaj posiadacie wyższą wiedzę i widzicie głębię tego Dzieła, i nie płaczecie tylko z 
powodu ludzkiego bólu Jezusa, ani nie wzruszacie się tylko z powodu Krwi, która wypłynęła z Jego 
Ciała, ale dzięki studiom i duchowemu wzniesieniu rozumiecie, że w tym Człowieku i wokół niego był 
Boski Duch, który swoim Światłem uczył ludzi, jak wykonać zadanie, które miało ich oczyścić z 
wszystkich ich przewinień. Był to Bóg, który płakał i wykrwawił się przez ciało z powodu ciemności i 
niewiedzy, które okrywały ludzkość - Bóg, który stał się człowiekiem, aby zamieszkać z ludźmi, aby 
nauczyć ich prawdziwej drogi i miłości do siebie nawzajem - Bóg, który uczłowieczył się, aby 
odczuwać ból człowieka i być blisko niego. 
12 Czasy te minęły, lecz człowiek nie zapomniał o mnie. Mężczyźni noszą Moje Imię wyciśnięte w 
swoim sumieniu. Jednak oni zboczyli z prawdziwej drogi i dziś zadowalają się tym, że znają tylko Moje 
Imię, pamiętają je i kalają Moją Naukę. Człowiek bowiem opakował je w obrzędy, w ceremonie, w 
zwyczaje i święta, i z tego jest zadowolony. nie kochał już swego brata, nie czuł bólu bliźniego, 
wypełnił swoje serce egoizmem, uczynił siebie Panem, zapominając, że jego Mistrz przelał swoją 
Krew i przemienił ją w moc uzdrawiającą, w łaskę, w zbawienie i w życie dla ludzi, i że każdy, kto Mnie 
kocha i idzie za Mną, może czynić to, co Ja uczyniłem: odnawiać i zbawiać przez Słowo, wskrzeszać 
umarłych do życia i leczyć wszystkie choroby przez duchowe pieszczoty. 
13 Po Moim odejściu w Drugiej Erze, Moi apostołowie kontynuowali Moje Dzieło, a ci, którzy poszli za 
Moimi apostołami, kontynuowali ich dzieło. Oni byli nowymi robotnikami, uprawiającymi tę ziemię 
przygotowaną przez Pana, uczynioną żyzną Jego krwią, Jego łzami i Jego Słowem, uprawianą przez 
pracę pierwszych dwunastu, a także przez tych, którzy po nich nastąpili. Ale w ciągu czasu i z 
pokolenia na pokolenie ludzie kalali lub fałszowali Moje dzieło i Moją naukę. 
14 Kto powiedział człowiekowi, że może uczynić obraz Mnie? Kto mu powiedział, że powinien 
reprezentować mnie wiszącego na krzyżu? Kto mu powiedział, że może odtworzyć obraz Maryi, 
podobieństwo aniołów lub oblicze Ojca? 
15 Ach, wy, ludzie małej wiary, którzy musieliście symbolizować to, co duchowe, aby odczuć Moją 
Obecność! 
16 Obrazem Ojca był Jezus, obrazem Mistrza Jego uczniowie. Powiedziałem w Drugiej Erze: "Kto zna 
Syna, zna Ojca". Oznacza to, że Chrystus mówiący w Jezusie był sam Ojciec. Tylko Ojciec mógł 
stworzyć swój własny obraz. 
17 Po śmierci jako człowiek objawiłem się pełen życia Moim apostołom, aby wiedzieli, że jestem 
Życiem i Wiecznością, i że jestem obecny wśród was w ciele materialnym lub poza nim. Nie wszyscy 
ludzie to zrozumieli, i dlatego popadli w bałwochwalstwo i fanatyzm. 
18 Niektórzy pytali Mnie: "Panie, czy popadliśmy w nowy fanatyzm lub w nowe bałwochwalstwo?". 
Lecz Mistrz mówi wam: nie jesteście całkowicie czyści, nie przygotowaliście się do tego całego 
uduchowienia, którego Mistrz obecnie was uczy, lecz stopniowo będziecie to osiągać. w tym Trzecim 
Czasie przygotowałem proroków, aby widzieli z Ducha i świadczyli o ludziach. 
19 Usłyszcie Mój Głos poprzez sumienie, uświadomcie sobie, że jesteście Moim narodem wybranym, 
że musicie dawać przykład i być czystym zwierciadłem, w którym ludzie mogą się przejrzeć; Ja jestem 
tym, który was nauczy, i Ja jestem tym, który was nauczy Później, kiedy wszyscy będziecie tworzyć 
jedno ciało i jedną wolę, będziecie przykładem dla nauk (chrześcijańskich) i wspólnot religijnych, i 
będziecie mieli prawo mówić o miłości i pokoju oraz mówić innym, aby się wzajemnie miłowali, 
ponieważ dajecie im przykład. będziecie nauczać innych odnowy, ponieważ odnowiliście się przedtem 
i zrozumieliście Moją naukę. 
20 Tak długo, jak nie uduchowić siebie, jak będzie w stanie wyruszyć, aby obalić fałszywych bogów? 
Tylko uduchowieni będziecie mogli wyjść do świata i położyć kres nienawiści, niemądremu dążeniu 
do władzy, fałszywej wielkości i złym naukom. Tylko w ten sposób, jako wyposażeni, będziecie w 
stanie powstrzymać rozprzestrzenianie się korupcji. W jaki sposób? Z miłością, która jest 
uduchowieniem. Wtedy będziesz otwartą księgą. Nie będziecie nikomu mówić, że jesteście panami, 
ani że jesteście moimi uczniami. Nie chwaląc się, wyruszysz, a ja przyprowadzę do ciebie tłumy. Ja 
przygotuję ziemie i utoruję drogi, sprawię, że będziecie mogli porozumiewać się z waszymi braćmi w 



innym języku. Nie wszyscy z was przekroczą morza. Ci, którzy muszą wyruszyć do odległych lub 
bliskich krain, zostali przeze mnie wyznaczeni; lecz wszyscy oni wyruszą jak stado gołębi. Moi 
wysłannicy będą we wszystkich miejscach na ziemi jako posłańcy pokoju. 
21 Tak, ludzie, to jest zadanie, które czeka na ciebie. Dzisiaj mówię do was przez Moich Nosicieli 
Głosu z większą jasnością. w Drugiej Erze mówiłem do Moich uczniów i do wielkich tłumów w alegorii 
i w przypowieściach. 
22 Ludzie nie rozumieli mnie, ale ich duch przeniknął znaczenie tego słowa. Moi uczniowie pytali 
między sobą: "Co Mistrz chciał przez to słowo powiedzieć?". Żaden z nich nie zdołał jednak zrozumieć 
całej Mojej nauki, lecz utkwiła ona w nich aż do czasu, gdy nadejdzie czas, gdy zostanie zrozumiana z 
całą jasnością. 
23 W tym Trzecim Czasie Moje Słowo, dane za pomocą ludzkiego organu rozumienia, stało się 
jaśniejsze i bardziej zrozumiałe dla waszego pojmowania, ponieważ się rozwinęliście. Jak mógłbym 
oczekiwać od was rozwoju i doskonałości, gdybym wcześniej pozbawił was waszych darów 
duchowych? 
24 Jeśli są istoty ludzkie, które na swej drodze utraciły sens prawdziwego życia, zamieniając się w 
pasożytnicze rośliny, to Ja wlewam w nie soki życia wiecznego, aby stały się znowu płodnymi 
roślinami 
25 Ludu, korzystaj z Moich nauk, gdyż wiele Moich Słów nie zostanie zapisanych przez "złote pióra", a 
wiele zapisów zostanie ukrytych przez samolubne i nieświadome serca; tylko Ja jestem jedynym, 
który nie zostanie zapisany przez złote pióra 
26 Pamiętaj, że wkrótce nie będziesz mnie już słyszał w tej postaci i że wtedy będziesz wyposażony 
do otrzymywania moich objawień i instrukcji przez natchnienie. 
27 Biada tym, którzy by się posunęli do wypaczenia Moich zamiarów, bo gdy nadejdzie godzina 
żniwa, Mój miłujący sprawiedliwość sierp potraktuje ich jak rośliny trujące lub chwasty! 
28 Zrozumcie, że przyszedłem nauczyć was dzielić ból waszych bliźnich, abyście mogli siać pokój i 
wylewać Mój uzdrawiający balsam na każde cierpienie. 
29 Rozważcie wojnę, jak ona okrywa smutkiem, jak czarny płaszcz, ludy i narody, przez które 
przechodzi. Morza, góry i doliny zamieniły się w miejsca krwi i śmierci. Nie traćcie jednak wiary; 
niezależnie od tego, jak wielki zamęt panuje na świecie - nie wątpcie w swoje siły, by przetrwać 
próby. Wtedy bowiem duchowe wzniesienie i sposób modlitwy, których was nauczyłem, pomogą 
waszym braciom i siostrom odnaleźć drogę do prawdziwej światłości. 
30 Czy widzisz tych ludzi, którzy żyją tylko po to, by zaspokoić nadmierny głód władzy, lekceważąc 
życie swoich bliźnich, nie szanując praw, które ja, ich Stwórca, im przyznałem? Czy widzisz, jak ich 
prace mówią tylko o zazdrości, nienawiści i chciwości? Dlatego właśnie za nich powinniście się modlić 
bardziej niż za innych, którzy nie potrzebują tak bardzo Światła. Wybaczcie tym ludziom za cały ból, 
który wam sprawiają, i swoimi czystymi myślami pomóżcie im się opamiętać. nie zagęszczajcie mgły, 
która ich otacza, bo gdy będą musieli odpowiedzieć za swoje czyny, pociągnę do odpowiedzialności 
również tych, którzy zamiast modlić się za nich, zesłali im ciemność swoimi złymi myślami. 
31 Czy wydaje ci się niemożliwe, że pewnego dnia ci ludzie usłyszą głos sumienia? Zaprawdę 
powiadam wam, wkrótce nadejdzie godzina, kiedy zapukają do Moich drzwi i powiedzą Mi: "Panie, 
otwórz nam, bo nie ma królestwa, jak tylko Twoje." 
32 W życiu ludzi zło zawsze wypierało dobro. Lecz Ja wam powtarzam, że zło nie zwycięży, lecz Moje 
Prawo Miłości i Sprawiedliwości będzie rządzić ludzkością. 
33 Słuchajcie Mojego Słowa, o uczniowie, bo przyjdzie dzień, kiedy nie będziecie już mogli go usłyszeć 
i konieczne jest, abyście zachowali jego znaczenie w waszych sercach; tylko Ja mogę ugasić wasze 
pragnienie Mojego Słowa Tylko ja mogę ugasić twoje pragnienie sprawiedliwości w tym czasie 
egoizmu i fałszu. Pijcie tę krystalicznie czystą wodę, bo mówię wam jeszcze raz w prawdzie: "Kto pije 
tę wodę, już nigdy nie będzie odczuwał pragnienia". 
34 Gdy pomyślisz, że Ja daję Moje Boskie Słowo przez te niewykształcone umysły i że tysiące serc 
znajduje w nim zbawienie i pocieszenie, to kłaniasz się temu cudowi. 
35 Zaprawdę powiadam wam: Kiedy Mojżesz, dotykając swoim 



personel dotykając skały na pustyni, sprawił, że wytrysnęła z niej woda, która ugasiła pragnienie 
tłumów, więc w tym czasie, z Moją Sprawiedliwością, która jest Miłością i Mocą, dotknąłem tych 
umysłów i serc z kamienia, sprawiając, że wytrysnęła z nich woda życia wiecznego. 
36 Moje Słowo jest ścieżką, idź nią, a w świetle mojej miłości poznasz drogę. Ja jestem 
Przewodnikiem, który kieruje waszymi krokami. Mój głos, który jest w twoim sumieniu, zachęca cię i 
prowadzi, a moje cuda rozpalają twoją wiarę. 
37 We wszystkich czasach Moje Prawo było Głosem, który prowadził narody do Światła. ludzie, 
których wysłałem na czele tłumów, byli przykładami wiary, wierności i wytrwałości, nieustannie 
wskazując ludziom prawdziwą drogę. 
38 Oddawajcie się z miłością badaniu Mojej nauki, bo stopniowo zbliżacie się do czasu, kiedy nie 
będziecie mieli innego przewodnika niż wasze sumienie, ani innego pasterza niż Mój Duch. 
39 Dopóki nie osiągniesz pełnego wyposażenia, potrzebujesz kogoś, kto pomoże ci czynić postępy i 
poprowadzi twoje kroki po dobrej drodze. dlatego wybieram spośród was niektóre z Moich dzieci, 
aby były przełożonymi kościołów lub większych grup. Jakże trudna jest ta misja i jakże poważna 
odpowiedzialność! Błogosławieni ci, którzy pełni gorliwości, posłuszeństwa i bojaźni prowadzą swoich 
braci i siostry Moją drogą, bo wtedy ich kielich będzie mniej gorzki, gdy członkowie kościoła 
przyciskają ich jak ciężki krzyż. Będę stał przy nich, gdy raz będą bliscy załamania się pod ciężarem 
swoich obowiązków, i nigdy nie pozwolę im upaść. 
40 Błogosławieni także bracia i siostry w wierze, którzy posłusznie wstępują w ślady tych, którzy 
"czuwają" i cierpią, aby ani na krok nie zboczyli z drogi wypełniania swoich obowiązków. 
41 Zjednoczcie się w prawdzie, a wyraźnie usłyszycie głos Boskiego Pasterza, który poprowadzi was 
krok po kroku w kierunku Niebiańskiej przeszkody. 
42 Wszystko zostało przygotowane, abyście mogli Mnie usłyszeć w Trzeciej Erze za pomocą ludzkiego 
rozumu. Ci, którzy mnie w ten sposób usłyszeli, byli już do tego przeznaczeni. 
43 Nie wszyscy się Mnie spodziewali, a tym bardziej w takiej postaci, w jakiej się objawiłem, bo Moje 
słowo było przed wami ukryte i zapomnieliście o Mojej obietnicy powrotu. Lecz Ja, dla którego czas 
nie przemija, spełniłem Moją obietnicę daną tobie. Teraz Moje Słowo zapowiada wam nowy czas 
objawień, które uwolnią was od wszelkiego zniewolenia. Nigdy więcej łańcuchów, nigdy więcej 
niewoli, ludzkości! 
44 W Pierwszym Czasie wystarczył Mi jeden człowiek, abym was zaprowadził do Ziemi Obiecanej. W 
Drugim Czasie dwunastu uczniów było przygotowanych do szerzenia Mojej Nauki i nauczania ludzi o 
właściwej drodze. Teraz przygotuję wielki lud wiary, przyobleczony w Moją łaskę i obdarzony Moim 
Słowem, aby przyniósł narodom i krajom świata Chleb Życia Wiecznego, karmiąc duchowo 
potrzebujących i głodnych sprawiedliwości. 
45 Zostawiam w waszych sercach chleb miłości i prawdy, abyście się nim dzielili z ludźmi, bo choć z 
wyglądu są mocni, to za ich odświętnymi szatami, przepychem i władzą kryją się dusze słabe, chore i 
zmęczone. 
46 Oto jestem wśród was, spełniłem moją obietnicę. Przychodzę jako Bóg, jako Ojciec, jako Mistrz i 
jako Przyjaciel. 
47 Na wieść o Moim przyjściu wielu zwróciło się do ksiąg (świętych) i do historiografii, aby znaleźć 
potwierdzenie Mojego nowego przyjścia, i wszyscy powiedzieli im, że Moja Obecność jest prawdziwa. 
Czy wydaje się wam to dziwne, że przyszedłem teraz w duchu? Zrozumcie, że nie jest to już właściwy 
czas, aby "Słowo" stało się człowiekiem, aby zamieszkało wśród was. To nauczanie o miłości należy do 
przeszłości. Dziś żyjecie w wieku Ducha Świętego. 
Jest to czas duchowego wzniesienia, w którym, jeśli chcecie Mnie zobaczyć lub poczuć, musicie 
przygotować swoją duszę, bo nie wolno wam pytać nikogo, czy to prawda, że jestem wśród was. Czy 
nie masz ducha, czy nie masz wrażliwości? Czy nie masz serca i zmysłów? Kogo więc zapytacie, czy 
Moje objawienie się wśród was jest faktem? Nie ważcie się pytać o to uczonych, bo oni nic o mnie nie 
wiedzą. Pamiętaj: Podczas gdy ludzie władzy w Drugiej Erze byli zaskoczeni Moją Obecnością i 
podczas gdy uczeni w Piśmie byli w zamieszaniu, a kapłani potępiali Mnie, pokorne i proste umysły 
słyszą echo Mojego Słowa w najskrytszych częściach swoich serc. Tym, którzy mnie obecnie słyszą i 
którzy nie są w stanie pojąć mojej obecności w tym przejawie, mówię, że jeśli mimo swoich 
wątpliwości i oporów chcą wiedzieć, czy to ja mówię, powinni poddać moją naukę próbie, stosując ją: 



że zgłębiają Moje Słowo, że oczyszczają swoje serce i umysł, że szukają swojego wroga, aby mu 
przebaczyć, że obmywają ból trędowatego, że pocieszają żałobnika - wtedy poznają sami po sobie, 
czy to Ja, Chrystus, przemawiałem przez te ludzkie usta. 
49 To będzie twoje sumienie, które powie ci, czy to słowo jest od Boga, czy od człowieka. 
50 Gdy przemawiam przez ludzki organ umysłu, nie jestem ukryty, lecz przeciwnie, objawiam się 
przez niego. 
51 W Moim czasie powiedziałem wam: "Drzewo poznaje się po jego owocach". rozpoznajcie owoce, 
jakie daje Moja Nauka; chorzy opuszczeni przez naukę zdrowieją, zwyrodnialcy pokutują, złośnicy 
odnawiają się, wątpiący stają się gorliwymi wierzącymi, materialiści uduchawiają się. Ci, którzy nie 
widzą tych cudów, robią to, ponieważ są zgięci na bycie ślepym. 
52 Ludzkość uprawia wiele "drzew"; głód i nędza ludzi skłaniają ich do szukania cienia i owoców, 
które oferują im zbawienie, sprawiedliwość lub pokój. Drzewa te są naukami ludzi, często 
inspirowanymi nienawiścią, egoizmem, żądzą władzy i złudzeniami wielkości. Ich owocem jest śmierć, 
krew, zniszczenie i zbezczeszczenie najświętszej rzeczy w życiu człowieka, jaką jest wolność 
przekonań, myśli, słowa - czyli jednym słowem pozbawienie go wolności ducha. 
53 To ciemne moce powstają, by walczyć ze światłem. 
54 Zwróciłem waszą uwagę, gdy oznajmiłem wam, że nadejdzie czas, gdy wybuchną wojny idei, 
doktryn i bratobójstwa, rozprzestrzeniając się od narodu do narodu i pozostawiając ślad głodu i bólu 
wśród ludzkości. I że będzie to czas Mojego przyjścia "na obłoku", to znaczy duchowo. 
55 Na chwilę przed śmiercią na krzyżu, wypowiedziałem ustami Jezusa: "Wszystko skończone." To 
było Moje ostatnie słowo jako człowieka, bo duchowo Mój głos nigdy nie ustał, bo Moje "Słowo" 
śpiewało koncert miłości z wszystkimi istotami od chwili ich stworzenia. 
56 Obecnie przemawiam do was za pośrednictwem ludzkiego nosiciela głosu; po 1950 r. będę 
rozmawiał z wami z ducha na ducha, przynosząc wam do wiadomości wielkie cuda i objawienia. Ale 
Ja zawsze będę mówił, bo jestem Słowem Odwiecznym. 
57 Powinniście być gotowi nauczać waszych braci i siostry tego, czego nauczyliście się ode Mnie, i nie 
będzie pytania, choćby najgłębszego, na które nie odpowiecie poprawnie, pod warunkiem, że 
będziecie pokorni, aby nie utracić Mojej łaski. 
58 Kochajcie, mówcie, kiedy musicie - milczcie, kiedy jest to właściwe, nie mówcie nikomu, że 
jesteście Moimi wybranymi. Unikaj pochlebstw i nie ujawniaj korzyści, które osiągasz. Pracujcie w 
ciszy, świadcząc swoimi uczynkami miłości o prawdzie Mojej nauki. 
59 Kochać jest twoim przeznaczeniem. Kochajcie, ponieważ w ten sposób zmyjecie swoje skazy, 
zarówno z waszego obecnego życia, jak i z poprzednich żyć. 
60 Nie mówcie, że jestem Bogiem ubóstwa lub smutku, bo uważacie, że za Jezusem szły zawsze tłumy 
chorych i smutnych. Szukam chorych, smutnych i ubogich, ale po to, by napełnić ich radością, 
zdrowiem i nadzieją, bo jestem Bogiem radości, życia, pokoju i światła. 
61 Jeśli ktoś wam powiedział, że są grzechy, które nie są odpuszczone przeze mnie, nie powiedział 
wam prawdy. Za wielkie przewinienia są wielkie oczyszczenia, a przy szczerej skrusze jest Moje 
bezgraniczne przebaczenie. Powtarzam wam, że wszyscy przyjdą do mnie. 
62 W tym czasie Moje Przymierze z wami nie będzie zapieczętowane krwią, jak to się stało w Egipcie, 
kiedy Mój lud naznaczył drzwi swoich domów krwią z pierworodnego baranka, lub jak to się stało 
potem w Drugiej Erze, kiedy Jezus, Baranek Boży, zapieczętował swoją krwią duchowe Przymierze 
między Mistrzem a Jego uczniami. 
63 Teraz chcę, abyście wyruszyli z miłością, kierując się światłem sumienia i ideałem uduchowienia, 
aby krew niewinnego nie przypieczętowała tego przymierza. Niech to będzie światło Mojego Ducha i 
twoje światło zjednoczone w jednym jasnym blasku, w jednym promieniu światła. 
64 Sposób, w jaki Mojżesz przeprowadził tłumy przez morze i pustynię, aby doprowadzić je do bram 
Ziemi Obiecanej, jest emblematyczny dla pouczeń poprzedzających naukę, którą objawiłem wam 
przez Jezusa - naukę, która rozpoczęła się w żłóbku betlejemskim, a zakończyła na Kalwarii. 
65 W tym czasie musicie iść i nauczać Mojej nauki; czyniąc to, musicie wejść z największym 
szacunkiem do serca waszego bliźniego, gdyż serce człowieka jest Moją Świątynią. Jeśli po wejściu 
tam znajdziesz zgaszoną lampę lub zwiędły kwiat, zapal lampę i podlej kwiat, aby w tym sanktuarium 
znów zagościło światło i zapach ducha. Nie pragnijcie jednak natychmiast zbierać owoców. Kiedy 



siejesz ziarno w ziemi, czy ono od razu kiełkuje, czy od razu przynosi owoce? Dlaczego więc pragniesz 
żąć z ludzkiego serca, które jest twardsze niż ziemia, w tym samym dniu, w którym zasiałeś? 
66 Wiedzcie też, że tak jak istnieją różnice w materialnej ziemi, tak też istnieją różnice w ludziach. 
Wiele razy będziecie siać, a kiedy już stracicie wszelką nadzieję, że wasze ziarno wzejdzie, będziecie 
zaskoczeni, bo zobaczycie, jak wzrasta, rośnie i przynosi owoce. Przy innych okazjach będziesz myślał, 
że zasiałeś na żyznych polach i nie zobaczysz, że nasiona wykiełkują. Jeśli napotkacie ziemię tak 
twardą, że powinna oprzeć się waszym wysiłkom, zostawcie ją Mnie, a Ja, Boski Gospodarz, uczynię ją 
owocną. 
67 Przemawiam do was w obrazie, abyście zachowali w pamięci Moją naukę. Nie chcę, abyście po 
1950 roku czuli się jak sieroty bez dziedzictwa. Jeśli wtedy Mój Głos będzie milczał, wielu będzie nadal 
o Mnie prosić. Ale Mój głos nie będzie już słyszany w tej formie. - Nastąpi chwila słabości dla ludzi, w 
której mężczyźni i kobiety będą oszołomieni. Kiedy ich zamieszanie osiągnie swój szczyt, Ja sprawię, 
że Moja obecność będzie odczuwalna w całej swej chwale. Wtedy każdy, kto jest przygotowany, 
otworzy swoje oczy i pozna prawdę Mojej nauki. To będą ci, którzy będą Mnie widzieć i świadczyć o 
Mojej Obecności wśród was. 
68 Przygotowuję was na te czasy, bo jeśli wtedy nie usłyszycie Mojego Słowa, pokusy napadną na 
wasze serca i będą chciały wykorzystać waszą słabość, by pokazać wam wiele dróg. Powinnaś więc 
używać swojej pamięci, aby szukać Mojego Słowa i trzymać się ksiąg, które są pisane, abyś tam 
znalazła odwagę, której brakuje twojemu duchowi. Wtedy zrozumiecie, że żyjecie w czasie 
oczyszczenia. 
69 Jesteś jeszcze słaby, ale będziesz znowu silny. Albowiem w owym czasie będą władcy, którzy 
zadrżą przed władzą ludu Mojego. Kiedy te wydarzenia nastąpią? Kiedy ten lud wzrasta, jego 
uduchowienie i rozwinięcie jego darów duchowych osiąga wysoki stopień. Wtedy plotki o twojej 
władzy będą krążyć. Te pogłoski będą szły od narodu do narodu i wtedy pojawi się ten nowy faraon, 
który będzie próbował was zniewolić, nie osiągając tego, ponieważ będzie to czas wolności ducha na 
ziemi. Mój lud przejdzie przez pustynię oszczerstw i niesprawiedliwości, ale nie ugnie się pod bólem, 
krok po kroku pójdzie swoją drogą, a w skarbcu swego ducha będzie niósł ze sobą naukę jedynej 
księgi objawionej ludziom w trzech wiekach - światło trzech Testamentów, które są Prawem, Miłością 
i Mądrością Bożą. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 114  
 
1 Kiedykolwiek ta wątpiąca, niedowierzająca i materialistyczna ludzkość napotyka na boskie 
objawienie lub coś, co nazywa cudem, natychmiast szuka powodów lub dowodów, aby wykazać, że 
nie ma żadnego nadprzyrodzonego dzieła, ani nie było takiego cudu. Kiedy pojawia się osoba, która 
wykazuje niezwykłe zdolności duchowe, doświadcza wyśmiewania, zwątpienia lub obojętności, która 
ucisza jej głos. A kiedy Natura, jako narzędzie Mojej Boskości, wypowiada swój głos sprawiedliwości i 
swoje wołania alarmowe do ludzi, oni przypisują wszystko przypadkowi. Ale nigdy jeszcze ludzkość 
nie była tak nieczuła, głucha i ślepa na wszystko, co Boskie, Duchowe i Wieczne, jak w tych czasach. 
2 Miliony ludzi nazywa siebie chrześcijanami, ale w większości nie znają oni nauk Chrystusa. twierdzą, 
że kochają wszystkie dzieła, których dokonałem jako człowiek, ale w swoim sposobie wierzenia, 
myślenia i patrzenia na rzeczy okazują się być ignorantami istoty Mojej nauki 
3 Uczyłem was życia duchowego, objawiając wam zdolności, które w nim są; po to przyszedłem na 
świat. 
4 Uzdrawiałem chorych bez żadnych lekarstw, rozmawiałem z duchami, uwalniałem opętanych od 
dziwnych i nadprzyrodzonych wpływów, rozmawiałem z naturą, przemieniałem siebie jako człowieka 
w istotę duchową i jako istotę duchową ponownie w człowieka, a każde z tych dzieł miało zawsze za 
cel wskazanie wam drogi do rozwoju ducha. 
5 Prawdziwa duchowa treść Mojej nauki została ukryta przez ludzi, aby pokazać wam w zamian 
Chrystusa, który nie jest nawet odbiciem Tego, który umarł, aby dać wam życie. 
6 Dziś doświadczacie skutków waszego oddalenia się od Mistrza, który was nauczał. Jesteś otoczony 
bólem, przygnębiony swoją nędzą, dręczony niewiedzą. Ale nadszedł czas, kiedy zdolności i dary 
uśpione w człowieku obudzą się i ogłoszą jak zwiastuny, że nastał nowy czas. 
7 Społeczności religijne, nauka i sprawiedliwość ludzka będą starały się zapobiec postępowi tego, co 
dla nich jest obcym i szkodliwym wpływem. Nie będzie jednak żadnej siły, która mogłaby 
powstrzymać przebudzenie i postęp ducha. 
8 Dzień wyzwolenia jest pod ręką. 
9 Nawet w tym czasie miałem proroków moich, jako miałem ich w czasach przeszłych. Każdy głosiciel 
był prorokiem, bo przez jego usta mówiłem wam o rzeczach, które mają nadejść. 
10 Moje Słowo w tej Trzeciej Erze, zebrane w pismach, zawiera wiele proroctw dla ludzkości jutra. 
Przepowiedziałem wam, co się stanie, gdy minie wiele lat i mówiłem wam o próbach, które będą 
miały miejsce w innych wiekach. Aby udowodnić wam prawdziwość Moich proroctw, dałem wam 
niektóre z nich, które już widzieliście, że się spełniły. dlatego wśród tego ludu są serca o 
niezachwianej wierze, które ze zdumieniem i zachwytem były świadkami wypełniania się Mojego 
Słowa. 
11 Nie tylko głosiciel podczas Mojego objawienia jest prorokiem w tym czasie. gdy ten lud podnosi 
swego ducha, gdy mnie słucha, odczuwa przebudzenie swych drzemiących darów duchowych i staje 
się prorokiem. Jedni widzą, inni słyszą, a jeszcze inni wróżą. 
12 Mistrz mówi do was: Przygotujcie się, rozwijajcie wasze dary duchowe, bo one będą was 
prowadzić drogą światła, aby wasze dzieła, słowa i myśli zawsze miały w sobie istotę pochodzącą z 
prawdy. 
13 Zapis historyczny zachował imiona proroków starożytności, z których wielu zapowiadało czasy, 
które obecnie przeżywacie. Od Joela do Jana, przepowiedzieli dla ciebie historię ludzkości. 
14 Te imiona zostaną ponownie przypomniane, gdy narody stopniowo budzą się do prawdy, którą ci, 
którzy zostali przeze mnie wysłani, już wam objawili. 
15 Dziś mówię wam, że proroctwa Mojej nowej nauki dołączą do proroctw dawnych czasów, bo 
wszystkie one przemawiają do was jako jedno objawienie. 
16 Błogosławione dzieci tego czasu, które w swojej wierze, w swojej gorliwości i w swojej miłości do 
Ojca przypominają tych wcześniejszych proroków, bo przez ich usta Mój Duch będzie mówił do ludzi 
w tym czasie i w czasach, które nadejdą. 



17 Nie wstydźcie się, gdy wam powiem, że wasze imiona nie przejdą do historii. jeśli już jesteś 
pokorny, będziesz wiedział, jak prawą ręką okazać miłosierdzie i uważać, żeby lewa ręka nie 
wiedziała. 
18 Módlcie się, ludzie, niech was oświeci światło Mojego Słowa, aby światło waszego sumienia 
prowadziło was na wszystkich waszych drogach; Ja jestem światłem waszego sumienia, Ja jestem 
światłem waszego sumienia 
19 Dziś nazwałem was dziedzicami Mojej chwały, ponieważ jesteście przeznaczeni do posiadania 
Mojego Królestwa. 
20 Gdy wyszliście ode Mnie, zostaliście obdarzeni wszystkimi potrzebnymi przymiotami, aby przebyć 
długą drogę życia i powrócić do punktu wyjścia. Żaden z tych darów nie został nabyty po drodze; 
wszystko to dusza posiadała od samego początku. Sumienie jest wrodzone w duszy, jest światłem. 
Bez przerwy radzi, aby nabył zasługi, które pomogą mu powrócić do Ojca. 
21 Niekiedy dusza zbacza z drogi, potem znowu ją znajduje; przez krótki czas posuwa się szybko 
naprzód, potem znowu pozostaje w tyle. Powodem tego jest to, że nie ma dłuższej drogi i nie ma 
drogi z większymi próbami niż ta, która dotyczy rozwoju duszy. 
22 Jak wielka szkoda spotkała tych, którzy wierzą, że w chwili śmierci mogą osiągnąć duchowe 
Królestwo Niebieskie! Dusze te nie są w stanie w tym życiu zobaczyć więcej niż to, co stworzyły w 
swojej wyobraźni. 
23 Kiedy Dimas, uznając moc Jezusa, wyznał ze swego krzyża wiarę w boskość Chrystusa i pokornie 
prosił Go, aby pamiętał o grzeszniku, obiecał mu, że zabierze go do raju tego samego dnia, widząc, jak 
ten człowiek, w tym momencie, przez pokutę, przez wiarę i przez ból, osiągnął oczyszczenie. 
24 Mistrz chciał wam uświadomić, że kiedy dusza oczyszcza się, wznosi się do regionów pokoju i 
światła, skąd może wypełniać misję miłowania swoich braci i sióstr, inspirowana miłością Ojca, która 
jest jedyną duchową drabiną, jaka istnieje, by osiągnąć doskonałe Królestwo. 
25 Wszyscy mają prawo do posiadania Mojego Królestwa, wszyscy są przeznaczeni, aby przyjść do 
Mnie - nawet jeśli są największymi grzesznikami i są niedoskonali - gdy tylko, jak Dimas, przez swoją 
miłość i wiarę, przez swoją pokorę i nadzieję, osiągną ten świat pokoju. Stamtąd zaczniecie 
ofiarowywać waszemu Bogu te dzieła, które są doskonałym hołdem Ducha dla Ojca, który stworzył 
was z tak wielką miłością i przeznaczył was do życia z Nim w doskonałości. 
26 Nikogo nie wydziedziczyłem, w nich wszystkich są dary, które kiedyś sprawią, że będą żałować, że 
zgrzeszyli, że Mnie obrazili, a później natchną ich do największych dzieł. 
27 Jeszcze raz objawiam się wśród was. każda dusza jest świątynią Pana, każdy umysł jest 
mieszkaniem Najwyższego, każde serce jest sanktuarium Boskiego Pasterza, który prowadzi swoje 
owce do życia wiecznego. Pan szuka dusz z Jego sprawiedliwością i oczyszcza myśli z Jego światłem. 
28 Zaprawdę powiadam wam, nie jestem gościem, ale jestem Wiecznym Mieszkańcem waszej duszy, 
jestem Światłem i Obecnym Życiem w was. kto mógłby zgasić Moje Światło w twoim umyśle? więc 
niech ta świecąca gwiazda objawi się na twojej drodze; jestem tym, który jest na twojej drodze od tak 
dawna 
29 Ach, gdyby tylko ludzie naśladowali Moją wolę, biorąc sobie za wzór Jezusa, który na ziemi pełnił 
tylko wolę swego Ojca Niebieskiego, jakże wielkie i piękne byłyby przejawy waszego ducha w 
dziełach, w słowach lub w myślach! 
30 Przygotowuję Moje mieszkanie w ludziach - zarówno w tych, którzy Mnie miłują, jak i w tych, 
którzy Mnie nie znają, aby Moje światło miało waszą duszę za swoje królestwo. rozpoznajcie Moje 
Światło, które stało się objawieniem i nauczaniem. Jest to poselstwo obiecanego Pocieszyciela, tego, 
o którym wam zapowiedziałem, że przyjdzie. Długo oczekiwany Jeden jest teraz tutaj, On tylko czeka 
na drzemiące serce człowieka, aby się obudzić, aby świecić w nich jak światło nowego świtu. Wtedy 
zrozumiecie, że pomimo czasu, który już minął, prawda jest wciąż taka sama, ponieważ jest 
niezmienna. Prawda jest Bogiem, a dowód na to możecie znaleźć w naturze, jednym z wielu 
przejawów waszego Stwórcy. i jak objawiam się przez naturę, tak chcę się objawić w tobie. 
31 Ludzkości, obudź się! zgłębić Słowo Tego, który miał przyjść, a który teraz jest pośród was! Ten, 
który karmi dusze, jest teraz tutaj. Ten, który oświeca ścieżkę waszej ewolucji, obecnie wysyła Swoje 
Światło z wysoka, używając ludzkiego mózgu do tłumaczenia Boskich natchnień na słowa - słowa, 
które docierają do strapionego serca, oszołomionej duszy, chorego i głodnego. Ten, kto otrzymuje to 



światło na swoją duszę, widzi, że jej siły wzrastają. Moja boska moc porusza wszechświat i przychodzi 
do ciebie jako pieszczota. Każda z tych wiadomości jest myślą od waszego Pana. 
32 Mężczyźni, Ja was zbawię i sprawię, że staniecie się doskonałym przekaźnikiem, który lepiej 
wyraża Moją Wolę. O uczniowie, wy, którzy słyszycie Mnie w tych chwilach - jeśli nie możecie 
wszystkiego zrozumieć, to przynajmniej odczujcie tę Miłość, ten blask Życia, który was dosięga. Moje 
Światło uratuje cię w tym czasie. 
33 Jaką wielkość może mieć to, co ludzkie, bez tego, co Boskie? To jest Moje Światło, które zdobi 
wszystko, co istnieje. niech świeci w waszej istocie i w waszych dziełach, a odczujecie 
błogosławieństwo życia w naśladowaniu Mnie. 
34 Rozpoznaj, że chociaż jestem "Słowem", to jestem nie tylko Słowem, ale i Czynem. Dałem wam 
tego dowód, gdy stałem się człowiekiem, aby żyć z wami i być dla was przykładem. Stałem się 
człowiekiem w prawdzie, ale to ciało, gdy zostało uformowane, nie popełniło najmniejszego grzechu i 
nie miało najmniejszej skazy. Była to prawdziwa świątynia, z której wnętrza wychodziło Słowo Boże. 
Ten, który podnosił pokornych i uzdrawiał chorych jednym słowem - Ten, który błogosławił dzieci i 
zasiadał do stołu ubogich, jest Tym, który teraz przychodzi, jest tym samym "Słowem". Jest to Światło 
Prawdy, które widzieliście jak pojawiło się na Wschodzie, a którego blask teraz oświetla Zachód. Dziś 
nie objawiam się wcielony w człowieka, objawiam się przez ludzi przygotowanych przeze mnie, którzy 
rodzą się, aby wypełnić to zadanie. Zaprawdę powiadam wam, tych, przez których dałem wam Moje 
Słowo, przygotowałem do tego jeszcze przed ich przyjściem na ziemię. potem prowadziłem je od ich 
narodzin, a teraz, kiedy ich używam, kontynuuję ich szkolenie 
35 Chcę wam mówić na wiele duchowych tematów, lecz wy nie możecie ich jeszcze zrozumieć. 
Gdybym wam wyjawił, do jakich domów zeszliście na ziemi, nie bylibyście w stanie zrozumieć, jak 
mieszkaliście w takich miejscach. Dzisiaj możecie zaprzeczyć, że znacie sfery duchowe, ponieważ tak 
długo, jak wasza dusza jest wcielona, wiedza o jej przeszłości jest jej zakazana, aby nie stała się 
próżna ani przygnębiona, ani nie rozpaczała w obliczu swojego nowego istnienia, w którym musi 
zacząć od nowa, jak w nowym życiu. Nawet gdybyś chciał, nie mógłbyś sobie przypomnieć; pozwalam 
ci tylko zachować przeczucie lub intuicję tego, co ci objawiam, abyś wytrwał w walce życia i chętnie 
znosił próby 
36 Możecie wątpić we wszystko, co wam powiem, ale ta duchowa sfera była naprawdę waszym 
domem, dopóki byliście duchem. Byliście mieszkańcami tego miejsca, gdzie nie znaliście cierpienia, 
gdzie odczuwaliście chwałę Ojca w waszej istocie, ponieważ nie było w Nim żadnej skazy. Ale nie 
miałeś żadnych zasług, więc konieczne było, abyś opuścił to niebo i zszedł na świat, aby twoja dusza 
zdobyła to królestwo swoim wysiłkiem. Ale coraz bardziej pogrążaliście się moralnie, aż poczuliście 
się bardzo oddaleni od Boskości i duchowości, waszego pochodzenia. 
37 Mój głos, głos Mistrza, zawsze mówił do ciebie, aby cię uczyć; poznałaś go po jego miłującej 
naturze. Ale kiedy trzymaliście się swoich wad, ból, jako nieubłagany nauczyciel, uświadomił wam 
wasze nieposłuszeństwo. Dziś jeden cierń, jutro drugi - w ten sposób na twoim czole stopniowo 
utworzył się wieniec bolesnych doświadczeń. Dlaczego nie uczycie się miłości ode Mnie i nie dajecie 
się prowadzić Mojej nauce, która nikogo nie rani, lecz raczej czyni miłym wasze serca, gdy mówi 
wam: "Miłujcie się wzajemnie"? Kto kocha swego bliźniego, kocha Ojca w nim. 
38 Ukochałem cię, zanim jeszcze istniałaś, pieściłem cię w sobie, a gdy się urodziłaś, dałem ci odczuć 
Moją Boską czułość. Jeśli kochasz swojego Ojca w ten sam sposób, musisz kochać swoich większych i 
mniejszych braci i siostry, wiedząc, że każda osoba, która istnieje, jest tam, ponieważ Bóg tak chciał, i 
że każde stworzenie jest (widzialną) formą Boskiej myśli. Pamiętajcie ponadto, że nie jesteście tylko 
braćmi i siostrami ludzi, że istnieje wiele stworzeń, które choć nie mają ducha, są waszymi braćmi i 
siostrami, i których możecie nazywać mniejszymi, ale które nie przestają mieć za Ojca tego samego, 
który was stworzył. Poznaj swoje miejsce pośród życia, abyś mógł należycie wypełnić swoją misję. 
39 Gdy światło Mojej Nauki zostanie przyjęte w prawdzie przez waszego ducha, będziecie tęsknić za 
Niebem o wiele bardziej niż teraz za ziemskimi dobrami. Ten, kto pragnie cnót nieba, aby osiągnąć 
wzniesienie swego ducha, czuje wewnętrzny płomień, który go oświeca, i słyszy w sobie hymn miłości 
do Ojca. To właśnie to światło sprawia, że czujesz obecność Tego, który mieszka w tobie i który 
wskazuje ci najkrótszą drogę, która prowadzi do Ziemi Obiecanej, oddalając cię od tych ścieżek, na 
których ludzie wszystkich czasów pozostawili ślady bólu. 



40 Kiedyś, gdy byłem wśród Moich uczniów, a Moje odejście było już bliskie, powiedziałem im przy 
pewnej okazji: "Oto wkrótce nie będziecie Mnie już mieli wśród was, bo pójdę do Ojca, od którego 
przyszedłem." Do ciebie mówię teraz: Postępuj tak jak ja, a Niebo będzie twoje, nawet za mniej niż 
to, co ja zrobiłem - jeśli zechcesz. 
41 Wejdź w światło tej wiecznej jutrzenki, abyś już nie oglądał nocy, bo w duszy oświeconych, tych, 
którzy posłuchali Mojej nauki, nie może się pokazać żadna ciemność. Jak noc jest duszą 
zmaterializowanego, jak świt jest duszą tego, kto dąży do uduchowienia. Pozwól swojej duszy ujawnić 
swoje światło, co jest jak pozwolenie, by Moja świeciła. 
42 Bądźcie nauczycielami tego, czego was nauczyłem, lecz najpierw bądźcie głusi na głos pokus, na 
światowy zgiełk błahostek i próżności. Słuchajcie Mojego głosu w ciszy, a otrzymacie Moje przesłanie. 
43 Nikt nie będzie zgubiony; niektórzy dotrą wcześniej na drogę, którą wam wskazałem, a inni dotrą 
później na ścieżki, którymi podążają. We wszystkich religiach człowiek może przyjąć tę naukę, która 
jest mu potrzebna, aby stać się dobrym. Jeśli jednak nie uda mu się tego osiągnąć, wówczas obwinia 
religię, którą wyznaje i pozostaje tym, kim zawsze był. Każda religia jest drogą; niektóre są 
doskonalsze od innych, ale wszystkie dążą do dobra i starają się dojść do Ojca. Jeśli coś nie zadowala 
was w religiach, które znacie, nie traćcie wiary we Mnie. Idź drogą miłosierdzia, a znajdziesz 
zbawienie, bo Moja Droga jest oświetlona mocą miłości. 
44 W ten sposób przygotowuję sobie mieszkanie moje, świątynię moją. Kiedy mówię o Moim 
mieszkaniu, nie mówię o waszym ciele, ale o waszej duszy, bo ten dom buduję na wiecznych 
fundamentach, a nie na tym, co nietrwałe. 
45 Wielu przyszło na tę manifestację głodnych tego Słowa Życia, podczas gdy inni jeszcze nie pojmują 
tych słów nauki. Tych wzbudzam, aby łaknęli i pragnęli miłości i szukali Mojego światła. 
46 Ludzkość, widzę, że boicie się burzy, która szaleje nad wami. Nie bójcie się go, bo Ja go uspokoję, 
jeśli tylko uwierzycie we Mnie i posłuchacie Mojego głosu. Jeśli jeszcze nie umiecie słuchać w ciszy, 
przyjdźcie i uczcie się ode Mnie, który was nauczam przez te przygotowane organy zrozumienia, albo 
czekajcie, aż to przesłanie dotrze do was z ducha do ducha. To poselstwo ma światło dla wszystkich 
religii, dla wszystkich sekt i denominacji oraz dla różnych sposobów prowadzenia ludzi. Ale co 
zrobiliście z Moim Słowem, uczniowie? Czy w ten sposób chcesz, aby drzewo zakwitło? Pozwólcie mu 
zakwitnąć, bo zapowiadają, że później wyda owoce. Dlaczego ukrywasz te wiadomości i nie 
przynosisz światu niespodzianki tej nowej ery z tą Dobrą Nowiną? Dlaczego nie odważysz się 
powiedzieć światu, że głos Chrystusa brzmi wśród was? mówcie i dawajcie świadectwo Mojej nauce 
przez wasze dzieła miłości; bo jeśli jedni zamkną uszy, by was nie słyszeć, inni je otworzą, a głos wasz 
będzie dla nich słodki i melodyjny jak pieśń słowika; Ja jestem głosem słowika, głosem słowika, 
głosem słowika, głosem słowika, głosem słowika, głosem słowika 
47 Moje Słowo z tego czasu nie wymaże słów, które dałem wam w Drugiej Erze. Epoki, stulecia i wieki 
przeminą, ale słowa Jezusa nie przeminą. Dzisiaj wyjaśniam i objawiam wam znaczenie tego, co wam 
wtedy powiedziałem, a czego nie zrozumieliście. 
48 Jestem tym samym siewcą, co dawniej; dziś sadzę, a jutro zbiorę owoc, lecz Prawda Moja jest ta 
sama, co w każdym czasie. nie tylko chlebem ziemi, ale i nauką moją żyjesz; ciało twoje będzie na 
łonie Pana. ciało twoje zapadnie się w łono ziemi, lecz duszy twojej powiem: "powstań i chodź, wróć 
do Ojca twego". 
49 Moje "Słowo" stało się już człowiekiem w innym czasie, aby was uczyć przez przykład, aby was 
kochać; bo gdybym was uczył tylko słowem, świat powiedziałby: "Tylko słowa, żadnych czynów". 
Byłem wśród was, aby was uczyć, bo po to przyszedłem. Czego mogłam się nauczyć od mężczyzn, 
których nie znałam? Nic. Poświęciłem to życie dla ludzkości. W świątyniach byłem światłem wśród 
nauczycieli Prawa. Trzy lata przed moim ponownym opuszczeniem ziemi, wyruszyłem, aby nauczać 
ludzi na polach, na brzegach morza lub rzek, na rynkach. Mówiłem do wszystkich; nikomu nie 
odmówiłem Mojej nauki. 
50 Dziś mówicie Mi: "Mistrzu, świat jest wciąż taki sam pomimo Twojej ofiary, Twojego Słowa i 
Twojej przelanej krwi". To prawda, ludzie przelewali swoją krew, aż ziemia była nią przesiąknięta. To 
nie było z miłości, ale z chciwości, ze złośliwości. Oni przelali krew swoich bliźnich, których nie 
kochają. 



51 Wielu czyni Mi obraz i przykrywa go jedwabiem, złotem i drogimi kamieniami, pozostawiając 
ubogich na śmierć z głodu i zimna; lecz Mój Boski Plan jest silniejszy niż zatwardziałość ludzi i spełni 
się. Biada tym, którzy kłamią! Byłoby lepiej dla nich, aby wyznać swoją winę zamiast czuć się lepiej niż 
inni, na ich sumienie nie zostawi ich w spokoju nawet we śnie. Ci, którzy próbują pokryć swoje plamy 
wstydu płaszczem hipokryzji są pobielane grobowce, które port rozkładu wewnątrz. Biada wam, 
uczeni w Piśmie i obłudni faryzeusze! jeśli chcesz chodzić drogami Pana, czyń to, czego uczy Moja 
nauka, weź Mnie za wzór, weź swój krzyż i naśladuj Mnie; Ja jestem tym, który uczy cię chodzić 
drogami Pana 
52 Dzieci moje, czy znajdujecie coś złego w Moim przesłaniu? Czy wyrządzam ci krzywdę tym słowem, 
które zawiera tylko miłość do wszystkich? Przestudiujcie go, a nie znajdziecie w nim nic 
niesprawiedliwego. 
53 To przesłanie, które przypomni ci czas, kiedy dałem się poznać, zostanie zachowane na piśmie i 
wielu przyjdzie i przypomni sobie, jak blisko byłem. Nawet w Drugiej Erze, dopóki byłem z nimi, Moi 
apostołowie nie kochali Mnie tak bardzo, jak po Moim odejściu. Dopóki byli ze Mną, nie oddawali za 
Mnie swego życia; potem oddali wszystko, co mieli, z miłości do swego Mistrza. Kiedy nie było już 
słychać głosu Jezusa, dopiero wtedy uczniowie cierpieli, pragnąc mieć Mnie znowu przy sobie, i nigdy 
nie kochali Mnie tak, jak wtedy. Powodem tego było to, że ja już królowałem w ich sercach. Tak 
będzie z wami, zgodnie z Moją wolą. 
54 Przez pokój, który odczuwasz w swojej duszy, możesz poznać Moją Obecność. Nikt oprócz mnie 
nie może dać ci prawdziwego pokoju. Duch pochodzący z ciemności nie mógłby ci go dać. Mówię 
wam to, ponieważ wiele serc boi się sideł uwodzicielskiej istoty, której ludzie dali życie i formę 
według ich wyobraźni. 
55 Jakże błędnie zinterpretowali istnienie Księcia Ciemności! Jak wielu, po wszystkim, wierzyli 
bardziej w jego mocy niż w moim, i jak daleko od prawdy ludzie byli w tym! 
56 Zło istnieje, z niego wyszły wszystkie wady i grzechy, czyli ci, którzy czynią zło, istnieli zawsze, 
zarówno na ziemi, jak i w innych domach czy światach. Ale dlaczego uosabiasz całe istniejące zło w 
jednej istocie i dlaczego przeciwstawiasz ją Bóstwu? Pytam cię: Czymże jest przed Moją absolutną i 
nieskończoną mocą istota nieczysta i czymże wobec Mojej doskonałości jest już twój grzech? 
57 Grzech powstał na świecie. Gdy duchy wyszły od Boga, niektóre pozostały w dobru, inne zaś, 
zbaczając z tej drogi, stworzyły inną, złą. 
58 Słowa i przypowieści, które w dawnych czasach były wam dane w alegoriach jako objawienie, 
zostały błędnie zinterpretowane przez ludzkość. Intuicyjna wiedza, którą ludzie posiadali na temat 
zjawisk nadprzyrodzonych, była pod wpływem ich wyobraźni i tak stopniowo tworzyli wokół mocy zła 
nauki, kulty, zabobonne idee i mity, które przetrwały do naszych dni. 
59 Żadne diabły nie mogą wyjść od Boga; te wymyśliliście w waszych umysłach. wyobrażenie, jakie 
masz o tej istocie, z którą stale się mnie przeciwstawiasz, jest fałszywe. 
60 Nauczyłem was czuwać i modlić się, abyście mogli uwolnić się od pokus i złych wpływów, które 
mogą pochodzić zarówno od ludzi, jak i od istot duchowych. 
61 Powiedziałem wam, abyście stawiali ducha ponad ciałem, ponieważ to ostatnie jest słabym 
stworzeniem, któremu stale grozi upadek, jeśli nie będziecie nad nim czuwać. Serce, umysł i zmysły są 
otwarte drzwi, przez które namiętności świata biczują duszę. 
62 Jeśli wyobrażaliście sobie, że istoty ciemności są jak potwory, Ja widzę w nich tylko niedoskonałe 
stworzenia, do których wyciągam Moją Rękę, aby je ocalić, bo one także są Moimi dziećmi; Pokój Mój 
niech będzie z wami! 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 



Instrukcja 115  
 
1 Przyjmuję cię, umiłowany ludu, a w tobie ludzkość, która jest Moją córką. w tym czasie, kiedy daję 
się poznać poprzez organ rozumienia człowieka, daję wam siłę, abyście powrócili na drogę 
doskonałości, abyście poprawili swoje postępowanie w życiu i abyście poczuli w swoim sercu echo 
Mojego Boskiego Głosu. Pracuję nad wami w tym sprzyjającym mu czasie, abyście podnieśli waszego 
ducha, który dziś jest uśpiony, abyście uwrażliwili wasze serce. bo nie chcę być w nim jako przelotny 
gość, lecz jako wieczny mieszkaniec, gdyż w nim właśnie macie budować Moją świątynię według 
Mojej woli 
2 Jestem tym samym "Boskim Słowem", które w Drugiej Erze objawiło się w cielesnej postaci zwanej 
Jezus, które żyło z wami i przyniosło wam łagodność swego Słowa zawartą w Jego doskonałym 
przykładzie; jestem tym samym Słowem, które w Drugiej Erze objawiło się w cielesnej postaci zwanej 
Jezus, które żyło z wami i przyniosło wam łagodność swego Słowa zawartą w Jego doskonałym 
przykładzie Teraz używam ludzkich narzędzi, które przygotowałem i które były przeznaczone, jeszcze 
przed ich narodzeniem, do wypełnienia tej wzniosłej misji. 
3 Powiedziałem wam, że ta ziemia nie jest waszą prawdziwą ojczyzną, bo rzeczywiście był czas, kiedy 
mieliście niebo jako swoje miejsce zamieszkania i byliście z Ojcem Niebieskim. Gdy jeszcze nie 
zeszliście na tę planetę, byliście w duchowym domu, gdzie wszystko jest światłem i prawdą. Lecz to 
wrażenie nie zostało mocno odciśnięte w waszej duszy i dlatego wasza pamięć was zawodzi i nie 
pamiętacie nic z tego życia, z waszego pobytu w tym, co nazywacie Niebem, które nie odpowiada 
temu, co wyobrażacie sobie na podstawie waszego umysłu w tym świecie, który nazywacie Ziemią. 
4 Zanim zostaliście stworzeni, byliście we Mnie, a potem, jako stworzenia duchowe, byliście w 
miejscu, gdzie wszystko wibruje w doskonałej harmonii, gdzie jest istota życia i źródło prawdziwego 
światła, którym was karmię. 
5 Ból nie został stworzony przez Ojca. W czasach, o których wam mówię, nie mieliście powodu 
wzdychać, nie mieliście na co narzekać, czuliście Niebo w sobie, ponieważ w swoim doskonałym życiu 
byliście symbolem tego istnienia. Ale kiedy opuściłaś ten dom, dałem twemu duchowi szatę i 
zapadłaś się jeszcze głębiej. Następnie, krok po kroku, twoja dusza ewoluowała, aż osiągnęła 
płaszczyznę istnienia, na której teraz jesteś i gdzie świeci światło Ojca. 
6 Ja jestem Panem miłości, dlatego jeśli nie będziecie chodzić moimi drogami i nie będziecie kochać 
ludzi miłością, której was nauczyłem, spotka was ból z powodu waszego nieposłuszeństwa. W ten 
sposób z każdym kolejnym upadkiem zdobywasz kolejne doświadczenie. 
7 Człowiek, jako stworzenie Boże, jest bratem wszystkich stworzeń z tego i innych światów, ponieważ 
każda forma życia jest myślą Ojca w różnych przejawach. Ponieważ zostaliście obdarzeni rozumem, 
zrozumcie, że jesteście częścią tego stworzenia i w tym sensie jesteście braćmi i siostrami wszystkich 
istot, i powinniście mieć jasność w świadomej formie co do pozycji, jaką zajmujecie w stworzeniu, w 
boskim planie i w uniwersalnym koncercie. Dlaczego nie działacie zgodnie z misją, którą wam 
objawiłem? Bądźcie apostołami Mojej Nauki, wiedząc jasno, że musicie ewoluować z etapu na etap. 
zmiłujcie się nad sobą, zbliżcie się jak najszybciej do drogi zbawienia, która nie jest niczym innym, jak 
drogą doskonałej miłości zawartej w tej prostej nauce: "miłuj Boga bardziej niż wszystkie rzeczy 
stworzone, a bliźniego swego jak siebie samego". 
8 Nauczajcie waszych braci bliźnich nie tylko słowami, ale waszymi dziełami miłości. Chociaż jestem 
"Słowem" Ojca, stałem się człowiekiem w Drugiej Erze, by nauczyć was, na Moim własnym 
przykładzie, przestrzegać Boskich Praw. Gdybym bowiem uczył was tylko Moimi słowami, 
powiedzielibyście: "On mówił, a nie wykonał ani jednego dzieła". Dlatego wśród uczniów Moich 
byłem zawsze jako Mistrz. 
9 Zachowaj Moje Boskie Nauki i Przykłady; będą one jutro jak laska; zachowaj je dla swojego dobra; 
zachowaj je dla swojego dobra proście Mnie w tych chwilach, gdy daję się poznać przez Niosącego 
Słowo, a jeśli wasze prośby są szlachetne i sprawiedliwe, wysłucham ich. Jeśli jednak prosicie bez 
powodu, wiedzcie, że dam wam tylko to, co macie otrzymać. Oddawajcie mi duchową cześć i nie 
bądźcie jak ci, którzy budują świątynie i ołtarze ze złota i drogich kamieni, którzy odbywają długie 
pielgrzymki, karcą się surowymi i okrutnymi biczami, klękają z modlitwami warg i litaniami 



modlitewnymi, a jednak nie potrafili oddać mi swego serca. Napomniałem was o sumieniu i dlatego 
mówię do was: Ten, kto mówi i mówi o tym, co zrobił i trąbi o tym, nie ma zasługi u Ojca 
Niebieskiego. 
10 Jeśli chcesz chodzić po prostych ścieżkach Pana, czyń to, czego cię nauczyłem w Moim słowie, 
Moich przykładach i z Moją miłością. bądź pokorny, odpłacaj złem za dobro, nie przejmując się ludzką 
niewdzięcznością. Weź cierpliwie swój krzyż i idź za mną. 
11 Ja, "Słowo", stałem się człowiekiem w Drugiej Erze, aby pokazać wam Moją Boską Miłość. Nie 
wzgardziłem życiem wśród was w ludzkim ciele. Chciałem być dzieckiem tej ludzkości, aby poczuć się 
z nią bardziej związany i aby mogła mnie bliżej doświadczyć. Ta kobieta, która ofiarowała swoje łono, 
aby w niej "Słowo" mogło stać się człowiekiem, była ze względu na swoją czystość i niewinność godną 
świątynią, dla której wybrałem ją na ludzką matkę. Maryja była kwiatem pokolenia przygotowanego 
przez Pana na wiele pokoleń przed jej narodzeniem. 
12 Miłość macierzyńska, której istota i czułość są w Ojcu, wcieliła się w Maryję, tę Dziewicę, która 
była kwiatem czystości i niewinności. 
13 Maryja jako kobieta jest ucieleśnieniem uniwersalnej Matki, jest macierzyńską miłością, która 
istnieje w Mojej Boskości i która stała się kobietą, aby w życiu ludzi mogło pojawić się światło nadziei. 
Maryja jako Duch jest Boską Tkliwością, która przyszła na ziemię, aby zapłakać nad grzechami 
ludzkości. Jej łzy zmieszały się z krwią Syna, aby nauczyć ludzi, by wykonywali swoje obowiązki. W 
wieczności jej otwarte ramiona z miłością oczekują na przybycie jej dzieci. 
14 Od początku ludzkości przyjście Mesjasza zostało wam przepowiedziane; Maryja również została 
zapowiedziana i obiecana wam. 
15 Ci, którzy zaprzeczają boskiemu macierzyństwu Maryi, źle oceniają jedno z najpiękniejszych 
objawień, jakie Boskość dała ludziom. 
16 Ci, którzy uznają Bóstwo Chrystusa, a wypierają się Maryi, nie wiedzą, że pozbawiają się 
posiadania najczulszej i najsłodszej cechy, jaka istnieje w Moim Bóstwie. 
17 Jakże wielu jest takich, którzy myślą, że znają Pisma, a jednak nic nie wiedzą, bo nic nie zrozumieli; 
i jakże wielu jest takich, którzy pomimo tego, że myślą, iż odkryli język stworzenia, żyją w błędzie! 
18 Duch macierzyński działa z miłością we wszystkich istotach, wszędzie można dostrzec Jego obraz. 
Jego Boska czułość spadła jako błogosławione nasienie do serc wszystkich stworzeń, i każde 
królestwo natury jest żywym świadectwem tego, a serce każdej matki jest ołtarzem wzniesionym 
przed tą wielką miłością. Maryja była boskim kwiatem, a owocem był Jezus. 
19 Stałem się człowiekiem w tym stworzeniu, arcydziełem Bożej miłości, aby objawić ludziom wielkie 
tajemnice Mojego Królestwa, przemawiając do nich dziełami i słowami miłości. 
20 Wszystko w Chrystusie przemówiło, ponieważ On jest "Słowem Wiecznym", tym samym, którego 
słuchacie. 
21 Umiłowani uczniowie, studiujcie Moje nauki z miłością i dobrą wolą, a w końcu zrozumiecie 
wszystko, co wam objawiłem w ciągu wieków. 
22 Zaprawdę powiadam wam, wy i wszyscy ci, którzy dotrą do sedna tej pracy, będziecie 
prawdziwymi interpretatorami Pisma Świętego. 
23 Historia Mojego ludu pełna jest znaków i cudów, które rozpalały wiarę tych rzesz w istnienie i moc 
Boga - Boga żywego, niewidzialnego i prawdziwego. 
24 Świadectwo o tym, co ci ludzie widzieli i doświadczyli, przeszło do historii i zostało zapisane w 
pismach, które znają wszystkie pokolenia aż do waszych dni. Ale te świadectwa trafiły teraz do ludzi 
bez wiary i bez duchowego przygotowania, którzy, aby móc uwierzyć, uważają za konieczne 
zastanowić się nad nimi, rozważyć i zbadać, poddać wszystko swojej nauce, swojemu rozumowi i 
logice. Ci ludzie wątpili, inni byli zdziwieni, niektórzy zaprzeczali, a niektórzy szydzili z niego. 
25 Jest rzeczą naturalną, że ci, którzy próbują znaleźć boską prawdę, szukając jej swoimi oczami lub 
ograniczonymi umysłami, nie zrobią trzech kroków bez potknięcia się lub wpadnięcia w przepaść. 
Droga do prawdy może być znaleziona tylko przez ducha. 
26 Trzeba, abym wam powiedział, że świadectwo ludzi, którzy poszli za Mną, było prawdziwe; to, co 
przekazali potomnym, było słuszne. Przedstawiali nauki, które otrzymali z prostą i niewinną wiarą - 
tak jak widzieli to samo i jak pojmowali wszystkie wydarzenia. 



27 Wszystkie te wydarzenia, prace i próby, o których mówią do was starożytni, zawierają prawdę, 
światło, objawienie. Ci wierzyli bez dociekania, bo byli świadkami wydarzeń. To do was należy 
dotarcie do sedna rzeczy, a następnie uwierzenie, aby wydobyć duchową treść z tego, co zostało 
wam objawione. 
28 Wszystko ma tak proste i oczywiste wytłumaczenie. Ale powtarzam wam, że aby ją znaleźć, duch 
musi czynić postępy w głębokim myśleniu. 
29 Wielkie będzie zdumienie tej zmaterializowanej ludzkości, kiedy nawet jej nauka i obserwacje 
udowodnią jej prawdziwość wielu z tych wydarzeń, których nie chciała zaakceptować. Wtedy ona 
powie ze zdziwieniem: "To była prawda". lecz wszystko to, co dzisiaj nazywacie cudami, jest niczym 
innym jak materialną realizacją boskiego przesłania, przesłania, którego głos mówi wam nieustannie 
o czymś, co jest poza waszą planetą i waszym umysłem, o czymś, co przychodzi bezpośrednio z 
Mojego Ducha do waszego. 
30 Dziś Moje Ojcostwo jest z tobą. Słyszę wasze błagania, nawet najmniejsze skargi. Chcę, abyście 
nauczyli się rozmawiać z waszym Ojcem. Ale nie myślcie, że przyszedłem tylko do was. nie, zstąpiłem 
na wszystkie dzieci Moje, bo płacz tych ludzi dosięgnął wyżyn nieba jak płacz udręki, jak wołanie o 
światło; zstąpiłem na wszystkie dzieci Moje, bo płacz udręki tych ludzi dosięgnął wyżyn nieba jak 
płacz udręki, jak wołanie o światło 
31 Kiedy przyjmujecie Moje Słowo w tej formie, pytacie się wewnętrznie, czy przychodzę jako Ojciec, 
czy jako Sędzia; mówię wam wtedy, że już teraz przychodzę do was jako Ojciec i jako Sędzia to 
powiadam wam, że zanim jeszcze usłyszycie Moje pierwsze Słowo tego dnia, sumienie już wam 
pokazało każdy wasz występek i każdy wasz dobry uczynek. 
32 Lecz gdybym was sądził w Moim Słowie - dlaczego się boicie? Czy Mój sąd nie pochodzi z miłości, 
którą wam okazuję? 
33 Budzę was, aby próby nie złapały was nieprzygotowanych, aby burze i wichry tego czasu nie 
oddzieliły was od światła. 
34 Z pewnością jest to czas nawiedzenia, więc trzeba być silnym i wyposażonym, aby nie zostać 
pokonanym. 
35 Życiu na ziemi zawsze towarzyszyły próby i pokuta człowieka, ale nigdy ta droga rozwoju nie była 
tak pełna bólu jak teraz, nigdy kielich nie był tak pełen goryczy. 
36 W tym czasie mężczyźni nie czekają do dorosłości, aby stawić czoła zmaganiom życiowym. Jak 
wiele stworzeń z dzieciństwa zna rozczarowanie, jarzmo, ciosy, przeszkody i porażki. Mogę wam 
powiedzieć jeszcze więcej: w tych czasach ból człowieka zaczyna się jeszcze przed jego narodzinami, 
to znaczy już w łonie matki. 
37 Wielki jest obowiązek zadośćuczynienia istot, które przychodzą na ziemię w tych czasach! 
Powinniście jednak pamiętać, że wszystkie cierpienia, które istnieją na świecie, są dziełem ludzi. Czy 
jest jakaś większa doskonałość w mojej sprawiedliwości, niż pozwolić tym, którzy zasiali na ścieżce 
życia ciernie, aby je teraz zbierali? 
38 Wiem, że nie każdy ma taki sam udział w poczuciu winy w chaosie, którego doświadczasz. To 
prawda, ale mówię wam, że ci, którzy nie są sprawcami wojny, są odpowiedzialni za pokój. 
39 Do was, ludzie, mówię: miejcie miłosierdzie dla siebie i dla waszych bliźnich. Aby jednak to 
miłosierdzie było skuteczne, poznajcie swoje dary duchowe poprzez studiowanie Mojego Dzieła. Kto 
miłuje bliźniego swego, Mnie miłuje, bo bliźni jest Moim umiłowanym dzieckiem. 
40 Jesteście ludem, który przygotowuję do modlitwy, do nauczania Prawdy, do uzdrowienia. Życie z 
jego nieszczęściami, trudami i goryczą stało się jak pustynia. Ale ja wam mówię, żebyście nie stali w 
miejscu i nie trwali na pustyni, bo wtedy nie zaznacie prawdziwego pokoju. 
41 Miejcie przed oczami przykład Izraela, zapisany w historii, gdy długo błąkał się po pustyni. 
Walczyli, aby uciec z niewoli i bałwochwalstwa Egiptu, ale także, aby dotrzeć do ziemi pokoju i 
wolności. 
42 Dziś cała ta ludzkość jest jak ten lud w niewoli faraona. Wyznania, doktryny i prawa są narzucane 
ludziom. Większość narodów jest niewolnikami innych, silniejszych. Ciężka walka o przetrwanie i 
przymusowa praca pod biczami głodu i degradacji to gorzki chleb spożywany dziś przez dużą część 
ludzkości. 



43 Wszystko to sprawia, że w sercach ludzi coraz bardziej rodzi się tęsknota za wyzwoleniem, za 
pokojem, za lepszym życiem. 
44 Ryk wojny, przelana krew ludzka, egoizm, żądza władzy i nienawiść, które owocują na tysiąc 
sposobów, budzą ludzi z głębokiego letargu. Ale jeśli ta tęsknota wszystkich Moich dzieci zjednoczy je 
w jednym ideale, jak lud izraelski zjednoczył się w Egipcie pod natchnieniem Mojżesza - to jaki 
człowiek, jakie zagrożenie, jaka siła mogłaby powstrzymać te serca? Prawdę mówiąc, nikt, bo w tym 
pragnieniu będzie moje światło, w tej walce będzie obecna moja moc, w tym ideale będą skuteczne 
moje Boskie obietnice. 
45 Czy świat, aby wyzwolić się z kajdan, potrzebuje nowego Mojżesza? Mówię wam, że nauka, którą 
wam przyniosłem w tym czasie, jest światłem, które natchnęło Mojżesza. Jest to słowo 
sprawiedliwości i proroctwa, jest to moc, która podnosi słabego, bojaźliwego, tchórzliwego i 
przemienia go w odważnego, zdecydowanego, gorliwego. Jest to Prawo, które prowadzi i przewodzi 
na drodze Prawdy; jest to Manna, która utrzymuje przy życiu w długich dniach wędrówki, a w końcu 
jest to wyzwolenie, jest to pokój, jest to dobrobyt dla ludzi dobrej woli. 
46 Czujecie się zachęceni Moim Słowem, ludzie, i jakby cudowny balsam spływa na wasze rany, 
czujecie się wzmocnieni, odnowieni, pełni nadziei na poranek. Dlatego pytam was: czy nie sądzicie, że 
gdybyście zanieśli to samo przesłanie do uciśnionych narodów ziemi, to dokonałoby ono na nich 
takiego samego cudu? 
47 Dlatego ciągle mówię wam, żebyście się przygotowali, żebyście nie opóźniali czasu, gdy będziecie 
mogli wyruszyć jako posłańcy tego natchnionego przesłania. kiedy mówię wam, abyście się 
przygotowali, to dlatego, że ta dobra nowina ma być głoszona w taki sposób, aby nie była powodem 
bólu, aby nie powodowała bratobójczych walk, aby nie przelano z jej powodu ani jednej kropli krwi; 
mówię wam, abyście się przygotowali, abyście nie opóźnili czasu, w którym będziecie mogli wyruszyć 
jako posłańcy tego natchnionego orędzia 
48 Moje przesłanie jest przekonujące, łagodne, pełne prawdy. To dotyka serca, jak również apeluje 
do umysłu i przekonuje ducha. 
49 Słuchajcie mnie, studiujcie, wprowadzajcie w czyn, a będziecie mogli zrobić wyłomy dla ludzi do 
wiary, do światła, do wolności i do pokoju. 
50 Dla tego uczę was doskonałej adoracji Mojej Boskości. Chcę żebyście zrozumieli, że powinniście 
modlić się tylko do Mnie, bo Ja jestem Dawcą, bez którego woli i pozwolenia nic się nie dzieje. 
51 Maryja, wasza Niebieska Matka, jest posiadaczką darów i łask. Jeśli więc wasze wywyższenie jest 
niskie lub wasze niewystarczające wywyższenie czyni was niegodnymi, by mówić do Mnie, módlcie 
się do niej, szukajcie jej pomocy i wstawiennictwa, a zaprawdę powiadam wam, w ten sposób wasze 
prośby szybko do Mnie dotrą. 
52 Daję wam te wyjaśnienia, ponieważ zamieniliście umysły wielu sprawiedliwych w bóstwa, których 
żądacie i którym oddajecie cześć, jak gdyby byli bogami. Co za ignorancja, o ludzkości! Jak ludzie 
mogą ocenić świętość i doskonałość ducha tylko przez jego ludzkich dzieł? 
53 Jako pierwszy mówię wam, abyście naśladowali dobre przykłady, które wasi bracia i siostry zapisali 
swoimi dziełami, swoim życiem i cnotami, a także mówię wam, że wspominając ich, możecie mieć 
nadzieję na ich duchową pomoc i wpływ. Ale dlaczego wznosicie im ołtarze, które służą tylko do 
obrażania pokory tych dusz? Dlaczego ludzie tworzą kulty w ich pamięci, jak gdyby byli Bogiem, i 
umieścić je w miejscu Ojca, którego zapominają, jak czczą swoich braci? Jakże bolesna dla nich była 
chwała, którą im tu dałeś! 
54 Co ludzie wiedzą o Moim sądzie nad tymi, których nazywają świętymi? Co oni wiedzą o duchowym 
życiu tych istot, lub o miejscu, które każdy z nich zasłużył przed Panem? 
55 Niech nikt nie myśli, że tymi objawieniami chcę wymazać z waszych serc zasługi, jakie Moi słudzy 
nabyli wśród was. Przeciwnie, chcę, abyście wiedzieli, że łaska, którą znaleźli u Mnie, jest wielka i że 
udzielam wam wielu rzeczy przez ich modlitwy. Lecz konieczne jest, abyście wyeliminowali swoją 
ignorancję, z której rodzi się fanatyzm religijny, bałwochwalstwo i przesądy. 
56 Jeśli czujecie, że duch tych istot otacza waszą sferę życia, zaufajcie im, gdyż są one częścią świata 
duchowego, aby one i wy, zjednoczeni na drodze Pana, mogli dokonać dzieła duchowego braterstwa 
- tego dzieła, którego oczekuję jako rezultatu wszystkich Moich nauk. 
57 Nauczam was w tej formie, abyście mogli wykonać swoje zadanie z czystym sercem. 



58 Prawdziwie, to istnienie jest nowym etapem rozwoju waszego ducha, który pozostawił 
niedokończone dzieło, które zostało mu powierzone, a teraz otrzymał możliwość posunięcia go nieco 
dalej na drodze do doskonałości. 
59 Ja również, Boski Mistrz, musiałem powrócić do ludzi, ponieważ Moje ówczesne dzieło pozostało 
niedokończone. Niektórzy odrzucają to twierdzenie i mówią, że dzieło Jezusa zostało zakończone, gdy 
umarł na krzyżu. A mówią tak, bo zapomnieli, że zapowiedziałem i obiecałem wam Mój powrót. Lecz 
wy, którym teraz ujawniam te nauki, powinniście zrozumieć, że dla Mnie reinkarnacja nie jest 
absolutnie konieczna, ponieważ w Moim Duchu leży moc, by objawić się ludzkości na tysiąc 
sposobów. Nie wróciłem też w poszukiwaniu doskonałości Mojego ducha. Jeśli przychodzę do was 
teraz, to tylko po to, by dalej wskazywać wam drogę, która doprowadzi was do Światła. Pamiętajcie, 
że prorocy powiedzieli wam w Pierwszej Erze: "On jest Bramą". Ponadto, czyż nie powiedziałem wam, 
gdy stałem się człowiekiem pośród was: "Ja jestem Drogą"? Czy nie mówię ci teraz: "Ja jestem 
szczytem góry, na którą wchodzisz"? 
60 Zaprawdę powiadam wam, zawsze byłem w doskonałości. Dzisiaj sprawia mi przyjemność widzieć 
was idących bezpiecznie Moją Drogą; jestem jedynym, który ma moc sprawić, byście szli. jutro 
nastąpi powszechna radość, gdy wszyscy zamieszkacie w duchowym domu, który od dawna oczekuje 
na przybycie dzieci Pana. 
61 Dlatego mówię do waszego ducha, wiedząc, że może on teraz pojąć tę naukę i mówię mu, że nie 
jest dzieckiem tej ziemi, że powinien uważać się tylko za gościa tutaj na tym świecie, ponieważ jego 
prawdziwa ojczyzna jest duchowa. 
62 Weźcie to słowo w jego właściwym znaczeniu, bo inaczej moglibyście w końcu pomyśleć, że Moja 
nauka jest przeciwna wszelkiemu postępowi ludzkiemu. Ale nie byłoby to sprawiedliwe, gdybyście 
przypisywali takie błędy waszemu Ojcu, który dąży jedynie do doskonałości swoich dzieci na ich 
różnych drogach życia. 
63 Tym, co w sposób nie dający się pogodzić prześladuje Moją sprawiedliwość, jest zło, które 
przybiera różne formy w sercu ludzkim, objawiając się niekiedy w uczuciach egoistycznych, w 
niecnych namiętnościach, w nieumiarkowanej chciwości, a nawet w nienawiści. 
64 Uczniowie, studiujcie uważnie to, co wam teraz mówię w przenośni: Życie jest drzewem, jego 
gałęzie są niezliczone, a wśród tych gałęzi nie ma dwóch takich samych, lecz każda z nich spełnia 
swoje zadanie. Jeśli owoc nie powiedzie się, to jest odpychany od drzewa, a jeśli gałąź pokazuje dziki 
wzrost, to jest przycinany, na drzewie życia może wyjść tylko owoce życia. 
65 Zaprawdę powiadam wam: każdą naukę, która spowodowała zło i każdą religię, która nie szerzyła 
prawdziwego światła, możecie uważać za gałęzie i owoce, przez które nie płynie sok z Drzewa Życia, 
ponieważ zostały od niego odepchnięte. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 116  
 
1 Wy jesteście tym ludem, w którym znowu złożyłem upodobanie moje, bo ilekroć ból był u was 
bardzo dotkliwy, podnosiliście oczy ku Mnie i wołaliście do Mnie. 
2 Jest to czas próby, ale Moje Słowo, jako balsam Boży, przyniosło pociechę i nadzieję w waszym 
ucisku. ale pytam cię: Dlaczego płaczesz, czy jesteś głodny, czy jesteś chory i potrzebujący? Dlaczego 
spałeś? dlaczego wymazałeś z twego serca Moje Słowa Życia, które są pokarmem dla twej duszy? 
3 Nie byłeś przygotowany, gdy zaskoczyła cię Moja Obecność, ale przynajmniej mogłeś Mnie poczuć, 
gdy uświadomiłeś sobie, że Mój Głos wzywa cię, by dać ci nowe objawienie; nie byłeś przygotowany, 
gdy zaskoczyła cię Moja Obecność, ale przynajmniej mogłeś Mnie poczuć, gdy uświadomiłeś sobie, że 
Mój Głos wzywa cię, by dać ci nowe objawienie 
4 W waszym pragnieniu przyjścia do Mnie, bardzo wam się przydało, że byliście ubodzy w dobra 
materialne. ale nie dlatego, że wyrzekłeś się ich dobrowolnie, aby dążyć do duchowości, lecz dlatego, 
że Moja troskliwa Miłość oddzieliła cię od bogactw uwodzicielskich i zbytkownych, abyś był wolny, 
gdy zapukam do drzwi twego serca. 
5 Kiedy po raz pierwszy przyszliście słuchać Słowa, mało was obchodziło lub wcale nie obchodziło 
duchowe przeznaczenie Mojego objawienia się; to, czego pragnęło wasze serce, było takie samo, jak 
to, co słyszeliście wcześniej to, za czym tęskniło twoje serce i o co mnie prosiło, było tylko ziemskimi 
dobrami, których bardzo potrzebowałeś Potem jednak uświadomiliście sobie, że dary, które wasz 
Mistrz obficie rozdawał, były natury duchowej i w końcu zrozumieliście, że dobra ziemskie nigdy nie 
będą miały takiej wartości jak te dary. 
6 Gdy to światło zabłysło w waszych umysłach, zrozumieliście nędzę wielkich narodów, cierpienie 
tych, którzy choć bogaci i panami świata, posiadają wszystko tylko na pozór. Odkryliście fałszywość 
przepychu, fałszu, splendoru i radości życia. 
7 Byliście świadkami niezdolności religii do zjednoczenia i odnowienia ludzkości, i na każdym kroku 
byliście świadkami ich rozłamu. 
8 Kiedy zobaczyłeś tak poważnie zakłócona równowaga i zamieszanie wśród ludzi, uczucia 
wdzięczności wobec Ojca wystrzelił z serca, bo kiedy go usłyszeć w tym czasie, znalazłeś w Jego 
Słowie bezpieczne schronienie dla duszy. 
9 Ale tak jak uświadomiliście sobie wszystkie te prawdy, konieczne jest, abyście również uświadomili 
sobie odpowiedzialność, jaką macie wobec swoich bliźnich, ponieważ musicie zrozumieć, co 
następuje: Czy przyniosłem pokój, którym się cieszycie i światło, które oświetla waszą egzystencję, 
tylko po to, aby pomóc temu ludowi? Nie, Moi słuchacze, Moje dary łaski spłynęły na was tylko jako 
pierwociny albo jako zapowiedź tego, co później dam ludzkości. Zrozumcie, dlaczego mówię wam, 
abyście patrzyli w oczekiwaniu na bezdomnych, którzy przyjdą szukając cienia i miejsca schronienia. 
Czyż nie uradowałyby się wasze serca, gdyby ludzie, którzy przyjdą z innych narodów, znaleźli pośród 
was przykład miłosierdzia, duchowości i pokoju? 
10 To będzie wasze zadanie, gdy już przestanę dawać wam moje pouczenia i tak jak Eliasz był Moim 
poprzednikiem w duchu, tak ten lud będzie Moim następcą, który swoim życiem, słowami i dziełami 
da najlepsze świadectwo, że byłem wśród was; oni będą najlepszym świadkiem tego, że byłem wśród 
was 
11 Wielkie będzie wasze zadowolenie, gdy będziecie umieli przyjmować z miłością waszych bliźnich i 
dawać im część z wielu, które wam powierzyłem; dam wam to, co najlepsze z wielu, które wam 
powierzyłem; dam wam to, co najlepsze z wielu, które wam powierzyłem Pamiętajcie jednak, że wasz 
ból będzie jeszcze większy, jeśli ludzie będą walić w bramy waszego miasta, a jego mieszkańcy będą 
spać lub zajmować się bezużytecznymi rzeczami. 
12 Nie bądźcie zbyt pewni siebie w waszych działaniach, gdyż czyhają na was pokusy i łatwo może się 
zdarzyć, że ten, kto już posunął się naprzód na drodze uduchowienia, z braku prawdziwego i 
wysokiego ideału chce powrócić na drogę przyjemności, do egoistycznego materializmu, do życia 
pełnego nadziei. 
13 Mówię wam to, abyście mogli żyć czujnie. Nie sądźcie jednak, że Moje Prawo torturuje lub 
zniewala. To prawda, że przejście od ciemności do światła, od zła do dobra, od niskiego do wysokiego 



poziomu jest często bolesne dla człowieka. Ale jeśli potem uda mu się bezpiecznie kroczyć Moimi 
drogami, wszystko, co napotka na swej drodze życia, jest pokojem, ponieważ dla ducha 
praktykowanie cnoty nie pociąga za sobą żadnej ofiary. 
14 Któż z was może mi powiedzieć, że nie nakłaniałem go do kroczenia drogą cnoty? Słuchajcie, nie 
chcę się chlubić z dobrodziejstw, które wam dałem, ale proszę was, powiedzcie mi, czy nie uczyniłem 
cudów nad wami i waszymi rodzinami, czy nie uzdrowiłem chorych tylko dzięki waszym modlitwom 
lub waszym łzom, czy nie wybawiłem was od śmierci, gdy byliście już na skraju przepaści; jakże 
mógłbym tego nie uczynić? Jakże mógłbym powstrzymać się od uczynienia ci tego, wiedząc, że 
będziesz potrzebował wiele wiary i siły, aby kroczyć Moją Drogą? 
15 Przyniosłem wam Moje Światło, abyście mogli się budować w jego kontemplacji. Nie uczyniłem 
tego, aby zaślepić twoje oczy, ani aby zranić twoją duszę. 
16 Idź ścieżką z pogodą ducha i rozważania, tak, że nie może wydawać się krótszy do Ciebie niż jest w 
rzeczywistości, ani zbyt daleko. Macie tylko pamiętać, że próby w życiu są drogą do osiągnięcia 
pokoju w wieczności, którego jesteście częścią dzięki waszemu duchowi. Podążaj tą ścieżką w pokoju, 
z prawdziwym ideałem doskonałości, a nigdy nie znajdziesz jej uciążliwej lub uciążliwej. Będzie to dla 
ciebie jak jeden z tych spacerów, podczas którego widzisz przed sobą piękną ścieżkę, uroczy krajobraz 
i chcesz, aby nigdy się nie skończył. 
17 Gdybym dał wam wszystko w tym życiu, nie mielibyście pragnienia, aby przejść na wyższy poziom. 
Ale do tego, czego nie osiągnąłeś w tej egzystencji, dążysz w innej, a to, czego nie osiągniesz w 
tamtej, obiecuje ci inną, wyższą egzystencję, i tak to się toczy krok po kroku przez całą wieczność na 
niekończącej się ścieżce rozwoju duszy. 
18 Gdy słyszysz Moje słowo, wydaje ci się niemożliwe, aby twoja dusza była zdolna do osiągnięcia tak 
wielkiej doskonałości; lecz Ja ci mówię, że wątpisz o wysokim przeznaczeniu duszy tylko dlatego, że 
kontemplujesz tylko to, co widzisz swoimi materialnymi oczami: nędzę, niewiedzę, niegodziwość. Ale 
to jest tylko dlatego, że dusza jest chory w niektórych, sparaliżowany w innych, inni są ślepi, a 
niektóre są duchowo martwe. I w obliczu takiej duchowej nędzy musicie zwątpić w przeznaczenie, 
które wieczność ma dla was w zanadrzu. Tak więc żyjecie w tym czasie miłości do świata i 
materializmu. Ale już przyszło do was światło Mojej Prawdy i rozproszyło ciemności nocy czasu, który 
już przeminął, zapowiadając swoim świtem nadejście wieku, w którym dusza otrzyma oświecenie 
dzięki Moim pouczeniom. 
19 To światło uwolni was od niewiedzy, od fałszu. Jak wiele fałszu, jak wiele fałszerstw i oszustw 
zostanie na zawsze zdemaskowanych przez jego jasność. Biada tym, którzy przekręcili prawo. Biada 
tym, którzy ukryli lub sfałszowali prawdę. Oni nie mogą sobie wyobrazić, co ich wyrok będzie. 
20 Moje Słowo napomina świat do refleksji, aby z niego zrodziła się pokuta, a z niej odnowa. ale tak 
jak Słowo przekazane przez tych głosicieli budzi was i porusza was wewnętrznie, tak również na 
innych ziemiach, w innych regionach, w inny sposób, wysłannicy Moi wyruszyli, aby uczynić lud 
uważnym, aby przypomnieć mu o prawości Mojego Prawa i o prawdzie Mojej Nauki; wyruszyli w 
świetle Mojego Słowa, w świetle Mojego Słowa, aby przypomnieć mu prawdę Mojej Nauki; wyruszyli 
w świetle Mojego Słowa, w świetle Mojego Słowa, aby przypomnieć mu prawdę Mojej Nauki 
Przygotowali się w świetle Moich natchnień i choć doświadczają drwin i pogardy, idą krok po kroku 
naprzód w wypełnianiu swego zadania. Mówię wam, że przechowuję dla nich ich nagrodę i nadejdzie 
chwila, gdy i oni poznają to, co wy teraz otrzymujecie. 
21 Nie wszyscy, którzy przechadzają się po ulicach i zaułkach, mówiąc o wydarzeniach minionych 
czasów i interpretując proroctwa lub wyjaśniając objawienia, są Moimi posłańcami, gdyż wielu 
nadużywa tych wiadomości z próżności, z goryczy lub z powodu ludzkiego interesu, aby znieważać i 
osądzać, poniżać lub ranić, a nawet zabijać. 
22 Konieczne jest, aby to światło, które z taką miłością weszło do waszych serc, rozprzestrzeniało się 
z jednego punktu ziemi do drugiego, aby ludzie pamiętali, że Chrystus nie rani, nie poniża, a tym 
bardziej nie przynosi śmierci. On jest życiem, chlebem, zdrowiem, pocieszeniem i tym wszystkim, 
czego ludzkość dzisiaj potrzebuje. 
23 Ludzie, przemówiłem do was. pamiętajcie o Moich słowach, nastawiajcie się na ich pomoc, 
kontemplujcie życie i wszystko co was otacza tym światłem, które wam daję, aby kiedy usłyszycie 



Mnie po raz kolejny, zastać was bardziej świadomymi i lepiej przygotowanymi do wypełnienia waszej 
misji. 
24 Przez cały czas mówiłem do was w symbolach, ale teraz jesteście na początku nowej ery, w której 
będę mówił do was w sposób jasny, bo teraz możecie Mnie zrozumieć; mówię do was w sposób 
jasny, bo teraz możecie Mnie zrozumieć 
25 Wszystko w stworzeniu mówi do ciebie o Bogu i o życiu wiecznym, wszystko, co cię otacza i co 
dzieje się w życiu, jest niejako obrazem tego, co duchowe. Ale wy nie zadowoliliście się dziełami, 
które stworzyłem i za pomocą których mówię do was, daję wam objawienia i pouczam was. Każdy 
naród, wspólnota religijna czy sekta tworzy obrazy, symbole, formy kultowe i rzeźby dla 
przedstawienia Boskości. Uznaliście to za konieczne, a ja wam to umożliwiłem, o ludzkości. Lecz teraz, 
gdy wasz duch jest bardziej oświecony, bardziej rozwinięty niż w poprzednich czasach, może on jasno 
widzieć i pojmować życie. Wyślę to przesłanie do wszystkich, aby mogli obudzić się do Światła i w 
pełni zmierzyć się z Prawdą. 
26 Dary ducha, zwiędłe z powodu zaniedbania, w jakim człowiek je przechowywał, poczują spadającą 
na nie rosę Mojej miłości, a wtedy, gdy ludzie znów podniosą swoje myśli ku Mnie w czystości, 
zobaczą to, czego nie widzieli przedtem. będą słyszeć Głos Ojca, który przemawia do nich na wiele 
sposobów i będą odczuwać Jego Obecność na każdym kroku; będą mogli odczuwać obecność Ojca w 
swoich sercach i będą mogli odczuwać obecność Ojca w swoich sercach 
27 Wtedy przestaną tworzyć symbole religijne i formy kultu, bo widząc promienne Oblicze Ojca w 
całym stworzeniu, nie będą już odczuwać potrzeby tych przedmiotów, którym przypisują szczególne 
zdolności, aby wierzyć w nie jak w obraz Ojca. 
28 Do was, uczniowie, którzy słyszeliście to słowo w Mojej nauce, pytam: dlaczego myśleliście, że 
trzeba tworzyć symbole dla waszej czci, skoro mieliście Mnie przed oczami, słyszeliście Mnie i 
czuliście Mnie? 
29 Jeśli odpowiesz na to pytanie, szanując tylko to, co przekazali ci poprzednicy, to mówię ci, że oni, 
ogarnięci światłem Mojego Objawienia, pojęli symbolami to, co jest uduchowieniem. 
Ten lud ma do spełnienia wielką misję duchową pośród ludzkości zagrożonej przez najbardziej 
bezgraniczny materializm, który rośnie i rozwija się jako nowe pogaństwo, jako nowy i największy kult 
materii, świata i jego namiętności. 
31 A w obliczu tych prób - czy nadal będziecie zachowywać wspomnienia kultów bałwochwalczych? 
Czy to jest przykład duchowości, który macie dawać i czy to jest broń, którą wykuwacie, aby walczyć? 
32 Niech Moje Słowo zakiełkuje w twoim sercu, abyś wkrótce mógł wyruszyć, by świadczyć o Mojej 
nauce swoimi dziełami. 
33 Jeśli już nie dam wam poznać siebie, bo ten okres dobiegł końca, nie zbaczajcie z drogi, nie 
przestawajcie mnie szukać w waszych utrapieniach, ufajcie nadal w moją naukę. 
34 Ja jestem ciasną bramą, przez którą musicie przejść, a Maryja drabiną, po której będziecie się 
wspinać w miłości i posłuszeństwie waszej Matce. Jeśli mi uwierzycie i będziecie mnie uwielbiać, nie 
napotkacie żadnych pułapek i skrócicie sobie drogę. 
35 Jesteście w czasie walki dobra ze złem. Zostaliście powołani do współpracy ze mną w tej bitwie, 
która już się rozpoczęła. Nauczyłem cię, jak walczyć, aby rozproszyć ciemność i przynieść światło do 
każdej duszy. Słowo moje poucza was, abyście żyli czujnie i z modlitwą, abyście nie dali się uwieść 
fałszywym światłom i nie dawali posłuchu głosom zwodniczym. 
36 Gdy minie ten czas i będziecie rozważać Moje zwiastowanie z daleka, i wypełniając Moje polecenia 
przekażecie tę dobrą nowinę swoim potomkom, będziecie tęsknić za tymi czasami i poczujecie się 
szczęśliwi, że zostaliście wybrani, aby być świadkami Mojego Boskiego objawienia. ale już w tym 
czasie wszystko, co dodaliście do tej nauki, zniknie, a Moje Słowo wypłynie z waszego ducha 
krystalicznie czyste i klarowne, objawiając tylko światło i prawdę. 
37 Gdy cię zapytają twoi współtowarzysze, mów bez ukrywania czegokolwiek o tym, co zawiera Moje 
dzieło, i w ich obecności przypominaj im o Mistrzu w każdej Jego nauce. 
38 Obarczam cię odpowiedzialnością za przyszłe pokolenia, które się od ciebie wywodzą. pamiętajcie, 
że Moje Słowo z tego czasu nie zostało dane tylko dla kilku pokoleń, ale dla wszystkich, którzy pójdą 
za wami, i że będą musieli wyposażyć się w większą duchowość, aby osiągnąć szczyt, który wskazałem 
ludzkości jako cel. 



39 Błogosławię tych, którzy podążają drogą ku górze i z biegiem czasu osiągają większe wzniesienie w 
studiowaniu Mojego Dzieła, i którzy przygotowują się do usłyszenia Mojego głosu w swoim duchu, jak 
tylko skończy się ten czas Mojego objawiania się poprzez organ ludzkiego umysłu. Szczęśliwi są ci, 
którzy wierzą w Moje Dzieło i wiedzą, jak je uhonorować poprzez swoje uduchowienie. 
40 Ile z twoich bliźnich można zapisać przez swoje modlitwy? ten świat stoi na skraju przepaści, a ja 
posyłam cię do niego, abyś zapobiegł jego upadkowi; posyłam cię do niego, abyś go ocalił Zatrzymaj 
młodzież w ich szybki kurs, który prowadzi do zniszczenia ich moralności; oczyścić ich dusze tak, że 
mogą one stanowić fundamenty sprawiedliwego i cnotliwego życia. 
41 Idźcie drogami świata, niosąc ze sobą jako miarę waszego życia prawdę Mojej nauki. ale szanujcie 
ziemię, do której wejdziecie, wtedy drogi, które przemierzycie, będą przygotowane i będzie 
przymierze między narodami, a wy uczynicie z tej ziemi dom, w którym wszyscy odczujecie ciepło 
Ojca Niebieskiego i uznacie się nawzajem za braci i siostry. 
42 Cierpiałem, gdy widziałem niewdzięczność moich stworzeń, ale jeśli oni zaparli się Mnie jako Ojca, 
nigdy nie zaprzeczyłem, że jesteście moimi dziećmi, nawet jeśli niektórzy są skażeni; nigdy nie 
zaprzeczyłem, że jesteście moimi dziećmi; nigdy nie zaprzeczyłem, że jesteście moimi dziećmi, nigdy 
nie zaprzeczyłem, że jesteście moimi dziećmi, nawet jeśli niektórzy są skażeni Widziałem wielkie 
narody, które odwróciły się ode mnie i poświęciły się tylko swojemu życiu materialnemu, swoim 
problemom, nie oczekując niczego ode mnie. Ale wkrótce nadejdzie czas przebudzenia i od dzieci do 
starców, poświęcą swoje życie studiowaniu i praktykowaniu Moich nauk. Starsi będą mówić pełni 
dobroci i wskażą drogę światłem swojego doświadczenia. Dzieci zaskoczą świat, rozwijając swoje dary 
duchowe i poświęcając się Mojemu Dziełu. 
43 Umiłowani ludzie, czerpcie dziś z Mojej Nauki najwyższą moralność dla waszego życia. Jeśli 
chcecie, żeby świat uwierzył w to objawienie, dajcie swoim życiem jak największe świadectwo Mojej 
Prawdzie. Powiedziałem wam, abyście byli czystymi lustrami, ludem, który wie, jak dawać przykład 
wiary, posłuszeństwa i czystości. 
44 Dopilnujcie, aby czystość i dobroć zyskały wśród was moc, a tym poprawicie tych, którzy weszli w 
wasze szeregi bez szczerych intencji. 
45 Wy, którzy pojęliście prawdę i doskonałość Mojej nauki, macie obowiązek przeciwdziałać swoimi 
dobrymi uczynkami wszelkiemu złu wyrządzonemu temu dziełu przez tych, którzy nie pojęli jego 
ostatecznego celu. 
46 Rozpoznajcie, jak złe nasienie rozmnożyło się wśród was, aż prawie przerosło prawdziwe nasienie. 
Fałsz, przesądy, hipokryzja, chciwość, złe wpływy, fanatyzm i wszystkie nieczystości były chwastami, 
które rozprzestrzeniały się wśród tego ludu, który chcę widzieć wolnym od wszelkiej plamy, aby 
wysłać ich jako wysłanników ode Mnie do innych ludów i narodów. 
47 Zadanie oczyszczenia powierzam tym, którzy kochają to, co prawdziwe i czyste. Jest to praca o 
wielkiej wytrwałości. Ale jak wielkie będzie szczęście tego ludu, gdy doświadczy, że jego światło 
ostatecznie rozpuściło ciemność. Tylko wtedy uznam was za posłańców tej dobrej nowiny i poślę was 
na świat, abyście walczyli z królestwem zła, przeciwdziałając jego mocy poprzez odnowę waszych 
bliźnich.  
48 Rozważcie, z jaką miłością i boską cierpliwością uczyłem was i poprawiałem, mówiąc wam, abyście 
pozwolili Mi wskazywać wasze błędy i pomyłki i prowadzić was do doskonałości. Lecz jak wielu jest 
takich, którzy pozostają głusi na te słowa i w swej indolencji, w swej zatwardziałości serca, 
przepuszczają cenne chwile przygotowania, nie chcąc wierzyć w próby, które na nich przychodzą. 
49 Pewnego dnia świat podejmie się osądzenia i zbadania tego ludu i tylko ten, kto "czuwał", będzie 
mógł się wtedy ostać. Ale ten, kto wykorzystał Moje Dzieło do egoistycznych i szkodliwych celów, 
zobaczy, jak spadnie na niego sprawiedliwość ziemi, a wtedy za późno będzie żałował, że chciał 
stworzyć swoje własne królestwo, swój tron pochlebstw i wygód w obrębie Mojego własnego Dzieła 
duchowego, które jest Dziełem miłości, pokory i wyrzeczenia. 
50 Powtarzam wam wszystkim: "czuwajcie i módlcie się", a jeśli naprawdę wierzycie w Moje Słowo, 
nie odkładajcie do jutra posłuszeństwa, bo jutro może być za późno. 
51 Oto, ludzie, ziemia stała się już zbyt mała, by pomieścić tyle ludzkiego cierpienia. W przeszłości ta 
planeta jawiła się człowiekowi jako "dolina" bez końca; teraz ją podbił i zaludnił. 



52 Dałem człowiekowi ten świat jako mieszkanie i powiedziałem mu: "Rośnij i rozmnażaj się, i 
napełniaj ziemię", i rzeczywiście napełnił ziemię, ale uczynił to z grzechem i cierpieniem. 
53 Ten świat, który powinien być domem jednej rodziny, obejmującej cały rodzaj ludzki, jest jabłkiem 
niezgody i okazją do bezsensownego dążenia do władzy, do zdrady i wojny. To życie, które powinno 
być przeznaczone na naukę, na kontemplację duchową i na wysiłek osiągnięcia życia wiecznego przez 
wykorzystanie prób i lekcji dla dobra ducha, jest źle pojmowane przez człowieka, tak że pozwala on, 
aby jego serce było zatrute przez urazę, gorycz, materializm i niezadowolenie. 
54 Ludzie zapominają języka, którym przemawia do nich sumienie, tracą wiarę i pozwalają, by dary 
ich ducha zgasły, tak że jedni oddają się materializmowi, inni zaś narzekają na tę egzystencję, 
powołując się na nieskończone pragnienie jako pretekst, by uciec z tego świata i wejść do innej ziemi. 
55 Tym pytam: Czy posiadacie już duchowość niezbędną do zamieszkania w lepszych światach? Czy 
nie rozważyłeś, że jeśli nie jesteś dojrzały, to nawet gdybyś mógł wejść do najlepszego z duchowych 
domów, nie byłbyś w stanie docenić wartości tego życia, ani w pełni cieszyć się jego pokojem? 
56 Zaprawdę powiadam wam: Zasługą tego życia, które masz dzisiaj, jest to, że duch wie, jak 
przezwyciężyć wszystkie zmienności życia i istniejące trudności; a to nie wszystko, ale oprócz tego, że 
się z tym zgadzasz, doświadczysz w swoim duchu szczęścia, które pochodzi z bycia użytecznym dla 
swoich bliźnich w świecie, w którym panują tak wielkie potrzeby. 
57 W dniu, w którym dusza osiągnie doskonałość konieczną do tego, by poczuć się w Moim 
Królestwie Niebieskim, miejsce lub świat, który zamieszkuje, ani to, czy jest wcielona, czy nie, nie 
będzie miało dla niej żadnego znaczenia. Będzie nosiła w sobie Królestwo Niebieskie i będzie 
korzystała z jego łaski we wszystkich i w każdej z misji, do których wypełnienia pośle ją Ojciec. 
58 Zastanów się nad tym i uświadom sobie teraz, że ta dolina ziemi jest rozległą krainą, która oferuje 
korzystne możliwości zdobycia w niej zasług niezbędnych do zdobycia tych domów, za którymi tęskni 
twój duch. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 117  
 
1 Ludu, oprzyj się na mocnej ziemi, zamieszkaj w cieniu tej palmy i słuchaj Mojego Głosu, abyś uleczył 
wszystkie swoje słabości, odzyskał siły i kontynuował podróż; Ja jestem tym, który cię uzdrowi; Ja 
jestem tym, który cię uzdrowi. Zobacz, że nie jest konieczne, aby powiedzieć mi smutek swojego 
serca, ani skąd pochodzisz, bo wiem wszystko. Wiem, że twoja dusza przeszła przez walkę pod górę, 
próbując odejść od krzywych ścieżek. Przychodzicie, aby szukać u mnie wsparcia i siły, aby nie 
rozpaczać. kiedy byłeś bliski osłabienia, kiedy twoje siły były na wyczerpaniu, podniosłeś oczy ku 
Mnie, aby prosić Mnie o pomoc, a Ja natychmiast spełniłem prośbę i wezwałem cię do tej oazy 
spokoju, abyś miał wytchnienie w swoim bólu; wezwałem cię do siebie i wezwałem cię do siebie, abyś 
miał wytchnienie w swoim bólu 
2 Ile z Moich nauk zrozumiałaś i zgłębiłaś od pierwszego usłyszenia Słowa? Przez to samo 
zrozumiałeś, że dusza nie doskonali się ani w jeden dzień, ani w rok, ani w całe życie, ponieważ będąc 
wiecznej natury, droga ewolucji musi być długa, aby osiągnąć swoją doskonałość. Nauczyliście się też 
słuchać głosu sumienia, które zawsze mówi wam o prawie, o miłości, o dobroci, o sprawiedliwości i o 
czystości, i udało wam się odróżnić go od tego innego głosu, który pochodzi od zmysłów ciała lub od 
namiętności serca, a który nie zawsze prowadzi na dobrą drogę. 
3 Wiecie już, że macie broń do obrony, wiecie też, co jest tarczą, która was chroni, dlatego zaczęliście 
korzystać z modlitwy, dobrych myśli, siły woli i wiary. 
4 Nauczyliście się dawać składnikom, które składają się na waszą istotę, ich właściwe miejsce w życiu, 
ponieważ zrozumieliście, że istotnym jest wasz duch, a po nim przychodzą uczucia i umysł, które 
zajmują godne miejsce. 
5 Wiecie teraz, że prawdziwa duchowość w człowieku nie polega na oddzieleniu się od tego, co 
należy do życia materialnego, ale na byciu w harmonii z całym stworzeniem, a żeby osiągnąć tę 
harmonię, duch musi poprzedzać, musi być ponad człowiekiem, jednym słowem musi być przywódcą. 
W przeciwnym razie duch jest niewolnikiem ciała. 
6 Wiecie, że na Mojej Drodze nie można udawać miłości, ani szczerości, ani wiedzy, bo od razu 
czujecie spojrzenie, które przenika i kieruje wszystkim. Wiecie, że wasze cnoty i wasze uczynki muszą 
być prawdziwe, aby wasze zasługi były prawdziwe. 
7 Gdy tak do was mówię, nie czynię tego dlatego, że żądam od was najwyższej doskonałości, lecz aby 
prosić was o podjęcie wysiłku, by ją osiągnąć. 
8 Jeśli cierpisz dzisiaj, jeśli przechodzisz przez ciężką próbę lub jesteś w łożu boleści, wiesz, że ten 
kielich oczyszcza cię i odnawia, że ten kryzys sprawia, że odpokutowujesz przewinienia, lub że jest to 
mądra lekcja dla ducha, a potem opróżniasz kielich z cierpliwością i poddaniem. 
9 Nauczyliście się rozumieć, że w każdym z was zbudowałem świątynię i nie śmiecie już burzyć tego, 
co zostało zbudowane, ale starajcie się współpracować ze Mną w tym dziele; nauczyliście się 
rozumieć, że w każdym z was zbudowałem świątynię i nie śmiecie już burzyć tego, co zostało 
zbudowane, ale starajcie się współpracować ze Mną w tym dziele 
10 Dobrze zrozumieliście, że nie należy nabywać zasługi przed oczami ludzi, aby otrzymać pochwałę 
lub nagrodę od nich, ale przed Ojcem waszym, jedynym, który może ocenić swoje prace. 
11 Gdy zrozumiecie wszystkie te nauki miłości, które wam daję, niezależnie od tego, jak nieokiełznana 
jest wasza natura materialna i jak gwałtowne są wasze namiętności, musi nastąpić 
podporządkowanie ciała duchowi, co będzie początkiem osiągnięcia harmonii i ładu, które muszą być 
obecne w człowieku, aby mógł on słusznie nazywać się "Moim dzieckiem". 
12 Od waszego zachowania w teraźniejszości zależy przyszłość wielu, ukochanych ludzi, nie wątpcie w 
to. Więc zastanówcie się nad tym, uwolnijcie się od ostatniego śladu egoizmu, który w was pozostał i 
zaprowadźcie w przyszłości pokój, jedność, moralność i duchowość, które są niezbędne dla nowych 
pokoleń, by sprostać wytyczonej drodze. 
13 Nie wątpcie w pełnienie tego dzieła na świecie, bo nie po raz pierwszy powierzam wam moje 
potomstwo, ale po raz pierwszy powierzam wam moje potomstwo dowodem jest to, że mówię do 
was w tej formie i rozumiecie mnie. 



14 To jest kontynuacja Mojej nauki, ale nie koniec czasów, jak człowiek to interpretuje. Świat nadal 
będzie się obracał w przestrzeni, dusze nadal będą przybywać na ziemię i inkarnować, aby wypełnić 
swoje przeznaczenie. Ludzie nadal będą zasiedlać tę planetę, a zmieni się tylko sposób życia wśród 
ludzi. Zmiany, jakie przejdzie życie ludzkie, będą wielkie, tak wielkie, że będzie się wam wydawało, 
jakby jeden świat się kończył, a drugi zaczynał od nowa. 
15 Tak jak w każdym czasie życie ludzkości dzieliło się na epoki lub wieki, a każda z nich czymś się 
wyróżniała - czy to odkryciami, czy boskimi objawieniami, które ludzie w niej otrzymywali, czy 
rozwojem zmysłu piękna, to, co nazywacie sztuką lub nauką - mówię wam, że ta era będzie się 
wyróżniać rozwojem darów ducha, tej części waszej istoty, którą powinniście zacząć rozwijać w sobie, 
aby oszczędzić sobie tak wielkiego zła i błędów. 
16 Czy nie sądzisz, że życie ludzkie może być całkowicie przekształcony przez rozwijanie swojej 
duchowej natury, rozwijanie swoich darów duchowych, i wprowadzenie w życie na ziemi prawo 
sumienia? 
17 O, gdybyś mógł uświadomić sobie wszystko, co posiada twój duch! Lecz wy o tym nie wiecie, 
mimo tysiącleci waszego przebywania w świecie i w przestrzeni duchowej, ponieważ w swoim 
egoizmie, który jest miłością do samych siebie, dbaliście tylko o naukę w służbie materialnego 
istnienia. 
18 To ja odkryję przed tobą cnoty, zdolności, piękno, moce i cuda, które są ukryte w twoim duchu, 
ponieważ jest to właściwy czas na to, bo z nim zbierzesz ostatnie owoce wieku. 
19 Wkrótce wszystkie narody zrozumieją, że Ja, ich Pan, przemawiałem do nich we wszystkich 
wiekach, przez które przeszła ludzkość, a każde z Moich objawień było jak stopień na duchowej 
drabinie, którą wzniosłem, abyście wszyscy mogli wejść do Mnie. 
20 Czas ten będzie nazwany wiekiem światła, wiekiem ducha lub wiekiem prawdy; lecz powiadam 
wam, że jest to czas wstępowania duchów i ich ponownego ustanowienia 
21 Dusza jest świątynią zbudowaną przeze mnie, sanktuarium nieustannie bezczeszczone przez ludzi. 
lecz teraz nadszedł wiek światłości, tak często zapowiadany, którego jasny blask będzie widoczny dla 
wszystkich i pod którego ciepłem zgromadzą się wszystkie dzieci Pana; nie mówię wam o światłości, 
lecz o świetle, które będzie widoczne dla wszystkich i pod którego ciepłem zgromadzą się wszystkie 
dzieci Pana Nie mówię do was o wspólnocie religijnej, która jednych przyjmuje, a drugich odrzuca, 
która głosi swoją prawdę, a zaprzecza prawdzie innych, albo która używa niegodnej broni, aby 
narzucić się przemocą lub zastraszeniem. Nie, mówię wam tylko o Prawie, wyjaśnionym poprzez 
Naukę, która jest właśnie tym przesłaniem, które ujawniłem wam w tym czasie poprzez to Słowo. 
Więc kiedy nadejdzie godzina, abyście wyszli i podzielili się tą Dobrą Nowiną, będziecie głosić pokój, 
miłość, miłosierdzie, jedność i braterstwo poprzez swoje czyny. Ale jeśli na swojej drodze spotkasz 
kogoś, kto obłudnie głosi to samo, co ty, ale fałszuje prawdę, zdemaskujesz kłamstwo przez swoje 
uczynki. Z drugiej strony, jeśli spotkasz się z braćmi i siostrami, którzy swoim przykładem głoszą 
prawdę, miłość i miłosierdzie, powinieneś zjednoczyć się z nimi, bo ich walka i twoje będą takie same.  
22 Nie mogę wam jednak nie powiedzieć, że jeśli będziecie niewierni i nie wyposażeni, nie będziecie 
się czuli godni tej pracy. Jeśli więc widzicie, że inni zaczynają walczyć z prawdziwą wiarą i szczerością, 
nie stawajcie im na drodze, bo wtedy wasza odpowiedzialność wobec Mojej sprawiedliwości byłaby 
podwójnie ciężka. 
23 Uświadamiam wam wszystko zawczasu, aby nic was nie zaskoczyło i dlatego, gdy staniecie do 
walki, wiecie, jak obudzić w sobie ideał duchowego wywyższenia. 
24 Ta ziemia, która zawsze wysyłała na tamten świat żniwo dusz chorych, zmęczonych, 
zaniepokojonych, zagubionych lub mało dojrzałych, wkrótce ofiaruje Mi owoce godne Mojej miłości. 
25 Choroba i ból będą coraz bardziej opuszczać twoje życie, jeśli będziesz żył zdrowo i duchowo 
dojrzale, a wtedy, gdy przyjdzie śmierć, zastanie cię przygotowanego do podróży do duchowego 
domu. 
26 Kto mógłby się jeszcze zagubić lub pomylić w wejściu do domu ducha, jeśli już w tym życiu odczuł 
to w chwilach modlitwy, medytacji, snu lub zanurzenia się w Moim Prawie? 
27 Dzisiaj tak wiele pokoju i tak wiele dobra wydaje się wam nieosiągalne, a to dlatego, że widzicie 
cały zamęt, który jest wokół was, zamęt, o którym wiecie, że będzie narastał we wszystkich 
dziedzinach ludzkiego życia. lecz powiadam wam: ufajcie Mi, czuwajcie, módlcie się i bądźcie 



niestrudzonymi siewcami, aby ta burzliwa noc wydała światło nowego świtu i aby ziemia odczuła 
nowych mieszkańców, którzy obdarzą ją szlachetnymi dziełami, odnowią i odbudują wszystko, co 
głupi i bezbożni zniszczyli i zbezcześcili; powiadam wam: Ja jestem tym, który sprawi, że ujrzycie 
światło nowego świtu; Ja jestem tym, który sprawi, że ujrzycie światło nowego świtu 
28 Ludzie, w tym dniu objawiłem wam część Moich boskich planów wobec was. Dałem wam znać z 
wyprzedzeniem o tym, co należy do przyszłości i przygotowałem was do walki, która nadchodzi dla 
całej ludzkości. 
29 Zastanówcie się nad tym dobrze, a poczujecie się zachęceni, bo zaprawdę powiadam wam: 
Błogosławieni, którzy czytają w tej księdze, która wam objawia "Moje Słowo". W nim znaleźliście 
wiele nieznanych wam nauk. 
30 Chciałem być wysłuchany przez tych, którzy niczego na ziemi nie nazywają swoimi, aby mi potem 
służyć. Wybrałem cię spośród pokornych, jak zawsze szukałem moich sług wśród pokornych sercem; 
wybrałem cię spośród pokornych, jak zawsze szukałem moich sług wśród pokornych sercem Wiecie, 
że właściciele bogactw na świecie są zawsze zajęci nimi i nie pamiętają o mnie. Dałem im pewien czas 
na uwielbienie tego, co tak bardzo kochają. ale zawsze nadejdzie godzina, że usłyszą Mój głos, wezmą 
swój krzyż i pójdą za Mną; ale przedtem oczyszczą się w tyglu boleści 
31 Umiłowani uczniowie, pozostało tylko siedem lat, które będą jak siedem świtów, w których 
będziecie mogli mnie usłyszeć. Chcę, abyście w tym okresie czasu porzucili swoją niestałość i stali się 
pewni swoich kroków, abyście, gdy nadejdzie rok 1950, mogli powiedzieć do Mnie: "Panie, 
zjednoczenie między nami stało się rzeczywistością i przynosimy Ci dowody naszego uduchowienia i 
naszego braterstwa". 
32 Ten lud wie, że Ja tylko czekam na ich uduchowienie, aby Mój Głos był słyszalny w ich sumieniach, 
kiedy im powiem: ludzie, powstańcie i rozmnażajcie się jak proch ziemi. Przemierzajcie doliny, miasta, 
pustynie i morza, i szerzcie tę naukę z miłością i pokorą. Moja wszechmocna opieka będzie otwierać 
ścieżki i niweczyć granice. Moja Miłość ochroni was przed wszelkimi prześladowaniami i zasadzkami 
niegodziwości, a Ja włożę Moje Słowo na wasze usta, gdy będzie tego wymagała okazja. 
33 Wielkie, bardzo wielkie jest to dzieło, które wam powierzam, bo chcę, abyście byli mocni i wielcy 
w duchu waszym; mówię wam, że w końcu będziecie wielcy w duchu waszym; mówię wam, że w 
końcu będziecie wielcy w duchu waszym zaprawdę powiadam wam, że w sercu Ojca waszego nie ma 
miejsca na egoizm; powiadam wam, że w sercu Ojca waszego nie ma miejsca na egoizm 
34 Powierzam siedem lat ludowi, który otrzymał te błogosławione pola, aby zebrał z nich owoce 
godne mojej Boskości; powierzam siedem lat ludowi, który otrzymał te błogosławione pola, aby 
zebrał z nich owoce godne mojej Boskości 
35 Ludzie, miejcie miłosierdzie i cierpliwość dla tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki. 
Doradzajcie im z taką dobrocią, z jaką ja was poprawiłem. miłujcie się wzajemnie taką miłością, jaką 
Ja was umiłowałem, a będzie między wami zgoda. 
36 Zbliżcie się, Moja Obecność jest jak cień drzewa, Moje Słowo jest jak pieśń ptaka. przyjdźcie do 
Mnie, wy, którzy łakniecie i pragniecie sprawiedliwości, wy, którzy jesteście chorzy, wy, którzy 
jesteście ubodzy w duchu i nieświadomi, zbliżcie się do Mnie! 
37 Ja nie odrzucam cię z powodu twojego ubóstwa, ani nie gardzę tobą z powodu twojego stopnia. 
Wiem, że w każdym z was jest duch, który potrzebuje Mojego Światła, aby powstać do życia. 
38 Ja przynoszę zdrowie chorym, a nadzieję strapionym. Nikt nie odejdzie bez pociechy z powodu 
swojego cierpienia. ale kiedy osiągniecie pokój, poczujecie się przyobleczeni w tę godność, którą wam 
daję. Nie narzekajcie na świat i na jego zmienne losy i cierpienia. Pamiętajcie, że to oni doprowadzili 
was do Mnie. nie oddalajcie się też od waszych bliźnich; przeciwnie, teraz, gdy doświadczyliście, jak 
was przyjmuję i jak was obdarowuję, wyciągnijcie jeszcze bardziej rękę do nich i czyńcie 
potrzebującym to, co widzieliście, że Ja wam uczyniłem; nie bójcie się czynić bliźnim tego, co 
widzieliście, że Ja wam uczyniłem; nie bójcie się czynić bliźnim tego, co widzieliście, że Ja im 
uczyniłem 
39 Przez jednego z was, który prawdziwie praktykuje Moją naukę, będzie wielu, którzy dostąpią 
Mojej łaski 



40 Modlitwa, miłość i dobra wola to wszystko, czego potrzebujecie, aby wasza znajomość Mojej 
Instrukcji świeciła jak promienne światło pośród ciemności. Nadchodzą czasy nawiedzenia, a Ja chcę, 
aby wszyscy Moi uczniowie byli przygotowani. 
41 Tak długo, jak ludzie cieszą się pokojem lub światowych przyjemności, nie będą cię wzywać, ale 
napędzany przez smutek, będą cię szukać; być przygotowany, bo wkrótce twoja wiedza będzie 
świecić jak światło w środku ciemności Przygotujcie się, bo wkrótce smutek zostanie wylany na świat. 
Wtedy zostaniecie wezwani przez chorych, aby przynieść im Mój balsam. Wielu z waszych 
współtowarzyszy będzie prosić o wasze modlitwy i będzie pragnąć waszych instrukcji, aby znaleźć 
drogę, która doprowadzi ich do duchowego wywyższenia. 
42 Czy widzisz, jak delikatne i wielkie jest zadanie, które cię czeka? 
43 W milczeniu wyznajecie, że objawienie, które wam dałem w tym czasie, jest wielkie. jeśli będziecie 
wiedzieli, jak postępować jak Moi uczniowie, zobaczycie jeszcze większe światło w Moim dziele 
44 Formujcie ludzi pokoju i uduchowienia, usuńcie z waszych serc ostatnie resztki fanatyzmu, które są 
jeszcze w was. osiągną oczyszczenie przez odnowienie, wtedy dam znak na niebie, który będzie 
widoczny na całym świecie, oznajmiający wam, że nadszedł "dzień Pański"; znak ten zobaczą nawet 
"ślepi", którzy nie są tego świadomi; zobaczą go "ślepi", którzy nie są tego świadomi. Ten znak będzie 
widziany nawet przez "ślepego" i zrozumiany przez niewykształcony umysł. 
45 Korzystajcie z najsilniejszej broni, jaką wam powierzyłem, a mianowicie z modlitwy, i módlcie się, 
abyście nie dawali posłuchu tym, którzy próbują zgasić płomień waszej wiary. Bądźcie czujni, ludzie, 
nie pozwólcie, aby ktoś zaciemnił wasze serce i próbował sprawić, byście się zagubili na drodze. Znasz 
już Moje Prawo, to jest Droga; nigdy nie zbaczaj z niej, a nie masz się czego obawiać. 
46 Jeśli na ziemi niektórzy chcą cię skorumpować, a niektórzy modlą się za ciebie, bo myślą, że jesteś 
zagubiony, pamiętaj, że w duchowym są tacy, którzy czuwają nad każdym krokiem. Wasza Niebiańska 
Matka chroni was pod swoim płaszczem, Eliasz strzeże was z miłością duchowego pasterza, a wasi 
bracia i siostry, którzy żyją w Zaświatach i poświęcają się dobru, chronią was i doradzają wam. W ten 
sposób zwracam się do tych, którzy pośród niezdecydowania i wątpliwości stawiają pierwsze kroki, a 
mimo to często się potykają i upadają. 
47 Wkrótce wiara zapłonie w ich sercach, a kiedy to się stanie, nic i nikt nie będzie w stanie jej zgasić. 
Lecz przedtem muszę udzielić wam Mojej nauki, aby wasze serca zostały wzmocnione, a duch wasz 
coraz bardziej odwracał się od bezużyteczności. W ten sposób będziesz się stopniowo rozwijać w 
górę. Wtedy odczujesz, jak ugaszone zostało pragnienie prawdy i miłości, które mi dajesz, tak że 
pełen sił i odwagi pójdziesz wypełniać swoje zadanie. 
48 Przygotowuję cię z nieskończoną miłością, bo Moje pouczenia przez tych głosicieli nie trwają 
wiecznie. Wkrótce nie będziecie już słyszeć tego słowa, a jednak musicie być silni w walce, która 
nadejdzie, gdy Moje słowo nie będzie już przekazywane w tej formie. 
49 Co zrobisz, jeśli nie zrozumiałeś nauki Mistrza? Jak będziesz w stanie bronić swojej wiary, jeśli nie 
nauczyłeś się broni, która może pomóc ci się bronić? Zastanówcie się nad tymi słowami, bo wielu 
znowu padnie na kolana przed bożkami, bo nie wiedzieli, jak korzystać z Mojej nauki. 
50 Ludzie, nie bądźcie głusi na Mój głos i nie interpretujcie błędnie Moich dzieł. Powiedziałem ci, abyś 
to ujawnił ze szczerością, z jaką ci to powierzyłem. słuchajcie głosu mego, abyście słysząc głos 
nieprzyjaciół waszych, mogli się wyzwolić z ich sideł i sideł. 
51 Do tej pory patrzyłaś na życie i ludzi powierzchownie. Lecz teraz ukazuję wam znaczenie i istotę 
wszystkich nauk, które ujawniłem wam w Trzech Czasach, abyście mieli pełną wiedzę o tym, kim 
jesteście, i abyście mogli przyjąć swoje przeznaczenie, tak jak Chrystus przyjął swój krzyż, i abyście 
mogli kochać bliźniego w Stwórcy. Wszystko to ujawnia i pokazuje wam Moją Naukę. Teraz mówię 
wam, że ten, który został przeze Mnie naznaczony, nie powinien czuć się lepszy od tego, który nie 
otrzymał naznaczenia, gdyż wielu z nich da wam dowody uduchowienia i tego, że posiadają dary 
duchowe tak wielkie jak wasze. 
52 Jest to czas, kiedy w nieskończoności rozlega się Niebiański Dzwon, wzywający ludzi do 
zgromadzenia, zapraszający ich do kontemplacji i modlitwy. Jego echo rozbrzmiewa nieustannie na 
dnie każdego serca, gdyż jest to Trzeci Czas, kiedy Eliasz, jako Mój posłaniec, od jednego krańca 
świata do drugiego, wzywa dusze do stawienia się na sąd. będziecie wśród tych, którzy w tej Godzinie 
będą Mnie szukać za pomocą ducha, a nie za pomocą rzeźb i obrazów wykonanych rękami ludzi, 



abym mógł powiedzieć, że jesteście wśród tych, którzy przestrzegali Mojego Prawa, gdyż w tym 
samym, które dałem wam na górze Synaj, pouczyłem was, że abyście mogli Mnie czcić, nie 
powinniście mieć przed oczami żadnego obrazu przedstawiającego Moją Boskość. 
53 Skoro od tamtego czasu nakazałem wam oddawać mi duchową cześć, to słuszne i właściwe jest, 
abyście ofiarowali mi ją teraz, o ludzie, który chwilowo traci nadzieję na osiągnięcie całkowitej 
odnowy i uduchowienia. Rozpoznajcie jak przedłużyłem wasze istnienie i jak pozwoliłem wam przejść 
przez drogę odnowy i ewolucji, żebyście w waszych krokach i w waszej ciągłej wędrówce zostawili za 
sobą każdą niedoskonałość i każde zanieczyszczenie. Czy nie byłeś już świadkiem, jak wody, zmącone 
przez błoto, w końcu stają się jasne w ich szybkim kursie? Zaprawdę, powiadam wam, to samo stanie 
się z duszą waszą. 
54 Ja jestem Panem życia i tego, co stworzone. Dlatego mówię wam, że jestem jedynym, który zna 
tajemnicę, wieczność i przeznaczenie wszystkich istot. 
55 Gdyby ludzkość nie trzymała się uparcie swojej niewiedzy, jej egzystencja na ziemi byłaby inna. Ale 
ludzie sprzeciwiają się Moim Przykazaniom, przeklinają swój los i zamiast współpracować ze Mną w 
Moim Dziele, szukają sposobu na obejście Moich Praw, aby narzucić swoją wolę. Mówię wam też, że 
gdyby ludzie uważnie obserwowali każde swoje działanie, zauważyliby, jak buntują się przeciwko 
mnie na każdym kroku. 
56 Gdy obsypuję ludzi Moją dobrą wolą, stają się samolubni; gdy pozwalam im cieszyć się 
przyjemnościami, dochodzą do rozpusty; gdy sprawdzam ich siły, by hartować ich dusze, buntują się; 
a gdy pozwalam, by kielich goryczy dotarł do ich ust, by ich oczyścić, przeklinają życie i czują, że tracą 
wiarę. Kiedy kładę na ich barki ciężar licznej rodziny, rozpaczają, a kiedy zabieram z ziemi jednego z 
ich krewnych, oskarżają Mnie o niesprawiedliwość. 
57 Nigdy się nie zgadzacie, nigdy nie słyszę, abyście błogosławili Moje Imię w waszych próbach, ani 
nie jestem świadkiem, jak próbujecie współpracować w Moim Dziele Stworzenia. 
58 Czy nie pamiętasz przykładów, które ci dałem w Jezusie, kiedy poświęcił to życie na uwielbienie 
swego Ojca? 
59 Jezus nie miał nic na ziemi, a jednak nigdy nie narzekał z powodu swojego ubóstwa. Musiał 
opuścić swoją matkę i swoją ojczyznę, wyrzekając się wszystkiego z miłości do Tego, który Go posłał. 
Jego praca była bardzo trudna, a Jego droga bolesna do końca, ale nigdy się nie zbuntował. Był 
prześladowany i wyśmiewany, potępiony i w końcu zabity, ale z Jego serca, z Jego ust, a nawet z Jego 
oczu płynęło tylko błogosławieństwo, przebaczenie i pocieszenie dla tych, którzy Go kochali, a także 
dla tych, którzy Go obrażali. 
60 Ale nie tylko mnie można brać za przykład godny naśladowania. Pamiętaj posłuszeństwo 
Abrahama, gdy jego Pan zażądał od niego życia jego syna, cierpliwość Hioba, który błogosławił mnie 
w każdym z jego wizyt, i jak te przykłady są wiele innych, które przyszły do Ciebie poprzez zapis 
historyczny. 
61 Niekiedy dziwisz się, gdy widzisz chorego dźwigającego cierpliwie swój krzyż, niewidomego lub 
sparaliżowanego błogosławiącego Moją Wolę. przy innych okazjach nie możecie pojąć oddania ojca, 
który właśnie stracił syna, którego bardzo kochał; zmaterializowani ludzie tego czasu, tak dalecy od 
Prawdy, nie mogą zrozumieć tego oddania, tej cierpliwości i tego szacunku dla rad Bożych; to ja 
jestem tym, który dał wam te piękne przykłady oddania ojca, który stracił syna, syna, którego bardzo 
kochał. To Ja stawiam przed wami te piękne przykłady pokory, posłuszeństwa Mojej Woli i duchowej 
dojrzałości, abyście mieli wzory do naśladowania w waszych próbach; mówię wam, że kiedy ludzkość 
tego czasu będzie tak daleka od Prawdy, nie będzie w stanie zrozumieć tego oddania, tej cierpliwości 
i tej czci dla rad Bożych. 
62 Mówię wam, jeśli ta ludzkość uczyni we wszystkim to, co jest Moją Wolą, nie zazna więcej bólu na 
ziemi, bo Mój Pokój będzie w jej duchu. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 



Instrukcja 118  
 
1 "Pozwólcie małym dzieciom przychodzić do Mnie", mówię wam na nowo. Nie myślcie, że nie mogą 
mnie przyjąć, bo są małe w waszych oczach. 
2 Niezależnie od tego, jak wiele winy i splugawienia ma w sobie dusza, tak długo, jak żyje w 
niemowlęctwie, ma udział w czystości i niewinności swojej fizycznej powłoki. To właśnie w tym 
okresie dusza potrzebuje wszelkiego rodzaju pomocy, aby nie zboczyć z właściwej drogi. 
3 Reinkarnacja jest możliwością, którą Bóg, w swojej miłującej sprawiedliwości, oferuje duszy, aby 
mogła odzyskać swoją czystość i powrócić na właściwą drogę. W ten sposób może wykorzystać 
doświadczenie zdobyte podczas pielgrzymki. 
4 Kiedy patrzysz na dzieci, zrób to z szacunkiem, bo nie wiesz, co dusza jest ukryte w nich. Ale to, 
czego możecie być pewni, to fakt, że każda z tych małych istot ma za sobą przeszłość, która 
reprezentuje długą historię, wielkie życie rozwoju. 
5 Dopóki dusza przeżywa niemowlęctwo swego cielesnego wzrostu, potrzebuje pomocy starszych, 
ponieważ jej ciało jest jeszcze zbyt słabe, by ją podtrzymać. Potrzebuje czułości, aby serce nie 
stwardniało, i podobnie potrzebuje przykładów i nauk, aby wychowywać i zachęcać, aż nadejdzie 
godzina, kiedy będzie mogło się ujawnić. 
6 Każda dusza przynosi na świat swoje przesłanie i aby mogła je wyrazić, konieczne jest, aby wszystko 
w jej otoczeniu było dla niej przychylne. Kiedy dusza, po długiej drodze rozwoju, pełnej zmagań i 
prób, aby osiągnąć swoją doskonałość, widzi wreszcie, że jest wolna od plam, trudów i niewiedzy, a w 
jej wnętrzu jest tylko światło, coraz bardziej przypomina czystość dzieci. 
7 Dziecko intuicyjnie wie, że nie jest w stanie samo o siebie zadbać i dlatego pokłada całą swoją 
ufność w rodzicach. Nie boi się niczego, dopóki jest u ich boku. Oczekuje tylko dobra i wie, że niczego 
nie będzie mu brakować. Później odkrywa, że w nich jest źródło wiedzy, czułości i życia, dlatego w ich 
towarzystwie doznaje błogości. 
8 Kiedy mężczyźni będą mieli to uczucie? Kiedy oni będą ze mną? Kiedy dusza człowieka osiągnie tę 
wiarę, tę czystość i tę ufność, którą posiada dziecko w swej niewinności? 
9 Zaprawdę powiadam wam, że gdy to się stanie, usłyszycie znowu Moje kochające Słowo, które 
mówi do was: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, bo do nich należy Królestwo Niebieskie." 
10 Dawno temu powiedziano wam: Czcij ojca swego i matkę swoją, a najlepszym sposobem uczczenia 
ich jest życie prawe i cnotliwe. 
11 Czy jest konieczne, abym przypomniał wam o waszych obowiązkach na ziemi w tym czasie? Twoje 
serce mówi do Mnie: nie, Panie, przemów do nas teraz z życia duchowego. a jednak widzę, że ludzie 
nie przyłożyli się do czczenia swoich rodziców. a jeśli nie wypełnili pierwszych przykazań - jakże będą 
mogli wypełnić Moje nowe nauki? 
12 Na fundamentach Prawa buduję, światłem Mojej Nauki, której was nauczałem w Drugiej Erze, 
mury Sanktuarium, a teraz Moim nowym Słowem dopełniam budowy Świątyni Duchowej 
13 Muszę wam powiedzieć, że wasze fundamenty są jeszcze słabe, ponieważ nie żyjecie w harmonii z 
Prawami Pierwszej Ery, ponieważ tylko na prawdziwej moralności i oczyszczonej cnocie będziecie 
mogli zbudować swoją wewnętrzną Świątynię. 
14 Moje pytanie jest następujące: Jak moglibyście czcić Ojca Niebieskiego, gdybyście najpierw nie 
uczcili swoich rodziców na ziemi? Jak można spróbować uznać ludzkość jako swoich braci i sióstr, jeśli 
nie najpierw kochać swoją rodzinę, która składa się z rodziców, braci i sióstr, męża lub żony, i dzieci? 
15 Dlatego chciałem, żebyście połączyli Prawo Pierwszej Ery z nauką, którą dałem wam przez Jezusa, 
jak i z objawieniami obecnego czasu, ponieważ w ten sposób będziecie mieli całą wiedzę i narzędzia, 
by podążać Duchową Drogą, która prowadzi do Wiecznego Światła. 
16 Jeśli nie praktykujesz cnoty w swoim życiu, a mimo to z dumą wskazujesz na swoje wypełnianie 
Prawa, mówię ci, że działasz niesumiennie i wypaczasz Prawdę. 
17 Uczeń mój musi być czystego serca na ziemi, aby potem był taki w duchowym. 
18 Czcijcie swoim życiem tych, którzy dali wam istnienie zgodnie z Moją Wolą, a jutro wasze dzieci 
będą was czcić. Chwalcie Mnie nie tylko duchowymi uczynkami, nie, wasze ludzkie uczynki również 
chwalą Mojego Ducha. 



19 Jest to czas, kiedy wielu ludzi, będąc świadkami wielkich nieszczęść zbierających się nad 
ludzkością, woła; "to ręka Boga karze ludzkość poprzez ból". Jednak mówię wam, że jest to błędny 
sposób myślenia o Mojej Sprawiedliwości. 
20 Kiedy zrozumiecie, że ból istnieje tylko w wyniku waszych grzechów i że to sam człowiek potępia i 
karze? 
21 Powinieneś zrozumieć, że kiedy pozwalam, aby ból uderzył w twoje serce, daję ci najdobitniejszy 
dowód, że grzech jest największą przeszkodą, abyś mógł zobaczyć światło i cieszyć się pokojem 
Ducha. 
22 Wielu wierzy, że Mnie kocha i Mi służy, ale kiedy dotyka ich cierpienie, pytają siebie z 
przerażeniem: "jak to jest, że choć kocham Ojca mego, On pozwala mi pić ten kielich cierpienia?". - 
Nie uświadomili sobie, że nie tylko Mnie nie kochają, ale że pozwolili, aby ich namiętności i ich pogoń 
za ziemskimi sprawami stały się dla nich kultem, któremu dają pierwszeństwo, nie uświadamiając 
sobie, jaką cześć powinni Mi oddawać. 
23 Gdyby ludzie oddawali hołd prawdzie, miłości, sprawiedliwości i dobroci, które są atrybutami 
Mojego Ducha, czy myślicie, że ból, wojna, głód, zamieszanie i śmierć mogłyby nadal istnieć na 
świecie? Zaprawdę powiadam wam, żadna z tych rzeczy nie istniałaby w waszym życiu, a zamiast tego 
byłby pokój, zdrowie duszy i ciała, odwaga do życia i dobre samopoczucie. 
24 Pamiętajcie, że powiedziano wam w Prawie: "Nie będziesz miał innych bogów poza Mną". Istnieje 
jednak wielu bogów, których ludzka ambicja stworzyła, by oddawać im cześć, składać hołd, a nawet 
poświęcać życie. 
25 Zrozumcie, że Moje Prawo nie jest przestarzałe i że, nie będąc tego świadomi, przemawia do was 
nieustannie przez sumienie, a jednak ludzie nadal są poganami i bałwochwalcami. Kochają swoje 
ciała, schlebiać ich próżności, i pobłażać swoim słabościom, kochają skarby ziemi, do których 
poświęcają swój pokój i swoją przyszłość duchową. Składają oni hołd ciału, dochodząc niekiedy do 
zwyrodnienia, a nawet znajdując śmierć w pożądaniu przyjemności. 
26 Przekonajcie się sami, że bardziej umiłowaliście rzeczy tego świata niż Ojca waszego. kiedy 
poświęciliście się dla Mnie, miłując Mnie w bliźnim i służąc Mi? Kiedy poświęcasz swój sen lub 
narażasz swoje zdrowie, aby nieść pomoc i ulgę w cierpieniach, które dotykają twoich bliźnich? A 
kiedy ty poszedłeś na bliską śmierć dla jednego z tych wzniosłych ideałów, które inspiruje Moja 
nauka? Zobaczcie, że cześć, którą czynicie z życiem materialnym, przychodzi przed czcią życia 
duchowego dla was. Dlatego właśnie powiedziałem wam, że macie innych bogów, którym oddajecie 
cześć i służycie bardziej niż prawdziwemu Bogu. 
27 Jak będziecie mogli poznać na ziemi życie, które zawiera w sobie sprawiedliwość i jak będziecie 
mogli odczuć na waszej duszy boski płaszcz Mojego Pokoju? co będziesz w stanie zrobić, aby nie czuć 
więcej bólu, jeśli to jest jedyna rzecz, którą fałszywi bogowie, których stworzyłeś i kochasz od czasów 
dawno minionych do chwili obecnej, mogą ci zaoferować? 
28 Kochajcie Mnie bardziej niż wszystko, co zostało stworzone, bo jeśli Mnie kochacie, będziecie 
umieli dać wszystkim istotom ich właściwe i prawdziwe miejsce. 
29 Zamęt, który panuje na świecie w tym czasie, jest bardzo wielki; ale duch ludzkości jest 
przygotowany i wystarczy Moje wezwanie, aby skłonić ich do ponownego zwrócenia oczu ku Mojemu 
Prawu. 
30 Zbliża się czas, kiedy światło Mojego Ducha dotrze do serc i sprawi, że poczują i zrozumieją to, 
czego do tej pory nie rozumieli. 
31 Umiłowani uczniowie, okazujecie Mi waszego ducha spragnionego Prawdy i dlatego zapraszam 
was, abyście przyszli do tego źródła, aby pić, aż ugasicie wasze pragnienie. przeniknijcie do sedna 
Mojego Słowa; pamiętajcie, że Ja materializuję się tylko do pewnej granicy, a potem do was należy 
wyciągnięcie właściwych wniosków przez dokładne zbadanie wszystkiego, co usłyszeliście. Módlcie 
się i pytajcie Mnie w waszej modlitwie, a wtedy doświadczycie, jak przy każdym przejawie 
otrzymujecie iskrę Mojego światła. Nie oczekujcie, że w jednej chwili otrzymacie całą prawdę. 
Bądźcie świadomi, że są dusze, które od dawna szukają Prawdy, badają i próbują przeniknąć 
wszystkie tajemnice, a jednak nie osiągnęły upragnionego celu. 
32 Chrystus nauczył was tej drogi, gdy powiedział: "Miłujcie się wzajemnie". Ale do dzisiaj nie 
zdawaliście sobie sprawy z zakresu tego wzniosłego przykazania. Zaprawdę powiadam wam, całe 



życie ludzkie uległoby przemianie, gdybyście żyli według tej najwyższej zasady, bo tylko miłość będzie 
w stanie wyjawić wam tajemną radę Bożą, gdyż w niej tkwi źródło życia. Szukajcie prawdy z zapałem, 
szukajcie sensu życia, kochajcie, umacniajcie się w dobroci, a zobaczycie, jak stopniowo wszystko, co 
było fałszywe, nieuczciwe i niedoskonałe, zniknie z waszego jestestwa. Bądźcie codziennie bardziej 
otwarci na światło Boskiej Łaski, wtedy będziecie mogli pytać waszego Pana o wszystko, co chcecie 
wiedzieć, o wszystko, czego potrzebuje wasz duch, by dotrzeć do najwyższej prawdy. 
33 Pracujcie na ziemi z większym oddaniem i poświęcajcie się z wiernością waszym obowiązkom. 
Zawsze dążcie do rozwoju waszej duszy, aby wasze życie materialne nie było jałowe. 
34 Módlcie się prostą modlitwą, która pochodzi z najczystszego serca, i badajcie swoje uczynki z 
pomocą sumienia. Wtedy będziecie się cieszyć Moją obecnością. 
35 W tym zjednoczeniu Ducha otrzymacie strumienie światła, aby lepiej zrozumieć życie. Nie 
zabraknie Ci inspiracji, która poprowadzi Cię do stawania się coraz lepszym. W tych chwilach obudzą 
się moce i dary ducha, a wy będziecie mogli wypełniać różne misje, które wam powierzyłem. 
36 Intuicja, która jest duchową wizją, przeczuciem i proroctwem, oczyszcza umysł i sprawia, że serce 
bije szybciej w obliczu wiadomości i głosów, które otrzymuje z nieskończoności. 
37 Gdy ludzie nauczą się rozmawiać z Moim Duchem, nie potrzebują już konsultować się ani sięgać 
po książki. Dziś nadal pytają tych, którym wierzą, aby wiedzieć więcej, lub są w poszukiwaniu pism i 
książek w pragnieniu znalezienia prawdy. 
38 Błogosławiony ten, kto chętnie słucha Mojego Słowa i nie chce opuścić ani jednej z Moich nauk, bo 
uda mu się uformować w swoim duchu księgę, która będzie jego najlepszym dziedzictwem w tym 
czasie. 
39 Moje Słowo jest zmartwychwstaniem i życiem dla duszy, która lęka się i ginie na wzburzonym 
morzu namiętności. Dlatego ten, kto otrzymał go w swoim sercu i smakował jego istota będzie żył 
wiecznie. A jego największym pragnieniem będzie objawienie tego samego swoim bliźnim, tak aby 
wszyscy mogli się tym karmić i osiągnąć życie wieczne. 
40 Błogosławię tych, którzy głoszą Moje przyjście w Trzeciej Erze i prawdziwie wykonują swoje 
zadanie, bo ich nasienie zakwitnie w krótkim czasie. lecz biada tym, którzy nadużywają Mojego 
Imienia lub Moich pouczeń, aby zaskoczyć łatwowiernych, nazywając siebie wysłannikami Boga lub 
zajmując Moje miejsce, aby im służyć; albowiem będą oni obnażeni i oddani pod sąd. Po drodze 
odkryją, że ludzie się przebudzili i zażądają od nich dowodów, które usprawiedliwią wszystko, co 
głoszą. 
41 Jestem "Słowem", które przemawia do waszego ducha. Jestem Mistrzem, który po raz kolejny 
znajduje się w otoczeniu uczniów. Podczas gdy niektórzy z nich modlą się i zdobywają zasługi, aby 
czuć się czystymi i godnymi bycia ze Mną, inni wypaczają i dewaluują Moją naukę. Mówię wam, że 
każdy z nich będzie odpowiadał przede Mną za naukę, której im wszystkim udzieliłem. obecne 
pokolenie, z powodu swego materializmu, nie pojmie znaczenia tego objawienia, a to nowe 
pokolenia, gdy zjednoczę się z nimi z ducha na ducha, poznają treść tej Księgi Mądrości, którą 
zostawiłem wam jako dziedzictwo w tej Trzeciej Erze 
42 Ludzie oczekują znaków Mojego poselstwa. Pozwolę, aby ta nauka została przetłumaczona i 
zabrana do innych krajów, aby stała się znana. Ilu ludzi czeka na to, nie wiedząc, że obecnie udzielam 
i dyktuję niezliczone nauki, z których zostanie skompilowana książka zawierająca Moje przesłanie. 
43 Moje Słowo wylało się na was obficie jak strumień krystalicznie czystej wody, która oczyszcza i 
ożywia wszystko na swej drodze. 
44 Jeśli się przygotujecie, będziecie silni i będziecie mieli duchową władzę, jaką mieli Moi wybrani w 
minionych czasach. Będziesz szanowany przez niektórych i obawiał się przez innych, bo ponieważ 
nosisz prawdę w swoim duchu, będziesz ujawniać fałsz, kłamstwa i hipokryzji, gdziekolwiek są. 
45 Wielu ludzi, gdy dowiedzą się, że posiadasz Moje objawienia, przyjdą do ciebie z ciekawości, inni 
odrzucą cię, a jeszcze inni będą chcieli cię zniszczyć. We wszystkich przypadkach powinniście 
ograniczyć się do wypełnienia waszego zadania, jakim jest dawanie świadectwa. Wtedy zobaczycie, 
że ci sami, którzy wyśmiewali się z was lub zamierzali was zabić, zostaną poruszeni waszymi słowami, 
rzucą broń daleko od siebie i dołączą do was na waszej drodze. 
46 Zbliża się wielki konflikt; po chaosie na świecie zapanuje pokój. Człowiek musi opróżnić ten kielich, 
aby mógł nauczyć się doceniać i dążyć do pokoju i cnót ducha. Konieczne jest, aby cierpiał trudności, 



aby mógł być wstrząśnięty i oczyszczony; a kiedy ciężar jego winy staje się dla niego nie do zniesienia, 
czuje palące pragnienie, aby pokój, który tak długo wypędził ze swego serca, powrócił do jego duszy, 
za co ofiaruje pełną skruchę. 
47 Mówię wam, że ten pokój przyjdzie i że będzie on strzeżony i zachowany w sercach ludzi przez 
długi czas. 
48 Ta ziemia będzie żyznym polem, na którym zakwitnie i wyda owoc Moje nasienie, bo już teraz 
serce człowieka jest spragnione miłości i spragnione prawdy; jest też zmęczone próżnymi słowami i 
naukami bez miłości. Dlatego człowiek w końcu poczuł, że musi być pouczony przez prawdziwego 
Mistrza, który objawi mu życie duchowe i przygotuje go do wyższej egzystencji. Moje Prawo, stale 
obecne w życiu ludzi, zostało przez nich zapomniane i dlatego ludzkość zmierza ku chaosowi; dlatego 
serce ludzkie jest puste i ubogie w duchu. 
49 Dlatego zapraszam was wszystkich, abyście powrócili na prawdziwą drogę. Mój Pokój jest gotowy 
przyjść do was i bądźcie pewni, że wraz z nim cnoty rozkwitną na nowo w duszach ludzi. Po egoizmie, 
w którym żyli ludzie, powróci do nich miłosierdzie i będą starali się zrozumieć tego, który potrzebuje 
pomocy, i dać mu pokój i pocieszenie, którego przez długi czas nie umieli dać. Wtedy doświadczą 
radości, jaką odczuwa ten, kto kocha swoich bliźnich jak braci i siostry. Kiedy pojawią się ci dobrzy 
siewcy miłosierdzia? Powiedziałem wam, że przez wzgląd na sprawiedliwego człowieka, ten świat 
może być zbawiony. 
50 Zastanówcie się: gdybyście wszyscy starali się być sprawiedliwi i dobrzy, ta dolina łez wkrótce 
przemieniłaby się w świat wysokiej duchowości. 
51 Wy, ludzie, pracujcie bez znużenia. Nauczajcie, czyńcie dzieła, które inspirują przemianę, a 
ponieważ zostaliście wskrzeszeni do nowego życia, módlcie się za tych, którzy myślą, że żyją, ale 
umarli dla wiary i nadziei. Wy, którzy jesteście teraz silni i zdrowi, módlcie się za tych, którzy są 
chorzy. Módlcie się za tych, którzy się nie modlą i zachęcajcie tych, którzy przechodzą przez wielkie 
próby. Wspieraj słabych i przynieś pokój narodom pogrążonym w wojnie. Pomóż tym wszystkim 
duszom, które opuściły swoje ciała na polach bitew, powstać i wejść w życie duchowe, świadome 
stanu, w jakim się znajdują i kroku, jaki zrobiły. Módlcie się za wszystkich, wasza misja nie ogranicza 
się do robienia tego tylko dla tych, których kochacie i wiecie, że są waszymi bliskimi, ale dla 
wszystkich, którzy żyją na tym świecie i w innych światach. Czyńcie to, uczniowie, bo wasza misja 
duchowa jest powszechna, gdyż nie wyznaczyłem wam żadnych granic, abyście się wzajemnie 
miłowali, lecz zawsze mówiłem wam: "Miłujcie się wzajemnie". 
52 Aby pomóc wam w tym zadaniu, Światło Mojego Ducha zstąpiło, aby pieścić was, o maluczcy, 
którzy pilnie staraliście się ofiarować potrzebującym spokojne miejsce, gdzie mogliby usłyszeć Mój 
Głos, który jest balsamem, światłem i pokojem. 
53 Ubogie i pokorne jest miejsce spotkania, ponieważ nauczyliście się, że to nie jest świątynia. 
Zamiast tego zadajecie sobie trud, aby nadać czystość waszej duszy, o której już wiecie, że jest Moją 
prawdziwą świątynią. 
54 Te miejsca spotkań są jak drzewa na rozległych drogach waszego życia, są jak palmy na pustyni, 
miejsca odpoczynku, które dają odpoczynek i cień wędrowcom. 
55 Och, gdyby tylko każda prowincja miała jedno z tych drzew, gdzie ludzie mogliby usłyszeć bicie 
moich "słowików"! Ale twoje tempo było powolne, a twoja praca skąpa. Dlatego jest wiele regionów 
bez drzew i wielu wędrowców, którzy nie znajdują oazy, cienia, schronienia ani ptasich treli. 
56 Ponieważ masz pociechę Mojej Obecności przez to Słowo, zdobywaj zasługi, aby twoje drzewo 
rosło, a jego cień się powiększał, gdyż liczba wędrowców bardzo się zwiększy, spowodowana 
świadectwem tych, którzy znaleźli tu pokój swojej duszy. 
57 Pracujcie wszyscy zjednoczeni i wykonujcie pracę, którą wam powierzyłem. Ale czuwajcie i 
módlcie się, abyście nie wpadli* w pokusę, bo wtedy sami zniszczylibyście swoje dzieło. 
* "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie". Jest to korekta tłumaczenia Lutra, które 
w Ewangelii Marka 14:38 brzmi: "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie". Również 
prośba zawarta w Modlitwie Pańskiej: "I nie wódź nas na pokuszenie" nie jest poprawnie 
przetłumaczona, ponieważ Bóg nas nie kusi. (Jakub 1:3)  
Dlatego nie musimy prosić Go, aby nie wodzić nas na pokuszenie, ale że On nas chronić i tak 
prowadzić nas, że nie może spaść w godzinie pokuszenia. (Objawienie 3:10) 



58 Wy pytacie Mnie w waszych sercach, jaka jest natura pokus, w które możecie wpaść, na co Ja 
odpowiadam, że tymi pokusami są próżność, fanatyzm lub materializm. 
59 Teraz dziwisz się, że tak do ciebie mówię, bo myślisz, że to niemożliwe, aby popaść w czyny tak 
niegodne Mojego ucznia. 
60 Gdybyście wiedzieli, ilu z was, którzy przyszliście tu pełni łagodności i płakaliście za każdym razem, 
gdy popełniliście najmniejsze wykroczenie, i którzy przy każdej modlitwie przysięgaliście mi miłość, 
ale potem zamieniliście pokorę w arogancję, a czynną miłość w egoizm 
61 Znam was lepiej, niż wy sami siebie znacie, i konieczne jest, abym tak do was mówił, abyście żyli 
czujnie. 
62 Powierzam wam wszystkim zadanie budowania duchowego sanktuarium, które będzie Moją 
prawdziwą świątynią, ołtarzem niewidzialnym dla ludzkiego spojrzenia, ale który będzie miał moc 
prawdziwego ołtarza. Jego obecność będzie odczuwalna poprzez to, czym będziecie promieniować na 
waszych bliźnich. 
63 To jest świątynia, której budowę wam powierzam, bo wiem, że w jej łonie znajdziecie pokój, życie i 
światło Ducha. 
64 Jeśli zjednoczycie się w prawdziwym braterstwie, podążając za Moimi wskazówkami, wytrwale 
trwając w pokorze, wierze i miłości, uważając, by nie popaść w stagnację, lecz codziennie dążąc do 
większej duchowości, nie wątpcie, że wkrótce zobaczycie, że wasza misja została wypełniona, a wasze 
dzieło ukończone. 
65 Zwalczajcie wszystkie nasiona rozłamu, fałszu, oszustwa lub materializmu, które mogą 
wykiełkować pośród was, bo jeśli będziecie niedbali, chwasty będą się mnożyć i nadal rosnąć, w 
końcu zarastając ściany waszej świątyni. 
66 Nie czekajcie, aż rezultat waszej pracy będzie przypominał to, co stało się z ludźmi, którzy 
zbudowali wieżę Babel. Starajcie się, aby na końcu bitwy wszystko było radością i pokojem w waszych 
duszach, ale uważajcie, aby w ostatniej chwili nie powstał zamęt i ból. 
67 Błogosławiony, kto stara się być w pokoju ze swoim sumieniem. 
68 Błogosławiony, który sieje ziarno pokoju na swojej drodze. 
69 Wy, którzy przychodzicie, aby usłyszeć Moje słodkie słowa, witajcie. 
70 Przychodźcie do Mnie, ilekroć jesteście przygnębieni cierpieniem lub brakiem wiary, bo Ja jestem 
Światłością, która przywróci wam spokój ducha. 
71 Gdy będziecie z dala od tych miejsc zgromadzeń, usłyszycie mnie w swoim sumieniu, które wskaże 
wam drogę. 
72 Kiedy ludzkość przechodzi przez okres duchowego zamętu, jasność Mojego Słowa przychodzi, aby 
ją oświecić, ponieważ jest ona w stanie zrozumieć wyższe życie. 
73 Wszyscy jesteście świadkami tego, że w tych chwilach nauka wykorzystuje cały swój czas i intelekt, 
aby odkryć w naturze odpowiedź na wiele ludzkich pytań. A natura odpowiada na wezwanie 
człowieka, dając świadectwo swemu Stwórcy, który jest niewyczerpanym źródłem mądrości i miłości, 
ale także sprawiedliwości. Człowiek jednak nie budzi się do prawdy i nadal obciąża się, jak gdyby 
wyrokiem, ciężkim brzemieniem swojego materializmu. 
74 Jest to strach człowieka przed zrobieniem kroku naprzód w kierunku ewolucji, kroku naprzód, 
ponieważ jest on przyzwyczajony do pozostawania w tradycjach, które pozostawili mu jego 
przodkowie. 
75 Człowiek boi się myśleć i wierzyć za siebie; woli poddać się tradycji innych, pozbawiając się w ten 
sposób wolności poznania Mnie. Z tego powodu żył on w zacofaniu. 
76 Lecz teraz nadszedł dla ludzkości czas światłości, przez który człowiek zdobywa samowolę. 
77 Jeśli ludzkość była świadkiem rozwoju nauki i widziała odkrycia, w które wcześniej by nie 
uwierzyła, to dlaczego opiera się wierze w rozwój ducha? Dlaczego usztywnia się na coś, co ją 
zatrzymuje i czyni bezwładną? Dlaczego nie otworzyła się na życie wieczne. 
78 Porównajcie jak moje objawienia w obecnym czasie odpowiadają waszemu rozwojowi 
materialnemu, tak żebyście nigdy nie potępiali ich w błędzie. 
79 Niech człowiek nie wyobraża sobie nic ze swojej materialnej pracy i nauki, bo nie wie, że bez 
Mojego objawienia i bez Mojego wpływu lub pomocy istot duchowych, które inspirują was z Poza, nic 
nie mogłoby zostać odkryte. 



80 Człowiek jest częścią Stworzenia, ma zadanie do spełnienia, jak wszystkie stworzenia Stwórcy; 
ponadto został obdarzony wyższą inteligencją i własną wolą, aby własnym wysiłkiem mógł osiągnąć 
rozwój i doskonałość ducha, który jest najwyższą wartością jego istnienia. 
81 Za pomocą ducha człowiek może pojąć swego Stwórcę, zrozumieć Jego dobrodziejstwa, jak 
również podziwiać Jego mądrość. 
82 Gdybyście zamiast stać się próżnymi nad waszą ziemską wiedzą, uczynili wszystkie Moje dzieła 
waszymi własnymi, nie byłoby dla was żadnych tajemnic. Wtedy rozpoznacie się jako bracia i 
będziecie się wzajemnie miłować, jak was pouczam w każdym z Moich dzieł. Mielibyście dobroć, 
miłość, miłosierdzie, a przede wszystkim jedność. 
83 Jakże jesteście mali, jeśli uważacie się za wszechmocnych i wielkich, a zatem nie chcecie wyznać, 
że ponad waszą mocą i nauką jest Ten, który naprawdę wszystko wie i wszystko może! 
84 Biedne istoty ludzkie, jeśli zadowalają się byciem materią i tylko materią, to dlaczego podlegają 
tylko prawu natury, które rządzi istotami śmiertelnymi i przemijającymi, które rodzą się, rosną i 
umierają! 
85 Kiedy wyrwiecie się z tego stanu materializmu, w którym się znajdujecie? Musicie podjąć wysiłek, 
aby spojrzeć poza niebo, które sobie wyobraziliście, na miejsce wieczności, które jest dla was 
przeznaczone. 
86 Nie czekaj na innych, aby rozpocząć drogę do Mnie; przyjdź, zbadaj Tajemnicę, a On powie ci, co 
masz robić; powie ci, jakie zadanie masz do wykonania. 
87 Zapraszam cię, abyś zbliżyła się do Mnie; ale w tym celu nie jest konieczne porzucenie ani 
obowiązków, ani zdrowych pokrzepień ludzkiego życia. 
88 Uczniowie, przyszliście na ziemię w czasie, gdy całe życie ludzkie poddane jest panowaniu nauki 
ludzkiej; mimo wielkiego materializmu, światło, które oświeca wasze wnętrze, pozwoli wam 
zrozumieć, co macie czynić. W ten sposób rozwiniecie swoje dary, ponieważ nic nie może się 
zawiesić, wszystko musi postępować w harmonii. 
89 Nie daję wam Mojej nauki tylko jako moralnego oparcia dla waszych namiętności, lecz dzięki niej 
możecie wznieść się na większe wyżyny waszej duchowej doskonałości. 
90 Oprawą dla waszych namiętności musi być wasze sumienie. 
91 Nie przychodzę, aby założyć nową religię wśród was, ani ta nauka zaprzecza istniejących religii. 
92 Jest to przesłanie Boskiej Miłości dla wszystkich, wezwanie do wszystkich istot duchowych. 
Kto zrozumie Boski zamiar i wypełnia moje przykazania, ten czuje się prowadzony do postępu i do 
wyższego rozwoju swego ducha. 
94 Zrozumcie, że dopóki świat nie wejdzie na drogę duchowości, pokój będzie daleki od 
urzeczywistnienia. 
95 Ja, w Jezusie, nauczałem prawa najwyższych i najczystszych uczuć. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
przemieńcie się w Moich umiłowanych uczniów, a Ja was nauczę żyć w pokoju. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 119  
 
1 Wolą Moją było, aby ludzkość poznała dzieje narodu izraelskiego, bo posłużyłem się tym narodem 
jako narzędziem dla Mojej nauki, poddając go wielkim próbom, aby był jak otwarta księga dla 
wszystkich pokoleń. 
2 Te dwanaście plemion uosabiało ludzkość wszystkich czasów. Obecnie jednak podobieństwo jest 
jeszcze większe pomiędzy tamtym ludem, gdy był on uwięziony w obcej ziemi, a obecnym światem, 
który jest niewolnikiem grzechu i materializmu, czyli sił, które ucieleśniają moc nowego faraona. 
3 Jeśli wtedy miłosierdzie Jehowy wyzwoliło Jego lud, torując mu drogę przez pustynię i prowadząc 
go do Kanaanu, tak i dziś przychodzę jako Światło sprawiedliwości i miłości, aby wyzwolić z niewoli 
wszystkie ludy ziemi i poprowadzić je do Ziemi Obiecanej. Teraz poprowadzę wasze dusze do Mojego 
Królestwa Światła i Pokoju i podobnie dam duszom nową mannę, która będzie pokarmem Życia 
Wiecznego podczas ich długiej podróży. 
4 Nowe przymierze zawrę z ludźmi, ale to nie będzie z symbolami, w nim będzie obecny Mój Duch. 
5 W Moim ludzie znów obudzi się ideał dobra i pragnienie zjednoczenia się ze wszystkimi narodami 
świata, tak jak te dwanaście plemion zjednoczyło się, gdy przeszły przez wielką pustynię, ożywione 
tym samym ideałem. 
6 Walka będzie wielka, a po drodze będą przeszkody, wrogowie i pokusy. Ale z tej próby żołnierze 
wyjdą pełni stali, a apostołowie pełni miłości i wiary. Na całej drodze życia, ale szczególnie w 
krytycznych chwilach próby, będę zachęcał tłumy i umacniał ich wiarę przez Moje cuda. Następnie, 
gdy ludzie osiągną pokój i będą żyć w harmonii, sprawię, że już na tej ziemi zaczną cieszyć się słodkimi 
owocami królestwa światła i pokoju - jako przedsmakiem rozkoszy, których dusze doświadczą 
później, gdy zamieszkają w duchowym domu. 
7 Owoce, które dusza zbierze już tutaj, będą zadośćuczynieniem za ofiary, trudy i niedostatki, których 
doznało twoje serce. Później, gdy ten lud zapuka jako niezmierny tłum do bram Mojego Królestwa, 
powitam go radośnie i powiem mu: wejdź, przyjdź do Mnie i zostaw za sobą pył drogi i zmęczenie. 
oto miasto pokoju, przystrojone i czekające na swoich nowych mieszkańców 
8 Ludzie, bojąc się obecności swego Ojca, będą wierzyć, że godzina ich wyroku nadeszła. wtedy im 
powiem: nie bójcie się, wejdźcie do domu Mojego, który jest wasz; pustynia już was oczyściła; 
pustynia już was oczyściła pustynia już cię oczyściła i uczyniła godnym przyjść do Mnie; Ja jestem tym, 
który sprawi, że przyjdziesz do Mnie 
9 Ludzie, widząc tak wiele zepsucia wśród ludzi, znając ich nienawiść i wojny, znając smutny skutek 
materialistycznych doktryn, myśleliście, że ta ludzkość, aby osiągnąć odnowę i nawrócenie do Mojego 
Prawa, będzie musiała wcześniej znieść ciężkie cierpienia i że wiele czasu upłynie, zanim ludzie w 
końcu będą się wzajemnie miłować zgodnie z Moją nauką 
10 Mówię wam, chociaż prawdą jest, że bardzo wielkie próby czekają ten świat, to jednak dni smutku 
będą skrócone, bo gorycz ludzi będzie tak wielka, że to samo spowoduje, że ludzie się obudzą, 
podniosą oczy ku Mnie i posłuchają głosu sumienia, które zażąda od nich wypełnienia Mojego Prawa. 
11 Moja Sprawiedliwość wytępi wszelkie zło istniejące na tym świecie. Zanim to nastąpi, zbadam 
wszystko: Wspólnoty religijne, nauki i instytucje społeczne, a potem przejdzie nad nią sierp Bożej 
sprawiedliwości, ścinając chwasty, a pozostawiając pszenicę. Każde dobre nasienie, które znajdę w 
sercach ludzkich, zachowam, aby nadal kiełkowało w duszach ludzkich. 
12 Są całe ludy i narody, które wyrzuciły Moje nasienie ze swoich serc; inni, którzy zapomnieli Moje 
najważniejsze nauki; jeszcze inni, którzy ani czuwają, ani się modlą. mimo to i pomimo jałowości, w 
jakiej żyją - ludy te wkrótce przemienią się w żyzne pola, bo Moje Miłosierdzie będzie działać na ich 
serca. 
13 Konieczne jest przygotowanie "narzędzi pola", napełnienie "spichlerza" duchowym ziarnem, które 
wam przyniosłem, i abyście dzięki darom duchowym, które wam powierzyłem, rozpoznali godzinę, w 
której musicie opuścić miejsce spoczynku, aby wyruszyć na zasiew. powinniście czuwać i modlić się, 
aby ten błogosławiony świt nie zaskoczył was śpiących w niewiedzy, w materializmie lub w grzechu; 
bo wtedy nie rozpoznalibyście właściwej godziny wyjścia na "pole", a kiedy byście wyruszyli, nie 
mielibyście już sił do walki. 



14 Jeśli macie wiarę w Moje Słowo, przygotujcie się już teraz przez modlitwę, abyście znaleźli pola 
sprzyjające zasiewowi. Jeśli nie dokończycie tego dzieła, wasze dzieci wezmą ziarno miłości, które 
wam dałem i dokończą Moje rozkazy. 
15 Błogosławieni robotnicy, którzy zostali wyznaczeni, aby uczynić pola żyznymi i uprawiać je, gdyż 
ujrzą rosę mojej łaski zstępującą na pola, która będzie nieustannym błogosławieństwem Ojca dla 
wysiłków dzieci i pieszczotą dla wszystkich, którzy wznoszą się do wiary i życia 
16 Dawno temu powiedziano wam, że nadejdzie czas, kiedy człowiek zrozumie wszystkie objawienia 
minionych czasów, a Ja wam mówię, że ten czas już się rozpoczął i że w nim wasz duch otrzymuje 
Moje Światło przez natchnienie. 
17 Chrystus przyszedł na świat i utorował drogę dla ciebie, ucząc cię swoim życiem, swoimi dziełami i 
swoimi słowami, doskonały sposób, aby wypełnić Prawo. Jeszcze zanim miał się pojawić na świecie, 
został zapowiedziany przez proroków, aby ludzie mogli oczekiwać i rozpoznać Go tak szybko, jak tylko 
mieli Go przed oczami. 
18 W Abrahamie i jego synu Izaaku, dałem wam przypowieść o tym, co przedstawia ofiarna śmierć 
Zbawiciela, gdy wystawiłem na próbę miłość, jaką Abraham żywił do mnie, prosząc go, aby 
własnoręcznie złożył w ofierze swego syna, tak bardzo umiłowanego Izaaka. Przy właściwej 
kontemplacji dostrzeżesz w tym akcie podobieństwo tego, co później oznaczało ofiarę 
Jednorodzonego Syna Bożego, dla zbawienia świata. 
19 Abraham był reprezentacją Boga, a Izaak obrazem Jezusa. W tym momencie patriarcha pomyślał, 
że jeżeli Pan zażądał od niego życia jego syna, to po to, aby krew niewinnego zmyła przewinienia 
ludu, i chociaż głęboko kochał tego, który był ciałem z jego ciała, to jednak posłuszeństwo Bogu, 
współczucie i miłość do ludu były w nim silniejsze niż życie jego ukochanego syna. - Posłuszny 
Abraham miał właśnie zadać śmiertelny cios swemu synowi; w chwili, gdy ogarnięty bólem podniósł 
rękę, aby go złożyć w ofierze, Moja Moc powstrzymała go i nakazała mu złożyć w ofierze baranka 
zamiast syna, aby ten symbol pozostał jako świadectwo miłości i posłuszeństwa. 
20 Wieków później ludzkość zażądała ode Mnie ofiarnej śmierci Jezusa, Mojego umiłowanego Syna, i 
musiałam Go wam przekazać, aby Jego przykład łagodności, przypieczętowany Jego ofiarną śmiercią i 
krwią, zapisał się niezatarcie w świadomości ludzkości. 
21 Jeśli w przypadku Izaaka baranek zastąpił go, aby ocalić jego życie, w przypadku Jezusa nie było 
nikogo, kto mógłby go zastąpić, ponieważ wiedział, że konieczne jest, aby jego krew została przelana, 
tak aby znaczenie i światło tej ofiary oświeciło ducha, serce i umysł ludzi, którzy byli bez duchowości. 
Stąd Jezus nazywany jest także "Barankiem Bożym". - Prawo mówi wam: "Nie zabijaj", ale Chrystus, w 
Jego nauczaniu miłości, pokazał wam wzniosłą lekcję umierania, aby ratować innych. 
22 Błogosławiony, który umiera, aby dać życie tym, którzy potrzebują tego samego, bo będzie żył na 
wieki. 
23 Oto jak nadszedł czas, abyście pojęli duchową istotę zawartą w Moich poprzednich objawieniach, 
tych, które ludzkość interpretuje tylko w sposób materialny, nie próbując zanurzyć się w nich, aby 
odkryć ich duchowe znaczenie. 
24 Stawiam cię na początku drogi poznania, abyś potem mogła dojść do sedna Mojej nauki. Gdybym 
ci przedstawił wszystko w pełni oświecone, twój duch nie zadałby sobie trudu, aby dotrzeć do sedna 
Moich słów. 
25 Przypominam wam, jak ów tłum wtedy - w Drugiej Erze, żądny krwi w końcu zobaczył Jezusa 
wiszącego na krzyżu, a obok Niego w agonii dwóch pozostałych skazańców - usłyszał, jak mówił do 
Ojca: "Panie przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią." Wszyscy obecni słyszeli to, lecz nie rozumieli tych 
słów i musiał upłynąć czas, aby ludzie zrozumieli, że ta krew powoli spływająca na ziemię była 
symbolem Boskiej Miłości i Najwyższego Przebaczenia, które zstępuje jak nieskończony płaszcz, aby 
przykryć wszystkich ludzi. 
26 Od tamtego czasu minęło wiele wieków, ale ludzkość tego czasu - która płacze na wspomnienie 
ofiarnej śmierci Jezusa i jest przerażona okrucieństwem tych, którzy włożyli Go na krwawą szubienicę 
- jest tą samą, która dzień po dniu składa w ofierze tysiące bliźnich. 
27 Gdyby Chrystus powrócił na ziemię w tym czasie jako człowiek, nie powiedziałby już, jak to zrobił 
na Kalwarii: "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią", bo teraz otrzymujecie w obfitości Światło 
Sumienia, a dusze odeszły daleko. Któż nie wie, że Ja jestem dawcą życia i dlatego nikt nie może go 



odebrać swemu bliźniemu? Jeśli człowiek nie może dać istnienia, nie ma prawa brać tego, czego nie 
może oddać. 
28 Ludzie, czy sądzicie, że wypełniacie Moje Prawo tylko dlatego, że mówicie, iż macie religię i 
zachowujecie kult zewnętrzny? W Prawie powiedziano ci: "Nie zabijaj", ale naruszasz to przykazanie, 
ponieważ przelewasz krew swoich bliźnich w strumieniach na ołtarzu swojego grzechu. 
29 Izraelici i chrześcijanie wojują i zabijają się nawzajem - czyż nie dałem im obu jednego i tego 
samego prawa? 
30 Pokuta za to będzie krwawa i bolesna, bo życie, które ludzie odebrali, i krew, którą przelali, wołają 
o sprawiedliwość. Biada tym, którzy zabijali, a jeszcze bardziej tym, którzy doradzali lub nakazywali 
zabijać! 
31 Krok za krokiem narody zmierzają ku dolinie (śmierci), gdzie się zgromadzą, aby być osądzone. 
32 Jeszcze ci ludzie ośmielają się mówić moje imię, którzy prowadzą wojnę i których ręce są 
splamione krwią ich bliźnich. czy to są kwiaty czy owoce nauki, którą wam przekazałem? Czy nie 
nauczyliście się od Jezusa, jak przebaczał, jak błogosławił tego, który Go zranił i jak nawet w śmierci 
dawał życie swoim oprawcom? 
33 Ludzie zwątpili w Moje Słowo i zaniedbali wiarę, dlatego całą swoją ufność pokładają w przemocy. 
dlatego pozwoliłem im zobaczyć na własne oczy ich błąd, zbierając owoce ich uczynków, bo tylko w 
ten sposób otworzą oczy, aby zrozumieć prawdę. 
34 Na tym stole miłości jest pokarm, którego nie mogliby wam ofiarować nawet królowie ziemi: Są 
one chlebem niebieskim, którego pragną ubodzy, i winem, które piją pariasi tego świata. Jedzcie i 
pijcie, ale nigdy nie bądźcie dumni z posiadania tych dóbr, bo wtedy ukrylibyście próżność pod 
waszymi skąpymi szatami, a ja chcę, żebyście byli pokorni umysłem i sercem. Bierzcie przykład z tych, 
którzy choć noszą królewski płaszcz na swoich ramionach, to jednak w głębi serca rozumieją, że 
powinni być pokorni. Chleb i wino Moje są dla wszystkich, bo widzę was wszystkich w duchowej 
potrzebie. Na początku obdarzyłem was wszystkich Moją łaską, która jest Bożym nasieniem. Od tego 
czasu chodziliście różnymi drogami, zgodnie z waszym przeznaczeniem, i na tych drogach każdy 
zbierał plony zgodnie ze swoim zasiewem - jedni obfite owoce, inni tylko ból i nieszczęście. Podczas 
gdy niektórzy żyli na ziemi tylko krótki czas, ponieważ osiągnęli światło konieczne do wzniesienia się, 
inni, chociaż żyli przez długi czas w dolinie łez, nie osiągnęli nawet wiedzy o tym, kim są, ani dokąd 
zmierzają. Mam litość nad tymi duszami, które błąkają się bez celu, dlatego zatrzymuję ich kroki, aby 
wskazać im drogę, która prowadzi do "Ziemi Obiecanej". 
35 Światło Mojego ducha przenika każde serce, nawet jeśli pozostaje zamknięte. Podobnie światło 
Gwiazdy Królewskiej wydaje się nie przenikać do Twojej sypialni, gdy jest ona zamknięta, ale jego 
niewidzialne promienie wnikają do niej i nadają pomieszczeniu żywą atmosferę. Nie powinniście 
czekać, aż Moje światło przeniknie do waszego wnętrza, choć drzwi waszych dusz są zamknięte. Jakże 
pięknie będzie zastać was z waszą wewnętrzną świątynią przygotowaną na przyjęcie łaski Mojej 
troskliwej miłości. Pozwól mi cię uzdrowić i wzmocnić, a potem uczynię cię moimi robotnikami i 
uczniami; uczynię cię moimi uczniami; uczynię cię moimi robotnikami i uczniami 
36 Wielu z was, którzy obecnie nie mają nic w życiu, będąc ostatnimi nawet w swoich rodzinach, 
wkrótce ujrzycie siebie siedzących przy Moim stole. wy, którzy zostaliście wzgardzeni i wyrzuceni z 
kręgu waszych bliskich, jutro zostaniecie rozpoznani przez tych, którzy wami wzgardzili; zostaniecie 
rozpoznani przez tych, którzy wami wzgardzili 
37 Czy chcecie, aby wasze serca były wrażliwe lub uspokojone? Idźcie więc tą drogą, która jest drogą 
pokory, duchowego wywyższenia i miłości. Przynieś uzdrowienie chorym, odwiedź łoża boleści, 
pociesz cierpiących i uszanuj tych, którzy podjęli ten krzyż przed Tobą. Weźmy za przykład tych, 
którzy czuwają w nocy i studiują Moje Dzieło, a także tych, którzy pełnią posługi z miłości do bliźnich, 
chociaż piją kielich cierpienia. 
38 Tak przemawiam do tych, którzy zaczynają wypowiadać pierwsze słowa języka duchowego, do 
neofitów, których uczę podstawowych zasad Prawa i ostatecznego celu Mojego Dzieła. W nim 
dowiesz się, że jeśli modlisz się od ducha do ducha i kochasz swoich bliźnich, nie tylko uzdrowisz 
chorych, ale także wskrzesisz umarłych. 
39 W tym skromnym regionie, gdzie obecnie się objawiam, ujawniłem wam, że Trzecia Era rozpoczęła 
się w 1866 roku i że ta manifestacja zakończy się w 1950 roku, kiedy wiele Moich dzieci będzie mnie 



słyszało. Zaprawdę, powiadam wam, że usta, które wam przekazały moje pouczenie, nie mówiły z 
własnej woli, lecz pod natchnieniem Bożym. 
40 Umiłowani robotnicy tych pól, przyjmijcie wasze zadanie z prawdziwą miłością, uprawiajcie Moje 
pola, robiąc bruzdy, w które wkładacie Boskie ziarno. Poznajcie ziarno, abyście siali tylko je, bo w jego 
owocach będzie założona ewolucja w górę i światło waszej duszy. Czy myślicie, że jest to 
sprawiedliwe, że kiedy przechodzicie do świata duchowego, powinniście użalać się nad sobą tylko z 
powodu braku gorliwości w zadaniu, które doprowadziło was do zamieszkania na ziemi? 
41 Nie zapominajcie, że Ja wam ciągle mówię, abyście siali pszenicę na Moich polach, bo te pola, na 
których wyrosły chwasty i osty, zostaną ścięte sierpem Boskiej Sprawiedliwości. 
42 To samo powiedziałem do uczniów i do tłumów w Drugiej Erze: "Zaprawdę powiadam wam: Każde 
drzewo, które nie zostało zasadzone ręką Mojego Ojca Niebieskiego, będzie wyrwane z korzeniami." 
43 Módlcie się, robotnicy, czyńcie to pokornie przed waszym Ojcem i dopilnujcie, aby wasze siewy 
były miłe Moim oczom. Oczyszczajcie wasze pola niestrudzenie, szukając światła, aby usunąć błąd, aż 
tylko pszenica wyda na nich owoc. 
44 Jest to czyste ziarno, które otrzymałeś, ale twoja mała wiara nie pozwoliła ci zobaczyć tej czystości, 
i nie będąc świadomym, zmieszałeś go z innymi nasionami, które nie są ode mnie. 
45 Powiedziałem wam: Poznajcie ziarno, abyście oczyszczali jeden po drugim wasze zasiewy, a z ust 
waszych dzieci, gdy zaczną chodzić drogą Pańską, niech wychodzi tylko prawda. Widzę tych, którzy 
starają się przeniknąć do głębi tej Nauki, lecz do tej pory nie byli w stanie uwolnić się od wpływu 
obcych nauk, religii i dogmatów. 
46 Ludzie, wspomagajcie Moich głosicieli waszymi modlitwami, kształćcie waszych proroków i 
umacniajcie ich. Nie zapominajcie, że pod koniec Mojego przepowiadania objawię wam wiele nauk, 
które zachowałem dla was, aby zakończyć to dziedzictwo złotą broszką. 
47 Po czasie tej zapowiedzi Moje Światło pomoże wam zrozumieć to, co usłyszeliście, umożliwiając 
wam oddzielenie tego, co istotne i prawdziwe, od tego, co zbędne, czyli od tego, co materialne. 
48 Natchnę ten lud, świadków Mojego Słowa, aby dokładnie studiowali Moje nauki i zrozumieli 
głębokie znaczenie tego, co im powiedziałem i jaka jest istota Mojej Nauki. 
49 Gdy przejdziecie przez etap przygotowania i będziecie przygotowani do nauczania, utoruję wam 
drogę i wtedy już nie przestraszą was niewidzialne niebezpieczeństwa i ciernie ani zdradzieckie sidła i 
zagrożenia, które napotkacie, bo wtedy wszystko będzie przygotowane do waszego zasiewu, 
wszystko przygotuję do waszego zasiewu, wszystko przygotuję do waszego zasiewu. 
50 Wtedy wszystko uporządkuję i Światło Moje zstąpi na was, jak rosa zstępuje na doliny w bezruchu 
nocy. Miłość jest tym, co macie zasiać. Jak chcecie, aby narody zawierały traktaty pokojowe, skoro w 
ich sercach nie ma miłości? 
51 Powiedziałem wam, że pokój będzie z dobrej woli między ludźmi, ale ja nie znajduję tej dobrej 
woli wśród żadnego ludu ziemi. 
52 Dlatego trzeba, aby powstał lud, który nie szuka skarbów tego świata, lecz uczy czynnej miłości, 
modlitwy, cnoty i wiary. Ten lud będę nazywał Moim, a ludzie uznają go za lud Boży. Z moralności 
jego mieszkańców, z jego dobrych obyczajów, z cnotliwego życia, które prowadzą, będzie pochodził 
pokój, który przyniesie ludziom dobrobyt, nie zapominając o tym, że doskonały pokój, jedyny pokój, 
który napełnia ducha szczęściem, spływa tylko na tego, kto pragnie go z prawdziwą miłością. 
53 Kiedy osiągniesz pokój umysłu, jeśli nawet nie osiągnąłeś pokoju serca? - Mówię wam, dopóki 
ostatnia bratobójcza broń nie zostanie zniszczona, nie będzie pokoju między ludźmi. Bronią 
bratobójczą są wszystkie te, za pomocą których ludzie odbierają sobie nawzajem życie, niszczą 
moralność, pozbawiają się wolności, zdrowia, spokoju ducha lub niszczą wiarę. 
54 Granica tak wielu niegodziwości jest prawie osiągnięta, muszą się zatrzymać. dlatego Mój Głos dał 
się słyszeć w głębi dusz i wezwał ludzi wszystkich narodów do złożenia broni zniszczenia i śmierci, aby 
mogli być pochłonięci w ogniu Mojej Sprawiedliwości. 
55 Wtedy będę mówił duchowo, a głos mój będzie słyszany w sumieniach wszystkich dzieci moich. 
56 Gdyby dumni i nierozsądni ludzie zastanowili się i pomodlili, uświadomiliby sobie, gdzie kierują 
swoje kroki, i zatrzymaliby się. Ale nie mogą uzyskać całkowitej jasności w swoich umysłach, 
ponieważ nienawiść i ambicja zaślepiają ich. 



57 Módlcie się wszyscy, którzy chcecie należeć do ludzi pokoju. Wszyscy ci, którzy chcą wyciągnąć 
braterską dłoń do swoich bliźnich, aby ich uratować - zbliżcie się do światła. 
58 Nasienie zła, rozrzucone po całej ziemi, przynosi owoce jak nigdy dotąd. Ale muszę wam również 
powiedzieć, że dobre ziarno kiełkuje również w różnych miejscach na tej planecie. 
59 Przygotujcie się duchowo wszyscy, którzy czujecie, że w waszych sercach zaczyna kiełkować to 
Boskie ziarno, abyście, gdy spotkacie na waszych drogach innych siewców, mogli ich rozpoznać i 
zjednoczyć się w Moim Prawie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 120  
 
1 Już dawno zostało wam oznajmione przez usta proroka, że nadejdzie czas, w którym Duch Boży 
zostanie wylany na wszelkie ciało i ducha. Zaprawdę powiadam wam, że ten czas jest tym, w którym 
obecnie żyjecie. ale przyszło to do was z zaskoczenia i bez przygotowania, ponieważ 
przywiązywaliście bardzo małą wagę do tych proroczych głosów i nie badaliście ani nie zgłębialiście 
tego proroctwa. 
2 Dzisiaj poszukujecie wszystkiego, co jest dla was nadprzyrodzone, aby znaleźć potwierdzenie, że 
życie duchowe istnieje. Niektórzy obserwują i badają gwiazdy, inni oczekują tajemniczych głosów lub 
znaków, jeszcze inni chcą znaleźć wyjaśnienie w nauce; lecz bardzo niewielu jest takich, którzy skupili 
się na najgłębszej części swego ducha, aby tam usłyszeć głos swego Pana, aby Go poczuć i pokochać. 
3 Kiedy ukazałem się po raz ostatni Moim uczniom w Drugiej Erze, ujrzeli oni obłok okrywający postać 
Mistrza, unoszący Go i zabierający ze sobą w nieskończoność; tam otrzymali obietnicę i miłość Pana; 
tam ujrzeli obietnicę Pana i obietnicę Ducha Świętego Tam otrzymali obietnicę i zapowiedź, że Pan 
powróci do ludzi w takiej samej duchowej postaci, w jakiej ci ludzie widzieli Go odchodzącego. 
4 Tylko oni mogli pojąć tę boską manifestację, ponieważ byli jedynymi, którzy byli wyposażeni, 
podczas gdy świat spał. Teraz mówię wam, że widzieliście, jak spełniło się słowo tego proroka z 
Pierwszej Ery i obietnica, którą wam dałem. lecz Moje przyjście w formie duchowej odczuwali tylko ci, 
którzy przygotowali się wewnętrznie, lub ci, którzy oczekiwali na Mnie budzącymi się zmysłami. 
5 W tej samej wzniosłej ciszy, z jaką wznosiłem się w obłoku w tamtej Drugiej Erze, zstępuję dziś na 
wszystkie duchy; lecz nie wszyscy mnie widzieli, czuli i słyszeli, gdyż teraz, jak i wtedy, niewielu jest 
tych, którzy są otwarci. Mój Głos jest łagodny, ale Moja Obecność wstrząśnie na nowo ludzkością we 
wszystkich jej instytucjach społecznych; Mój Głos będzie słyszany przez wszystkich; Mój Głos będzie 
słyszany przez wszystkich; Mój Głos będzie słyszany przez wszystkich; Mój Głos będzie słyszany przez 
wszystkich; Mój Głos będzie słyszany przez wszystkich. 
6 Władców, faryzeusze i uczeni w Piśmie wyśmiewali Jezusa, gdy słyszeli, jak mówił, że jest królem, że 
przyszedł, aby królować. Kiedy zobaczyli Go umierającego na krzyżu, ich szyderstwa i wątpliwości 
jeszcze bardziej się nasiliły, ale nie mogli sobie wyobrazić, że wkrótce zginą razem ze swoimi rządami i 
wasalami, a Ten, którego osądzili i zabili jako szarlatana, zjedna sobie wielkie rzesze i narody prawdą 
swojej nauki pełnej sprawiedliwości, miłości i pokory. 
7 Oto jestem, widzialny i dotykalny dla tego, kto przygotowuje się wewnętrznie i chce mnie zobaczyć, 
a ja rozprzestrzeniam światło we wszystkich duchach, tak że nikt nie szuka mnie w innej formie niż 
duchowa, ani nie szuka mnie znaleźć w zewnętrznym, podczas gdy nosi mnie w swoim sercu. 
8 Eliasz przyszedł, aby przygotować Moje przyjście. po raz wtóry wyznaczył ścieżki, oświecając umysły 
i rozluźniając wargi tych, przez których dałem wam Moje Słowo; dałem wam Moje Słowo, dałem wam 
Moje Słowo, dałem wam Moje Słowo gdy przestanę przemawiać do was poprzez ludzki umysł, Eliasz 
nadal będzie rozsiewał światło na drodze ludzkości; Ja jestem tym, który da wam Moje Słowo; Ja 
jestem tym, który da wam Moje Słowo 
9 Wielkie jest poselstwo Bożego posłańca w tej epoce. Wiedzcie, że już w Drugiej Erze powiedziałem 
wam, że "przyjdzie Eliasz i przywróci wszystkie rzeczy do ich pierwotnego stanu." 
10 Kim są ci, którzy naprawdę czują Jego duchową obecność? Mógłbym też powiedzieć do was tak, 
jak powiedziałem wtedy: "Eliasz był z wami, a wy go nie czuliście". 
11 Pathfinderem go nazywacie, a jest nim w prawdzie od Pierwszego Czasu. Zapowiedział ci boską 
komunikację przez człowieka, i podniósł umarłych, nawet zanim Jezus przyszedł na świat. On 
przyniósł wam pierwsze przesłania o reinkarnacji duszy i od tego czasu torował drogi Pana aż do 
obecnej epoki, w której cieszycie się tymi przejawami i podziwiacie porządek i doskonałość, z jaką 
każde z duchowych objawień stało się rzeczywistością. 
12 Eliasz jest jak pasterz, idźcie za nim, bo on was poprowadzi prawdziwą drogą, aż dojdziecie do 
przeszkody, gdzie czeka na was Ten, który jest Ojcem wszystkich rzeczy stworzonych. 
13 Przygotujcie się duchowo w ciszy waszej medytacji, bo on zbliży się do was, aby ujawnić wam 
wszystko, czego wasz umysł nie był w stanie pojąć. 



14 Bitwa się zbliża, a Eliasz chce was wzmocnić. Nie bójcie się, nie ufajcie swojemu duchowemu 
przewodnikowi, bo jeśli w swoim czasie spowodował on, że przez modlitwę spadł promień 
błyskawicy, aby udowodnić czcicielom fałszywych bogów istnienie prawdziwego Boga, to w tym 
czasie będzie czynił cuda przed zmaterializowanym światem, które wstrząsną nim i sprawią, że 
otworzy oczy na prawdę. 
15 Czy boisz się mówić do swoich kolegów o reinkarnacji duszy? Czy nie jesteś przekonany o miłującej 
sprawiedliwości, którą zawiera? 
16 Porównaj tę formę zadośćuczynienia z karą wieczną w nieustannym ogniu piekielnym, ideą, którą 
ludzkość wykorzystuje do zastraszania dusz ludzkich. Powiedz mi, który z tych dwóch rodzajów daje ci 
wyobrażenie o Boskiej, doskonałej i miłosiernej sprawiedliwości. Jeden ujawnia okrucieństwo, 
bezgraniczną urazę, zemstę; drugi zawiera tylko przebaczenie, ojcowską miłość, nadzieję na 
osiągnięcie życia wiecznego. jak wielkie jest zniekształcenie, jakiego doznała Moja nauka na skutek 
złych interpretacji! 
17 Przygotowuję cię do walki, bo wiem, że będziesz walczył za to, czego będziesz uczył. Ale gdyby 
twoi współtowarzysze, którzy cię obecnie zwalczają, zostali zaskoczeni przez śmierć, a ja zapytałbym 
ich - gdy umrą w grzechu - co wolą: wieczny ogień, w który wierzą, czy możliwość bycia głośniejszymi 
w nowym życiu - zaprawdę, powiadam ci, dadzą pierwszeństwo temu drugiemu rozwiązaniu, nawet 
gdyby mieli je zwalczać w swoim życiu, zaślepieni fanatyzmem. 
18 Uczniowie, bądźcie wierni i wytrwali w Mojej nauce, bo w końcu Światłość zwycięży ciemność. 
Światłem jest prawdziwa wiara, jest rozum, wiedza, mądrość. 
19 Eliasz pójdzie przed tobą jak boska pochodnia i oświetli ci drogę. 
20 W tym czasie uzbrajam was w cnoty, abyście mogli wypełnić trudną misję, którą wam 
powierzyłem w Trzeciej Erze, misję, która będzie dla dobra ludzkości i posłuży do poprowadzenia 
waszej duszy w górę na ścieżce ewolucji. Czynię doradcami i lekarzami tych, którzy wcześniej byli 
pariasami lub po prostu egoistami. Konieczne jest, abyście mieli wiarę w swoje dary duchowe, 
abyście mogli dokonywać zadziwiających dzieł. Jeśli macie wiarę, będziecie tak zdumieni dziełami, 
które czynicie, że powiecie do Mnie: "Dlaczego udzielasz mi tak wielkich rzeczy, choć jestem tak 
niegodny?". zrozumcie, że po "tyglu" bólu, przez który przeszliście, Moja Boska Instrukcja wyposażyła 
was do ewoluowania w górę. 
21 Przekazujcie bezinteresownie to, co wam dałem, a otworzycie wiele oczu na Prawdę i poruszycie 
wewnętrznie wielu waszych bliźnich swoimi czynami. Nauczajcie, że kto służy ludziom, służy mnie. Na 
drodze są pokusy, ale do walki z nimi dałem wam niezbędną broń. 
22 Uczniowie, ilu z was, w swojej prostocie, były jak świecące latarnie na drodze swoich bliźnich? Tak 
długo jak praktykujesz Moją Naukę, będziesz niezwyciężony w próbach. Lecz jeśli nie zjednoczycie się, 
lub jeśli będziecie praktykować tę Naukę zgodnie z waszą wyobraźnią i wolą, wtedy zostaniecie 
pokonani w walce, a nie w Mojej Pracy, ponieważ jest ona Prawdą i jest niezniszczalna. Przygotujcie 
się, bo po Moim odejściu zostawię wam pola gotowe do zasiewu, ziemie, wsie, a nawet narody. a wy 
będziecie nadal siać to ziarno i nauczać tych, którzy Mnie nie słyszeli, przekazując im istotę Mojego 
Słowa i dając im do zrozumienia Moje proroctwa o tym, co się stanie po roku 1950. 
23 Tak, ludzie, te proroctwa pozostawię wyciśnięte w sercach, bo w tych czasach nie usłyszycie już 
tego Słowa przekazanego za pośrednictwem człowieka. Z tych nosicieli głosu, na których dziś 
patrzycie, niektórzy zostaną zabrani z ziemi, a ci, którzy pozostaną, zamkną swoje organy zrozumienia 
dla tej manifestacji i dla świata duchów. Będzie to czas sideł i niebezpieczeństw, kiedy powstaną 
fałszywi prorocy, fałszywi głosiciele i fałszywi bogowie będą mówić. Musicie więc być silni, abyście nie 
dali się zwieść oszustom. Czerpcie siłę z Mojego słowa, abyście nie ulegli ze słabości. 
24 Bądźcie posłuszni, praktykujcie posłuszeństwo, bądźcie gotowi wykonać to, co wam każę, a 
zobaczycie, że ból opuści waszą drogę i nigdy nie zostaniecie oszukani. Nie jest Moją wolą, abyście 
zginęli, ani aby spotkały was nieszczęścia, przed którymi was ostrzegam. czuwajcie i módlcie się, bo 
tak jak ludzie na świecie mogą zastawiać na was sidła, aby was doprowadzić do upadku, tak też, jak 
dobrze wiecie, w innym świecie istnieją istoty nieuczciwe i zdezorientowane, które mogą wpływać na 
was swoją ciemnością. 



25 Uświadomcie sobie, o zwierzchnicy Kościołów, że ten lud, słysząc Moje dekrety, coraz bardziej 
rozumie wyrzuty, jakie wam daję, i odpowiedzialność nosicieli Mojego głosu, i jeśli jutro nie będziecie 
przestrzegać dekretów, ten sam lud zbuntuje się, odrzuci was i sprawi, że zobaczycie swoje błędy. 
26 Jest Moją wolą, aby ten lud i te rzesze, które przyjdą, widziały was zajmujących z całą pilnością i 
godnością miejsce, które należy się każdemu, aby ludzie poznali po waszej pracy, że byliście dobrymi 
robotnikami w tej winnicy, rozumiecie? czy mnie rozumiecie, ludzie? czy chcecie być posłuszni Moim 
dekretom w tych ostatnich latach Mojego objawienia się wśród was? 
27 Zastanówcie się dobrze nad Moim przykazaniem dla waszej jedności, abyście mogli odkryć jego 
prawdziwe znaczenie; już wiele razy daliście Mi swoją jedność, dałem wam Moje przykazanie dla 
waszej jedności. wiele razy chcieliście mi pokazać swoją jedność, a ja wam udowodniłem fałsz, który 
w niej był; chciałem, abyście pokazali swoją jedność między sobą, abyście mogli odkryć jej prawdziwe 
znaczenie Pragnę, abyście się wzajemnie wspomagali, szanowali, gdyż urząd, który każdy z was 
sprawuje, został przeze mnie powierzony; abyście darzyli się prawdziwą miłością, gdyż wtedy znajdę 
w waszych dziełach podstawy dla jednolitej formy postępowania i pobożności. Uświadomcie sobie 
jasno Moje życzenia i podążajcie za Moimi wskazówkami, ponieważ jeśli tego nie zrobicie, nie 
możecie sobie wyobrazić chaosu, który was czeka. Nie chcę was niepotrzebnie straszyć, chcę was 
obudzić teraz, bo jest jeszcze czas na refleksję, na naprawienie błędów. nie będziecie mogli jutro, gdy 
upadniecie, powiedzieć: "Panie, skoro wszystko przewidziałeś, to dlaczego nie przewidziałeś dla nas 
tego nieszczęścia?". 
28 Uczniowie, dałem wam dzisiaj to pouczenie, bo nie chcę, abyście po Moim odejściu płakali, 
chociaż wiem, że wielu będzie płakać. 
29 W pierwszych czasach wszystko, co duchowe, było dla ludzi tajemnicą i dlatego musieli oni 
tworzyć nauki i teologie, aby badać i pojmować to, co Boskie. Ale zaprawdę, powiadam wam, 
Chrystus, gdy przebywał wśród ludzi, mówił z największą prostotą, aby wszyscy mogli zrozumieć 
naukę o miłości. Wiedział, że nie będzie właściwie zrozumiany, ale że będzie musiał poczekać, aż 
nadejdzie czas, kiedy dzięki duchowemu rozwojowi, jaki ludzkość wtedy osiągnie, będzie mogła 
poznać całą prawdę. Dlatego obiecał światu powrót duchowy i zesłanie mu światła, które sprawi, że 
zrozumie on wszystko, co będzie pomieszane w sercach ludzkich. 
30 Podnieście duszę waszą, bo czas zapowiedziany jest tym, co obecnie przeżywacie. Ten Mistrz, 
który obiecał wam powrót, jest Tym, który do was mówi, a Światło, które obiecał wam zesłać, jest 
tym, które obecnie jest duchowo aktywne we wszystkich ludziach. 
31 Światło Prawdy jest tak wiarygodne i jasne, że nie trzeba być teologiem, by zrozumieć to, co 
zostało wam objawione w ciągu wieków. Jeśli na początku drogi ewolucji wszystko było dla was 
tajemnicą, to krok po kroku, od nauki do nauki, odrywam zasłony, rozwiewam ciemności i usuwam 
fałsz. 
32 Ojciec nie może być tajemnicą dla żadnego z Jego dzieci, bo On pozwala się czuć, odczuwać i 
widzieć we wszystkim, co stworzone, od najmniejszego do nieskończoności. Tajemnice", które ludzie 
tworzą, nie chcąc zdawać sobie sprawy, że w ten sposób zatrzymują duszę w jej ewolucji w kierunku 
Stwórcy. 
33 Nie mówię do ciebie: przyjdź do Ojca, abyś Go poznał, ale: Poznajcie Ojca, abyście mogli przyjść do 
Niego. Kto Go nie zna, nie będzie mógł Go kochać, a kto Go nie kocha, nie będzie mógł iść do Niego. 
34 Ja przyszedłem na świat, aby wam powiedzieć: "Ja jestem drogą", dodając: "Kto zna Syna, zna 
Ojca". 
35 Która była droga Chrystusa? To miłość, miłosierdzie, łagodność, szczerość. Jaki był Syn, abyśmy 
mogli przez Niego poznać Ojca? Mądry, sprawiedliwy, kochający, miłosierny, pełen mocy i czynnego 
miłosierdzia. 
36 Mistrz przyszedł na świat w tym celu, aby wam pokazać prawdziwego Boga - nie tego, którego 
narody stworzyły w swoich sercach. Tak samo w tej epoce światło Boskiego Ducha zstępuje w pełni 
na wszystkie dusze, abyście mogli cieszyć się swoim uduchowieniem na widok nieskończonej miłości 
Ojca. 
37 Błogosławiony ten, kto idzie za Mną drogą miłości i pokory. 
38 Błogosławiony ten, kto kocha i ufa, kto zna swoje posłannictwo i wypełnia je. 



39 Gdy mówię do was o "drodze", nie mam na myśli tej na ziemi, bo nie w świecie, który 
zamieszkujecie, jest Moje Królestwo. Jest to droga duchowa, która zawsze prowadzi na szczyty. To 
jest rozwój i postęp, który wasze dusze mają osiągnąć. Dlatego gdziekolwiek jesteście na ziemi, 
możecie być na drodze ducha. 
40 Dzieci moje, jeśli zbłądziliście, wróćcie do niego, a jeśli się zatrzymaliście, idźcie naprzód. 
41 Zadanie, które wykonujesz, dałem ci według twych zdolności i sił; musisz je tylko zrozumieć i 
pokochać. Módlcie się codziennie, abyście mogli otrzymać niezbędne światło do waszych dzieł. 
Pozostańcie więc wyposażeni, uważni, abyście mogli usłyszeć głosy tych, którzy was wzywają, tych, 
którzy was proszą, a także, abyście mogli przetrwać próby. Każdy dzień waszego istnienia jest stroną 
książki, którą każdy z was pisze. Każdy dzień jest naznaczony próbą, a każda próba ma swoje 
znaczenie i powód. 
42 Chcę uczynić z was lud zdrowy na duszy i ciele, bo jesteście wybrani, świadkami Moich objawień 
wszystkich czasów, a w tym czasie macie wypełnić trudną misję i przygotować drogę nowym 
pokoleniom. 
43 Posypałem waszą drogę dowodami miłości, abyście nie zwątpili ani we mnie, ani w siebie. wy, 
którzyście Mnie słyszeli w tym czasie - nie idźcie do grobu, zabierając ze sobą tajemnicę tego 
zjednoczenia, które z wami zawarłem, bo to jest wasze główne zadanie. Przemawiajcie do ludzi w 
Moje imię, świadczcie o Moich objawieniach waszymi dziełami. 
44 Nie mówcie mi, że brak wam sprzętu, aby to uczynić, bo wiele rzeczy wam mówiłem, a słuchając 
mnie, oczyściliście się i uczyniliście się godnymi. Każdy z was może przekazać to przesłanie światu. 
Lud czeka na nią i jest przygotowany do jej przyjęcia. Czy nie odkryliście, jakie pragnienie 
uduchowienia i pokoju mają ludzie? Czy nie porusza cię ich ignorancja i ból? 
45 Duch mój wylewa się na nich, przemawiając do nich przez ich sumienie, mówiąc do nich: Przyjdź 
do mnie i odpocznij. Zabierzcie wiarę, której wam brakuje, przestańcie być ślepcami na drodze. 
46 Ludzie, czy wiecie, jakie dzieło buduję na świecie? - "Nie", powiecie mi, "widzimy tylko ludzkość w 
zamęcie, widzimy, jak pogrążają się w głębokich otchłaniach i cierpią z powodu wielkiego 
nawiedzenia". Ale mówię wam, że pozwoliłem człowiekowi wymierzyć sobie sprawiedliwość własną 
ręką, aby mógł rozpoznać wszystkie swoje błędy, aby mógł powrócić do Mnie oczyszczony. Na każde 
stworzenie zesłałem moje światło i stałem przy nim w dniach ucisku. 
47 Mój Duch zstąpił na każdą duszę, a Moi aniołowie są wszędzie we wszechświecie, wypełniając 
Moje rozkazy, aby wszystko uporządkować i skierować na właściwą drogę. wtedy, gdy wszyscy 
wypełnią swoją misję, zniknie ignorancja, zło nie będzie już istnieć, a na tej planecie zapanuje tylko 
dobro. 
48 O, gdybyś tylko mnie zrozumiał! gdybyś tylko mogła uświadomić sobie, jak wielkie jest Moje 
pragnienie, aby cię udoskonalić! jak daleko już byś się wzniósł i jak blisko mnie byłbyś! gdyby twoja 
wola była Moją, już byś dotarł na szczyt, gdzie na ciebie czekam; czekam na ciebie, czekam na ciebie 
49 I co jest Moim pragnieniem, ludzie? - waszej jedności i waszego pokoju. 
Jestem wśród was po raz kolejny, przemawiam do was, poruszam wasze serca w oczekiwaniu na 
przebudzenie, jestem waszym Bogiem, jestem waszym Bogiem. 
51 Każde dobre drzewo będzie chronione, a jego korzenie i gałęzie będą się rozprzestrzeniać, aby dać 
schronienie i pożywienie wędrowcowi, ale chwasty będą wyrwane z korzeniami i wrzucone do ognia 
nieugaszonego. 
52 Mówię do was w przenośni, a kiedy mówię do was o tym drzewie, mam na myśli dzieła ludzi. 
53 Tym, którym powierzyłem wielkie misje, mówię: Przygotujcie żniwo. ojcowie rodzin, nauczyciele i 
władcy, panowie i słudzy, wielcy i mali, nie chcę, abyście mi pokazywali swoje pola nieuprawiane. 
Nawet jeśli jest to tylko małe ziarenko, pokażcie mi je czysto i głośno. 
54 Przyjdźcie do Mnie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. Ale przyjdźcie radośni, zadowoleni ze 
swojej pracy, abyście mogli czuć się wspaniale, jak ja. 
55 Moje Słowo jest Wodą Niebieską, która gasi pragnienie duszy. Kto jej skosztuje, nigdy już nie 
będzie pragnął. Jestem niewyczerpaną fontanną, która spada jak wodospad i kąpie twój umysł i 
serce. 
56 Wy, którzy oczyściliście się w bólu, przez modlitwę i pokutę, zasłużyliście na prawo do łaski 
słuchania Mojego Słowa. Bądźcie nadal cisi i pokorni, abyście nigdy nie utracili tego światła. Twoje 



życie było jałowe, jak pustynia, bez cienia, bez oazy; ale ja sprawiłem, że na środku pustyni znajdziesz 
palmę i źródło, gdzie odzyskasz odwagę i nadzieję. teraz, gdy odzyskaliście siły, gdy macie pokój w 
waszych sercach, nie idźcie do "miasta grzechu", aby zginąć w jego przyjemnościach i próżnościach; 
nie idźcie do "miasta grzechu", aby zginąć w jego przyjemnościach i próżnościach 
57 To jest i będzie nazywane "czasem Ducha", ponieważ w nim musiałem przyjść na "obłok", aby 
pozwolić światłu świecić, które ujawnia i rozwiązuje tajemnice - czas, w którym musiałem otworzyć 
Księgę Instrukcji na stronie, która odpowiada epoce, w której żyjecie. Swoją Boską miłością oświecam 
obecnie umysły ludzi, które są jak skały z powodu ich niewrażliwości na to, co duchowe. Ale z tych 
skał sprawię, że popłynie woda, a nawet wykiełkują kwiaty. 
58 Odwróćcie oczy, spójrzcie w przeszłość, a odkryjecie, że zawsze siałem miłość na waszej drodze. 
ilekroć wydawało ci się, że jestem nieobecny, a twoja samotność się przedłuża, Ja daję ci odczuć 
siebie w twoim sercu i staję się dla ciebie podporą, abyś się nie załamał; Ja jestem tym, który zawsze 
jest przy tobie. w małych grupach zbieracie się, aby słuchać Mojego Słowa, ale jutro rozmnożycie się 
jak piaski na morzu, a te tłumy będą duchowo tymi, którzy tworzyli dwanaście plemion Izraela. Jest 
napisane, że połączę ich ponownie, aby ich osądzić. Z tych rzesz wybiorę tych, którzy będą Moimi 
nowymi apostołami w owym czasie. lecz przygotuję serce każdego, aby odczuwało miłość i 
miłosierdzie dla bliźniego i w posłuszeństwie podszeptom sumienia i uczuciom serca wykonywało 
wśród ludzi dzieła godne Tego, który przeznaczył je do niesienia Mojego nowego orędzia z dobrym 
smakiem, który niweczy gorycz świata. 
59 Jeśli uważacie wasze posłannictwo za krzyż, to zaprawdę powiadam wam, że tak jest, ale ja będę 
waszym "nosicielem krzyża". wszystko, co czynisz dla dobra bliźniego, Ja ci odpłacę, przemieniony w 
światło dla twego ducha. Pamiętajmy o Chrystusie, gdy wstąpił do nieba pełen chwały i majestatu, 
dokonawszy swego dzieła miłości i odkupienia. 
60 Módlcie się, ludzie; w narodach pojawiają się prorocy, którzy mówią o Moim objawieniu się i 
Mojej obecności wśród was. Wy uznacie ich, ponieważ oni są Moimi posłańcami. Nauczcie się jednak 
odróżniać ich od fałszywych proroków, którzy również będą się pojawiać i mówić słowa pozornego 
światła, ale które w gruncie rzeczy będą zawierać tylko ciemność. ci, którzy są Moimi posłańcami, 
przygotują serca, obudzą narody, będą Moimi zwiastunami, tak że gdy przybędziecie w tamte strony, 
zastaniecie pola żyzne 
61 Wszystko, co się obecnie dzieje, zostało wam już zapowiedziane przez Moich proroków w 
przeszłości. Ale kto dziś rozpoznaje spełnienie tego, co zostało obiecane do Ciebie? wielu zasnęło, 
niewielu się obudziło; lecz pośród ciemności tej nocy grzechu świata przyszedłem do tych, którzy 
zasnęli pozornie, lecz którzy na mnie czekali; przyszedłem do tych, którzy zasnęli pozornie, lecz którzy 
na mnie czekali 
62 Księga Trzeciej Ery jest obecnie spisywana przez Moje "Złote Pióra" pod dyktando Mojego 
miłującego Głosu. Aniołowie stróże, którzy gorliwie czuwają nad naukami Ojca, prowadzą rękę tych, 
którzy piszą, aby w Księdze zapisali to, co będzie zachowane dla przyszłych pokoleń - Księgę Miłości, 
Księgę doskonałej Mądrości, Księgę, w której mogą czytać prości i uczeni, mali i wielcy, aroganccy i 
prości. Moje Słowo będzie mieczem, który walczy, mówiąc o Moim przyjściu w tym czasie, o sposobie 
Mojego komunikowania się. To oświeci umysły niewykształconych i przebije serca rocka i rozwieje ich 
wątpliwości. Moja Nauka będzie nadal rozprzestrzeniać się z serca do serca i z narodu do narodu, i 
będzie zrozumiana, uwierzona i kochana nawet przez niewykształconych, ignorantów, grzeszników, 
pogan i bałwochwalców, którzy uznają Moją Manifestację Miłości. 
63 Odpoczywaj i raduj się na myśl, że odczułaś Moją Obecność w tym czasie, bo już osiągnęłaś punkt, 
w którym twoja dusza wyrzeka się wszystkiego, co zbędne, aby kroczyć krokami doskonałości drogą, 
która prowadzi ją ku górze. Czuwajcie i módlcie się za tych, którzy nie chcą mnie słuchać, choć zostali 
wezwani. Zmiłuj się nad nimi. 
64 Mówię wam w Trzeciej Erze: trzeba mieć zasługi, aby zasłużyć na dary Pana. Wielu z was 
otrzymało ode mnie dary, a wy nie byliście w stanie powiedzieć mi, jakie są wasze zasługi. Lecz Ja, 
który wszystko widzę, wiem, jakie zasługi zdobyliście w przeszłości, aby zasłużyć na to, co wam dzisiaj 
powierzyłem. Niechaj jednak nikt nie chełpi się z tego objawienia, gdyż z ważnego powodu duchowi 
nie wolno ujawniać swej przeszłości ciału. 



65 Umiłowane dzieci, nadal zbierajcie się razem, lecz jeśli nadejdzie dzień Mojego pouczenia, a 
głosiciel nie pojawi się ani razu, nie bądźcie niespokojni. módlcie się, przygotujcie się wewnętrznie, 
wznieście waszego ducha do Mnie, a Ja w tym momencie wyleję na was Moje Światło, Moją Moc, 
Moją Łaskę i Moją Miłość. Jeśli będziecie Mnie szukać duchem, będę do was mówił z ducha na ducha. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 121  
 
1 Spełniła się moja obietnica, że wrócę do ciebie. jak złodziej wszedłem na palcach do twojej komnaty 
i zbudziłem cię ze snu; wróciłem do ciebie z moją mocą; wróciłem do ciebie z moją mocą; wróciłem 
do ciebie z moją mocą Ten, kto otwierając oczy zobaczył mnie i poprosił, bym mu pomógł wstać, 
poczuł moją moc w swoim duchu i w swoim ciele, i szybko wstał. Jeszcze raz pokazuję wam wąską 
ścieżkę Mojego Prawa - ścieżkę, którą wszyscy musicie przebyć. 
2 Błogosławieni, którzy przygotowali się na przyjęcie Mojego Ducha, albowiem z ich wewnętrznego 
sanktuarium popłyną modlitwy o pokój dla narodów ziemi. Później nauczą swoich bliźnich modlić się 
w ten sposób, aby dzięki temu połączeniu mogli usłyszeć Mój Głos, który objawi się w przemawianiu 
przez natchnienie, w doradzaniu przez intuicję i w "namaszczaniu" (uzdrawianiu) przez dar 
uzdrawiania. dziś Moje Światło komunikuje się przez głosicieli, jutro połączę się bezpośrednio z 
duchem każdego, kto przygotuje się wewnętrznie 
3 Wielu mówi do mnie: Panie, kiedy dasz mi dary jak moi bliźni? - ale mówię ci: Wszyscy jesteście 
obdarowani, wszyscy nosicie w sobie swoje dziedzictwo, nawet jeśli jeszcze o tym nie wiecie. 
Zobaczycie, że te dary duchowe ujawnią się w takim stopniu, w jakim wnikniecie w Moją naukę. 
wtedy, jeśli jesteście Moimi sługami, ukażę każdemu jego zadanie i jego misję; ukażę każdemu jego 
misję 
4 Przygotowaliście w tym czasie skromne miejsce zgromadzenia, aby Mnie przyjąć, a Ja was 
uradowałem Moją Obecnością; dałem wam poznać Moje Słowo; dałem wam poznać Moje Słowo; 
dałem wam poznać Moją Obecność Moje Słowo przyszło pełne dobroci i światła, aby podnieść cię do 
życia, abyś mógł zająć w nim swoje miejsce. 
5 Nie bójcie się tych, którzy odrzucają lub negują Moje przyjście. Powinniście działać z delikatnością i 
być cierpliwi wobec nich. Moja sprawiedliwość będzie tą, która ich dotknie. Zaprawdę powiadam 
wam: Ci, którzy Mnie najbardziej zaprzeczali i prześladowali, będą tymi, którzy pójdą za Mną z bliska. 
Przypomnijcie sobie Saula, prześladowcę Mojej nauki, który potem stał się Moim uczniem. Ci 
konwertyci dołączą do was jutro. Ale jeśli naprawdę chcecie znaleźć wiarę, nie bądźcie 
niezadowoleni, gdy mówią wam, że jesteście z fałszywym bogiem lub fałszywym panem. Nie 
powinieneś też bać się powiedzieć, że Chrystus był z tobą. Przygotowuję was na to wszystko, co ma 
nadejść. Bądźcie odważni, a poślę was do różnych regionów, gdzie wypełnię Moje Słowo, które mówi 
wam, że przez jednego z was dany region osiągnie pokój i zbawienie, gdyż jego serce będzie jak serce 
pasterza, który kocha i strzeże swoich owiec. Do tego dochodzi miłość, jaką żywi do swoich bliźnich i 
poświęcenie, jakie dla nich czyni, nie będą bezowocne. 
6 Niech nikt nie zapomina tych słów, bo ten, który obecnie żyje nieznany wśród ludzi, jutro spełni 
trudną misję wśród ludzi. 
7 Ja posyłam Mój Pokój do twojego narodu. Przyjmijcie go w waszym duchu i niech dotrze do innych 
narodów. Błogosławię ich wszystkich. módlcie się, aby pokój zagościł w sercach wszystkich ludzi; 
czekam na przebudzenie waszego ludu; czekam na wasze przebudzenie 
8 Czekam na przebudzenie ludzkości, aby przypomniała sobie, że istnieję; wszystkie swoje uczynki 
wykonali przed moimi oczami, lecz teraz zbliża się Godzina, kiedy moja sprawiedliwość położy kres 
złu; czekam na przebudzenie ludzkości, aby przypomniała sobie, że istnieję. Słuchajcie Mojej nauki i 
powstrzymujcie się od złych czynów. Oczyśćcie ciało i duszę waszą, bo jeśli jako Ojciec jestem 
nieskończenie miłujący, to jako Sędzia jestem nieubłagany; Ja jestem Sędzią wszystkich narodów 
ziemi 
9 Ludom ziemi nigdy nie brakowało duchowego światła. Zaprawde, powiadam wam: Nie tylko ten lud 
miał proroków i poslanców, lecz do wszystkich Ja posylalem poslanców, aby ich obudzic. Na 
podstawie światła i prawdy ich nauk, a także podobieństwa do tego, co wam objawiłem, możecie 
osądzić ich słowa. Niektórzy żyli przed przyjściem Mesjasza, inni pracowali po moim istnieniu jako 
człowieka, ale wszyscy przynosili ludziom duchowe przesłanie. 
10 Nauki te - podobnie jak Moje - uległy profanacji, bo jeśli ich istota nie została zmieniona, to zostały 
okaleczone lub ukryte przed ludźmi spragnionymi prawdy. 



11 Jedną prawdą i jedną moralnością jest to, co zostało objawione ludziom przez emisariuszy, 
proroków i sługi. Dlaczego więc narody mają różne wyobrażenia o prawdzie, moralności i życiu? 
12 Ta Prawda, która przez wieki była zniekształcana przez ludzkość, zostanie przywrócona, a jej 
światło będzie świecić z taką mocą, że ludziom będzie się wydawać, jakby to było coś nowego, choć 
jest to to samo światło, które zawsze oświetlało drogę ewolucji dzieci Mojej Boskości. 
13 Wielu jest tych, którzy zginęli za mówienie prawdy, wielu też tych, którzy byli poddawani 
torturom, ponieważ nie chcieli uciszyć głosu, który w nich mówił. 
14 Nie myślcie, że Niebo posłało tylko tych, którzy mówili do was o Duchu Świętym, o miłości, o 
moralności; nie, posłało także tych, którzy dali wam dobre owoce nauki, tej wiedzy, która wnosi 
światło w życie człowieka, która rozjaśnia jego brzemię i łagodzi jego trudy. Oni wszyscy byli Moimi 
posłańcami. 
15 Są też tacy, którzy choć nie przynoszą nauk o moralności duchowej czy odkryć naukowych, niosą 
ze sobą przesłanie, które uczy odczuwać i podziwiać piękno stworzenia. Są to posłańcy ode mnie, 
którzy mają za zadanie przynieść radość i balsam do serc tych, którzy są dotknięci. 
16 Wszyscy oni wypili gorzki kielich, gdy uświadomili sobie niezrozumienie świata ślepego na Prawdę, 
ludzkości nieczułej na to, co piękne i dobre. a jednak, skoro powiedziałem wam, że w tej epoce 
wszystko zostanie przywrócone; skoro zapowiedziałem wam, że wszystko powróci na właściwą 
drogę, a wszystkim Moim naukom zostanie przywrócone ich pierwotne znaczenie, możecie wierzyć, 
że czas duchowej świetności jest bliski dla tego świata, choć nie wolno wam zapominać, że zanim to 
nastąpi, wszystko zostanie osądzone i oczyszczone. 
17 Każdy pielgrzym ziemski, który nie ma pokoju w swoim sercu, spędzić kilka chwil w cieniu tego 
"drzewa" tutaj, a on będzie czuć się pocieszony. 
18 Nad duchem ludzi unosi się również pamięć ducha Eliasza jako Pasterza dusz wcielonych i nie 
wcielonych, który niestrudzenie szuka po wszystkich drogach swoich umiłowanych owiec, aby im 
przypomnieć o ich zadaniu i wybrać tych, którzy mają Mi służyć w tym czasie. 
19 Wszyscy zostaliście przyprowadzeni do Mnie przez Eliasza, lecz gdy weszliście w Moją Obecność i 
poczuliście blask Mistrza, zobaczyliście, jak wszystkie wasze ofiary i próby, które przeżyliście, zostały 
zrównoważone, aby w zamian usłyszeć Moje Słowo. 
20 Zaprawdę, powiadam wam, ten lud dzisiejszy ma podobieństwo do tego z Pierwszej Ery. 
21 Izrael od dawna był w niewoli egipskiej, z której został uwolniony przez Mojżesza. Przeszkody, 
wrogowie i przeciwności stawiali się na drodze ludu, aby przeszkodzić jego zbawieniu; lecz ich wiara i 
wytrwałość zwyciężyły, doszli do stóp góry Synaj, gdzie usłyszeli Mój głos i otrzymali Prawo. Tam 
bożki upadły, a ciemność odeszła z ich serc, w ich duchu stała się światłością, tak że od tej chwili 
wierzyli tylko w prawdziwego Boga sprawiedliwości i miłości, kochając Go i służąc Mu. 
22 Życie tego ludu wkrótce uległo zmianie. Prawo, które właśnie otrzymali, obiecywało im pokój i 
dobrobyt, a Mojżesz wskazał im palcem na horyzoncie Ziemię Obiecaną, jako oazę spokoju i ziemskiej 
błogości. 
23 Czterdzieści lat trwało przejście przez pustynię, czterdzieści lat trwała ta lekcja Ojca dla Jego ludu, 
aby miłość wytrysnęła z ich serca, jak woda wytrysnęła ze skały; mieli być nauczeni zwyciężać pokusy 
i wykorzenić ze swego serca nieuczciwe kulty; Ponadto, aby pokazać mu, że ma postawić pierwsze 
kroki na drodze wyższego rozwoju; aby go oczyścić, zanim obejmie w posiadanie Ziemię Obiecaną, i 
aby jego nowe pokolenia założyły nowy naród, oparty na jego obyczajach i czci dla Stwórcy. 
24 Życie na pustyni, cuda, których udzieliłem Mojemu ludowi, i bitwa utwierdziły ich ducha, a w 
obliczu odzyskanej wolności zapomnieli o swojej niewoli i duch Izraela powstał na nowo. 
25 To prorocy zapowiedzieli ludziom przyjście Mesjasza. To oni podtrzymywali płomień nadziei 
płonący w sercach, gdy czuli się gorsi pod jarzmem innych narodów. 
26 Wielu oczekiwało z radością przyjścia Rabbiego z Galilei, którego nie mogli rozpoznać w Dziecku 
narodzonym z dziewiczego łona skromnej Nazarejki w grocie koło Betlejem. Ale podczas gdy 
niektórzy czuli, że ich Zbawiciel i Odkupiciel urodził się, inni zaprzeczali Mu od pierwszej chwili. 
27 Przez trzydzieści trzy lata żyłem wśród ludzi. Całe to życie było naznaczone przykładami i naukami 
dla ludzkości, bo nie musiałem się niczego uczyć z tego świata. A gdy pozostały tylko trzy lata do 
mojego odejścia, rozpocząłem moje nauczanie wśród ludu. Moje Słowo było słyszane na ulicach, w 



wioskach, w domach i na portykach sal świątynnych; było słyszane na wyżynach górskich, na pustyni, 
w dolinach i na morzu. 
28 Wśród tłumów byli tacy, którzy Mnie nienawidzili, którzy czuli się osądzani na każdym kroku przez 
Moją naukę, którzy widzieli, że zagrożone są ich pozycje, które zajmowali niesprawiedliwie. byli tymi, 
którzy dążyli do osądzenia, potępienia i śmierci na krzyżu za Tego, który przyniósł im życie wieczne; 
byli tymi, którzy czuli, że są sądzeni na każdym kroku przez Moją naukę; byli tymi, którzy czuli, że ich 
pozycja jest zagrożona 
29 Ból i smutek były w sercu Mistrza, ponieważ znał On długą drogę, którą musieli przejść ci, którzy 
zaprzeczali prawdzie, i z którymi dokonywał cudów, jakich żaden człowiek, wcześniej czy później, nie 
był w stanie dokonać sam. 
30 Gdy oznajmiłem uczniom moim, że mam odejść, ogarnął ich ogromny smutek Wtedy 
powiedziałem im, aby dodać im nowej odwagi: "Oto przyjdę ponownie, a znaki mojego przyjścia będą 
następujące Kiedy pogłoski o wojnie przychodzą do waszych uszu, a korupcja ludzi osiąga swój punkt 
kulminacyjny, Moje przyjście będzie blisko. Lecz przede Mną przyjdzie Eliasz, aby przygotować 
drogę." Po tych słowach upłynął wiek, aby się one wypełniły. 1 września 1866 roku duch Eliasza dał o 
sobie znać poprzez sprawiedliwego człowieka, który został przeznaczony i posłany przeze mnie, aby 
oznajmić Moją obecność i być prekursorem Mojej duchowej manifestacji wśród ludzi. 
31 Człowiek ten otrzymał Boski mandat do założenia siedmiu kościołów, które byłyby po prostu 
odwzorowaniem siedmiu pieczęci, a jednocześnie instrukcję do kształcenia umysłów wybranych, aby 
byli nosicielami głosu Boskiego Mistrza. 
32 Od tego czasu wszyscy, którzy przychodzili słuchać Mnie w tej postaci, mieli przeczucie, że są 
sługami, naznaczonymi lub naznaczonymi jako dzieci tego ludu, który od początku zjednoczył się ze 
swoim Panem i otrzymał od Niego objawienia, cuda, Jego nauki i Jego Prawo. 
33 Odciśnijcie tę naukę w waszych sercach i zgłębiajcie ją z miłością. 
34 Odrzućcie wszelką egoistyczną myśl i myślcie o waszej misji. Okres ten jest znaczący i decydujący 
dla ludzkości. Tylko Moja nauka, która jest ponad ludzkimi słabościami, może wam objawić, że jest to 
czas, w którym prawda zniszczy wszelkie kłamstwo i ciemność. 
35 Ta ludzkość, która dziś jeszcze śpi i zapomniała o swoim Panu, a nawet o własnej duszy, obudzi się 
zaskoczona głosem Mojego wołania. najpierw objawiłem się ludowi izraelskiemu - nie temu 
izraelskiemu według krwi, lecz temu, który jest według ducha, i któremu przekazałem Światło 
Trzeciego Testamentu 
36 Szukam was, ludzie, bo wśród was są ci, którzy byli mi wierni. Nie mogę wam powiedzieć, że już 
wykonaliście swoje zadanie, bo przed wami jeszcze długa droga. Znalazłem was oddanych dobrom 
ziemskim, zmaterializowanym w waszym egoistycznym życiu. nie chcę jednak czynić wam wyrzutów, 
lecz tylko wzywam was do słuchania Mnie, abyście zostali napełnieni Moją Mądrością i stali się 
mistrzami w uduchowieniu, do czego zostaliście posłani; Ja jestem tym, który was do Mnie posłał; Ja 
jestem tym, który was do Mnie posłał 
37 Otwórzcie oczy i pozwólcie obudzić się waszemu duchowi, abyście mogli uświadomić sobie, że 
naprawdę żyjecie w nowej erze i obserwujecie spełnianie się Moich proroctw. Wtedy będziecie mogli 
powiedzieć z przekonaniem, że przyszedłem do was w przepowiedzianym czasie. Tylko wtedy, gdy 
znacie istotę Mojego Słowa, możecie prawidłowo interpretować wydarzenia, które dzieją się dzień po 
dniu w waszym świecie. Ale ta ludzkość, która w swym zaślepieniu zaciekle dyskutuje i nie widzi 
Boskiego Światła, które świeci przed jej duchem, nie jest świadoma czasu, w którym żyje; bo gdyby 
wiedziała, to bratobójcze ręce już wstrzymałyby się w swym dziele, byłoby wewnętrzne 
zgromadzenie i czuwanie, byłaby modlitwa i cześć, przebaczenie między ludźmi i pokuta. Ale nic z 
tego nie jest obecne, każdego dnia nowe więzy miłości są zrywane między narodami ziemi. 
Duchowość i moralność zostały odrzucone, istnieje tylko bezduszna walka nienawiści, egoizmu i 
głodu władzy, która uwidacznia brak wewnętrznej wielkości w człowieku. Pośród tej walki, śmierć 
przynosi codzienne żniwo życia, jej bezlitosny i nieprzekupny sierp kosi chwasty, cios po ciosie. A 
jednak ta ludzkość, która grzeszy, gwałci i bezcześci, walczy zaciekle o przetrwanie, choć egoistycznie 
i bez zastanowienia, czy środki, którymi się posługuje, są sprawiedliwe i humanitarne, czy też wręcz 
przeciwnie. Teraz ja pytam ciebie: Co robicie w tym czasie Boskiej Sprawiedliwości? 



38 To prawda, że nie nadeszła jeszcze godzina, abyście powstali i podnieśli głos ostrzegawczy. Ale 
musicie wiedzieć, że obecna chwila jest dokładnie przeznaczona na to, by wykorzystać ją do waszego 
przygotowania; ponieważ to Słowo przygotowuje was do duchowej walki, która ma nadejść, które 
was wezwało i zjednoczyło, abyście byli ludem pokoju, zdolnym otworzyć bramy waszych serc na 
przyjęcie obcego lub cudzoziemca, i które powierzyło wam również misję posłańca, by szerzyć to 
przesłanie na wszystkich drogach ziemi. 
39 Mówię wam, że prawdziwy pokój może przyjść tylko od Mojego Ducha do ducha człowieka, i to 
właśnie ten pokój przyniosłem wam w tym Objawieniu, abyście go zanieśli ludom i narodom. Czy 
oczekuje pan, że świat sam stworzy sobie pokój? - z jakim nasieniem mógłby go stworzyć, skoro nie 
ma w nim uczuć miłości, sprawiedliwości ani miłosierdzia? 
40 Osądźcie sami swoją odpowiedzialność, umiłowani ludzie, pamiętajcie, że jeden dzień, który 
przegapicie, jest dniem, o który opóźniacie przyjście tej dobrej nowiny do serc waszych bliźnich - że 
jedno pouczenie, które tracicie, jest o jeden bochenek chleba mniej do ofiarowania potrzebującym. 
Pracuj z miłością, a wkrótce nastanie pokój wśród ludzi. Nie zapominajcie jednak, co wam mówię: nie 
wolno wam mylić pokoju Mojego z tym, który chcą podpisać narody, bo on nie będzie mógł trwać. 
Będzie to fałszywy pokój, który sam się zniszczy, ponieważ nie ma w nim zalążka miłości, którą jest 
szacunek i braterstwo - ponieważ opiera się na strachu przed sobą nawzajem, na własnym interesie 
lub na korzyściach materialnych. Prawdziwy pokój jest to, co zstępuje z nieba do serc ludzi, a stamtąd 
wybucha i rozprzestrzenia się w dziełach sprawiedliwości i miłości. Ogłaszam wam, że ten pokój, 
który nadchodzi na narody, nie jest prawdziwy, a jeśli chcecie to prorokować, możecie to czynić 
mając pewność, że nie zostaniecie oszukani. Mówię do was: Aby pokój Mojego Królestwa mógł być 
ustanowiony wśród ludzi, musi być najpierw stoczona wojna doktryn, wspólnot religijnych i ideologii. 
Konfrontacja, w której jedni przeciwstawiają Moje imię i Moją prawdę fałszywym bożkom innych, i w 
której jedna doktryna zwalcza inną - to będzie nowa bitwa, duchowa walka, w której fałszywi 
bogowie, zepchnięci ze swego piedestału, upadną, a każdy fałsz, który uważaliście za prawdę, 
zostanie na zawsze zdemaskowany. Wtedy zobaczysz, że prawda promieniście wyłania się z tego 
chaosu zamieszania i ciemności. 
41 Gwiazda królewska swoim światłem daje ci wyobrażenie o tym, jaka jest prawda. Jego światło 
świeci w ciągu dnia, a gdy znika, zaczyna się noc. Następnie człowiek, z pomocą swojej nauki i przy 
użyciu elementów tej samej natury, odkrywa światło, którym może rozświetlić ciemności nocy; ale 
jest ono tak niewyraźne, że znika i ginie, gdy tylko promienie królewskiej gwiazdy ponownie się 
pojawią. Udało ci się zrobić światło w nocy, ale kto, za pomocą jego nauki, może ukryć światło słońca 
i doprowadzić do ciemności w dzień? - Tylko ja mogę to uczynić, aby dać wam znak mojej mocy, 
ponieważ tylko ja mogę wytworzyć prawdziwe światło i ukryć je ponownie, gdy taka jest moja wola. 
Również w sferze duchowej jestem jedynym, który może sprawić, że światło prawdy zabłyśnie tam, 
gdzie króluje fałsz i zakłamanie; który może sprawić, że życie powstanie ze śmierci; że z nienawiści, 
złości lub urazy zrodzi się miłość, skrucha lub przebaczenie, albo że z zaburzeń umysłu wyłoni się 
rozum - jednym słowem, że ponad ciemnością wzniesie się światło. Tak, ludzie, światło Mojej prawdy 
oświeci wasz świat i ustąpi ta długa duchowa noc, którą przeżywaliście. Coś już zaczęło się pojawiać, 
jak nowy świt; jest to Światło, które obudziło was w tym czasie słowami: Czuwajcie i módlcie się, 
obudźcie swoich towarzyszy, uzdrówcie ich, aby mogli stanąć do walki, i szukajcie tego, który zbłądził. 
Bądźcie uczniami światła, abyście jutro, gdy staniecie się mistrzami, mogli przekazywać nauki pełne 
światła. Bycie uczniem Moim wymaga niekiedy osiągnięcia punktu ofiary, ale powiadam wam, że 
pokój duszy jest więcej wart niż dobrobyt ziemi. Bądźcie prawdziwymi dziećmi światłości, aby każda z 
waszych modlitw była jak gwiazda na niebie waszego życia i aby modlitwa wszystkich - ukształtowana 
przez wasze zjednoczone myśli - była jak światło jutrzenki. 
42 Eliasz wylewa światło na ścieżki, a owce stopniowo wracają do płotka. Potem, kiedy przychodzę do 
każdego serca, do ludzi, Eliasz już nawiązał kontakt z nimi wszystkimi. 
43 Przygotujcie się, uczniowie; nie chcę, aby kiedy ból osiągnie swój najwyższy stopień w 
człowieczeństwie, wasze myśli i wasz rozum były spowite jakby ciemnym płaszczem; nie chcę, aby 
kiedy ból osiągnie swój najwyższy stopień w człowieczeństwie, wasze myśli i wasz rozum były spowite 
jakby ciemnym płaszczem Chcę, aby Moi uczniowie w tej godzinie próby umieli stanąć jako silni i 
umieli usłyszeć głos sumienia pośród burzy. 



44 Moje dzieci, mówicie do Mnie w swojej niewiedzy lub bojaźni: "Panie, jeśli chcesz, abyśmy przyszli 
do Ciebie - dlaczego pozwalasz, aby pokusy i zdarzenia krzyżowały się na naszej drodze?". Ale Mistrz 
ci odpowiada: Ponieważ próby wnoszą światło do waszej duszy - jest to jedyny sposób, abyście mogli 
zobaczyć, i jest to konieczne, abyście zobaczyli, aby zdobyć wiedzę. Zrozumcie, że w waszym życiu 
duchowym jest wiele do rozeznania, bo jako dzieci światłości jesteście dziedzicami Mojej prawdy. 
45 Będziecie pionierami czasu łaski, dlatego wasza odpowiedzialność jest bardzo wielka. Fundamenty 
tak wielkiego dzieła muszą być mocne, aby mogło na nich wznieść się sanktuarium Mojej Boskości. 
Ujawniam wam wiele z tego, co przyszłość przyniesie temu ludowi. W ten sposób nie będziecie 
wpatrywać się we Mnie wiecznie ukrytego w tajemnicy. 
46 Zgłębiajcie Moje Słowo, abyście mogli się uduchowić, bo jeśli nie dojdziecie do sedna tej nauki, 
możecie paść ofiarą nowego fanatyzmu. Zrozumcie, uczniowie, że w uduchowieniu nie ma miejsca na 
fanatyzm, ani na uprzedzenia, bałwochwalstwo czy przesądy. Spirytualizm oznacza duchowość, 
spirytualizacja oznacza wolność duszy, ponieważ ten, kto ją osiąga, uwolnił się od tego, co 
materialne, uwolnił się od namiętności ciała, żył ofiarą i wyrzeczeniem we właściwym rozumieniu. O 
ludzie, który tyle razy Mnie słyszałeś, już czas wypełnienia Mojego Słowa jest bliski, a jednak widzę w 
tobie brak zrozumienia Mojej Nauki, nie mówiąc już o przygotowaniu i prawidłowej interpretacji 
nauk, których ci udzieliłem. 
47 Śpisz słodko ufając w Moją Miłość. ale ja wam mówię: Czuwajcie i módlcie się, aby to nie ból was 
obudził - nie ból, który Ja wam zsyłam, bo to coś, co nie pochodzi ode Mnie. Ból ma swoje źródło w 
człowieku w wyniku jego nieposłuszeństwa. - Wszystko mówi do ciebie o Mnie i o Mojej miłości: 
przyroda, życie zewnętrzne, życie wewnętrzne, całe stworzenie, są jak palec wskazujący, który 
pokazuje ci nieskończoność jako cel, ku któremu powinnaś skierować swoje kroki. Gdy o tym 
wszystkim myślicie - czy nie przychodzi wam do głowy myśl o waszym upadku? - Czy nie jesteście 
świadomi, że każdy dzień waszego życia jest krokiem, który przybliża was do domu duszy? Słuchajcie i 
rozumiejcie, bo gdzie wielu widzi śmierć, tam jest życie; gdzie myślą, że jest ciemność, tam jest 
światło; gdzie widzą nicość, tam jest wszystko; a gdzie widzą koniec, tam jest wieczność. Jak wielu 
ludzi w swoim braku troski przypomina małe dzieci, które oddane swoim dziecinnym zabawom, nie 
myślą o przyszłości. 
48 Ludzie, którzy macie w waszych sercach światło doświadczenia tego życia, a w waszych duszach 
światło pozostawione przez ewolucję w różnych życiach na ziemi - dlaczego wasze dusze zajmują się 
tym, co jest dla nich bezużyteczne i dlaczego często płaczecie z powodów, które nie zasługują na wasz 
ból? 
49 Szukajcie prawdy we wszystkich rzeczach; jest ona na wszystkich drogach, jest jasna i wyraźna jak 
światło dnia. 
50 Idźcie i mówcie o tych naukach waszym bliźnim. Już teraz przygotowuję prowincje na przyjęcie 
Dobrej Nowiny. Ale widzę, że nadal boisz się kontrowersji, opinii swoich bliskich. Niektórzy boją się 
swoich rodziców lub ich braci i sióstr więcej niż wyrok ich Boga. Czy obawiasz się ich opinii, że jesteś 
w błędzie, że nazywają cię zdrajcami lub oszustów? - Zaprawdę powiadam wam, włożyłem w 
waszego ducha klejnot takiej chwały, że jedno wasze słowo może przekonać tych, których tak bardzo 
się boicie. 
51 Widzicie bogatych tego świata, uczonych, potężnych, filozofów, naukowców, duchownych różnych 
wyznań i ludzi władzy, którzy są zbyt wielcy, a ja wam mówię: Nie potrzebujecie tej wielkości, aby 
móc mówić o Mojej prawdzie. Nic z tego nie jest wam potrzebne, aby być wielkimi, ponieważ 
prawdziwa wielkość, która jest tą z ducha, nie potrzebuje złota, ani ludzkiej nauki, ani tytułów. Tam, 
gdzie dusza nie wyraża się z miłością, nie ma prawdziwej wielkości. Czy nie znacie monarchów, którzy 
dziś zasiadają na swoich tronach, a jutro ciągną ze sobą swoją nędzę? Czy nie znasz uczonych, którzy 
korygują to, co wcześniej głosili jako prawdę? Czy nigdy nie widzieliście pięknej kobiety, podziwianej i 
pożądanej, która później chodziła w łachmanach? - Nie należy więc mylić wartości wiecznych z 
przemijającymi próżnościami ludzkimi. 
52 Weź swój krzyż i chodź za Mną. Noś go na sercu i nie bój się. idźcie krok za krokiem; zostawcie 
Moje Słowo w sercach jak smugę światła. Przebacz tym, którzy cię skrzywdzili. ale jeśli upadniesz i 
będą się naśmiewać z twojego upadku, nie przejmuj się, bo teraz Chrystus, który do ciebie mówi, 
będzie wsparciem dla tych, którzy biorą na siebie Mój Krzyż. 



53 Słuchajcie ludzie, rok 1950 jest już bliski i spełni się wola Wiekuistego. Nie wolno wam być 
podzielonym w tym czasie, bo nie znacie prób, które się zbliżają. Tutaj, gdzie przygotowałem lud do 
przyjęcia Mojego Słowa w tym czasie, nie może być żadnego zamieszania. Do tego czasu ten lud musi 
być zjednoczony, a jego mężczyźni i kobiety uczynią wtedy swoje duchy otwartymi na Moje 
ostateczne głoszenie, w którym usłyszą Moje ostatnie słowa, które powiedzą do was: Czekam na 
Ciebie w Niebie! 
54 Jeśli przygotujecie się w ten sposób, wkrótce odczujecie, jak Światło Mojego Ducha spływa na was 
bez żadnego ludzkiego pośrednika czy nosiciela głosu, aby przekazywać się uczniom z ducha do 
ducha. do tego czasu oczyścicie wasze nabożeństwa do tego stopnia, że wasi bliźni będą zaskoczeni, 
gdy rozpoznają duchowość Moich nowych uczniów, duchowość, która będzie świadczyć o kulcie 
wewnętrznym, jaki praktykujecie. 
55 Wtedy ludzkość zrozumie, że czas przepowiedziany tysiące lat temu, w którym miało nastąpić 
Moje drugie przyjście, jest czasem obecnym, ponieważ ludzie będą mogli sami zobaczyć, że Boska 
Światłość zostanie wylana na wszelkie ciało i ducha. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 122  
(ogłoszony w 1944 r.) 
 
1 Zapomnij na kilka chwil o nędzach świata, słuchając Mojego Słowa, a wtedy twój duch w swoim 
uniesieniu ujrzy światło tego czasu. 
2 Podczas gdy dla wielu ludzi te godziny są pełne bólu i śmierci, dla ciebie są one pełne pokoju i 
nadziei. Ale nie ufaj zbytnio w swoje zasługi, bo wizytacje mogą cię też zaskoczyć. To Ja dałem wam 
ten pokój, abyście mogli uczestniczyć w Moich manifestacjach, wnikać w Moje słowo i praktykować 
Moją naukę. Dałem wam czas, byście usłyszeli i zrozumieli Moje nauki, lecz widzę, że wasze poznanie 
nie wyszło poza ziemską materię i dlatego nie odkryliście znaczenia Moich nauk. w tym braku 
zrozumienia jesteście podobni do ludzkości, która choć na każdym kroku ma namacalne dowody 
Mojej sprawiedliwości, nie zatrzymuje się na chwilę, aby się zastanowić i w ten sposób zrozumieć 
sens tych wydarzeń 
3 Chcę, abyście otworzyli oczy na rzeczywistość czasów, w których żyjecie, abyście mogli modlić się za 
świat. Ten czas, który był zapowiadany w innych epokach, w którym miała się odbyć walka dobra ze 
złem, jest czasem obecnym. Uczniowie, nie kładźcie się spać w oczekiwaniu na inną epokę. Jesteście 
dziećmi światłości, którym ujawniam wielkie nauki, abyście byli pochodnią wiary wśród ludzi. 
4 Powinniście iść do waszych współtowarzyszy, którzy śpią w duchowych objawieniach, i po bratersku 
budzić ich miłymi słowami, doprowadzając ich do zrozumienia tego, że przyczyną kielicha cierpień, 
który opróżnia ludzkość, jest to, że pozwolono Duchowi Świętemu popaść w zapomnienie. 
5 Jeśli ludzie naprawdę uwierzą, że liść drzewa nie porusza się bez Woli Bożej, będą odczuwać Moją 
Obecność we wszystkich krokach swojego życia; będą odczuwać Moją Obecność we wszystkich 
krokach swojego życia; będą odczuwać Moją Obecność we wszystkich krokach swojego życia; będą 
odczuwać Moją Obecność we wszystkich krokach swojego życia Niektórzy odczują Mnie 
przychodzącego jako Ojca, inni jako Mistrza, a jeszcze inni odczują Mnie przychodzącego jako 
Sędziego. 
6 Zmusiliście mnie do zstąpienia w wasze ciemności, abym was szukał; jestem obecny na waszych 
ścieżkach; jestem obecny na waszych ścieżkach Byłem obecny na waszych drogach, aby dać się 
odczuć we wszystkich duszach. Jak pasterz, który schodzi do najgłębszych otchłani w poszukiwaniu 
zagubionej owcy, tak ja zszedłem do najciemniejszego wąwozu, w który wpadli ludzie. Wy, którzy 
Mnie słuchacie w tym czasie, powinniście mieć prawdziwe zrozumienie godziny sprawiedliwości i 
zadośćuczynienia, w której żyjecie. Pamiętajcie, że gdybyście uparcie trwali w niewiedzy, to ciemność 
ogarniająca świat stałaby się jeszcze bardziej nieprzenikniona. Nie wiecie ile czasu upłynie zanim 
dusze będą mogły otrzymać promień światła. 
7 Obecnie posyłam na ziemię dusze, które mogę nazwać pierworodnymi w Prawie, ponieważ są one 
wśród tych, którzy otrzymali Moje pierwsze objawienia. Nie powiem wam, kim oni są, gdzie są, ani co 
robią, bo gdybyście ich rozpoznali, moglibyście popaść w bałwochwalstwo lub zamieszanie. 
8 Temu ludowi, który z dnia na dzień wzrasta w poszukiwaniu Mojego pouczenia, mówię, aby żył w 
jedności, aby w ten sposób zbliżył się do Mnie jeśli nie podejmiecie wysiłku, jak możecie stać się 
nauczycielami duchowych nauk? 
9 Miłość jest ziarnem, które powierzam wam do siewu w świecie, widzisz jałowość świata? widzą 
jałowość pól, nie ma już braterstwa, przyjaźni ani szacunku. nasieniem, które wykiełkowało jest 
nienawiść i ambicja, której owoce już widzicie: to wojny, zniszczenie, nędza i śmierć; to ja jestem tym, 
który zasiał nasiona nienawiści i ambicji; to ja jestem tym, który zasiał nasiona nienawiści i ambicji 
10 Po okresie, w którym dałem ci Moje Słowo, czy nie uważasz za słuszne, że Mistrz pyta cię, co robisz 
w tej epoce, w której narody i ludy powinny szukać lepszego życia i przestać walczyć między sobą? Na 
czym polega Twoja praca? 
11 Przyszedłem, aby wam dać, ale nie bądźcie zadowoleni, aby otrzymać. pamiętajcie, że pokój, który 
wam daję, jest nie tylko dla was, ale dla wielu waszych bliźnich nie stójcie z boku wobec wielkiej 
bitwy; zrozumcie, że wyposażam was, abyście byli żołnierzami; wyposażam was, abyście byli 
żołnierzami; wyposażam was, abyście byli żołnierzami 



12 Czy czekasz, aż świat wykurzy swój pokój? Z jakim nasieniem może to spowodować, skoro w 
duszach prawo ludzkie ma teraz większą wagę niż prawo Boże? 
13 Nie oszukujcie się: w sercach ludzkich nie ma ani miłości, ani dążenia do uduchowienia. Dlatego 
brakuje fundamentów dla ich pokoju, ich domów, ich miejsc pracy 
czy ich forma czczenia Mojej Boskości. 
14 Wkrótce na świecie zapanuje pokój, a gdy to się stanie, będziecie Mi dziękować, ludu Mój, 
ponieważ będziecie myśleć, że stało się to dzięki wypełnieniu waszego duchowego mandatu. to 
powiem wam: otwórzcie oczy, ten pokój, który osiągnął świat, nie będzie trwał, bo nie jest 
prawdziwy. Zniszczę ją Moim mieczem sprawiedliwości, tak jak niszczę wszystko, co fałszywe. Ten 
pokój, o którym wam mówię, będzie pozorny, bo będzie oparty na wzajemnym strachu. prawdziwy 
pokój nie może pochodzić z niewiernych serc, on przyjdzie później; zstąpi z Królestwa Niebieskiego do 
serc ludzkich 
15 Jeśli chcesz głosić światu proroctwa, możesz to robić; ja nie jestem prorokiem, ale prorokiem. nie 
miejcie wątpliwości, bo ja was nie oszukuję. jeśli chcesz powiedzieć swoim bliźnim, że pokój, który 
wkrótce zaprowadzą narody, nie jest szczery, nie pomylisz się, bo ja nie mogę się mylić Wkrótce 
zobaczycie nadejście tego co wam zapowiadam w tym roku 1944. Wojna, ambitne dążenia 
materialne zakończą się, ale później pojawią się "wojny" religii, doktryn, ideologii i filozofii. Ta bitwa 
walki duchowej będzie służyć do znalezienia drogi prawdy. 
16 Musi się więc stać, aby ludzkość otworzyła oczy, zdemaskowała fałszywych bogów i zerwała 
kajdany niewoli. 
17 Kiedy ta bitwa się skończy, kiedy pokój powróci, a ludzie modlący się w pokorze wejdą w siebie i 
nawrócą się, zobaczycie, jak z serc wzrasta ofiara, jak woń, którą wydzielają kwiaty, a będzie to do 
jedynego i prawdziwego Boga. 
18 Sprawię, że ten świat, uwolniony od swego trądu, zmartwychwstanie; sprawię też, że życie 
powstanie ze śmierci; sprawię, że nienawiść ziemi zmartwychwstanie; sprawię, że nienawiść ziemi 
zmartwychwstanie; sprawię, że nienawiść ziemi zmartwychwstanie. Sprawię, że z nienawiści wyjdą 
owoce pojednania, a z głupoty - rozsądek. 
19 Do tego czasu, nadal się rozmnażać, zarówno w liczbie, jak i w wiedzy i cnoty. Daję wam broń, 
abyście mogli wytrwać i iść naprzód. 
20 Ten zakątek ziemi, w którym mieszkacie, jest korzystny dla waszej misji. Jest ona podobna do 
"Ziemi Obiecanej" narodu izraelskiego w Pierwszej Erze. Ale nie przepadajcie za bogactwami ziemi, 
bo musicie pamiętać, że miasto Jerozolima zostało zrównane z ziemią przez swoich wrogów, a nawet 
świątynia Salomona została zniszczona. 
21 Twoja ziemia jest jak ta, która została dana ludowi izraelskiemu. Ale ani to nie była ojczyzna dla 
Ducha, ani nie jest to Drugie Jeruzalem, bo Miasto Duchowe nie jest z tego świata. 
22 Bądźcie nadal gościnni, jak Abraham był. Przygotuj się na obcego, aby usiąść do jedzenia przy stole 
i odpocząć pod osłoną dachu. Noś w swoich rękach Mój balsam miłości, abyś mogła uzdrowić 
chorego, sprawić, by poczuł Moje pocieszenie i przywrócić mu zdrowie. Jesteście tym ludem, do 
którego zawsze przemawiał żywy i niewidzialny Bóg, ale także tym ludem, który zawsze pozwalał 
sobie na uleganie wpływom bałwochwalstwa innych ludów. 
23 Teraz przyszedłem, aby was wyzwolić od fanatyzmu i przesądów, aby wam przypomnieć o 
duchowym kulcie waszego Ojca, aby - gdy narody zwrócą swój wzrok na ten lud i przyjdą wielkie 
tłumy ludzi - mogły się zdziwić, znajdując wśród was moralność, cnotę i duchowość. 
24 Weźcie z sobą w duchu waszym tę lekcję, którą wam dałem, aby była dla was przygotowaniem. 
25 Nie buntujcie się przeciwko myśli o konieczności powrotu na tę planetę w innym ciele i nie miejcie 
zdania, że reinkarnacja jest karą dla duszy. Wszystkie dusze przeznaczone do życia na ziemi musiały 
przejść przez prawo reinkarnacji, żeby móc osiągnąć swój wyższy rozwój i wykonać zadanie, które im 
powierzyłem. 
26 Nie tylko mniej rozwinięte dusze muszą wcielać się ponownie, lecz również bardziej wywyższone 
dusze powracają raz za razem, dopóki nie ukończą swojej pracy. 
27 Eliasz jest największym z proroków, którzy przyszli na ziemię, ale pomimo wielkich dzieł, których 
dokonał i wielkich dowodów, które dał (że Bóg istnieje), musiał powrócić na ten świat w innym czasie, 
w innym ciele i z innym imieniem. 



28 To prawo miłości i sprawiedliwości było nieznane ludziom przez długi czas, bo gdyby znali go 
wcześniej, byliby w zamieszaniu. Niemniej jednak Ojciec dał wam pewne objawienia i pewne znaki, 
które były światłem poprzedzającym ten czas dla wyjaśnienia wszystkich tajemnic. 
29 Przeszłość waszej duszy, z jej różnymi bytami na ziemi, jest wam zakazana. Ujawniłem wam tylko 
prawdę o reinkarnacji, ponieważ ona da wam bardziej realne pojęcie o Boskim Miłosierdziu i 
Sprawiedliwości, i wzbudzi w nieuczciwych, w grzesznikach, w tych, którzy marnują życie 
bezużytecznie, nadzieję na nową możliwość, w której będą mogli poprawić błędy, które popełnili. 
30 Idea wiecznej śmierci lub wiecznego potępienia zostaje na zawsze zniszczona przez to objawienie, 
a zarówno dusza, jak i serce ludzkie cieszą się i chwalą Boską dobroć, gdy tylko pojmą tę prawdę. 
31 W dawnych czasach nie zostało wam to objawione, ponieważ nie byliście dość dojrzali, aby to 
zrozumieć; a jeśli teraz poznaliście to, a jednak nie macie jaśniejszego pojęcia o tym, kim byliście 
kiedyś, jest to kolejny dowód, że nie jesteście jeszcze daleko zaawansowani. 
32 Gdy ludzie kochają i umieją przebaczać sobie nawzajem, gdy pokora jest obecna w ich sercach i 
gdy osiągnęli to, że duch panuje nad materią, to ani ciało, ani świat, ani namiętności nie będą 
tworzyły gęstej zasłony, która uniemożliwi wam zobaczenie Drogi za wami lub przed wami. 
Przeciwnie, "ciało" uduchowione przez naśladowanie Mojej nauki będzie jak sługa posłuszny 
nakazom sumienia, w przeciwieństwie do tego, czym jest dzisiaj: przeszkodą, sidłem, przepaską przed 
oczami ducha. 
33 Obecnie jesteście zdumieni, gdy doświadczacie początku widzenia, które pozwala wam zobaczyć 
coś z przeszłości, lub które czyni was objawieniem przyszłości, podczas gdy ja mówię wam z 
pewnością, że to duchowe widzenie powinno być stale obecne, jak widzenie waszych fizycznych oczu 
podczas życia na ziemi. 
34 Trzeba iść trochę dłużej Moją Drogą, abyś osiągnął te wyżyny, a twoja dusza zbierając w sobie 
wszystkie owoce swoich przeszłych doświadczeń, wyzwala się, raduje i buduje w swoim jestestwie. 
35 Rozważ: jeśli w twojej duszy było już wiele światła, to w twoim sercu powinno być wiele pokoju. 
36 Nie słuchajcie tych, którzy chcą was zastraszyć, ponieważ badacie to, co odnosi się do ducha, bo to 
ci, którzy chcą nadal drzemać we śnie niewiedzy. 
37 Przywiązujecie większą wagę do wielu elementów waszego materialnego życia niż do tego, co 
dotyczy waszej duszy i dlatego stworzyliście świat, który jest odwrócony i pozbawiony treści. Ale 
nadeszła godzina, kiedy żywo zainteresujecie się tym, co istotne w waszej egzystencji, a kiedy to się 
stanie, dacie życie i prawdziwe piękno waszej egzystencji. 
38 Muszę ci jednak powiedzieć: nawet jeśli życie na tym świecie osiągnie wyżyny cnoty i 
sprawiedliwości, to nie tutaj znajdziesz swój idealny dom. Wasze przejście przez tę dolinę ziemi jest 
tymczasowe, ma ono służyć wam tylko jako tygiel, jako szkoła, jako podręcznik do osiągnięcia 
wznoszącej ewolucji waszej duszy. 
39 W domu Ojca waszego są inne, wyższe domy, które Ja wam przygotowałem, abyście w nich 
mieszkali. 
40 Błogosławieni, którzy rozważając te słowa, uwierzyli w nie i uporządkowali swoje życie dla dobra 
swoich dusz, albowiem oni otrzymają ich owoc w wieczności. 
41 Umiłowani ludzie, z całą pewnością możecie powiedzieć, że wszystko, co się stało na tym świecie, 
zostało wam zapowiedziane lub przepowiedziane w poprzednich czasach. 
42 To słowo, które człowiek usłyszał przez usta Moich proroków, było Moim głosem. Nie przemawiali 
oni z własnej intencji, lecz z powodu woli Bożej. 
43 Prawdziwą interpretację Moich przepowiedni, zapowiedzi i obietnic daję wam, gdy doświadczacie, 
że Moje słowa wypełniają się w odpowiednim czasie. 
44 Jak wiele i jak róznych interpretacji nadawaliscie objawieniom Bozym! Nie znaliście prawdy, 
dopóki nie urzeczywistniłem Mojego Słowa. Wiele z tych proroctw już się spełniło, inne dzieją się 
obecnie na waszych oczach, a jeszcze inne wciąż czekają na swój czas. 
45 Nadal kształcę i posyłam nowych proroków, przez których będę wam objawiać wielkie cuda, a 
jednocześnie będą wam oznajmiać obecność lub bliskość tego, co było wam wskazywane w czasach 
minionych. 
46 Stare proroctwa będą potwierdzone przez nowych proroków. Wszyscy, którzy czują w sobie ten 
dar, módlcie się, czuwajcie i przygotujcie się do mówienia tylko prawdy. Więc jeśli to zrobisz, 



zobaczysz, że niektórzy potwierdzą to, co inni zapowiadają. Tak też się działo, gdy prorocy przeszłości 
wypełniali swoją misję, choć jedni przychodzili do jednej epoki, a inni do innej. 
47 Nie martwcie się, jeśli czasem nie rozumiecie, co otrzymujecie przez natchnienie lub co mówią 
wasze usta. Nawet ci dawni prorocy często nie byli w stanie pojąć tego, co mówiły ich usta. 
48 Na tych, którzy przyjmą twoje świadectwo, wyleję moje światło, a we właściwym czasie sprawię, 
że spełni się każda twoja przepowiednia. Biada tym, którzy nie powinni mówić prawdy, bo oni też 
zostaną odkryci w swoim czasie. Wtedy nie znajdą nic w swoim ciele ani w swoim duchu, czym 
mogliby zmyć swój wstyd i spłacić swój dług. 
49 Kto będzie sędzią fałszywych proroków? Prawda, bo to jest światło, które przychodzi do tych serc 
przez sumienie. 
50 Prawda zawsze szuka czystych serc, aby się objawić. Oczyszczajcie wasze, aby to było światłem w 
słowach, w myślach i w dziełach ludu Mojego. 
51 Kluczem miłości, który posiadam, otwieram wasze serca. Uznałem, że jesteś spowolniony; 
zaskoczyłem cię, że idziesz ścieżką życia ociężałym krokiem; przyszedłem, abyś uświadomił sobie, że 
nie jesteś taki sam jak ja; przyszedłem, abyś uświadomił sobie, że nie jesteś taki sam jak ja 
Przyszedłem uświadomić wam, że jesteście posłańcami Mojej Boskości. to właśnie mówi wam 
"Słowo" Ojca, Ten, który stał się człowiekiem w Drugiej Erze. 
52 Nie raz, ale wiele razy i na różne sposoby zapowiadałem i obiecywałem uczniom Moim ponowne 
przyjście Moje. Przepowiedziałem im czasy, które zapowiadają Moje przyjście: Znaki w przyrodzie, 
wydarzenia w ludzkości, wojny światowe, grzech na najwyższym poziomie rozwoju. Aby jednak świat 
nie pomylił się, oczekując mnie ponownie jako człowieka, dałem im do zrozumienia, że Chrystus 
przyjdzie "na obłoku", to znaczy w Duchu Świętym. 
53 Ta obietnica została spełniona. Oto Mistrz w duchu przemawia do świata. Oto Pan pokoju i 
królestwa światłości, tworzący niezmiernie wielką arkę, w której ludzie mogą znaleźć schronienie i 
być zbawieni, jak w pierwszych dniach, kiedy Noe stworzył arkę, aby ocalić ludzkie potomstwo. 
54 Dla waszego postępu i wytrwałości w Mojej nauce, ukażę wam w całej prostocie treść wielu 
tajemnic. Księga Życia, zapieczętowana siedmioma pieczęciami, jest dla was incognito, gdyż szósta 
pieczęć jest teraz rozwiązana, a jej zawartość jest tym, co oświeca wasze czasy. Wszystko było dla 
ciebie tajemnicą i nie chcę, żeby było nią odtąd. Powiedziałem wam już, że siedem pieczęci to siedem 
Boskich Objawień, które dałem ludziom, z których obecnie otrzymujecie szóstą, ale brakuje wam 
jeszcze siódmej. 
55 Wiecie, że Roque Rojas założył siedem kościołów, którym nadał nazwy pieczęci i że symbolicznie 
szósty z nich był jak owocujące drzewo, które pomnażało swoje gałęzie. Wiecie również, że w 1866 
roku rozpoczęła się nowa era. Ale nie wiesz jeszcze, jak uporządkować swoje pomysły. Niektórzy 
chcieli dotrzeć do sedna tych nauk, ale ich interpretacja była błędna, ponieważ ograniczała i włączała 
to, co wieczne i Boskie w to, co ludzkie i materialne. Zanim jednak ta aberracja się rozprzestrzeni, 
rozproszę ciemności ludzkości światłem Moich objawień. 
56 Przygotowałem to miejsce na ziemi, do którego wchodzicie, aby Moje Boskie światło padło na jego 
mieszkańców w tym czasie. Tutaj przypomniałem wam Boskie Prawo, którego nauczałem was jako 
Ojciec w Pierwszej Erze. Tutaj powtórzyłem wam Moje Słowo dane wam jako Jezus, prawdziwą Pieśń 
Ducha, i przyniosłem wam Światło Prawdy, które wyjaśnia każdą tajemnicę i tłumaczy każdą 
niezrozumiałą lekcję; tutaj dałem wam Światło Ducha, Światło Ducha, które wyjaśnia każdą tajemnicę 
i tłumaczy każdą niezrozumiałą lekcję. 
57 Odbuduję Moją Świątynię, Świątynię bez murów i wież, gdyż jest ona w sercu człowieka. Wieża 
Babel nadal dzieli ludzkość, ale jej fundamenty zostaną zniszczone w sercu człowieka. 
Bałwochwalstwo i fanatyzm religijny również wzniosły swoje wysokie wieże, ale są one słabe i będą 
musiały runąć. Zaprawdę, powiadam wam: Moje Prawa - zarówno Boskie, jak i ludzkie - są święte i 
one same będą sądzić świat. Ludzkość uważa, że nie jest bałwochwalcza, ale zaprawdę powiadam 
wam, nadal czci złotego cielca. 
58 Jestem Duchem, jestem Boskością i Światłem. obudźcie się, otwórzcie oczy, spójrzcie na Mnie i 
usłyszcie Mój Głos. komunikacja, którą macie dzisiaj z Moim Duchem poprzez ludzkie pośrednictwo 
nie jest najdoskonalsza i dlatego rozpocznie się czas komunikacji z Ducha do Ducha, w którym 
usłyszycie Głos waszego Ojca. 



59 W tym drugim czasie spotkałem niewidomego i dałem mu wzrok, chromego uczyniłem znowu 
chodzącym, umarłego wskrzesiłem. Teraz znajduję jeszcze większe spustoszenie w świecie, widzę 
tysiące ślepych, głuchych, trędowatych i umarłych na duchu. chociaż przychodzę do was ze 
sprawiedliwością, przychodzę też do was pełen miłości, bo nigdy nie przestanę uważać was za dzieci 
moje i zawsze będę uważał was za małe dzieci; nigdy nie przestanę was kochać, bo nigdy nie 
przestanę was kochać 
60 Ludzie, czy chcecie iść za Mną drogą, którą od dawna wytyczam wam Moimi dziełami i Moim 
przykładem? to prawda, że na niej jest szlak ofiar, ale na końcu leży "Ziemia Obiecana". Nawet w tym 
czasie nie zaślepię was fałszywym blaskiem ludzkich bogactw. Twój Mistrz pokaże ci tylko blask cnoty. 
"Królestwo moje nie jest z tego świata", powiedziałem wam - z tego świata próżności, egoizmu i 
kłamstwa. Bo zaprawdę, powiadam wam, króluje w doskonałości. 
61 Ostatnie ogniwo łańcucha, który będzie utworzony przez 144 000 naznaczonych, otrzyma Boski 
Znak na swoim duchu w 1950 roku. Z nich wyjdą do narodów wysłannicy, prorocy, uczniowie, którzy 
swoim nauczaniem, modlitwą i przykładem przyniosą ludzkości ziarno nowego życia. 
62 To słowo, które słyszycie w tej chwili, ustanie, a rozkosz, której doświadczacie dzisiaj, słuchając go, 
również się skończy. Niemniej jednak, jeśli chcecie cieszyć się duchowo Moją Obecnością, tak jak 
teraz, wystarczy zanurzyć się i modlitewnie prosić o Moją miłość. 
63 Nie myślcie, że nie ma Mnie już nieobecnego, ponieważ nie będziecie Mnie już słyszeć przez tych 
głosicieli, i nie wolno wam wtedy stracić tego zachwytu i przygotowania, które macie dzisiaj, gdy 
słyszycie Moje Słowo. bądź świadomy, że pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz, że będę patrzył na 
twoją pracę w Moich winnicach i konsultował z twoim sumieniem każdy twój krok 
64 Przygotowuję was do tego, ponieważ wiem, że po tym czasie przygotowania powstaną fałszywi 
głosiciele i będą głosić, że Mistrz nadal daje Swoje Słowo w tej formie i chcę, abyście uwolnili się od 
tego zamieszania, które będzie spowodowane przez tych, którzy myślą, że są przebudzeni, lecz w 
rzeczywistości śpią i którzy wierząc, że mi służą, w rzeczywistości służą sobie. 
65 Ogłaszam wam, że godzina, w której zakończy się ten związek, będzie godziną objawienia dla tego 
ludu, ponieważ każdy z was w tym czasie ujawni to, co nosi w swoim sercu z nasienia i z postępu w 
swoim duchu. W tym będzie widoczna skłonność każdego człowieka, jego zrozumienie, 
posłuszeństwo, uduchowienie. 
66 Wiem, że niektórzy zbezczeszczą Moje dekrety i z tego powodu zatrzymają się w swoim rozwoju i 
popadną w błąd, zatrzymując postęp rozpoczętej misji. Ale po pewnym czasie pamięć o Moim Słowie, 
o Moich naukach i proroctwach - w których ostrzegałem was przed tym wszystkim, co miało się 
wydarzyć - wzejdzie ponownie w duchu i spowoduje, że ci, którzy się od niego odłączyli, powrócą na 
drogę posłuszeństwa. 
67 Niech nikt nie mówi w tej chwili: "Panie, nie odwrócę się od Ciebie, nie będę Ci nieposłuszny".  Nie 
obiecujcie Mistrzowi tego, czego wielu z was nie dotrzyma. 
68 Czuwajcie i módlcie się, uczyńcie wasze serce wolne od materializmu, oczyśćcie je od 
egoistycznych interesów i od namiętności. Studiujcie Moje nauki, abyście w tej godzinie nie byli 
obojętni i mogli z odważną prawością zrobić następny krok. 
69 Nie wymagam od was ślubów, wymagam od was wypełnienia waszej misji. 
70 Zachowaj Moje Słowo w najgłębszym wnętrzu twego serca, abyś jutro nie zaparł się Mnie przez 
swoje uczynki lub słowa, mówiąc, że nie wskazałem ci tego, o czym dobrze wiesz, że powtarzałem ci 
niezliczone razy. 
71 Niektórzy mówią w głębi swego serca: "Mistrzu, czy będziemy mogli się Ciebie zaprzeć, choć 
przyszedłeś, aby nas wskrzesić do prawdziwego życia?". 
72 Mówię wam, że nie możecie jeszcze całkowicie zaufać sobie, ponieważ wasza miłość i wiara są 
jeszcze małe. 
73 Musicie wytrwale studiować Moje nauki, aby wasze cnoty mogły się rozwijać, a wtedy, gdy 
nadejdzie godzina próby, która już się zbliża, będziecie mieli przy sobie Moje Słowo i nie będziecie 
rozpaczać ani przez chwilę. 
74 Zobaczcie, uczniowie, z jak wielką miłością zachęcam was, abyście się przygotowali. jeśli jutro 
upadniesz, nie będziesz mógł powiedzieć: Pan nie dał nam żadnych wskazówek dotyczących Jego 
odejścia. 



Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 123  
 
1 Moje Słowo wylewa się na ciebie niewyczerpanie. Ja jestem Chrystus, który zamieszkałem wśród 
ludzi w Drugiej Erze, i który zstępuję do was ponownie, aby dać o sobie świadectwo, wypełniając 
swoją obietnicę i swoje Słowo; w owym czasie potwierdziłem swoimi dziełami Prawo podyktowane 
przez Ojca Mojżeszowi, który nie działał według własnej woli, ani według woli ludzi, lecz według woli 
Przedwiecznego; dlatego powiadam wam, jeśli nie unieważniłem tego, co mówił Mojżesz, to nie 
unieważnię i teraz tego, czego was nauczyłem w Jezusie. 
2 Ja jestem z wami, bo to obiecałem i oznajmiłem Moim uczniom, gdy byłem otoczony przez nich przy 
pewnej okazji, a oni tak Mnie pytali: "Mistrzu, Ty powiedziałeś, że odejdziesz, ale że potem 
przyjdziesz znowu; Ja jestem teraz z wami; powiedz nam, kiedy to będzie? Powiedz nam, kiedy to 
będzie?" Widziałem, że ich prostota i pragnienie wiedzy sprawiały, że dociekali tajemnych rad swego 
Pana. Mimo to przemówiłem do nich z miłością: "Zaprawdę, niedaleki jest dzień, kiedy wrócę do 
ludzi", przez co dałem im do zrozumienia, że Moja Obecność będzie wtedy w duchu, a jednocześnie 
zapowiedziałem im znaki, które będą zapowiadać Moje następne przyjście. Znakami tymi byłyby 
wojny, chaos i wielkie cierpienia na całej ziemi. Jednak zaprawdę, powiadam wam, takie właśnie, 
pośród chaosu, było Moje przyjście w tym czasie. Oto ja, wy ludzie, z przesłaniem światła i pokoju dla 
waszej duszy, z którego teraz zrobię (duchową) arkę, do której wejdą wszyscy wierzący ludzie, którzy 
chcą się uratować, gdzie ludzkość może znaleźć schronienie. arka ta będzie umocniona wiarą, 
nadzieją i miłością tych, którzy pójdą za Mną i będzie miała duchowe podobieństwo do arki 
powierzonej Noemu, gdy rozpętały się siły natury; arka ta będzie miejscem schronienia dla całej 
ludzkości 
3 W jakich czasach Pan/Pani mieszka? Zastanówcie się nad tym i bądźcie świadomi, że dałem wam 
Moją Naukę w trzech wiekach. Pierwszy był zakonem, drugi miłością, a trzeci, obecny, odpowiada 
mądrości. 
4 Jeden i ten sam Duch, który jest Mój, zawsze był z wami. ale jeśli przejawiłem to w trzech różnych 
fazach, pamiętaj, że formy, w których przejawiam się w całym stworzeniu są nieskończone i 
jednocześnie doskonałe. 
5 W pierwszym czasie poznaliście Ojca jako Sędziego i Prawodawcę. W Drugim Czasie sprawiłem, że 
"Moje Słowo" stało się człowiekiem w Jezusie, a Jego Słowo przemówiło Boską Prawdą. Chrystus jest 
"Słowem", tym samym, który powiedział ludziom: "Kto zna Syna, zna i Ojca". teraz jesteście w 
Trzeciej Erze, w której wylewam na was Moją Mądrość. 
6 Wypełniając Moją obietnicę, przyszedłem w duchu, na symbolicznym "obłoku", który wasze dusze 
tworzą w swoim wzniesieniu do Mnie, wznosząc w sercach ludzi prawdziwą Świątynię. 
7 Kiedy słyszycie Mnie przez tych nosicieli głosu, nie myślcie, że Duch Mój osiada w tym małym i 
nieczystym ciele; nie myślcie, że Duch Mój osiada w tym małym i nieczystym ciele; nie myślcie, że 
Duch Mój osiada w tym małym i nieczystym ciele Mówiłem wam już, że jest to wasz organ 
zrozumienia, na który zstępuje promień Mojego Światła, który jest Boskim natchnieniem, który jest 
Mądrością i Miłością. 
8 Pojmują cud tej komunikacji i uświadamiają sobie, że przez organ rozumienia tych 
niewykształconych stworzeń i ich usta przychodzi Słowo, które oświeca ignoranta i nawraca 
grzesznika, tak że ustanawia w jego sercu dom godny Boga i daje mu klucz wiary, który otwiera drzwi 
do Mądrości. 
9 Z nieskończoną cierpliwością czekałem na czas, kiedy rozwój waszej duszy umożliwi wam 
zrozumienie Mojego Komunikatu poprzez organ umysłu nosiciela głosu, jako przygotowanie do 
doskonałego zjednoczenia Mojego Ducha z waszym. 
10 To jest powód, dla którego nosiciel głosu wymawia Moje Słowo bez zmęczenia swego mózgu lub 
zachrypnięcia gardła. Bo to Ja poruszam tymi ustami, aby Moje wołanie dotarło do ludzi. Zapraszam 
ich, aby odpoczęli pod cieniem Drzewa Życia i spożywali owoce życia wiecznego. 
11 Znowu dźwigam Mój Krzyż, bo muszę iść Moją drogą wśród grzechów, hańby, cudzołóstwa, 
materializmu, szyderstwa i zwątpienia, jeśli weźmiesz pod uwagę, że daję się poznać przez 
stworzenia, które nie zawsze wiedzą, jak oczyścić swój umysł i swoje serce, a z drugiej strony 



przedstawiam Moje objawienie i Moje Słowo ludziom każdego wyznania i stanu wewnętrznego. Ale 
zasługą jest właśnie to, aby z tych skał wytrysnęła woda, która jest zaufaniem i miłością ludzi do 
siebie nawzajem. dlatego mówię wam, że idę krok za krokiem przez tłum, niosąc na ramionach Mój 
Krzyż; mówię wam, że idę krok za krokiem przez tłum 
12 To jest czas, kiedy dusza budzi się do nowego życia, jak małe dziecko budzi się z płaczem, ale jej 
płacz szybko zostaje uciszony kołysanką rodzicielskich pieszczot; to jest czas, kiedy dusza budzi się do 
nowego życia, jak małe dziecko budzi się z płaczem 
13 Co byś zrobił, gdybyś nosił życie tylko w ciele, a śmierć z tobą w duszy? jakie dzieła godne mnie 
mógłbyś czynić i jaką nadzieję na nieśmiertelność mógłbyś wtedy żywić? ilu "umarłych" wskrzesiłem 
w tym czasie i ilu "ślepych" ujrzało Moje Światło! 
14 Przebudźcie się w pełni, stańcie się posiadaczami Mojego Światła, ale nie tylko dzięki Mojej 
Miłości, lecz również dzięki waszemu wysiłkowi i waszej sile woli. przeniknijcie nauki, które mówią do 
was o wieczności; są to promienie światła, których potrzebuje wasza dusza; są to promienie światła, 
których potrzebuje wasza dusza; są to promienie światła, których potrzebuje wasza dusza Między 
niebem a ziemią istnieją więzy, których grzech i ludzka niegodziwość nie są w stanie zerwać. Jedną z 
tych więzi jest więź Mojego duchowego zjednoczenia z tobą. 
15 Krzyż mój nie jest ciężki, ale musicie zawsze mieć świadomość, że każde dzieło duchowe wymaga 
ofiary. Będę jak niestrudzony pielgrzym podążający za waszymi krokami, dokądkolwiek pójdziecie, aż 
do chwili, gdy dotrzecie bezpiecznie do Ziemi Obiecanej. 
16 Nie oślepiłem cię blaskiem złota ani przepychem ceremonii liturgicznych. 
17 Moja Miłość jest darem, który wam ofiaruję, a Moje Słowo jest najlepszym skarbem. Pokornie 
ofiaruję twojej duszy to, co mam dla niej w zanadrzu, bo "Królestwo moje nie jest z tego świata". 
18 Ludzie, którzy Mnie słuchają, są prawdziwie Izraelitami, ale nie w rasie, lecz w duchu, a Ja posyłam 
ich na ziemię, aby byli jak ogniwo łączące Mojego Ducha z duchem ludzkości. 
19 Wśród tego Ludu Duchowego jest 144 000 naznaczonych lub oznaczonych przeze mnie, aby byli 
światłem, które oświeca drogę wielkiej rzeszy, tak jak plemię Lewiego w Pierwszej Erze, gdy Izrael 
przeszedł przez pustynię Twoja restytucja w tym samym czasie, co pokuta oczyścił cię, a twoja pokora 
uczyniła cię godnym. W ten sposób idźcie czysto przez świat, a Ja zapewniam was, że wasza ziemska 
wędrówka jest jak deszcz przynoszący owoce, aby Moje ziarno mogło zakiełkować w sercach waszych 
bliźnich. 
20 Wielki będzie twój trud, bo serce ludzkie jest oszpecone przez niegodziwość. Ale nic was nie 
zaskoczy, bo przygotuję was do walki. 
21 W tej chwili zalałem wasze serca miłością i pokojem, a przez to poczuliście się zadowoleni i 
uradowani. 
22 Nie ofiarowałem wam chleba materialnego, a jednak byliście w komunii z Moim Duchem. 
23 Dziś, gdy wspominacie Pierwszą Erę, pamiętacie, że w czasach niedostatku ludzie otrzymywali 
mannę, która była pożywnym pokarmem, aby masy nie zginęły. Dzisiaj Moje Słowo karmi cię i 
podtrzymuje w dniach nawiedzenia. Jak często chciałeś się wycofać lub uciec, ponieważ brakowało ci 
wiary. Ale Ja sprawiłem, że odczuwasz Moją Obecność pośród pustyni twojego życia. 
24 Zaprawdę, powiadam wam: Zawsze jestem z wami we wszystkich i w każdej z waszych prób. 
25 Kto ma wiarę, choćby była tak mała jak ziarnko gorczycy, niech ją zachowa i niech rośnie. 
Szczęśliwa jest dusza, która ma wiarę! Jakże wielu jest takich, którzy nie wiedząc, że noszą Mnie w 
swoim wnętrzu, szukają Mnie, nie wiedząc, jak Mnie znaleźć! ilu jest takich, którzy, choć oświeceni 
przeze mnie, nie otrzymują natchnienia, bo nie otworzyli swoich serc, by korzystać z tak cennego 
daru! 
26 Izraelu, ty jesteś znowu Moim posłańcem. Obiecałem, że powrócę i oto Moje Słowo się spełniło. 
Zapowiedziałem wam Mój powrót pod aniołami i na obłoku. lecz jeśli umiecie zgłębiać i 
interpretować, wkrótce dowiecie się, kim są aniołowie, o których wam mówiłem, i czym jest obłok, 
który zapowiedziałem. 
27 Eliasz przygotował wasze umysły, mówiąc wam: "Przygotujcie się, bo bliskie jest przyjście Mistrza, 
a wraz z nim doświadczycie cudów, duchowej chwały i doniosłych wydarzeń we wszechświecie." Ale 
tylko mała część ludzkości była w oczekiwaniu na wypełnienie się tych proroctw, zastanawiając się, 
czy obecność Pana jest już bliska, skoro znaki już się wypełniły. 



28 Potem, gdy Mój Duch był obecny, aby objawić się w Trzeciej Erze, wezwałem jednego po drugim z 
was, aby potwierdzić waszą wiarę, że jest to czas Mojego Powrotu, i aby zachęcić was do duchowego 
dążenia w górę, aż osiągniecie duchowe zjednoczenie ze Mną. 
29 Ale jeśli twoi bliźni źle cię oceniają, bo mnie słyszysz i idziesz za mną, jeśli jesteś zniesławiony, nie 
bój się. Zamknijcie uszy na gadaninę i bezsensowne słowa. Nie oczekujcie, że będziecie rozumiani w 
świecie. Jedynym, który może zaspokoić waszą tęsknotę za mądrością, pokojem i miłością, jestem Ja. 
Ale żeby to osiągnąć, musicie poddać się Mnie, a Ja dam wam pokój i zdrowie. 
30 Módlcie się więcej duchem niż ciałem, bo do zbawienia nie potrzeba chwili modlitwy ani dnia 
miłości, ale życia wytrwałego, cierpliwego, wielkodusznych uczynków i przestrzegania Moich 
przykazań. W tym celu obdarzyłem cię wielkimi zdolnościami, a także empatią. 
31 Moje dzieło jest jak arka zbawienia, do której wszyscy wchodzą. każdy, kto przestrzega Moich 
przykazań, nie zginie; w tym celu dałem wam wielkie zdolności i wrażliwość Jeśli będziecie kierować 
się Moim Słowem, zostaniecie zbawieni. 
32 To ziarno, które przyniosłem do serc, wyda owoc i da pożywienie ludzkości. ale powiadam wam, że 
musicie wytrwać, aby zakwitły te dzieła, które nie zakwitły. Wszystko bowiem, co ma swoje źródło w 
miłości i wierze, ma tendencję do wzrostu. Wiara, miłość i dobra wola przynoszą owoc wielokrotnie 
większy. 
33 Chcę, aby mocni pomagali słabym, zdrowi obdarzali zdrowiem, wy dzielcie się owocami waszych 
darów z braćmi i siostrami, a w tym spełnieniu odczujecie, jak wasza dusza czyni postępy i jak jest 
szczęśliwa, gdy praktykuje miłosierdzie. 
34 Kiedy Moje Słowo zakończy się przez głosicieli, wy, Moi robotnicy, ofiarujecie Moje Słowo. ale jak 
bardzo musicie się przygotować na przyjęcie Moich natchnień! Ten czas, który widzicie w oddali, już 
się zbliża. Nie lekceważcie więc słów moich, choćby były proste i pokorne. Każdy z nich posiada boską 
moc i siłę, by pocieszyć i uzdrowić wiele serc. Ta moc przyjdzie jako jasne światło do wszystkich tych, 
którzy nie zrozumieli sensu istnienia i oczekiwali rezultatu swoich zmagań w życiu, którego nie 
otrzymali, ponieważ wysłałem ich do pracy dla dobra ich duszy, a nie ciała. Moje proste i czułe Słowo 
da im pokój i pozwoli im odpocząć. 
35 Módlcie się za narody, które nie mają Mojego Słowa. Módlcie się za narody, które cierpią z 
powodu goryczy wojny; módlcie się za tych, którzy nie mają domu duchowego spokoju - także za 
bezbronne kobiety, za mężczyzn, którzy są bezlitośnie ciągnięci na wojnę. Módlcie się, ciężka jest 
godzina, którą przeżywacie i tylko wasza jedność was uratuje. 
36 Wkroczyliście w czasy ostateczne, a w miarę ich postępu ludzkość rozumie, jak sąd Boży waży się 
na niej i powoduje, że ludzie przystępują do dokładnego zbadania wszystkich swoich czynów. Ale 
wyrok nie zrujnuje człowieka, wręcz przeciwnie, zbawi go. I wtedy wszyscy przyjdziecie do mnie czyści 
i bez winy, jako istoty, które wypełniły powierzoną im misję. Tylko praktyka miłości, tak jak jest to 
pokazane w Mojej nauce, da wam prawo do najwyższego dobra, którym jest pokój Ducha. 
37 Maryi, miłującej Orędowniczce, która czuwa nad wami, powiedziałem: czekajcie z cierpliwością, bo 
wkrótce ludzie obiorą drogę odnowy i skierują swe myśli ku wam. 
38 Wy, rzesze ludzi, którzy przychodzicie, aby usłyszeć Moje Słowo, nie bądźcie zdezorientowani z 
powodu zepsucia, które jest na tym świecie. Kiedy zobaczycie, że ideałem człowieka jest ludzka 
megalomania, próżności i przyjemności, które schlebiają zmysłom, rozpalicie w waszych sercach 
pragnienie duchowego wzniesienia. 
39 Ja was natchnę; w tym celu wybrałem te skromne miejsca, z których was wzywam, aby 
przygotować was jako ziarno, które, jeśli zakiełkuje na Moich polach i rozmnoży się, zdoła 
przeciwdziałać złu panującemu na ziemi; natchnę was pragnieniem duchowego podniesienia się 
40 Misja, którą wam powierzam, jest misją miłości. ale nie uważajcie się za najczystszych na ziemi z 
tego powodu, że zostaliście powołani przeze Mnie. Pamiętaj, że jeszcze daleko ci do wolności od 
grzechów. ale nie czuj się z tego powodu mniej kochany, bo w wielu przypadkach wśród największych 
grzeszników pojawili się moi najgorliwsi uczniowie. 
41 Wśród nich jesteście wy, do których teraz mówię: kroczcie krok po kroku drogą miłości, ufając 
zawsze we Mnie, ale zawsze żyjąc czujnie, bo w każdej chwili mogą się ujawnić w waszej istocie 
słabości ciała, z którymi będziecie musieli się zmagać, dopóki nie oczyścicie ciała i nie wyzwolicie 
duszy. 



42 Zaprawdę powiadam wam, że w miarę jak będziecie się zmieniać, będę wam coraz bardziej 
objawiał wszystkie dary ducha, które posiadacie. nie odrzucajcie więc prób, które dzień po dniu na 
was zsyłam, bo są one dłutem, które kształtuje i wygładza wasze dusze; Ja jestem dłutem, które 
kształtuje i wygładza wasze dusze; Ja jestem dłutem, które kształtuje i wygładza wasze dusze 
Uświadomcie sobie, że po próbie powstaniecie z większą stanowczością i większą ufnością we Mnie i 
w siebie. Co stałoby się z żołnierzy, którzy walczą dla jakiejkolwiek sprawy, jeśli nie najpierw 
przygotować się do walki? Dlatego też, co by się stało z Moimi żołnierzami, gdyby nie znali pułapek 
pokusy, aby ją odrzucić? Byłyby słabe, zawodziłyby przy pierwszych trudnościach i cofałyby się przy 
każdym ciosie. 
43 Oto, uczniowie, rok 1950, kiedy przestanę mówić do was, jak to robię teraz, jest już blisko. Dlatego 
zapowiadam wam, że rzesze, które będą mnie słuchać w dniach ostatecznych, będą bardzo wielkie, i 
dlatego również wielu ludzi pozna to przesłanie. 
44 Będzie wiadomo w świecie, że Chrystus na nowo znalazł się wśród ludzkości - już nie jako człowiek, 
ale w duchu, i będzie się rozumieć, że w każdym wieku mam nową postać, aby się objawić. 
45 Zrozumieć: Jeśli w tamtym czasie przyszedłem, aby oddać zasługi dla waszego zbawienia, to teraz 
zasługi nabyte przez was zbawią was i dzięki nim zbawicie waszych bliźnich. Uczniowie, wy, którzy 
mieliście Nauczyciela, który was pouczał z tak wielką miłością - czy myślicie, że Moja ofiarna śmierć 
jako człowieka była daremna i daremna też krew, która została przelana? Zaprawde, powiadam wam: 
"Nie! Bo krew Baranka Bożego, która symbolizuje Bożą Miłość, jest wciąż świeża w sumieniu każdej 
duszy. Wtedy, gdy tłumy prowadziły Mnie na Kalwarię, dźwigałem krzyż; dzisiaj każdy, kto Mnie 
kocha i idzie za Mną w pokorze, będzie go dźwigał, a Ja będę mu wsparciem na bolesnej drodze, 
posyłając mu aniołów stróżów, aby mu dawali światło i duchową siłę w Godzinie Śmierci. 
46 Jeśli zastanawiasz się nad tym, że w tym czasie dałem odczuć Moją obecność na Zachodzie, a nie 
na Wschodzie, kiedy dałem ci usłyszeć Moje słowo, to nie łudź się, bo Ja nie szukam pewnych 
punktów na ziemi, ale dusz. 
47 Jeśli myślisz, że Moje Słowo nie jest wykwintne, zrozum, że to Nauczyciel pokory, prostoty, który 
mówi i że jeśli dotrzesz do sedna tej nauki, wkrótce odkryjesz w niej prawdziwą Mądrość. 
48 Jesteście jeszcze mało przygotowani i nie jesteście jeszcze na wysokości bitwy, gdyż dzieło 
wielkiego dnia nie rozpocznie się aż do końca 1950 roku i nie możecie wiedzieć, kiedy się zakończy. 
Ci, którzy polegną w walce, usłyszą Mój głos, który powie do nich: Dusza wasza nie upadła, 
wznieśliście się duchowo, a jeśli na ziemi nie dostąpiliście zaszczytów za waszą ofiarę, nie martwcie 
się, bo czeka na was Moje Królestwo, abyście z niego mogli zobaczyć wasze dzieci i uczniów 
kontynuujących wasze Dzieło. 
49 Poganie i faryzeusze staną na drodze tego ludu, aby go powstrzymać, lecz ci sami poddadzą się 
wobec Prawdy, Sprawiedliwości i Miłości, która emanuje z Moich Słów; Ja jestem tym, który ich 
powstrzyma; Ja jestem tym, który ich powstrzyma wytrwajcie, umiłowani uczniowie, bo gdy tłumy 
dotrą do bram "Ziemi Obiecanej", otworzą się one na znak powitania Mojego ludu, który triumfalnie 
dotrze do progów wieczności 
50 Jakże piękna jest walka, która czeka Moich żołnierzy, jakże znamienna i jakże szlachetna! 
51 Wy, Moi słuchacze, nie możecie rzucić się w wir tej walki, bo czujecie się jeszcze słabi, ale Ja będę 
umiał znaleźć wśród was ziarno, które przyniesie Dobrą Nowinę wszystkim narodom ziemi. Nie bójcie 
się, nie żądam od was niczego niemożliwego, ani nie prowadzę was na śmierć. Będę towarzyszył na 
każdym kroku temu, kto idzie swoją drogą w Moje Imię, a jeśli jego wiara jest wielka, odkryje w 
swojej duszy moce nie do pokonania. lecz ten, kto się Mnie zaprze ze strachu, jak Piotr, lub zwątpi we 
Mnie z braku wiary, jak Tomasz, będzie bardziej nieszczęśliwy niż najsłabszy, będzie się czuł 
niezgrabny i potrzebujący, będzie musiał zamknąć usta i schować ręce, bo zapomni, że jest pełen 
darów, a nawet zaprzeczy, że Mnie słuchał... 
52 Nie czujcie się lepsi od nikogo, bo dano wam łaskę usłyszenia mnie w tym czasie. ale z pewnością 
zdajesz sobie sprawę, że to Słowo, które otrzymałeś, jest Trzecim Testamentem, który przekazałem 
twemu duchowi, i że dotychczas znane były na świecie tylko dwie pierwsze części tej Księgi - 
pierwsza, objawiona przez Mojżesza i proroków, i druga, którą przekazałem ci przez Jezusa. Ale nie 
posiadaliście trzeciej części, którą jest to, co Duch Mój zesłał wam w tym czasie. 
53 Są to trzy Testamenty, które łącznie zawierają Prawo, Miłość, Mądrość i Życie wieczne. 



54 Widzę wielu z was tęskniących za pokojem i wzniesieniem, wyrażających pragnienie życia w 
duchowości i miłości; to pragnienie wkrótce stanie się wołaniem o duchowe wyzwolenie całej 
ludzkości. 
55 Dlatego ilekroć słyszycie, że zapowiadam ustanowienie Królestwa Pokoju w waszym świecie, 
pytacie z niecierpliwością: Kiedy spełnią się te proroctwa, Mistrzu? Kiedy wreszcie wszyscy ludzie 
będą żyć w moralności i w cnocie? Kiedy doczekamy się wzajemnego szacunku między rodzicami i 
dziećmi oraz między małżonkami? Kiedy znowu ujrzymy niewinność w dzieciach, czystość w 
dziewicach, prawość w mężczyznach, zacność w starszych, sprawiedliwość w sędziach, 
wielkoduszność w władcach, jednym słowem miłość między ludźmi? 
56 Błogosławię cię, bo zaczynasz tęsknić za wszystkim, co dobre, piękne i prawdziwe. Ale mówię 
wam, jeśli chcecie, aby czas do przyjścia tego Królestwa został skrócony, musicie czuwać, modlić się i 
walczyć. Do tej walki przygotuję was ciałem i duszą; bo jeśli nie sprzeciwiam się temu, co objawiłem 
w innych czasach, to muszę wam też powiedzieć, że nie sprzeciwiam się prawom rządzącym naturą. 
Przynoszę wam Moją Miłość, abyście mogli osiągnąć harmonię ze wszystkim, co was otacza. 
57 Zrozumcie, że to, czego Mój Zakon nie pochwala, to bezużyteczność, wady, nadużycia i rozpusta, 
czy to w sferze fizycznej, czy duchowej. Dlatego mówię wam cały czas, abyście zanurzyli się w 
kontemplacji Prawa, abyście nie popadli w błędy, namiętności czy fanatyzm. 
58 Jesteście kamieniarzami, z którymi buduję świątynię duchowości, w której będę się orzeźwiał i w 
której otrzymacie chleb życia wiecznego. 
59 Wypełniajcie Moje prawa na ziemi, a nie będziecie mieli powodu, aby obawiać się waszego 
przybycia w zaświatach. Tak jak widzieliście światło świata, kiedy przybyliście, i tak jak czuliście 
obecność waszych rodziców na ziemi, tak samo będziecie czuli obecność waszego Pana w tej 
"dolinie", która czeka na wasz powrót. A gdy dojdziecie do Mojego łona, usłyszycie Mój głos mówiący 
do was: Umiłowane dzieci, oto wasz Ojciec. Patrzcie na Mnie, rozpoznajcie Mnie, kochajcie Mnie, a 
potem kontemplujcie stworzenie, bo chcę, abyście wiedzieli, że to, co jest Moje, jest także wasze. 
60 Uczniowie, aby wejść do Mojego Królestwa, musicie przejść przez duchową drabinę, która jest 
drogą, zamieszkując dziś jedno mieszkanie, a jutro inne, aż dojdziecie do tego, które należy do 
duchów doskonałych. pozostańcie świadomi tego, co powiedziałem wam już w Drugiej Erze: "w 
domu Ojca mego jest mieszkań wiele". 
61 Módlcie się więc i odnawiajcie się, aby cierpienie zostało z was usunięte, a potem, gdy uwolnicie 
się od jego ciężaru, oddajcie się pracy duszy, która polega na dążeniu do moralnej poprawy waszego 
życia, na czynieniu tego, co dobre i na zasiewaniu miłością dróg waszych bliźnich. 
62 Błogosławieni ci, którzy się doskonalą z miłości do Mnie i aby dać dobry przykład innym, bo będą 
kroczyć niezachwianie drogą, którą im przygotowałem. 
63 Wy, którzy wiecie, że w minionych czasach Izrael był w niewoli innych narodów, a Ja zmiłowałem 
się nad nim i posłałem mu Wybawiciela, wy jesteście tymi samymi, którzy teraz z głębi serca wołacie 
do Mnie, abym was wybawił z niewoli, którą cierpicie. Prosicie mnie z lękiem, abym uwolnił was od 
wszystkiego, co was prześladuje, zagraża i dręczy. Na to wszystko mówię wam to samo, co kiedyś 
powiedziałem wam: "Czego ma się bać ten, kto jest ze Mną?". Nie oddalajcie się ode mnie, a 
będziecie czuć się bezpiecznie zawsze i wszędzie. Jeśli się boisz, to albo nie jesteś na właściwej 
drodze, a jeśli tak, to stałeś się słaby w swojej wierze. 
64 Powinniście poświęcić wasze życie, by kochać, służyć i czynić dobro, aby wtedy wszystkie wasze 
uczynki zmierzały do szlachetnego celu - zarówno w sferze ludzkiej, jak i duchowej. 
65 W nikim nie widzicie wroga, we wszystkich ludziach widzicie waszych braci i siostry; to jest wasze 
posłannictwo. Jeśli wytrwacie w tym do końca, sprawiedliwość i miłość zapanują na ziemi, a to da 
wam pokój i bezpieczeństwo, za którymi tęsknicie. 
66 Myślicie, że brak mi współczucia, albo że nie czuję waszych utrapień? Dlaczego uważasz, że 
jednych wywyższam, a innych poniżam? 
67 Zycie jest walką, ale nigdy nie nazywajcie waszych bliźnich wrogami, a już na pewno nie proście 
Mnie, abym wyładował Moją Sprawiedliwość na waszych ciemiężycielach. módlcie się za wszystkich, 
a wasza modlitwa będzie światłem i pokojem, który z minuty na minutę będzie się rozprzestrzeniał na 
powierzchni ziemi 



68 Weźcie przykład, jaki dał naród izraelski w swoim przejściu przez pustynię, w jego duchowym 
znaczeniu, aby mógł on być wcielony w życie w tym czasie przez Mój nowy naród, a później 
naśladowany przez całą ludzkość. To prawda, że naród izraelski miał chwile słabości, ale ich wiara i 
wytrwałość w końcu zwyciężyły i pozwoliły im zdobyć ziemię, o której marzyli. 
69 Jego długie wędrówki w poszukiwaniu życia w wolności, miłości i pokoju były nieustanną walką z 
przeciwnościami i zmiennością życia. Ci ludzie doświadczyli głodu, pragnienia, prześladowania i 
prześladowania od wrogów, którzy ich otaczali, i musieli walczyć ze wszystkim, aby bronić swojego 
życia. Musieli walczyć z innymi ludami, które stanęły im na drodze i uniemożliwiły im dotarcie do 
ziemi, która była ich ideałem. 
70 Te walki, te zmagania z przeciwnościami, są podobne do tych, które przechodzicie dzisiaj, aby 
osiągnąć swój ideał wyzwolenia, ewolucji w górę i pokoju duszy. Jednak nie zjednoczyliście jeszcze 
swoich sił, tak jak wtedy Izrael, aby osiągnąć cel, do którego dążycie, ponieważ wielu nadal nie 
rozumie zadania w powierzonym wam Dziele, którym jest walka z zapałem i bez ustanku, aż cel 
zostanie osiągnięty. 
71 Dążcie teraz do "Ziemi Obiecanej" w wieczności; tam znajdziecie pokój, o który walczyliście na 
długiej drodze waszego życia. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 124  
 
1 Ludu, Izraelu, dziedzicu Mojego Słowa, przygotowuję cię, abyś był pociechą ludzkości. szukajcie 
ubogich duchowo, chorych, zmęczonych, potrzebujących fizycznie i duchowo i dawajcie im ten 
duchowy chleb, który przynosi siłę i zdrowie. 
2 W tym czasie łaski wyleję na was Ducha Mojego, abyście jutro mogli świadczyć o Mnie i głosić, że 
objawiam się jako Mistrz, jako Ojciec i jako Sędzia, aby dzieci Moje mogły Mnie znaleźć w takiej 
postaci, w jakiej chcą Mnie szukać, bo we Mnie są wszystkie formy przejawów miłości 
3 Eliasz, który jest przewodnikiem, zbiera zbłąkane owce, aby przyprowadzić je do Mnie; Ja jestem 
przewodnikiem, Ja jestem przewodnikiem. Jego walczący Duch inspiruje cię do mówienia z 
doskonałości i pomóc mu w jego błogosławionej misji, aby uwolnić dusze od zamieszania, które 
panuje w tym czasie. 
4 Tylko wam, ludzie, ta wiedza została ujawniona - wielka misja Eliasza, jego atrybuty i jego 
doskonałości. On poprowadzi ludzi i przyprowadzi ich do Mnie. Ale mówię wam również, abyście nie 
zapominali o Maryi. Schroncie się w Niej, która jest Boskim Miłosierdziem i Dobrocią. Wszystkie 
doskonałości i piękności były wiecznie w jej duchu, a ja powierzyłem jej ludzkość jako córkę, nad 
którą zawsze czuwała. Wznoście się do niej w waszych utrapieniach, odczuwajcie jej pokój i jej miłość. 
oczy, które nabyły zdolności widzenia sfer duchowych z ziemi, widzą Ją zstępującą z doskonałości do 
waszego świata, pełną łaski, a serca uwrażliwione Moim Słowem odczuwają Jej Obecność. 
5 Posiadasz wszystkie te dary łaski. Masz namacalne dowody, abyś nie wątpił ani przez chwilę. Duch 
twój czuje, że łaska, którą otrzymał, jest tak wielka, że pragnie, aby cały świat usłyszał Moje Słowo i 
aby każda dusza została oświecona. Ale mówię ci: Możecie pracować na rzecz ludzkości, w tym celu 
dałem wam wielkie dary. słońce Mojej Mądrości oświeca obecnie wszystkich ludzi; Moja 
Sprawiedliwość pełna Miłości sprawia, że dusze wszystkich ludzi są uważne; w tym celu dałem wam 
wielkie dary 
6 Swiat pyta, dlaczego jest tyle nieszczęść, dlaczego grzech się mnoży i nie ma ludzkiej ręki, która 
mogłaby go powstrzymać. Wtedy myślą, że tylko siła wyższa, tylko Ojciec Niebieski może pomóc 
ludzkości powrócić do równowagi i rozsądku. 
7 Wy, uczniowie Moi, dacie im odpowiedź. Zapoznaj ich z Moją Nauką Miłości, która może przywrócić 
pokój wszystkim tym stworzeniom i zaoferować im nowy horyzont, nowe życie, poprzez 
przestrzeganie Moich Praw. 
8 Stwórzcie w łonie waszych rodzin świat pokoju i zrozumienia, żyjcie i rozwijajcie się w nim. spraw, 
aby twoje dzieła mówiły o Mnie. nauczaj tylko wtedy, gdy nadszedł czas, abyś został wyposażony; 
następnie powiedz tym, którzy cię słuchają, jak wiele pokoju znalazłeś w miłowaniu swoich bliźnich, 
jak błogosławione jest miłowanie swojego Boga, i wyznaj wszystkie swoje doświadczenia 
9 Waszą misją, Izraelu, jest służba bliźniemu. Kto z was jest gotowy nieść orędzie pokoju innym 
narodom? Już teraz określono tych, którzy mają otrzymać dobrą nowinę. Cierpienia, przez które 
przeszli, dotarły do Ciebie, a Twoja gorąca modlitwa uśmierzyła wiele smutków i przyniosła im pokój i 
nadzieję. W tych narodach, zgodnie z Moją Wolą, pojawili się pionierzy, którzy mówią o 
uduchowieniu i przygotowują serca na nadejście Mojego Dzieła, którego jeszcze nie znają. We 
wszystkich narodach będzie znane Moje Słowo. gdyby ludzkość chciała Mnie słuchać, mogłaby się 
karmić choćby jedną Moją nauką, gdyż w nich rozprzestrzeniam Moją Boską Istotę, a Moja Obecność 
jest prawdziwie odczuwalna we wszystkich Moich przejawach. 
10 Wypełniłem pustkę waszych serc Moją Miłością, wzbudziłem w was wielkie duchowe ideały, które 
was umacniają, a wasza wiara zwyciężyła; wypełniłem wasze serca Moją Miłością i napełniłem je 
Moją Boską Istotą. próby, które kiedyś obciążały wasze serca, teraz wydają się wam małe, jesteście 
zadowoleni i szczęśliwi, bo znaleźliście Mnie; Ja jestem tym, który was uszczęśliwił; Ja jestem tym, 
który was uszczęśliwił 
11 Ludzie was osądzają i pokładają w was nadzieję, a nawet wtedy, gdy wątpią, duch ich wewnętrznie 
uświadamia sobie, że jesteście Moimi wybranymi; wybrałem was, bo was wybrałem; wybrałem was, 
bo was wybrałem wasza misja jest wielka, dlatego powinniście się modlić i czuwać przez cały czas, 
aby zwracać uwagę na miejsce, w którym was postawiłem jako Moich uczniów. 



12 Mówię obecnie do uczniów Trzeciej Ery, których uczę, aby szukali duchowej istoty zawartej w tym 
słowie, bo kto odkryje jego znaczenie, będzie mógł zrozumieć Boski język. Miłość i Prawda nie 
znajdują ludzkich określeń, które mogłyby je wyrazić w całej ich czystości. Dlatego trzeba ich szukać w 
języku, który jest poza ludzkim słowem. Jesteście uczniami, którzy zaczynają rozumieć, czym jest 
prawdziwa miłość. Nie zatrzymuj się, aby ocenić, czy dane słowo zostało dobrze lub źle wymówione 
przez osobę mówiącą. Takie zewnętrzne drobiazgi nie powinny być przeszkodą w nauce. Są to błędy 
charakterystyczne dla ludzi niewprawnych i prostych. Przyszedłem z Królestwa Miłości i Miłosierdzia 
do świata, gdzie Miłość jest czymś obcym, i rozpocząłem Moje nauczanie poprzez nieznany, prosty 
lud, żyjący niepozornie wśród ludzkości; ale ten lud mnie słuchał, a co więcej, uwierzył mi; byłem dla 
niego wielką pomocą, byłem dla niego wielką pomocą i byłem dla niego wielką pomocą 
13 Gdybym dał Moje Słowo wszystkim narodom, większość by je odrzuciła, ponieważ próżność 
materializmu i fałszywa wielkość ludzi nie przyjęłyby nauki, która mówi o duchowości, o pokorze i 
braterstwie. Świat nie jest jeszcze przygotowany do zrozumienia miłości, dlatego nie wszyscy byliby 
otwarci na Moją Obecność w tej formie. 
14 Tak jak wtedy Chrystus szukał zagłębienia w skale, aby narodzić się jako człowiek, tak dzisiaj 
odkryłem ten zakątek ziemi, który jest gotowy, aby Mnie słuchać i który przypomina grotę i żłóbek, 
które przyjęły Syna Bożego w tę błogosławioną noc; to tutaj przygotowałem dla was miejsce, gdzie 
będziecie mogli przebywać w Mojej Obecności. 
15 Tu przygotowywałem cię w milczeniu; potem przyjdzie dzień, kiedy będziesz musiała wyruszyć, 
aby przygotować drogi, aby Moje Słowo dotarło do wszystkich serc; przygotowuję cię na dzień, kiedy 
będziesz musiała przygotować drogi, aby Moje Słowo dotarło do wszystkich serc; przygotowuję cię na 
dzień, kiedy będziesz musiała wyruszyć, aby przygotować drogi, aby Moje Słowo dotarło do 
wszystkich serc w tym czasie świat zostanie oczyszczony przez cierpienie i Moje Słowo nie będzie mu 
się już jawić jako obcy język, lecz jako coś, co serce i duch mogą łatwo zrozumieć i odczuć Daję wam 
Księgę, która mówi o Prawdzie i Miłości, abyście mogli zanieść ją całej ludzkości. 
16 Nie ma ludzi na ziemi, o których mogę wam powiedzieć, że nie trzeba iść, bo nie potrzebują tego 
objawienia. Jaki naród może twierdzić, że jest prawdziwie chrześcijański - nie tylko z nazwy, ale ze 
względu na swoją miłość, miłosierdzie i przebaczenie? Jaki naród może udowodnić swoją 
duchowość? W jakiej części świata kochają się nawzajem? Gdzie ludzie rzeczywiście postępują 
zgodnie z naukami Chrystusa? 
17 Zaprawdę, powiadam wam, posiadacie Moje Prawo zapisane w księgach, czasem w waszym 
umyśle, ale nie widzę, aby było ono realizowane w waszym życiu; nie mówcie Mi, że tak nie jest, że 
nie wiem, o czym mówię. nie mówcie mi, że to nieprawda, bo wystawiłem was na próbę z tego 
powodu, a gdy nadeszła godzina przebaczenia, nie umieliście przebaczyć przewinienia, lecz 
pomściliście je. Kiedy do waszych drzwi zapukała potrzebująca ręka, nie zaoferowaliście z miłością 
pomocy, a kiedy trzeba było poświęcić siebie, aby kogoś uratować, poświęciliście raczej waszego 
bliźniego, aby ocalić swoje życie i dobra, które posiadacie. dlatego mówię wam, że ludzkość 
przechowuje Moje Słowo tylko w zakurzonych książkach. 
18 Jeśli Moje Słowo wydaje ci się bardzo pokorne, mówię ci jeszcze raz: jest to tylko zewnętrzna 
forma wyrazu. wykraczajcie poza wszelkie ludzkie pojęcia, a usłyszycie w nieskończoności Głos Ojca 
mówiącego językiem niebiańskim, który nie będzie obcy waszemu duchowi, lecz znajomy, ponieważ 
ma swoje źródło w Bogu; mówię wam, powtarzam wam: to jest tylko zewnętrzny wyraz 
19 Czy jesteś świadomy misji i odpowiedzialności, którą podejmujesz w tym momencie? 
20 Niech nikogo nie zraża moja nauka ani nie obciąża jego krzyż, bo zaprawdę powiadam wam, 
trudniejsze i bardziej uciążliwe jest życie, jakie prowadzicie na świecie. Mój Krzyż Miłości jest 
najłagodniejszym ze wszystkich jarzm. 
21 Rozważcie, że wasz duch podążał za mną w ciągu trzech wieków duchowej ewolucji, a wciąż nie 
doszliście do ostatecznego celu drogi. Poszliście za mną dobrowolnie, bo nigdy nikogo do tego nie 
zmuszałem. 
22 Gdy z głębi twego jestestwa wypłynęło twoje wyznanie, w którym powiedziałeś Mi: "Mistrzu, Ty 
jesteś moim Panem", przemówił głos twojej wiary i od tego momentu wewnętrznego oświecenia 
podążasz krok za krokiem moją drogą, niekiedy upadając, a potem podnosząc się, by iść za Mną. 
Jakże raduje się duch, który czuje na sobie ciężar swego krzyża miłości. Tylko ten, kto nie weźmie tego 



na siebie z miłością, będzie niezadowolony i niespokojny w ostatniej chwili swego życia, a w swej 
nieracjonalności będzie niekiedy bluźnił przeciwko swemu Panu, a tym samym uczyni podobnie 
zbójcy, który został ukrzyżowany na Kalwarii po Mojej lewej ręce. To ziemskie życie jest tylko 
przygotowaniem, etapem do osiągnięcia prawdziwego życia. 
23 Moja nauka jest prawem, które uczy was żyć w harmonii z tym, co duchowe i z naturą. Pomimo 
światła, które świeci w waszym umyśle i pokazuje wam bezpieczną i prawidłową drogę, czasami 
ronicie łzy, ponieważ czasami odbiegacie od Prawa, a wtedy wasze sumienie osądza was i karze. 
Kiedykolwiek rzucasz wyzwanie naturze i naruszasz jej prawa, ona natychmiast cię prześladuje. 
Jednak byłbyś niesprawiedliwy, gdybyś powiedział, że ona się zemściła, bo jestem w naturze, tak jak 
jestem we wszystkim. Gdybyś chciał spaść w przepaść, jak mógłbyś uniknąć bólu przy upadku? 
24 Poczuj, jak duchowo przekraczasz ogromną pustynię; poza nią leży mieszkanie pokoju, 
doskonałości i światła, obiecane twemu duchowi. Rozważcie na waszych tyłach to odległe, grzeszne 
miasto, jak daleko jest ono od was. Dziś jesteście wolni od kajdan, bo wreszcie wyzwoliliście się z 
niewoli namiętności. Bożki, którym się kłaniałeś, pozostały daleko za tobą, nieczułe i martwe. Później 
zostaną strąceni ze swoich piedestałów przez innych, którzy przyjdą po tobie. Ale jeśli twoi wrogowie 
powinni cię ścigać, zbawienne morze zablokuje im drogę, tak że możesz dotrzeć do końca swojej 
życiowej podróży w bezpieczeństwie. 
25 Kto chciałby zawrócić? Tak więc naprzód, na horyzoncie już świeci światło nadziei. Za tobą jest 
ciemność rozczarowania. 
26 Odważnie idź naprzód, ludu mój! pustynia jest sucha i gorąca, ale manna spada na was i woda 
płynie z jej skał. Czuwajcie i módlcie się, bo nawet na pustyni pokusy będą was ścigać. Biada temu, 
kto nie czuwa i nie modli się! Biada temu, kto jest słaby w swoich postanowieniach odnowy! 
27 Jak żołnierze będziesz przekraczać ogromne odległości i pustkowia. Zapoznałem was już z waszą 
bronią. Bitwa wybuchnie, a wtedy zmierzycie swoją siłę z tymi, którzy próbują was zatrzymać i 
zniszczyć. Jak uda Ci się przetrwać w tej bitwie? Nie tracąc wiary, przechodząc przez ciemności i 
zamęt, nie gasząc światła, dochodząc do końca pustyni z sercem wolnym od zniewag, pretensji i 
nienawiści, miłując nieprzyjaciół i przebaczając im. Doświadczysz wtedy, że twój duch ogromnie się 
wzmocnił w tej walce, ponieważ zmusił się ani do stania w miejscu, ani do cofania się, wykorzystując 
wszystkie swoje znane moce i zdolności oraz szukając w sobie nieznanych lub uśpionych darów 
duchowych. 
28 Bądź pokorny przed swoim Panem, a będziesz wielki w duchu. Nie stańcie się słabi przed pokusami 
świata i ciała. Ludzie powiedzą wam: Podczas gdy Jezus czyni was "ostatnimi" i pokornymi, oni sami 
uczynią was "pierwszymi" i wielkimi na ziemi; ale nie wierzcie im. 
29 Jestem też w stanie dawać korony, trony i berła na świecie, jak to uczyniłem Dawidowi i 
Salomonowi, gdy poznali swego Pana, ale dałem im odczuć moją sprawiedliwość, gdy mnie zdradzili i 
pozwoliłem im pozbawić się daru władzy, natchnienia i mądrości. 
30 Dziś nie ofiaruję wam królestwa na tym świecie, lecz wyzbyłem was z dóbr ziemskich, abyście 
mogli iść za Mną z większą wolnością; królestwo, które wam ofiaruję, jest królestwem Moim; ofiaruję 
wam królestwo Moje Królestwo, które wam ofiaruję, jest ponad wszelką ludzkością. Ktokolwiek zdoła 
wejść do tego królestwa, nigdy go nie opuści. 
31 Oto ludzie i władcy ziemi. Jak krótka jest ich chwała i ich panowanie. Dziś są wynoszeni przez 
swoje narody, a jutro zepchną je z ich tronów. nikt nie szuka swego tronu w tym życiu, bo myśląc o 
postępie, zatrzyma swój bieg, a twoim przeznaczeniem jest iść naprzód bez zatrzymywania się, aż 
dojdziesz do bram Królestwa Mojego 
32 Jeśli pod koniec 1950 roku nie usłyszycie już Mojego Słowa, nie przestaniecie być Moimi uczniami, 
bo Moje natchnienia nadal będą docierać do waszego ducha i umysłu, abyście zrozumieli wszystko, 
co otrzymaliście w Moim Słowie. 
33 Brakuje tylko ostatniej części księgi, siódmego rozdziału, który jest jeszcze zapieczętowany. Gdy ta 
pieczęć zostanie otwarta, otrzymacie ostateczną lekcję od ducha do ducha. 
34 Moja sprawiedliwość mądrze przybliża ludzkość krok po kroku do wielkiego objawienia. Życie jako 
Mistrz nieustannie uczy i koryguje, próby pozwalają, aby ich duchowy głos dotarł do ludzi poprzez 
sumienie. 



35 Żeby świat w końcu mógł obcować ze mną z ducha na ducha, musiałem wcześniej zbliżyć się do 
was w tej formie, przygotowując was na krok, który ludzie powinni zrobić na swojej drodze ewolucji. 
Moje słowo wypowiedziane w tym czasie za pośrednictwem nosicieli głosu posłuży do uwolnienia 
was od pułapek, od wątpliwości i błędów na waszej drodze. W nim odkryjesz jasność Moich pouczeń. 
36 Nakazuję ci, ludu, abyś głosił Moją obietnicę, że zjednoczę się z ludźmi z ducha w ducha. Chcę, 
abyście przekazali to światło również swoim dzieciom, aby mogły oświetlać swoją drogę światłem 
nadziei. 
37 Jeśli śpicie, jeśli zapomnicie czuwać i modlić się, jeśli Moja obietnica się spełni i Mój Duch was 
wezwie, znowu będziecie dręczeni zamętem i zwątpieniem, które zawsze mieli ludzie, gdy do nich 
wracałem, bo nie umieli na Mnie czekać; chcę, abyście byli świadomi światła nadziei, które wam 
dałem; chcę, abyście byli świadomi światła nadziei, które wam dałem 
38 Chcę, abyście od chwili, gdy zamilknie Moje Słowo, poświęcili się studiowaniu go i ćwiczeniom 
duchowym, które dadzą wam rozwój konieczny do osiągnięcia bezpośredniego zjednoczenia z Moim 
Duchem. W tym wewnętrznym, intymnym, duchowym rozwoju otrzymasz najpiękniejsze owoce 
inspiracji, objawienia, duchowego oblicza i siły. Wtedy ten lud będzie na skraju ujrzenia realizacji 
Mojej obietnicy, kiedy ostatnia pieczęć zostanie rozwiązana i ujawni światu swoją zawartość. 
39 Nie pielęgnujcie pragnienia, gdy już nie będziecie mieli Mojego przejawu, aby zastąpić go 
fałszywymi imitacjami lub zewnętrznymi formami kultu, bo wtedy pogrążycie się w letargu, w rutynie 
i nie będziecie mogli usłyszeć Mojego Boskiego Głosu, gdy przyjdzie, aby oświecić wasz umysł. 
40 Nie chcę, aby to było tylko niejasne przeczucie, które każe ludziom oczekiwać Mojej obecności w 
duchu. Chcę, aby to była pewność, pełne przekonanie, że Moje Królestwo przychodzi do ludzi w ten 
sposób. 
41 W tej Drugiej Erze zapowiedziałem Mój powrót, ale nie w sposób nieokreślony, lecz w sposób 
jasny. Jednak narody zmęczyły się czekaniem i w końcu zapomniały o Mojej obietnicy. 
42 Sprawiłem, że pojawiły się wszystkie znaki, które zapowiadały Mój powrót, ale i one pozostały 
niezauważone przez ludzi, ponieważ byli oni uśpieni duchowo, uzależnieni od świata i zastygli w 
swoich religiach. 
43 Nie chcę, abyś znowu popadł w błąd. Słuchajcie Mojego Słowa, które mówi wam, w jaki sposób 
będę się porozumiewał z ludźmi od ducha do ducha. 
44 Wyrzućcie z waszych serc wszelki materializm, abyście mogli oczekiwać tego dialogu w najwyższej 
formie, jaką możecie sobie wyobrazić, i abyście nie doznali ani rozczarowania, ani zmieszania w 
obliczu rzeczywistości. 
45 Kiedy Mesjasz został obiecany narodowi izraelskiemu w pierwszej erze, ludzie oczekiwali Go jako 
potężnego króla na ziemi, ale kiedy mieli Go przed oczami, nie rozpoznali Go. 
46 Będąc na świecie, zapowiedziałem ludziom Moje drugie przyjście, dając im do zrozumienia, że 
będzie ono duchowe. A jednak dzisiaj, odkąd posłałem wam Mój promień światła, który stał się 
słowem w umysłach Moich głosicieli, wielu wierzących we Mnie zaparło się Mnie, ponieważ 
zapomnieli, że powrócę, albo uważają, że gdy powrócę na świat, to w tej samej postaci, w której 
przyszedłem, to znaczy jako człowiek. 
47 Mówię o tym teraz, abyście przygotowali na to waszych bliźnich i wasze dzieci, aby czuwali, a 
wtedy, gdy nadejdzie godzina i Boski głos będzie was szukał, abyście zostali wysłuchani, ludzie i 
narody znajdą się na modlitwie, ponieważ ich radość będzie nieskończona, a objawienia, które 
otrzymają, będą nieporównywalne. 
48 Czas teraźniejszy będzie czasem zasługi, ludzie. Już patriarchowie dawali wam nauki i przykłady, 
już prorocy ogłaszali wam Moje orędzia. Mieliście już wśród was Chrystusa, który dał wam wszystko 
dla waszego zbawienia, a później to apostołowie i posłańcy przynieśli wam Światło. 
49 Teraz twoja kolej, by wziąć krzyż, który wcześniej zostawiałeś innym. Teraz musisz przeżyć własną 
Mękę, abyś mógł osiągnąć najwyższy szacunek swojej duszy. Waszym zadaniem jest szerzenie światła 
i pokoju wśród waszych bliźnich, jak owocna i ożywcza rosa. Nie należy odchylać się do tyłu, aby 
zasnąć. Czy chcesz, aby wojny szalejące na Wschodzie (w Europie) rozprzestrzeniły się na Zachód (w 
Ameryce)? Czy chcesz zobaczyć swoją ojczystą ziemię splamioną krwią ojców, dzieci lub mężów, a 
kobiety chwytają narzędzia pracy, aby zdobyć chleb powszedni? Czy bedziecie czekac, az drogi stana 
sie drogami goryczy? 



50 Pamiętaj, podczas gdy ludzkość cierpi i wykrwawia się na śmierć, nie wolno ci urządzać świąt, ani 
nawet pozostawać obojętnym. Należy nosić ból swoich sąsiadów w swoich sercach, wysłać swoje 
modlitwy i myśli jak stały komunikat miłości i pokoju, i prosić o miłosierdzie dla swoich cierpiących 
bliźnich. 
51 Widzę, że pragniecie pokoju, ludzie, ale nie walczycie o niego. Chcecie, abym wam przebaczył, ale 
nie przebaczywszy najpierw sobie nawzajem. Uczę was miłować się wzajemnie, nawet jeśli się nie 
znacie, i odczuwać ból bliźniego, nawet jeśli go nie widzicie, bo jest daleko. nie jesteś sam w swojej 
walce, jestem z tobą, Ja, który przybyłem w tym czasie "na chmurze", aby dać ci wsparcie i miłość na 
pustyni, przez którą przechodzisz 
52 Wszystko przygotowałem w tym zakątku ziemi, abyś mógł wykonać swoje zadanie. nową ziemię, 
gdzie płynęło mleko i miód, niebo pełne blasku, dziewiczą ziemię, żyzną i urodzajną, obsypaną 
cudami i pięknem. Wszystko zostało przygotowane tak, aby wasza walka o życie i wasze ziemskie 
obowiązki nie przytłoczyły was, pozostawiając czas i siły dla waszego ducha, aby pamiętał o waszym 
Ojcu Niebieskim i aby był użyteczny dla waszych bliźnich i aby ich kochał. Lecz ponieważ nie 
wiedzieliście, jak się modlić, żeby osiągnąć swój duchowy rozwój, nie pilnowaliście tego, co 
posiadaliście na świecie, i tak doszło do tego, że kiedy chodziliście po swoich ziemiach, czuliście się 
jak obcy, a kiedy patrzyliście na swoje dziedzictwo, nie mieliście do niego prawa. Teraz powinniście 
wypełnić swoje duchowe przeznaczenie, choć czasami nosicie w swoich duszach gorycz, a nawet 
nieszczęście. Dlatego daję wam siłę w Moim słowie, abyście nie znużyli się w waszej walce i wiedzieli, 
że możecie jeszcze dożyć czasu sprawiedliwości. 
53 Gdy walka duchowa jest wielka, dawajcie sobie nawzajem ciepło i zachętę; oto jedność, o którą 
was proszę. wiesz przeze mnie, że na twojej drodze powstaną ci, którzy będą z tobą walczyć; Ja 
jestem tym, który sprawi, że będziesz walczyć zbliża się już 1950 rok, a Ja wam powiadam: 
błogosławieni, którzy używają Mojego Słowa, bo Moje odejście nie zrani ich serca; Ja nie jestem 
prorokiem we własnym sercu, Ja jestem prorokiem we własnym sercu 
54 Nikt nie jest prorokiem w swojej własnej ziemi. Twoi krewni sprawili, że krwawisz i płaczesz przez 
swoje zwątpienie i kpiny. ale wytrwajcie i bądźcie jak Jezus, bądźcie jak prorocy czy apostołowie, 
którzy zamiast wylewać łzy, odeszli do innych regionów i innych narodów, aby głosić Prawdę tam, 
gdzie znaleźli wiarę. 
55 Po 1950 roku powstaną wśród was tacy, którzy udadzą się do innych prowincji, a także do innych 
narodów, gdzie znajdą więcej zrozumienia, i tam ich rany się zasklepią. 
56 Kiedy Moje słowo ustanie, Moje proroctwa spełnią się jedno po drugim. Wtedy niewierzący będą 
pokutować i znaleźć wiarę. 
57 Prawidłowo interpretujcie Moje Słowo, wypełniajcie Moje polecenia, kontynuujcie wasze dzieło 
odnowy, jednoczcie się w prawdzie, a mówię wam, że na tej ziemi zapanuje pokój. będziecie 
ucztować na obfitości i dobrym smaku jego owoców, a cudzoziemcy będą patrzeć na niego jak na 
latarnię morską, bastion sprawiedliwości i twierdzę pokoju. 
58 Wyrzućcie z waszych oczu każdą bezużyteczną iluzję, każdego fałszywego bożka, oczyśćcie wasze 
drogi i módlcie się o pokój dla narodów. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 125  
 
1 Oto jestem na waszym świecie, przemawiam do was przez wasze sumienie, bo jestem waszym 
sędzią. Wszystkim wam powierzyłem zadanie i dziś przychodzę, aby zapytać was, co z niego 
zrobiliście. 
2 Nie przyszedłem potajemnie w tym czasie. Moja duchowa manifestacja była zapowiadana od 
najdawniejszych czasów. więc nie może być pan zaskoczony. 
3 Dlaczego więc nikt nie czuwał, oczekując mojego przyjścia? który posprzątał swój dom, żebym mógł 
do niego wejść? który umył ręce, aby rozdzielić chleb na stole? którego serce było przepełnione 
miłością, aby mnie przyjąć?  Nikogo. a jednak oto jestem, wypełniając wśród was Moją obietnicę. 
4 Gdy ci pokażę, że masz dotrzymać obietnicy, zrozum, że słuszne jest, abyś wziął mnie za przykład w 
tym i wypełnił swój obowiązek umiłowany ludu, gdy usłyszysz, że czynię ci wyrzuty, przypomnij sobie, 
że nie miałeś pokoju - choć zlecono ci modlitwę o pokój na świecie - dlatego pytałeś Mnie: "Panie, 
dlaczego pokój nie przychodzi do narodów, choć czuwam i modlę się?". Ale ja wam mówię: Bo nie 
wystarczy się modlić, ale potrzebne są do tego także uczynki zasłużone. 
5 Nawet prorocy oddali swoją krew, aby głosić prawdę do ciebie. Byłem już na ziemi jako człowiek, 
aby żyć wśród was doskonałą Męką. Również apostołowie i męczennicy oddali swoje życie z miłości 
do ludzkości. Teraz nadszedł czas, abyście wzięli swój krzyż i wypełnili swoją misję, abyście mogli 
doświadczyć nadejścia pokoju. 
6 Ludzie, otwórzcie wasze serca i obudźcie się z głębokiego snu, który was ogarnął. walczcie i nie 
wątpcie, bo jeśli myślicie, że pustynia, którą przemierzacie, jest bezkresna, to mówię wam, że pośród 
niej, gdy słońce najgoręcej pali wasze twarze, pojawi się chmura, której obecność sprawi, że wasze 
serca poczują, że jestem bardzo blisko was; to ja sprawię, że poczujecie, że jestem bardzo blisko was 
7 Mówisz mi z głębi swego serca, że nie jesteś godzien mojej łaski ani mojego pokoju ale dlaczego nie 
jesteś godny? Oddałem wam do dyspozycji całą przyrodę, abyście mi lepiej służyli, obsypałem was 
darami i dobrodziejstwami, aby życie wasze było przyjemniejsze, a z serc waszych wznosił się hymn 
miłości ku Mnie. 
8 Dziś musiałem ci powiedzieć: ułatw sobie życie, abyś miała czas myśleć o bliźnich; tylko w ten 
sposób będziesz mogła oddać duszy dary i błogosławieństwa, które ci dałem. Tylko w ten sposób 
możecie dać waszej duszy możliwość uwolnienia się od otaczającego ją materializmu i wypełnienia 
zadania kochania i służenia swemu Panu w bliźnim. 
9 Walczcie, dzieci Moje, o sprawę pokoju i braterstwa, ale nie sądźcie, że widzicie bliskie zwycięstwo, 
jest ono jeszcze odległe. Nie bądźcie pewni siebie, bo nieprzyjaciele czyhają na was, a nawet jeśli 
duchowo nie mają mocy, myślicie, że są potężni i niezwyciężeni. 
10 Dlaczego ja was sądzę, ludzie? - ponieważ nie chcę, aby w waszych sercach istniały tajemne 
przewinienia i błędy, bo przyprowadzę was do tych, którzy mają otrzymać od was Moje poselstwo, i 
nie chcę, aby oni znaleźli w was winę, bo w ten sposób nie oddacie czci waszemu Mistrzowi 
11 Co by się z tobą stało, gdybym ukrył przed tobą swoje niedoskonałości? Czy poprawiłbyś się w 
swoim sposobie życia, gdyby twoje wykroczenia nie miały bolesnych konsekwencji? 
12 Zobaczcie, jak wiele jest cierpień wśród ludzi. To jest owoc ich siewu. Przemawiam do nich przez 
sumienie, aby skłonić ich do pokuty i poprawy. Ale ich serca stały się głuche na Mój głos. 
13 Wy, którzy kierujecie losami waszych narodów, czy nie znudziła was jeszcze krew i (zniszczone) 
życie ludzkie? Czy nie słyszysz głosu sumienia lub rozumu? Jesteście dumni i aroganccy, lecz Moja 
Sprawiedliwość zrzuci waszą arogancję. 
14 Jesteście aroganccy, bo swoją nauką wznieśliście nową wieżę Babel, z której wyzywacie Moją Moc, 
mówiąc narodom, że wasza wiedza przewyższa Boskie objawienia. Czyniąc to, podeptaliście Prawo 
Ojca i sfałszowaliście Słowo Jezusa, bojąc się, że Prawda będzie znana i że w rezultacie stracicie 
chwałę i władzę nad światem. 
15 Pozwoliłem, aby twoja wieża rosła w górę, a twoja nauka rosła; ale proszę cię: Kto dał ci prawo do 
rozporządzania życiem twoich bliźnich? Kto ci pozwolił przelać ich krew? i wreszcie, kto może 
ingerować w losy własnych braci i sióstr bez łamania prawa? 
16 Ludzkości, córko Światła, otwórz oczy, uświadom sobie, że żyjesz już w Wieku Ducha! 



17 Dlaczego zapomnieliście o mojej i chcieliście zmierzyć swoją moc z moją? Mówię wam, że włożę 
Moje berło w jego rękę w dniu, w którym uczony swoją nauką stworzy istotę podobną do was, 
obdarzając ją duchem i dając jej sumienie. Ale na razie twoje żniwa będą inne. 
18 Na trupach i gruzach nauka ustanowi swoje królestwo, które będzie bardzo krótkie, aby następnie 
ustanowione zostało królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości. Przyjdę szukać tych, którzy polegli 
w walce, tych, którzy zgubili drogę, którym pokazano inną ścieżkę. Będę ich szukał, aby podnieść ich 
do prawdziwego życia, niezależnie od osoby, i wycisnę Mój Pocałunek Miłości na czystym czole, jak 
również na splamionym. 
19 Ojciec mówi do ciebie, Ten, który nie ma nikogo, komu mógłby się pokłonić, aby się modlić. Ale 
zaprawdę powiadam wam: Gdyby kto był większy ode Mnie, oddałbym mu pokłon, bo pokora 
mieszka w Moim Duchu. zobaczcie, jak wy, choć jesteście Moimi małymi stworzeniami, zmuszacie 
Mnie, abym zszedł do was, abym do was mówił, abym was słuchał i abym was pocieszał, zamiast 
abyście wy walczyli, aby wznieść się do Mnie; Ja jestem tym, który wam to mówił; Ja jestem tym, 
który wam to mówił; Ja jestem tym, który wam to mówi 
20 Moja tajemna komnata otworzyła się dla was i zbliża się czas, kiedy pokochacie Prawdę i 
uciekniecie od fikcyjnego i pustego życia, które stworzyliście; Ja jestem tym, który stworzył dla was 
tajemną komnatę; Ja jestem tym, który stworzył dla was tajemną komnatę; Ja jestem tym, który 
stworzył was Świetność epoki materializmu wkrótce doświadczy swego upadku i wejdzie w fazę 
końcową. Dziś niewiele rozumiecie z tego, co wam mówię, ale wkrótce wszyscy zrozumieją. 
21 Jakże wasze życie nie miałoby być zdominowane przez materię, skoro wy sami pojmujecie Boskość 
tylko poprzez materię i wierzycie tylko w to, co postrzegacie zmysłami? 
22 Słabo mnie reprezentują na ziemi ci, którzy twierdzą, że mnie znają, i dlatego wielu się ode mnie 
odwróciło. Tych, którzy nazywają siebie ateistami, wezwę do odpowiedzialności nie dlatego, że 
wyrzucili Mnie ze swoich serc, ale tych, którzy wypaczyli Prawdę i przedstawili Boga, którego wielu 
nie mogło przyjąć. 
23 Wszystko, co sprawiedliwe, zdrowe i dobre zawiera prawdę, którą głosiłem przez cały czas. 
24 Nadeszła godzina, abyście znowu umiłowali prawdę, to znaczy, abyście znowu rozpoznali, co jest 
sprawiedliwe i dobre. Ponieważ narodziliście się ze mnie, musicie przyjść, aby szukać tego, co 
wysokie, wieczne i czyste. 
25 Nikogo nie uwięziłem, nikogo nie zmusiłem do zejścia z drogi, którą wybrał. Kto chciał dociekać, 
pozwoliłem mu na to; kto chciał się bawić, pozwoliłem mu na to; lecz wszystkim postawiłem przed 
nimi Prawo moje, jedyne, aby nie zbaczali z drogi. 
26 To, co będzie na końcu drogi, którą ludzkość dziś błędnie podąża, i co człowiek znajdzie, gdy 
osiągnie cel, to znużenie, wyczerpanie, rozczarowanie i ból. Czy duch ludzki będzie w stanie pogodzić 
się z takim żniwem i czy to będzie owoc, który przedstawi swemu Ojcu w wieczności? Nie, ludzie, 
duch ludzki obudzi się w obliczu konsekwencji swoich uczynków i w tej godzinie będzie swoim 
własnym sędzią, a potem, po tym osądzie, powstanie pełen sił, odnowi i odbuduje swoje życie, 
wykorzystując swoje doświadczenie i poświęcając się zadaniu kochania i szukania jedynie prawdy. 
wtedy odnajdzie drogę, na której usłyszy Mój Głos mówiący do niego: witaj, o cierpliwy i mądry 
Izraelu, dotarłeś już po raz trzeci do Ziemi Pokoju. 
27 Szukałem cię i mówię do ciebie: niech dusza powstanie i ujrzy mnie. Ja jestem ten sam, czas mnie 
nie omija. Ja jestem Mistrzem, który mówił wam o Wiecznym Królestwie Prawdy w wielu miejscach i 
na wiele sposobów w Judei. Ty, z drugiej strony, zmieniłeś się. Samolubstwo i niegodziwość świata 
zatruły wasze serca i czasami czujecie się niegodni Mojej obecności. Przyszedłem, ponieważ was 
kocham i chcę, abyście naprawili swoje drogi i walczyli o swój postęp duchowy. 
28 Nie marnujcie czasu, który wam daję. Patrzcie i módlcie się, a ja powiem wam, jak pracować. 
Kochajcie, a będziecie mieli radość, czyńcie pokój, a poczujecie, że życie na ziemi jest odbiciem 
wiecznego domu. 
29 Pamiętajcie, że nie przyszedłem dać wam bogactwa materialne, ale prosić was o życie duchowe 
pełne wyrzeczeń i pokory. I znowu wam mówię: "Kto chce pójść za Mną, niech weźmie krzyż swój i 
niech Mnie naśladuje". Ten krzyż nie będzie ciężki, jeśli będziecie umieli go dźwigać z cierpliwością i 
odwagą, a zapewniam was, że nie będziecie już mogli bez niego żyć, do tego stopnia, że gdyby zdjęto 
z was jego słodki ciężar, prosilibyście Mnie, abym wam go znowu włożył, nawet gdybyście odczuwali 



go bardziej niż przedtem. dlatego, że zrozumieliście znaczenie misji, którą wam powierzyłem, i że 
Krzyż jest waszym zbawieniem 
30 Ponieważ wszystko, co zostało stworzone na ziemi, przeznaczyłem na pokarm dla człowieka, 
używajcie tego zawsze dla waszego dobra. Nie zapominajcie jednak, że jest w was głos, który 
wskazuje wam granice, w jakich możecie korzystać ze wszystkiego, co oferuje wam natura, i tego 
wewnętrznego głosu powinniście słuchać. Tak jak starasz się o dom dla swojego ciała, o ochronę, 
utrzymanie i zadowolenie, aby uczynić swoją egzystencję przyjemniejszą, tak masz dać duszy to, 
czego potrzebuje dla swojego dobrobytu i rozwoju. Jeśli jest przyciągany do wyższych regionów, 
gdzie jest jego prawdziwy dom, pozwól mu wzbić się w powietrze. Nie trzymajcie jej w niewoli, bo 
ona mnie szuka, abym ją karmił i umacniał. Mówię wam: za każdym razem, gdy pozwolicie jej uwolnić 
się w ten sposób, ona z radością wróci do swojej cielesnej powłoki. 
31 W ten sposób przygotujecie się do wypełniania praw Ducha i tych, które rządzą życiem na ziemi. 
32 Troszczę się o wszystkie istoty, a jeśli powiedziałem wam: "ptaki nie sieją, nie żną, nie przędą, a 
jednak są karmione i przyobleczone w tak wielką miłość" - dlaczego więc wątpicie w Moją Moc, wy, 
którzy jesteście dziećmi uprzywilejowanymi? W środku walki o codzienne utrzymanie, nie zapominaj, 
że jest Ojciec, który troszczy się o ciebie i który nigdy nie pozwoli ci zginąć. Mówię wam też, że 
gdybyście byli posłuszni Moim przykazaniom, to wasza walka o życie byłaby mniej przykra, bo wtedy 
nie trzeba by było tyle wysiłku z waszej strony, żeby podtrzymać wasze życie, a w godzinie próby 
doświadczalibyście cudów. 
33 W Pierwszej Erze lud izraelski przechodził wielkie trudności, a gdy Mojżesz zobaczył rozpacz, która 
ogarnęła tłum z braku chleba, rzekł do nich: Módlcie się, aby Pan był tak miły i posłał żywność 
swojemu ludowi. Mojżesz modlił się i czekał z cierpliwością i ufnością na wolę Bożą. W odpowiedzi i w 
nagrodę za wiarę tego człowieka, manna zstąpiła, aby zaspokoić potrzeby ludzi. W ten sposób dałem 
do zrozumienia, że słyszałem ich modlitwę i że jestem z nim. 
34 Teraz powiedziałem Mojemu ludowi, że znowu nawiedzenie przyjdzie na niego, że ból będzie 
wielki wśród ludu i że chleba nie będzie dość, aby wyżywić lud; że ziemia, dziś jeszcze żyzna, stanie się 
na jakiś czas jałowa i że wszędzie zobaczycie ból, głód i zepsucie Nieszczęsne pociągi mężczyzn i 
kobiet będą chodzić od drzwi do drzwi błagając o ofiarę miłości. Bardzo gorzki będzie ten kielich, ale 
jeśli umiecie się modlić, na waszym stole będzie chleb i będziecie mieli pociechę dla siebie i swoich 
bliźnich. 
35 Modlitwą i miłującą dobrocią przyciągniesz Duchy Dobra, które będą cię chronić. Jeśli chcecie czuć 
się bardzo blisko Mnie, musicie odnowić się duchowo, wtedy zajmę honorowe miejsce przy waszym 
stole. Nie będzie wam brakowało środków do życia i dopilnujecie, aby wasi bliźni mieli udział w tej 
samej łasce. 
36 Czy nie masz wystarczająco dużo miłości, aby chronić swojego bliźniego w godzinie próby? tak jak 
Ja przyszedłem do was, tak i wy idźcie do swoich bliźnich i czyńcie im to, co Ja wam uczyniłem. jeszcze 
raz powtarzam wam, że poprzez małą liczbę pracowników, którzy z prawdziwą szczerością wyruszą, 
aby szerzyć Moją Naukę, Moje Dzieło będzie znane i pozostanie zakotwiczone w sercach tych, którzy 
później będą Moimi pionierami we wszystkich narodach; mówię wam, że nie pozwolę wam być 
częścią Mojego Dzieła, ale być jego częścią 
37 Nauka nie zakorzeniła się w tobie. Widzę, że jesteście pokornego umysłu i dlatego was wybrałem. 
Dałem wam Moje Słowo, abyście mieli prawdziwą naukę jako waszą własną, gdyż wiedza, którą 
posiadają ludzie, nie może wyleczyć zła, które dręczy ludzkość. To światło, ta nauka, z której człowiek 
jest tak dumny, nie nawraca serc, ani nie zbawia dusz. 
38 Słowo moje, które obecnie obficie przepływa przez głosicieli, nie usłyszycie w tej formie po 1950 
roku. Tylko ci, którzy wznoszą się duchowo z prawdziwym wyposażeniem, otrzymają Moje 
natchnienie, a kiedy będą mówić w Moim imieniu, znajdą wiarę. Odnowa duchowa i uduchowienie 
jest tym, czego potrzebuje wasza misja, aby móc czynić cuda. Ilekroć używałem was jako narzędzi do 
uzdrawiania chorych, brałem pod uwagę wasze wyposażenie. Nie zawsze musicie podejmować zbyt 
wiele wysiłku, aby przekonać waszych bliźnich o tej prawdzie, gdyż przekonacie się, że wielu z nich od 
pierwszej chwili poczuje wiarę, a inni z pokorą wyznają, że to boska moc Mojego Słowa ich uzdrowiła. 
39 Musicie skupić się w najgłębszym wnętrzu waszego serca i w zjednoczeniu waszych myśli stworzyć 
jednego ducha, aby wasza modlitwa spadła jak krystaliczna woda u stóp tego młodego drzewka, 



które wznosicie. Krzew ten stanie się wtedy potężnym drzewem i da wam obfity owoc, którym 
będziecie mogli się karmić w chwilach próby. 
40 Nie bądźcie niespokojni, bo nie możecie mnie przyjąć z pompą, galanterią i wielkimi ceremoniami. 
Wasza pokora i prostota są najlepszym środowiskiem, jakie możecie zapewnić dla Mojego 
przejawienia się. Pragnę dusz, bo są tymi, których szukam; to dla nich zstąpiłem na świat w innym 
czasie i za nich dałem Moją Krew; to dla nich zstąpiłem na świat w innym czasie i za nich dałem Moją 
Krew 
41 To Ja wskazałem wtedy miejsce i godzinę Mojego przyjścia jako człowiek. Określiłem również 
miejsce i czas, w którym przyjdę do ludzi w Trzeciej Erze. Wszystko zostało przygotowane z doskonałą 
sprawiedliwością i mądrością. Nowa ziemia miała być świadkiem Mojego nowego przyjścia. Zachód 
miał być oświetlony blaskiem Mojej Obecności. Usłysz: Dawno temu, na północy waszego kraju 
(Meksyk), żyło wielkie plemię ludzi, z którego wyszedł prorok natchniony Moim Światłem. Wyruszył i 
poprowadził ten lud do pięknej krainy, gdzie miał założyć miasto. Wobec tej przyjemnej obietnicy, 
plemiona te wyruszyły z nadzieją, że okażą się godne tej łaski. Przechodzili przez pierwotne lasy, 
przekraczali pustynie i wspinali się na góry. Nic ich nie zatrzymywało, a gdy napotykali na swojej 
drodze przeszkody, wiara pomagała im je pokonać, aż dotarli - jak Izraelici pierwszej ery - do Miejsca 
Obiecanego, które było obrazem Kanaanu, Ziemi Obiecanej Izraelitów, ziemi, gdzie płynie mleko i 
miód. 
42 Wiedz, że żaden liść z drzewa nie porusza się bez Mojej woli i nic nie jest obce Moim boskim 
radom i planom. 
43 To plemię ludzi, natchnione wiarą w spełnioną obietnicę, zbudowało swoje miasto, a w nim 
oddawało swój pierwotny kult swemu Bogu; zbudowało swoje domy i dało swemu królestwu 
splendor podobny w chwale do tego, jaki miał Salomon. Ziemia ta, zgodnie z obietnicami, była ziemią 
dobrobytu i szczęścia. Mężczyzna był silny, kobieta zgrabna i delikatna, a oboje piękni. Ale nadszedł 
czas, kiedy ten lud miał poznać imię i dzieło Chrystusa, swego Pana; Dobra Nowina przyszła do nich z 
ust dziwnych ludzi, którzy przybyli zza oceanu, a których już widzieli w swoich snach. Bardzo wielkie 
było posłannictwo tych, którzy przynieśli światło Mojej nauki na te ziemie. ale zaprawdę powiadam 
wam, że bardzo niewielu wiedziało, jak wypełnić Prawo Miłości, Miłosierdzia i Człowieczeństwa, które 
zalecały Moje Nauki, ponieważ w swojej większości ci ludzie pozwolili, aby rządziła nimi chciwość, 
zapominając o każdej zasadzie braterstwa, przelewając rzeki niewinnej krwi, aby zagarnąć wszystko, 
co ujrzały ich oczy; to oni byli tymi, którzy jako pierwsi zawładnęli ziemią i jako pierwsi wzięli ją w 
posiadanie 
44 Zdobywcy obalili bożki tego ludu, powodując, że zaczęli bluźnić przeciwko Bogu, którego im 
objawili z tak wielką niesprawiedliwością i okrucieństwem. Czy ci bałwochwalcy, poprzez takie 
nieludzkie czyny, mogliby rozpoznać Chrystusa, Boga miłości, Tego, który nie odbiera nikomu życia, 
ale raczej oddaje swoje, aby uratować tego, który go zranił? - Plemiona te popadły w niewolę i pod 
panowanie silniejszego, tak jak w Pierwszej Erze Izrael popadł pod jarzmo faraonów i cezarów. Były to 
czasy bólu, goryczy i łez, które spadły na ten lud, a potem, gdy ich lamenty odbijały się echem w 
niebie, ściągali na siebie miłość Maryi, łaskawej Matki wszechświata, jak płaszcz nieskończonej 
dobroci. 
45 Ze względu na swoją wrażliwość, lud ten był przeznaczony do adorowania Maryi; bo kiedy poznał i 
pokochał tę Bożą prawdę, znalazł duchową drabinę nieba, która prowadzi dusze do Mnie. 
46 A któż jest ten lud? - To jest wasze, które po swoich zmaganiach i długiej drodze ewolucji 
doświadczyło nadejścia Trzeciej Ery wraz z Moim Drugim Przyjściem. 
47 To jest Moje żywe Słowo, którego obecnie słuchacie, abyście nim zniszczyli każdy fanatyzm i każde 
bałwochwalstwo, którym mogliście otoczyć Moje Imię. Uczę was kultu Bożego, przez który możecie 
mnie szukać z ducha do ducha. Bardzo wielki i mocny w duchu będzie ten lud, gdy będzie żył i 
praktykował cześć Boga, której go nauczam. Wtedy będzie w stanie obalić fałsz i zanieść na inne 
ziemie poselstwo uduchowienia i światła, na które czekają narody. 
48 Ten lud będzie przygotowany do tej bitwy, w której Moja Sprawiedliwość poprowadzi wielką 
bitwę ideologii, wyznań i doktryn. Wszyscy będą zdumieni, gdy pośród wichru usłyszą głos spokojny i 
pewny, który będzie głosem Moich uczniów wypełniających misję duchowego braterstwa. 



49 W międzyczasie zrozumcie, że dopóki ludzie nie osiągną całkowitej duchowości, będą 
potrzebowali kościołów materialnych i będą musieli stawiać przed swoimi oczami rzeźby lub obrazy, 
aby Moja Obecność była dla nich namacalna. 
50 Można zmierzyć stopień uduchowienia lub materializmu ludzi poprzez charakter ich kultu 
religijnego. Materialista szuka mnie w rzeczach ziemskich, a jeśli nie widzi mnie zgodnie ze swoimi 
pragnieniami, przedstawia mnie w jakiś sposób, aby poczuć, że ma mnie przed sobą. 
51 Kto Mnie pojmuje jako Ducha, odczuwa Mnie w sobie, poza sobą i we wszystkim, co go otacza, bo 
stał się Moją własną świątynią. 
52 Od czasu do czasu dawałem wam coraz bardziej zaawansowane objawienia, których ludzie nie byli 
w stanie pojąć, ponieważ tworzyli wokół siebie coraz więcej bałwochwalstwa. w owym Drugim Czasie 
powiedziałem Moim uczniom: "czy widzicie, jak wielka, majestatyczna i wspaniała jest Świątynia 
Jerozolimska? A jednak ani jeden kamień z niego nie pozostanie na drugim." Moje słowo się spełniło, 
bo wymazałem Moją nauką wszystkie bałwochwalstwa i profanacje, które się w niej działy. 
Obiecałem, że odbuduję go w "trzech dniach", co spełnia się właśnie teraz w tym "Trzecim Czasie", w 
którym buduję w sercu człowieka nową Świątynię, nowe Sanktuarium, które jest budowane na 
najczystszym fundamencie duszy człowieka. 
53 Uznaj Moje miłosierdzie jako Ojca, gdy zobaczysz - gdy tylko runie ołtarz bałwochwalstwa - jak już 
czeka na ciebie Moje słowo i nowe światło oświetla ci drogę, nie pozwalając ci wpaść w ciemność. 
54 Nie dziwcie się, ani nie oburzajcie, gdy wam powiem, że cały splendor, potęga i przepych waszych 
religii musi zniknąć, i że - gdy to się stanie - duchowy stół będzie już nakryty, przy którym będą się 
karmić tłumy spragnione miłości i prawdy. 
55 Wielu ludzi, słysząc te słowa, zaprzeczy, że są one moje. Ale wtedy zapytam ich, dlaczego są 
oburzeni i czego tak naprawdę bronią? Ich życie? Ja tego bronię. Moje prawo? Ja również nad tym 
czuwam. 
56 Nie lękajcie się, bo nikt nie zginie w obronie Mojej Sprawy; tylko zło zginie, bo dobro, prawda i 
sprawiedliwość będą trwać wiecznie. 
57 Ludzie, jaki głos słyszycie w głębi serca, jakimi drogami was prowadzi i dlaczego o niego pytacie? 
Wiem, dlaczego idziesz za mną: Ponieważ wiecie, że głos, który słyszycie, jest głosem waszego Boga, 
którego szukaliście pod wieloma postaciami na przestrzeni wieków i waszej ewolucji. 
58 Wszyscy wiecie, że ten głos, który przenika do głębi waszej istoty, jest głosem waszego Ojca, bo On 
traktuje was jak dzieci, jak małe dzieci z doskonałą miłością. 
59 Ukazuję się wam jako kochający Ojciec, jako pokorny Mistrz, nigdy nie obojętny na wasze 
cierpienia, zawsze pobłażliwy i miłosierny wobec waszych niedoskonałości, bo w Moich oczach 
zawsze będziecie małymi dziećmi. 
60 Muszę was osądzać, gdy widzę stworzenia, ukształtowane z tak wielką miłością i przeznaczone do 
życia wiecznego, które uparcie szukają śmierci na ziemi, nie troszcząc się o życie duchowe, ani nie 
pragnąc poznać doskonałości, jakie ta egzystencja ma dla was. 
61 Badajcie Moje Słowo, abyście zrozumieli, że w nim jest Moje Prawo i że dlatego jest to słowo 
Króla, które nigdy nie zostanie cofnięte. Nie powinniście też cofać się w drodze, zważywszy, że w 
waszym duchu nosicie Moje Słowo, które jest Prawem, i że wasze ciało jest podporządkowane 
waszemu duchowi. Słuchajcie więc bardziej głosu sumienia, w którym jestem obecny, a nie głosu 
ciała. 
62 Moje Boskie Słowo zstępuje na duszę i czujecie się pełni duchowej siły. Gdyby jednak to słowo 
było fałszywe, dusza twoja nigdy nie czułaby się usatysfakcjonowana po jego usłyszeniu, ani nie 
zebrałaby się ponownie, by oczekiwać go z takim pragnieniem, z jakim teraz to robisz. 
63 Ja jestem jutrzenką, która zwiastuje nowy czas dla ludzi, w którym ich duch zobaczy oświetloną 
drogę, która prowadzi do Mnie. Czy wiesz, na którym szczeblu drabiny do doskonałości się 
znajdujesz? Czy wiesz, czy jesteś duchowo wysoki, lub czy pogrążył się w sferze zła? Zaprawdę, 
powiadam wam, nikt z was nie mógłby odpowiedzieć na to pytanie w sposób zadowalający. 
64 Nie myślcie, że wasza dusza, będąc wcielona i żyjąc na ziemi, musi ograniczać się do materialnej 
egzystencji. Tak, niech wszyscy wiedzą, że już od waszego ziemskiego pobytu możecie mieszkać 
duchowo w regionach światła, gdzie jest królestwo, które kiedyś będziecie wiecznie zamieszkiwać. 



65 Dusza utrzymuje się na ziemi tylko dzięki słabej podporze, jaką jest ciało, które służy jej do życia w 
świecie i do przyjmowania nauk lub prób, jakie Ojciec zsyła jej dla jej dobra. Jakkolwiek długi i bolesny 
może być czas pokuty na świecie, nigdy nie powinieneś myśleć o nim jak o więzieniu. Nikt nie został 
skazany na śmierć, wręcz przeciwnie, mówię wam, że wszyscy jesteście przeznaczeni do życia. Każde 
stworzenie, na początku swojego życia, otrzymało od Stwórcy pocałunek, który był antidotum na zło i 
pancerzem przeciwko zasadzkom. 
66 Ja jestem powodem waszego istnienia, dlatego uświadomcie sobie, że wasze pochodzenie jest w 
dobru. Jeśli twoja przeszłość na ziemi była nieuczciwa, grzeszna lub w jakikolwiek sposób 
wykraczająca poza Moje Prawo, pozwól teraz, aby twoje sumienie zajaśniało, wznieś się do nowego 
życia i zostaw za sobą drogę, na której nadużywanie ziemskich przyjemności spowodowało, że 
wpadłeś pod wpływ wad i bólu. szukaj w przykładzie, który ci dałem przez Jezusa, świetlanej drogi dla 
twej duszy, bo Moje kroki na ziemi, Moje Dzieła i Moje Słowo były doskonałą nauką i podobieństwem 
Życia Wiecznego, które przekazałem duchowi człowieka jako dziedzictwo. 
67 Jesteś namaszczona Moim balsamem uzdrawiającym i Moim przebaczeniem. poznaj Mnie, o małe 
dziecko, bo wiedza, którą masz o Mnie, jest jeszcze bardzo mała. to, co mówię wam w nauce, nie jest 
wszystkim, co mam wam do objawienia. Przychodźcie do mnie niestrudzenie, a Księga Życia zostanie 
otwarta przed waszymi oczami. 
68 Otrzymaliście już Pierwszy Testament, Moje Prawo i Moją Obecność w czasach Mojżesza. Również 
w Drugiej Erze otrzymaliście Drugi Testament, przekazany ludziom przez Chrystusa za pośrednictwem 
Jego Boskiego Słowa. Teraz otrzymujecie bezpośrednio od Mojego Ducha Trzeci Testament, abyście 
poprzez połączenie tych trzech objawień mogli stać się wielkimi uczniami Trzeciej Ery. 
69 Ludzie, słuchając Mnie, wpadacie w zachwyt i oglądacie Moją Obecność w duchowym obliczu. To 
nie wasze zmysły oglądają mnie w tej twarzy, ani nie jest to udawanie waszej wyobraźni: to wiara, z 
jaką mnie słuchacie, to wasze uduchowienie i wyniesienie w tej chwili. Tutaj odczuwasz Mój pokój, 
ale jakże blisko ciebie są ci, którzy sprawiają ból. To właśnie głodni władzy, aby zatriumfować, nie 
wahają się zabijać swoich bliźnich. Przygotujcie się do walki, aby ci wkrótce nauczyli się, że nie 
powinni zajmować wysokich stanowisk, które opierają się na fałszywych fundamentach, gdyż Boska 
Sprawiedliwość niszczy wszystko, co jest nieważne. 
70 Chorzy, przyjdźcie do Mnie, a Ja was uzdrowię. Głodny będzie wiedział, że na niego czekam. 
Morderco, w którego żyłach płynie nienawiść, przyjdź do Mnie, bo przemienię jego ciemne zamęty w 
światło, a jego gorycz w dobrobyt. Przyjdźcie wszyscy, aby mnie wysłuchać i przygotujcie wasze 
dusze, gdyż po 1950 roku rozpocznie się wspaniałość panowania Światłości. Dziś jesteście ledwie 
ziarnem, jutro będziecie roślinami, a w końcu wydacie owoce miłości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 126  
(ogłoszony w 1944 r.) 
 
1 Od kogo jest głos, który przenika do głębi serca? Dokąd cię prowadzi i dlaczego jej szukasz? - 
Szukacie go, ponieważ w nim znajdziecie obecność Tego, który wytrwale szukał ludzi. A ponieważ 
wasz duch ma potrzebę oddawania czci swojemu Bogu, kiedy czuje Go blisko, nie chce się już od 
Niego oddzielać. 
2 Na wiele sposobów ludzie przychodzą w poszukiwaniu Mnie. Są to różne wspólnoty religijne, które 
istnieją na ziemi, a w nich najbliżej mnie czują się ci, którzy mają większą duchowość, ci, którzy w 
swojej działalności sieją miłość. 
3 Mój głos jest głosem Ojca, bo cię pieści. Moje słowo jest słowem Mistrza, bo ono was poucza. 
Uważam was za niemowlęta i uczniów dzieci, i dlatego daję wam Moją opiekę. 
4 Wiem, że ta forma, w której komunikuję się z wami, to Słowo, które wam daję w tym czasie, będzie 
przez wielu odrzucane i negowane. ale wiem też, że potem zostanie to zrozumiane i uwierzone. 
Wtedy Moje światło zacznie jaśnieć blaskiem w sercach ludzkich. Ten czas będzie jak nowy dzień dla 
ludzkości. Ale nie będzie to spowodowane tym, że Boskie Światło będzie świecić z większą 
intensywnością niż wcześniej, ponieważ jest ono niezmienne. Powodem tego będzie to, że oczy 
waszego ducha otworzą się i przenikną Prawdę. 
5 Spotykam dziś ludzkość, która jest duchowo osłabiona z powodu nadużycia daru wolnej woli. 
Zaprojektowałem drogę sprawiedliwości, miłości, miłosierdzia, dobra. Człowiek stworzył kolejną 
pozorną światłość, która doprowadziła go do ruiny. 
6 Przy Moim powtórnym przyjściu Moje Słowo wskazuje wam drogę, którą nie chcieliście iść, i byłoby 
niesprawiedliwe i nierozsądne, gdyby ktoś powiedział, że ta nauka wprowadza w błąd lub czyni 
człowieka apatycznym. 
7 Moje Światło świeci z Nieskończoności w dusze i powoduje, że z większą jasnością rozpoznajecie 
drogi, które stworzyliście, czy oddalać się ode Mnie, czy Mnie szukać. Zmierzaj ku Mnie, ku 
doskonałości. Tylko ci, którzy wejdą na szczyt góry, mogą wiedzieć, jak wiele pozostawili pod sobą, 
jak wielki postęp zrobili i od jak wielu rzeczy się uwolnili. Czy myślisz, ludzkości, że Ja - ponieważ 
upadłaś tak nisko - nie będę cię szukał i nie wybawię cię od twojego grzechu? Tutaj macie Moją 
Obecność, uleczę wasze rany i osuszę wasze łzy, pocieszę was w waszych utrapieniach i będę wam 
towarzyszył w waszej samotności. Będę rozmawiał z twoim duchem, abyś poczuł Mój Boski 
Pocałunek; będę z tobą w twojej samotności; będę z tobą w twoim smutku; będę z tobą w twojej 
samotności; będę z tobą w twoim smutku 
8 Moja Miłość wyciągnie z bagna tych, którzy w nie wpadli, i uratuje ich, bo i oni wyszli z Boskiego 
łona, aby wypełnić misję miłości. 
9 Rozpoznaj: zawsze, gdy popadasz w błąd, szukasz śmierci, nie zdając sobie sprawy, że zostałeś 
stworzony, aby żyć. biegniesz za pucharem cierpienia, choć zasiałem twoją egzystencję wysokimi 
radościami i prawdziwą błogością. 
10 Zobaczcie, ludzie, jak różna jest Moja Sprawiedliwość od tego, co sobie wyobrażacie, jeśli 
myśleliście, że Rózga Mojego Władcy spadnie na was, aby was zmieść, bo nie przestrzegaliście Moich 
Praw; Ja was powołałem, abyście byli Moim ludem, powołałem was, abyście byli Moim ludem, 
abyście byli Moim ludem Wezwałem tych, którzy najbardziej splugawili się, aby dać im piękne zadania 
i szlachetne zadania, które uczynią ich godnymi z innymi i uratują ich od ich błędów. To 
błogosławione dzieło ma być poznane po czynach, a żebyście mogli być wśród tych, którzy są 
przykładem dla innych, musicie przygotować się duchowo. 
11 Ja umieszczam Moje Słowo, które jest Prawem, Nauką i Nasieniem, w waszym duchu, a nie w 
waszym "ciele". Duch jest zarządcą, osobą odpowiedzialną. Jeżeli będziesz trzymał tam to Słowo, nie 
będzie ono puste, nie ulegnie zepsuciu. 
12 Ja jestem jutrzenką, która zaczyna świecić w tym czasie, a wy jesteście jednymi z pierwszych, 
którzy budzą się o tej jutrzence. To nie jest nowe światło, to jest to samo, które zawsze oświetlało 
twoje sumienie. Głos, który mówi wam dzisiaj: "Powstańcie do Mnie przez uduchowienie", jest tym 
samym, który kiedyś powiedział wam: "Wytrwajcie w dobroci, a będziecie zbawieni", i który 



powiedział wam: "Miłujcie się wzajemnie". Ta duchowa ścieżka, o której wam teraz mówię, jest tą 
samą, którą poznałem w odległych czasach z Jakubem, gdy objawiłem mu drabinę do doskonałości. 
Przed każdą duszą stoi drabina nieba jako droga, która zaprasza do wejścia na nią. Waszym punktem 
wyjścia jest ten świat ludzi, ale pod nim są jeszcze otchłanie, których ja jednak nie stworzyłem. W 
kierunku szczytu znajdują się stopnie w nieskończonej ilości, jak wzgórze, które prowadzi na szczyt 
uduchowienia. 
13 Kto będzie ledwie na pierwszym stopniu? Kto w ciemnościach otchłani? Kto na najwyższym 
stopniu? - To są tajemnice, które zna tylko Moja Sprawiedliwość. 
14 Posyłam was do ziemi płaskiej, do doliny, abyście tam rozpoczęli wędrówkę, a na horyzoncie 
ukazuję wam górę, na którą musicie wejść. 
15 Zobaczcie, jak ta nauka jest pożyteczna dla waszej duszy, bo podczas gdy materia ciała z każdym 
dniem coraz bardziej zbliża się do łona ziemi, to dusza, z drugiej strony, coraz bardziej zbliża się do 
wieczności. 
16 Ciało jest podporą, na której spoczywa dusza, dopóki przebywa na ziemi. Dlaczego pozwolić mu 
(ciału) stać się łańcuchem, który zakuwa w kajdany, lub lochami, które więżą? Dlaczego pozwolić, aby 
to on był sterem Twojego życia? Czy słuszne jest, aby niewidomy prowadził tego, którego oczy widzą? 
17 To Ja daję wam poznać życie we wszystkich jego fazach. Jest to dla zachowania ciała, jak również 
duszy. Ten, kto wypełnia prawa ducha i prawa człowieka, poświęcił całe swoje życie Stwórcy. 
18 Ja będę waszym przewodnikiem, gdy będziecie zbliżać się do duchowego domu. Zawsze idę przed 
Tobą. Nigdy dusza wasza nie popadnie w bezczynność, zawsze będzie dążyć do zrobienia kolejnego 
kroku na drodze duchowego postępu, którym jest doskonałość. 
19 Nie zadowalaj się powiedzieć: Wierzę w Pana - pokaż swoją wiarę w tym, co robisz. Nie mówcie 
tylko słowami: "Kocham Ojca" - poddajcie się próbie, abyście wiedzieli, czy naprawdę Mnie kochacie. 
20 Przemówiłem do was i Słowo Moje jest namaszczeniem. Dlatego powołałem was, abyście byli 
nauczycielami. 
21 Dlaczego ludzie nadal błędnie oceniają mnie coraz bardziej, chociaż ludzki umysł został oświecony 
przez nowe osiągnięcia? - Ponieważ starali się oni uprawiać tylko drzewo nauki, zaniedbali 
doskonałość duszy. 
22 Kiedyś powiedziałem do was: "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokusę". Ale nawet 
modlitwa, która jest językiem, jakiego używa Duch Święty, aby rozmawiać ze swoim Panem, została 
zapomniana. Jest to język nieznany ludziom tego wieku. 
23 Gdy odczuwają potrzebę modlitwy, nie znajdują słów, by się do mnie odezwać. A jednak 
doskonale rozumiem, o co wszyscy proszą, bez potrzeby słów czy nawet myśli. Ale kiedy Mój Duch im 
odpowiada, nie rozumieją Mnie, bo nie przygotowali się. Wtedy głos ich Mistrza, który powinien być 
im znajomy, jest im nieznany. 
24 Gdyby modlitwa, której nauczyłem ludzkość, była stosowana z czystym sercem, ludzie z pokolenia 
na pokolenie osiągaliby za każdym razem wyższą duchowość, aby usłyszeć Mój głos. wtedy ich 
duchowe połączenie z Boskością posłuży im w tym czasie do stworzenia bardziej kochającego, 
sprawiedliwego i prawdziwego świata niż ten, który stworzyli swoim materializmem; dlatego uczyłem 
was, abyście byli czystego serca i abyście z pokolenia na pokolenie słyszeli Mój głos 
25 Dlaczego uważaliście, że spirytyzm (nauka o uduchowieniu) jest czymś, co sprzeciwia się 
rozwojowi waszego materialnego życia? Kiedy potępiłem waszą naukę, gdy była ona stosowana dla 
dobra ludzkości? Jeśli ktoś ośmieliłby się to powiedzieć, nie byłby sprawiedliwy wobec swego Ojca. 
26 Poprzez uduchowienie osiąga się stopień wzniesienia, który umożliwia człowiekowi otrzymanie 
idei wykraczających poza to, co jego umysł może pojąć, oraz posiadanie władzy nad tym, co 
materialne. 
27 Rozważ to: jeśli duchowe wzniesienie duszy jest stosowane w praktyce w badaniu materialnego 
stworzenia, które przedstawia ci Natura, lub w jakimkolwiek innym ludzkim celu, możesz sobie 
wyobrazić owoce, które mógłbyś zebrać, gdyby twoje odkrycia nie były tylko wynikiem badania 
intelektem, ale gdybyś uczestniczył również w duchowym objawieniu, które dałby ci Ten, który 
wszystko stworzył. 



28 Czuwajcie i módlcie się, powtarzam wam, abyście nauczyli się rozpoznawać Mój Głos, aby Moje 
natchnienie przyszło do was i abyście je zrozumieli, bo wiele jest lekcji, których mam wam jeszcze 
udzielić. 
29 Ja cię ratuje z twojej katastrofy statku. Jestem latarnią, która świeci w ciemności. Szukajcie Mnie, 
ufajcie Mi, a Ja pomogę wam przekształcić wasze życie w świat pokoju, cnoty i duchowego uniesienia. 
30 Dziel ze Mną radość, która napełnia Mojego Ducha za każdym razem, gdy sadzisz jedno z drzew, 
które mają dać swój cień ludzkości. Siedem miejsc spotkań otworzyło swoje drzwi w obecnym roku 
1944, jako reprezentacja siedmiu, które Roque Rojas założył w 1866 roku. Jeśli jednak ci pierwsi byli 
podzieleni i nie umieli żyć w harmonii między sobą, wy, z drugiej strony, powinniście wypełniać swoją 
misję posłusznie i po bratersku. Weźcie sobie za wzór szóste zgromadzenie, z którego wyszliście, i 
pozostańcie wierni Moim przykazaniom. Uczyń z tych siedmiu jeden ochronny cień i daj wszystkim te 
same owoce. zanim przysięga pójścia za Mną zostanie wyciśnięta z waszych serc, wystawiam was na 
próbę, oczyszczam i umacniam, aby wasze postanowienie było niezłomne, a wasze sumienie mówiło 
wam, że ta przysięga została spisana przed arką nowego przymierza 
31 Przymierze, które zawieracie ze Mną, nie jest ziemskim zobowiązaniem, jest to duchowy mandat, 
który byliście gotowi przyjąć od waszego Ojca, od Tego, który stworzył wszystkie rzeczy stworzone. 
Pokazuję wam, jak wypełnić waszą duchową misję. Ale zachęcam was również do wypełnienia 
każdego zobowiązania i obietnicy, którą składacie w sprawach ludzkich, abyście byli znani z 
prawdomówności waszego ducha i szczerości waszego serca. Niech twoje "tak" zawsze będzie "tak", 
a twoje "nie" zawsze będzie "nie". Wtedy Państwa postanowienia będą zawsze pewne, że pozostaną 
niezmienne. Nigdy nie łam świętego przymierza, takiego jak małżeństwo, rodzicielstwo i przyjaźń. 
32 Jeżeli zaprzeczenie ludzkim obowiązkom i obietnicom pociąga za sobą tak wielkie cierpienia, to co 
się stanie dopiero wtedy, gdy odwrócicie się od duchowej misji, do której zobowiązaliście się wobec 
waszego Pana? To prawda, że Moja Sprawa wymaga wyrzeczeń i poświęceń, ale jednocześnie mówię 
wam, że jest to ideał, który nigdy nie zawodzi tego, kto do niego dąży. Ten, kto osiągnie cel, osiągnie 
nieśmiertelność. Teraz mówię wam: Badajcie dokładnie Moje Słowo, abyście nie tworzyli odrębnej 
grupy na ziemi. Osiągnijcie taki stopień zrozumienia i przygotowania, który pozwoli wam żyć 
duchowo ze wszystkimi, a nie osobno. Moja doktryna nie chce siać nasion niezgody. 
33 Zbliża się czas, kiedy prawda, rozum i światło zwyciężą przeciwko władzy, sile i strachowi. Ale 
kiedy człowiek będzie mógł powiedzieć, tak jak Chrystus: "Królestwo moje nie jest z tego świata" i czy 
zda sobie sprawę, że dobra ziemskie są przemijające - nie tracąc nic z tego, co zostało stworzone, i 
będzie używał wszystkiego we właściwej mierze. Zrozum, że prawdziwa moc jest w tym, co duchowe, 
że moc ziemi, jej próżności, jej chwały i splendor jej nauki, jakkolwiek długo trwa jej panowanie, 
ustępuje w obliczu wieczności. 
34 Przez swoje dążenie do fałszywej wielkości ludzkość doznała wielu rozczarowań, a zaprawdę 
powiadam wam, dozna jeszcze większych. Co się stanie z ludźmi, gdy ich sumienie - który jest ich 
sędzia - budzi je i oni kontemplować swoje dzieła? Ich ból będzie okrutny, ich wyrzuty sumienia 
wielkie, a wtedy ich reakcją będzie szukanie duchowego sposobu na odpokutowanie swoich 
przewinień. Czas ten będzie naznaczony religijną ekstrawagancją, która osiągnie najwyższe szczyty 
fanatyzmu. Po tym nastąpią walki i "bitwy" między wspólnotami religijnymi i sektami. Wy jednak 
powinniście zachować czujność i nie czekać, aż to hałas tej bitwy was zaskoczy, bo wtedy nie 
będziecie wiedzieli, gdzie jest wasza broń do walki. zobaczcie, jak obecnie zwiększam liczbę tych 
miejsc zgromadzeń - które symbolicznie nazywam "drzewami" - aby ich gałęzie mogły się 
rozprzestrzeniać i wydawać swoje owoce. 
35 Obecnie buduję Świątynię Ducha Świętego. Ale kiedy zostanie zbudowany, nie będzie już domów 
spotkań, kościołów i miejsc pielgrzymkowych, albo stracą one rację bytu, wraz ze swoimi symbolami 
religijnymi, obrzędami i tradycjami. Wtedy odczujecie Moją wielkość i Moją obecność, rozpoznacie 
jako Kościół Wszechświat i jako Boską Służbę miłość do bliźniego. Z łona Matki Natury wytryśnie 
nowa wiedza, która uczyni z waszej nauki drogę dobrobytu, gdyż na właściwą drogę skieruje ją 
sumienie - które jest głosem Boga. 
36 Mózg nie będzie już panem świata, lecz współpracownikiem Ducha, który będzie go prowadził i 
oświecał. 



37 W tych czasach, gdy miłość i miłosierdzie uciekły z serc ludzkich, Ojciec mówi do was: Bądźcie 
spokojni i nie bądźcie niespokojni. 
38 Badałem cię w każdym czasie, a tym bardziej w obecnym. Zadawaliście sobie pytanie, co jest 
przyczyną waszego bólu. podnosisz swego ducha, aby przemówić do Mnie i powiedzieć Mi: "Moje 
cierpienia są większe niż cierpienia moich bliźnich". Nie, Moje dzieci, wojna ze wszystkimi jej 
konsekwencjami nie dotarła do waszego narodu. Inni cierpią bardziej niż ty. Jeśli odczuwasz ból, to 
dlatego, że nosisz brzemię wielkiej odpowiedzialności i dlatego, że odczuwasz ból innych. Jeśli cierpisz 
dla nich, bądź błogosławiony, bo twoja praca przyniesie dobry owoc. Pracuj wśród ludu, a Moje słowo 
będzie cię zachęcać w każdym czasie. 
39 Czujecie, że Sędzia jest bardzo blisko was w tym czasie i każdy jest gotowy do zdania relacji ze 
swojej pracy. Idziesz do wewnętrznego zebrania, przeszukujesz swoje serce i oczekujesz, że głos 
sumienia pokaże ci twoje błędy. Ale mówię ci: Widziałem, że włożyliście swój umysł i serce w wasze 
dzieła, że czasami robiliście więcej niż wasze obowiązki i posuwaliście się aż do poświęcenia, aby 
wypełnić Moje dyrektywy. Za to wam błogosławię; lecz prawdę mówiąc, nie żądałem od was ofiar. Są 
prace, które wykonam za ciebie, bo przekraczają twoje możliwości. Powinniście się tylko modlić i 
ufać. 
40 Dziś, gdy daję się poznać ludziom, stwierdzam, że oni sami i ich zwyczaje się zmieniły, i aby mnie 
zrozumieć i pójść za mną, muszą się bardziej starać; sprawiłem, że mnie zrozumieli, i sprawiłem, że 
mnie zrozumieli Grzech się rozmnożył, a środowisko jest zanieczyszczone. Złe wpływy 
rozprzestrzeniają się i powodują zamieszanie, zaciemniając umysł i serce, a pośród tej atmosfery "lud 
Izraela" walczy o swoje wybawienie i pomoc dla ludzkości. Wasze zasługi będą większe, jeśli będziecie 
cierpliwie i pokornie pracować dla Mojego Dzieła, pokonując trudne warunki życia, które znosicie. 
41 Jeśli czujecie się wyposażeni, by mówić o Mojej nauce, czyńcie to. Jeśli nie uzyskałeś jeszcze 
jasności i twoje słowo nie ma mocy przekonywania, poświęć więcej czasu. Słuchajcie Mnie dalej, aż 
uczynicie Moją naukę swoją własną. 
42 Jakże wielu jest takich, którzy, choć słyszeli Moje Słowo przekazane przez ludzki organ rozumienia, 
nie uwierzyli Mi ani nie przekonali samych siebie! Ilu jeszcze was zwątpi, jeśli się nie przygotujecie! 
Świat przyjdzie do was ze swoją bronią, ze swoimi teoriami, a wtedy, jeśli nie będziecie przygotowani, 
staniecie się słabi. Będą was bezlitośnie przesłuchiwać, będą was wypytywać o to, jak otrzymaliście 
objawienie o Moim przyjściu, w jaki sposób przyjęliście Moją naukę, a wy będziecie odpowiadać na 
każde ich pytanie. będziesz dobrotliwy i pobłażliwy, będziesz starał się w najprostszy sposób wyjaśnić 
im prawdę Mojego Słowa, aby zrozumieli jego znaczenie i będziesz im pomagał, aby mogli znaleźć 
oświecenie; będziesz tym, który wyjaśni im Moje Słowo i będziesz tym, który odpowie na ich pytania 
43 Ja zostawiam Mój Pokój wśród was, cieszcie się nim, radujcie się nim, na ile pozwala wam życie, 
bo Królestwo Pokoju jeszcze nie zstąpiło na ludzi, ale przyniosłem wam antidotum na wszelkie zło i 
obiecuję wam, wypełniając Moje Słowo o minionych czasach, że Pokój wzejdzie jak promienny świt, 
rozświetlając waszą duszę, a po tym czasie smutku nie pozostanie żaden ślad; przyniosłem wam 
antidotum na wszelkie zło i obiecuję wam, wypełniając Moje Słowo o minionych czasach, że Pokój 
wzejdzie jak promienny świt, rozświetlając waszą duszę 
44 Już zbliża się czas, kiedy nowe pokolenia pełne Bożej dobroci zamieszkają na ziemi, przynosząc ze 
sobą uświęcone posłannictwo. Wtedy spełni się Moje Słowo, które mówi wam: "Ostatni będą 
pierwszymi, a pierwsi ostatnimi". Niech każdy wypełni (swoją misję) w swoim życiu, bo nie wiecie, czy 
pozwolę wam powrócić w czasie pokoju. 
45 Feel My Consolation, człowieczeństwo. Żyjcie we Mnie, a nie będziecie się lękać surowości prób. 
46 Maryja, wasza orędowniczka, błogosławi wam. Ja też cię błogosławię. 
47 Chrześcijaństwo często zapomina o duchowych dziełach Jezusa, ponieważ przywiązuje większą 
wagę do niektórych Jego materialnych czynów. Na przykład, myli się Jego ludzkie ubóstwo z Jego 
pokorą, a Jego fizyczny ból z prawdziwą męką, którą przeszedł w duchu. I myśli, że Jego fizyczna krew 
jest tym, co zmywa grzechy świata, zapominając, że prawdziwa krew, która jest wiecznym życiem dla 
duszy, jest istotą Jego Słowa. 
48 Mistrz mówi do ciebie: Gdyby to ciało miało powód, by zamieszkać wśród was na zawsze, Ojciec 
ochroniłby je przed oprawcami; lub gdyby po śmierci było w jakikolwiek sposób przydatne dla 
waszego zbawienia, pozostawiłby je wam. Ale gdy Jego zadanie na krzyżu zostało zakończone, wasze 



oczy nie mogły Go więcej widzieć, abyście mogli szukać u Boskiego Mistrza tego, co mieliście od 
Niego wziąć: Jego słowo, Jego dzieła, Jego pokora, i wszystkie Jego przykłady doskonałej miłości. 
49 Po zniknięciu z ziemi tej ludzkiej postaci, w sumieniach pozostała tylko Boska istota "Słowa", które 
przemawiało od Jezusa. To jest to, czego powinniście pragnąć: istota, duchowe znaczenie tego 
przesłania życia i miłości. 
50 Powstrzymajcie się od oddawania czci waszemu Ojcu przez materialne formy kultu, abyście mogli 
nauczyć się kochać Go bezpośrednio duchem. 
51 Gdy ktoś zapytał Jezusa: "Czy Ty jesteś Królem?", Mistrz odpowiedział: "Po to przyszedłem". Ale 
wszyscy wątpili - biorąc pod uwagę ubóstwo Jego ubrania - że ten ktoś może być królem. Nikt nie 
podejrzewał, że za skromnością tego człowieka kryje się majestat Tego, który mówił, ani nikt nie 
podejrzewał, że w głębi tego słowa kryje się obietnica królestwa pokoju, miłości, szczęścia i 
sprawiedliwości. 
52 Spojrzenie człowieka zawsze skupia się na tym, co zewnętrzne. Nie wnika głębiej, a stąd biorą się 
niesprawiedliwe i fałszywe interpretacje mężczyzn. 
53 Czy wiesz, że w tym czasie Jezus był przesłuchiwany, znieważany, a nawet odrzucony wprost? Czy 
wiesz, że nawet Jego uczniowie nie byli w stanie powiedzieć, kim On był, gdy zapytano? W ten sam 
sposób, w tym czasie świat będzie się zastanawiać, kim On jest, który mówił do ciebie, a wielu będzie 
zaprzeczać, że to Chrystus, który komunikował się z tobą. Wtedy niektórzy z Moich uczniów będą 
zdezorientowani, zastanawiając się, kto to był, kto do nich mówił, czy był to Ojciec, Słowo, czy Duch 
Święty. Na to mówię wam, że tak jak Prawda jest jedna, tak samo jedna jest Boska Istota, którą dałem 
wam na przestrzeni wieków, czy nazywacie ją Prawem, Nauką czy Objawieniem. 
54 Kto umiłował tę prawdę i poszedł za tym światłem, ten umiłował Ojca swego i poszedł za Nim. 
55 Uformowany duchowo uczeń powinien zawsze szukać istoty Moich dzieł, aby mógł odkryć prawdę 
w Moich Boskich orędziach. Przekonasz się wtedy, jak łatwo jest odkryć głębokie znaczenie tego 
wszystkiego, co niektórzy owijają tajemnicą, a inni komplikują swoimi teologicznymi dogmatami. 
56 Duchowość oznacza prostotę. Po co więc komplikować to, co jest tak proste, jasne i przejrzyste jak 
światło? 
57 W tym czasie wyruszyliście na poszukiwanie Mojego Słowa, aby ugasić w nim wasze pragnienie 
sprawiedliwości i miłości. Słuchacie mnie jako dobrzy uczniowie i uważnie śledzicie kartki Księgi 
Instrukcji, które przechodzą obok was. Jesteście wybranymi, nie dziwcie się, gdy udzielam wam tych 
nauk. Ale nie jesteście jedynymi faworytami. W Moim Dziele Równości i Miłości obdarzyłem 
wszystkie dusze cennymi cechami. Wy, którzy zostaliście wcześniej powołani, nie uważajcie się za 
lepszych. Przygotowujcie się tylko wewnętrznie, abyście mogli wypełnić swoją misję i być zrozumiani 
przez waszych bliźnich, aby mogli za wami podążać. 
58 Zawsze szukaliście Mnie, aby Mi dziękować za dobrodziejstwa, których wam udzielam. a Mój 
Duch, którego nie jesteście w stanie zobaczyć, jest tym, który mówi do was wyraźnie w tej obecnej 
postaci. Nie pozwolę, by głosiciele, których używam, kłamali. Uczynię Siebie odczuwalnym w ich 
sumieniach, a oni będą wiedzieć, z powodu pokoju, jaki odczuwają ich serca, że ich praca jest 
przyjemna. 
59 Zaspokoję twoje pragnienie postępu. Wszystkich was stawiam na początku drogi, abyście mogli 
rozpocząć pracę w ciągu dnia. 
60 Uświadomcie sobie, że powodem Mojego trzeciego przyjścia do was jest Moja miłość do ludzkości. 
Przyszedłem w duchu, aby wypełnić Moją obietnicę. 
61 Powiedziałem wam kiedyś: "kto zna Syna, zna Ojca". Dałem świadectwo o sobie; w obecnym 
czasie, ze światłem Mojego Ducha, wyjaśniam to, co było tajemnicą dla ludzkości. Oświecam was, 
abyście mogli zjednoczyć w jednej księdze Przykazania Jehowy, Słowo Jezusa i objawienia, które Mój 
Święty Duch czyni wam w tym czasie, i abyście potwierdzili, że przyszedłem do was, aby zaświadczyć 
o Mojej Prawdzie w Trzech Czasach. 
62 Moje Słowo z dawnych czasów nie zostało właściwie zinterpretowane, ale ziarno jest w duszach i 
tam będzie przeze Mnie pielęgnowane. 
63 Izrael może mówić do swojego Boga z wysokiego poziomu duchowego. Przyjdźcie do mnie, a jeśli 
macie wątpliwości, pytajcie. Moją wolą było, abyście pozostawali w stałym kontakcie ze Mną, lecz 



popadliście w zauroczenie lub fanatyzm w pragnieniu uduchowienia. ale Moją Wolą jest, abyście 
zrozumieli Moje Słowo, które zaleca prostotę i czystość we wszystkich waszych czynach. 
64 Dziś przychodzicie w niewielkiej liczbie, by mnie usłyszeć, lecz duchowe legiony, które gromadzą 
się wokół mnie w tych manifestacjach, są ogromne. Moje Słowo jest jak woda oczyszczająca, która 
oczyszcza wszystko. Pouczam was, abyście czuli swoją odpowiedzialność i nie mówili mi później: "Nie 
wiedziałem, co robię, brakowało mi oświecenia, moi rodzice nie dawali mi żadnych rad, mój dom był 
miejscem niezgody". - Widziałem, że dzieci źle oceniają swoich rodziców, że rodzice nie dają dobrego 
przykładu swoim dzieciom, że bracia i siostry walczą ze sobą, dlatego proszę was: Kiedy będziecie 
zjednoczeni między sobą? Zawsze przysyłałem wam na ziemię cnotliwe istoty po to, żeby doradzały 
wam i inspirowały was do duchowego postępu w waszym świecie. 
65 Jeśli jesteście mężem i żoną, pamiętajcie, że mąż i żona, którzy połączyli się w małżeństwie, 
powinni uczynić ze swego domu świątynię, aby w niej mogli troszczyć się o swoje dzieci i je 
wychowywać. Nie pozostawiajcie im smutnego dziedzictwa. Każdy znajdzie sprawiedliwą zapłatę za 
swoje uczynki w ciągu swego życia. 
66 Tak jak starasz się zadowolić przyjaciela, tak też staraj się zadowolić mnie. Błagajcie, proście, a ja 
wam dam. Stworzyłem was dla przyjemności Mojego Ducha i sprawia Mi satysfakcję udzielanie wam 
tego, co pomaga wam w waszym rozwoju. 
67 Pokusa zaszczepia w was nienawiść, a człowiek, który jest słaby z natury, powoduje niszczycielskie 
szkody w sercach swoich bliźnich. Ale pytam was, jakie macie prawo niszczyć to, co ja stworzyłem? 
Dlaczego zabijasz wiarę, dlaczego osądzasz? Ludzkość nie czyni w tym czasie uczynków miłych Mi, ale 
światło Mojego Ducha świeci i przygotowuje was do walki ze złem. Wzywam was do odrzucenia 
wszystkiego, co jest szkodliwe, wszystkiego, co sprawia, że pozostajecie w tyle w waszej ewolucji. 
68 Umacniajcie się we Mnie. Odżywiajcie się Moim Słowem, abyście już nigdy nie byli głodni. Dziś 
ucztujecie przy Moim Stole, raczycie się Moim Chlebem i zawsze będziecie pamiętać, że Mistrz 
posadził uczniów przy Swoim Stole, rozmawiając z nimi i karmiąc ich na wieczność. Powiedziałem 
wam, że ilekroć wzywacie mnie czystym sercem, jestem z wami. Słyszałem wasze błagania i dlatego 
zstąpiłem. Patrz na mnie oczami wiary, które przygotowałem. Ja jestem przed wami i uczyniłem was 
godnymi Mojej Obecności. Poznajcie Mnie przez prawdę Mojego Słowa. To jest łono, z którego się 
usunęliście. Jeśli jednak świat odwróci was ode Mnie, musicie podjąć wysiłek powrotu, a to kochające 
Serce będzie zawsze otwarte, aby was przyjąć. 
69 Tak jak przyszedłem do was w Drugiej Erze jako znak zjednoczenia z ludźmi, a potem wróciłem do 
Ojca, tak i dziś przyszedłem na pewien czas; ale Mój powszechny promień zostanie zatrzymany w 
1950 roku. Dlatego powiedziałem wam, że po tym roku nie będziecie już mieli tego przejawu. Wtedy 
połączycie się ze Mną z ducha na ducha, a łaska Moja zstąpi na serce wasze. Nadejdzie dzień, kiedy 
poczujecie się bardzo blisko Mnie, wy proste serca Mojego ludu. Służcie mi służąc waszym bliźnim. 
Zostańcie lekarzami, a jeśli wasze wysiłki miłości są opłacane uśmiechem, będziecie zadowoleni. W 
zaświatach zapiszę wasze dzieła. 
70 Kochajcie Maryję, waszą kochającą Matkę, szukajcie Jej duchowo. Nie stawiaj przed sobą obrazu, 
aby poczuć jej bliskość. Ona jest macierzyńską miłością Jehowy, którą widziałeś, jak przejawiała się 
przez cały czas. Ona jest waszą Boską Orędowniczką. Kochaj Ją, abym mógł na nowo powiedzieć Jej: 
"Matko, to jest Twój Syn!". 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 127  
(ogłoszony 1 stycznia 1945 r.) 
 
1 Przy tym objawieniu zamknijcie swoje fizyczne oczy, ponieważ to jest wasz duch, z którym chcę 
rozmawiać. 
2 Obiecałem ci, że wrócę, więc nie mogłem nie być obecny na tym duchowym rendez-vous z tobą. 
3 Bądźcie w pokoju, abyście słuchali Mnie z uwagą i pozwalali, aby dłuto Mojego Słowa kształtowało 
waszą duszę 
4 Wiele wędrowaliście w poszukiwaniu miejsca, które mogłoby wam dać pokój, i nie znaleźliście go; a 
kiedy po raz pierwszy przyszliście do tych skromnych sal, aby słuchać Mojego Słowa, nie 
wyobrażaliście sobie, że w nich - biednych i prostych - znajdziecie pokój, za którym tak bardzo 
tęskniliście 
5 Chcę was pozyskać dla siebie przez miłość. Dlatego daję wam to pouczenie, abyście przez nie mogli 
nauczać waszych bliźnich, podróżnych, wędrowców, z taką samą troską i miłością, z jaką ja was 
przyjąłem. 
6 Człowiek nie żyje samym chlebem, bo są głód i pragnienie w nim, które nie pochodzą z ciała, i aby je 
zaspokoić, muszą szukać duchowej wody i chleba. Lecz konieczne jest, aby dotknął was ból, abyście 
zrozumieli Moje nauki. 
7 Niektórzy pytają Mnie: "Panie, czy może miłość ludzka jest niedopuszczalna i obrzydliwa w Twoich 
oczach, a Ty aprobujesz tylko miłość duchową?". 
8 Nie, ludzie. Prawdą jest, że do ducha należą najwyższe i najczystsze uczucia miłości, lecz nawet w 
ludzkim ciele umieściłem serce, aby mogło kochać, i dałem mu uczucia, aby przez nie mogło kochać 
wszystko, co je otacza. 
9 Powierzyłem życie ludzkie istotom duchowym, aby żyły na ziemi, a będąc na niej, udowodniły swoją 
miłość do Mnie. W tym celu podzieliłem istoty ludzkie na dwie części, nadając jednej z nich cechę 
silniejszą, a drugiej słabszą. Tymi częściami byli mężczyzna i kobieta. Tylko zjednoczeni oboje mogli 
być silni i szczęśliwi, i w tym celu ustanowiono małżeństwo. Miłość ludzka jest przeze Mnie 
błogosławiona, gdy jest powodowana miłością ducha. 
10 Miłość, której korzenie tkwią tylko w tym, co fizyczne, jest właściwa istotom bezrozumnym, 
ponieważ brak im sumienia, które oświeca ich drogę. Ponadto mówię wam, że z dobrych związków 
zawsze będą wychodzić dobre owoce, a w nich będą się wcielać duchy światła. 
11 Teraz jest czas, aby oczyścić swoje nasienie, o ludzie, tak, że można utworzyć rodzinę, która jest 
silna duchowo i fizycznie. zrozumcie Mnie, dzieci Moje, abyście mogli właściwie odczytać Moją Wolę, 
gdyż zbliża się już rok 1950 i nie wolno wam zapomnieć, że jest to rok, który wyznaczyłem jako 
ostatni z Moich objawień. Chcę, abym znalazł was przygotowanych w tym dniu, ponieważ tylko ci, 
którzy osiągnęli to przygotowanie, będą mogli pozostać mocni na swoich pozycjach. będą to ci, którzy 
w przyszłości dadzą o mnie prawdziwe świadectwo. 
12 Pamiętaj, że tylko ci, którzy zdołali się uduchowić, będą w stanie uczynić Moje Dzieło znanym; ci 
bowiem, którzy nie przygotowali się do nowej formy zjednoczenia - jakże mogliby mieć niezbędne 
natchnienie, by odbierać Moje myśli i odtwarzać Moje przesłania? 
13 Chcę, abyście wszyscy osiągnęli ten postęp, aby wasze świadectwo było dla dobra ludzkości; chcę, 
abyście wszyscy byli natchnieni i mogli dać mi swoje świadectwo. Oto, gdyby jedni myśleli w ten, a 
drudzy w inny sposób, wprowadziliby tylko zamęt wśród ludzi. 
14 Istota tego Słowa nigdy się nie zmieniła od początku jego przejawiania się, kiedy mówiłem do was 
przez Damianę Oviedo. Sens Mojego nauczania był taki sam. 
15 Ale gdzie jest istota tych słów? co się z nimi stało? ukryte są pisma tych Boskich Przesłań, które 
były pierwsze w tym czasie, w którym Moje Słowo było tak obficie rozpowszechniane wśród was. 
Konieczne jest, żeby te nauki wyszły na jaw, żebyście jutro mogli dać świadectwo o tym, jak wyglądał 
początek tego przejawu. W ten sposób poznacie datę Mojego pierwszego nauczania, jego treść i datę 
ostatniego, które przyniesie wam rok 1950 - wyznaczony rok, w którym ma się zakończyć ten czas 
objawienia. 



16 Dziś jeszcze nie podejrzewacie chaosu, jaki zapanuje w ludzkości po uciszeniu Mojego Słowa, ani 
nie wyobrażacie sobie wichru, jaki takie wydarzenie rozpęta wśród narodów. Powinniście uważać, 
żeby wasza odpowiedzialność za każdym razem wzrastała, ponieważ z każdym nowym czasem 
osiągacie coraz większe oświecenie. Wasze dziedzictwo jest już bardzo duże i konieczne jest, abyście 
dzielili się nim z waszymi bliźnimi, potrzebującymi, zanim odejdziecie z tej ziemi. 
17 Uczyńcie wasze serca wrażliwymi, abyście zrozumieli Moje Słowo, bo jeszcze go nie zrozumieliście. 
Jak więc będziecie mogli przyjąć i uchwycić Moje Słowo, jeśli jutro podam je wam intuicyjnie? 
18 łączcie się w prawdzie i w duchu, i nie dzielcie się, nawet w największych próbach. Jeden Bóg, 
jedna Wola i jedno Słowo były z wami. Dlatego też w przyszłości nie będą mogły pojawić się inne 
instrukcje niż te, które zostały Państwu przekazane w chwili obecnej. 
19 Czy ktoś odważy się nie słuchać Mojej woli? Oznaczałoby to, że w łonie tego ludu powstałyby 
spory i nieprzyjaźń, bo podczas gdy jedni trzymaliby się mocno prawdy, inni używaliby fałszywych 
słów, aby sprowadzić zbory na manowce z prawdziwej drogi. 
20 Nie słabnijcie, ludzie, pamiętajcie w każdej chwili, że nazwałem was "mocnymi"; nazwałem was 
"mocnymi", i nazwałem was "mocnymi", i nazwałem was "mocnymi". jeśli nie zwiodłem waszej wiary 
i udowodniłem wam, że znaczenie Mojego Słowa nie jest zmienne - jakże moglibyście zwodzić 
waszych bliźnich, dając im zły przykład? nadszedł czas, abyście przygotowali to, co pozostawicie 
następnym pokoleniom. 
21 Wielu mówi do mnie w swoich sercach: "Mistrzu, czy przewidujesz, że będziemy niewierni Tobie? 
Jak to możliwe?" a Ja wam odpowiadam to samo, co powiedziałem Moim apostołom w Drugiej Erze: 
"czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w pokusę"; wszyscy bowiem wiecie, że wśród nich był 
Ten, który miał Mnie zdradzić i sprzedać, a nie wiecie, kto to czyni w obecnym czasie, choć nazywa 
siebie Moim uczniem. 
22 Mój Duch was wzywa, Mój Głos przychodzi jako Nauczyciel do waszych serc, i zawsze będzie 
wokół was Duch waszego Ojca Niebieskiego, szukając was, aby was pieścić. 
23 Ja jestem najwyższym stopniem, do którego powinien dążyć każdy duch, bo kto go osiągnie, 
będzie umiał oglądać całe piękno stworzenia i chwałę dzieł swego Ojca. 
24 Moje Słowo, jak dłuto, obrabia wasze serca, formuje wasze dusze, aż uczyni je podobnymi do 
Mojego Ducha w światłości. 
25 Rozważ, że nie jesteś przed zdezorientowanych umysłów, ale przed tym, który dowodzi do Ciebie 
doskonałości i prawdy Jego Ducha. Przybliżyłem was do Drzewa Życia, na którego gałęziach wiszą 
dobre owoce. Dzisiaj jest uczta w Moim domu, wielu jest przy Moim stole. Ale kto z obecnych 
odwróci się jutro ode Mnie? Tylko ja wiem. 
26 Niech każdy, kto pragnie duchowego dziedzictwa, przyjdzie do Mojego Stołu, usiądzie ze Mną i 
spożywa ten chleb, aby powstałszy, poczuł się posiadaczem Mojego Pokoju, a jego duch stał się 
kolejnym ogniwem w łańcuchu miłości, który obecnie tworzę i którym jednoczę Moje dzieci 
27 Przyjdźcie, przyjdźcie i zapukajcie do drzwi moich. zbliżcie się, wy wyrzutki, jedzcie i odziewajcie 
się, ale potem chodźcie moimi śladami Uczcie się praw postanowionych przeze mnie i przestrzegajcie 
ich, abyście nie pili kielicha goryczy. Zrozumieć: Ktokolwiek odchodzi od doskonałej drogi, odchodzi 
od Mojego Królestwa i jest w niebezpieczeństwie znalezienia śmierci. 
28 Daję wam więcej niż to, czego ktokolwiek może potrzebować. Dlaczego? abyście mogli dać swoim 
bliźnim z tych wielu, które wam powierzyłem. Lecz uduchowiajcie się tak, by poruszały was nie tylko 
cierpienia, które widzą wasze oczy, lecz także te, które są poza waszym wzrokiem, gdyż nie są one 
poza sferą waszego miłosnego działania. Wasza wrażliwość nie powinna też ograniczać się do 
współczucia dla cierpień istot tego świata. Nie, powinniście również podejrzewać, gdy jakaś dusza 
zbliża się do was niewidzialnie z pragnieniem miłosnej pomocy. W tych przypadkach tylko 
spirytualizacja ujawni wam ich potrzeby. 
29 Jakaż radość napełni Ducha mego, gdy ujrzy, jak strumień Życia, który wypłynął z mego łona, 
płynie od jednego do drugiego, gasząc ich pragnienie i obmywając ich z nieczystości; Ja jestem tym, 
który wam pomoże, Ja jestem tym, który wam pomoże. 
30 Korzystaj jak najlepiej z życia, bo jest ono krótkie; rok to chwila zagubiona w bezmiarze czasu. 
Podążajcie chętnie za intencjami Ojca, a nie zmarnujecie ani jednej z cennych chwil życia, które 
zostały wam powierzone. 



31 Powiedziałem wam, że moje dobre upodobanie dobiega końca i że musicie się dobrze zastanowić, 
abyście zrozumieli, co do was mówię. wyrozumiałość, jaką miałem dla twojego egoistycznego i 
zmaterializowanego życia, osiągnęła swój limit. Niemniej jednak, dam wam nową życzliwość, ale 
będzie ona natury duchowej 
32 Książka jest otwarta, to ja ją otworzyłem. Jego strony będą stale pokazywać Ci swoją boską 
zawartość. 
33 Moje spojrzenie ogarnia cię w tych chwilach, kiedy twoja modlitwa dotarła do Mnie. Moje Światło 
zstąpiło na waszego ducha jako Ojciec, jako Mistrz i jako Sędzia. tak, ludzie, bo oto nadszedł dzień, w 
którym przychodzę, aby przyjąć waszą ofiarę i zapytać was, jaki jest owoc dzieł, które Mi dziś 
przedstawiacie; duch wasz milczy; przychodzę zapytać was, jaki jest owoc dzieł, które Mi dziś 
przedstawiacie? 
34 Duch twój milczy, serce twoje zawieszone jest na chwilę, a sumienie twoje jest świadkiem twego 
osądu 
35 Już nie uważam was za małe dzieci, bo jesteście wielkimi duszami, które zostały przeze mnie 
postawione na drodze duchowej doskonałości od Pierwszej Ery. Dlatego nazwałem was 
pierworodnymi i uczyniłem was powiernikami i dziedzicami Mojego Ducha. Dlatego teraz żądam od 
was rachunku i pytam was, co zrobiliście ze swoją duszą i z tym ciałem, które zostało wam 
powierzone jako narzędzie. Posłałem was w tej Trzeciej Erze z trudną misją ogłoszenia światła Szóstej 
Pieczęci, abyście mogli zgromadzić wokół siebie wielkie rzesze, które będą tworzyć Mój lud. Dałem się 
poznać poprzez ludzki umysł, aby was uczyć i wyposażyć, i wyznaczyłem rok 1950 jako koniec tego 
przejawu. pamiętajcie o tym, bo zbliża się ten dzień i musicie się w porę zbadać, w świetle sumienia, 
abyście wiedzieli, czy wykorzystaliście powierzony wam czas, czy nie. 
36 Udzieliłem ci łaski obcowania z duchowym światem światła, aby rozjaśnił ci dzień pracy, i posłałem 
przed tobą Eliasza, aby utorował ci drogę i zachęcił cię w próbach. Posłałem wam anioła pokoju, 
abyście mogli odczuć jego wpływ chroniący was przed zagrożeniem wojnami i rozpętanymi siłami 
natury. 
37 Mówię do was jako ojciec, ale nie szukajcie mnie jako sędziego. Kocham was i czekałem na was od 
dawna, ale nie zapominajcie, że Mój sąd nad wszechświatem będzie nieubłagany i że powinniście być 
zjednoczeni we Mnie, aby nieść wszędzie Słowo Mistrza. 
38 Jeśli szukacie pokoju i szczęścia, jeśli chcecie mieć prawo do zdrowia i dobrego samopoczucia, 
uświadomcie sobie, że te dary łaski otrzymacie tylko wtedy, gdy będziecie miłować bliźniego, 
przebaczać tym, którzy was obrażają, i dzielić się chlebem z potrzebującymi - tym niewyczerpanym 
chlebem Ducha, którego wam udzieliłem w obfitości. 
39 Bądźcie duchami pokoju w tych czasach wojny, kiedy wasza modlitwa będzie jak płaszcz 
braterstwa rozpostarty nad całym światem. 
40 Kontempluję ziemię zaczerwienioną ludzką krwią i ludzi, którzy nie zaprzestają swoich zbrodni. 
Przyciągnijcie Mój Pokój na świat, bo inaczej Moja Sprawiedliwość będzie się dokonywać od narodu 
do narodu i wy też będziecie musieli odpowiedzieć przede Mną za wasz brak miłosierdzia. 
41 Nie chcę was widzieć przed sobą jako oskarżonych, chcę was zawsze widzieć jako Moje dzieci, dla 
których Moja Ojcowska Miłość jest zawsze gotowa do pomocy. Stworzyłem was dla chwały Mojego 
Ducha i abyście się we Mnie odświeżali. 
42 Nie zatrzymuję się na widząc swoje przewinienia, ani nie chcę patrzeć na swój grzech. Chcę 
widzieć w was postanowienie zmiany i duchową gorliwość w moim dziele. 
43 Nauczcie się kochać Mnie duchowo, tak jak Ja was kocham, i zetrzyjcie wasze plamy przez Moje 
przebaczenie. jeśli to życie na padole łez jest dla ciebie wygnaniem, płacz i uśmierzaj swój ból ze Mną, 
nabierz odwagi, bo twoja dusza oczyszcza się w tym procesie. Noś swój krzyż z cierpliwością i 
poddaniem, i pozwól, aby płomień wiary i nadziei świecił w twoim sercu. 
44 Rozejrzyjcie się wokół siebie i zobaczcie ludzkość osieroconą z pokoju. Ale wybaczcie jej, jeśli 
konsekwencje wojny będą odczuwalne wśród was. 
45 Błogosławię tych, którzy wytrzymali próby, jakie na nich zesłałem, błogosławię tych, którzy 
pracowali w Mojej Winnicy. Błogosławię ręce, które uzdrowiły chorych oraz mężczyzn i kobiety, 
którzy zostali odnowieni moralnie. Błogosławię chorych, którzy błogosławili Mnie pośród swego bólu, 
i wszystkich, którzy przypisują dobrodziejstwa, jakie otrzymali, Mojej miłującej opiece. ale Ja nie 



błogosławię tylko tego, kto Mnie kocha lub uznaje, Ja błogosławię wszystkie Moje dzieci tą samą 
miłością. 
46 Wolą Moją jest, abyście wyeliminowali wszelki fanatyzm i wszystko, co jest bezużyteczne w 
waszym kulcie religijnym, gdyż chcę znaleźć w waszym duchu prawdziwe sanktuarium Mojej 
Boskości. 
47 Włóżcie w chorych Mój balsam uzdrawiający, a jeśli przy całym waszym wewnętrznym 
przygotowaniu i miłości nie potraficie niektórych uzdrowić, zostawcie tę sprawę Mnie, a Ja 
odpowiem za nich. Mówię do was: Gdyby któryś z Moich uczniów osiągnął doskonałe uduchowienie, 
byłby podobny do Jezusa, który uzdrawiał chorych i wskrzeszał umarłych wzrokiem, głosem, wolą lub 
zwykłym dotykiem. 
48 Uczniowie, tak jak zstąpiłem po owoce tego ludu, tak zbiorę plon i daninę z całego wszechświata, 
ze wszystkich sił natury, ze wszystkich królestw, ze wszystkich światów i mieszkań, ze wszystkich istot 
znanych i nieznanych ludziom, od najdoskonalszych do najbardziej oddalonych od doskonałości. Na 
wszystkich wylewam Moje światło i daję im odczuć Moją obecność. 
49 Ludzkość żyje duchowo w Trzeciej Erze. Ale każdy, kto nie wie, co znaczy "Trzecia Era", powinien 
studiować i zanurzyć się w Moim Słowie, które czyni wam wielkie objawienia; chociaż wiele z tego, co 
jeszcze musicie nauczyć się rozumieć, nie poznacie w tym życiu, ponieważ wasza inteligencja nie jest 
wystarczająca, aby to pojąć. Kiedy wejdziecie w życie duchowe, dam wam nowe objawienia. 
50 W tej chwili mówię do narodów ziemi. Wszyscy oni mają Moje Światło; z nim niech się zastanowią, 
że ośmielili się rozporządzać życiem tak, jakby byli jego właścicielami. Zaprawdę powiadam wam, 
wasze zniszczenie i wasz ból spowodowały głęboką skruchę u wielu i obudziły miliony do Światła, 
którzy mnie szukają i wzywają, a od nich wołanie lamentacyjne idzie do mnie z prośbą: Ojcze, czy 
wojna nie skończy się w 1945 roku i czy nie osuszysz naszych łez i nie przyniesiesz nam pokoju? 
 
Przepowiednia otrzymana w dniu 1 stycznia 1945 roku 
51 Oto ja jestem obecny wśród was, o siedem narodów! Siedem głów, wy, którzy powstaliście przede 
mną na świecie! 
52 ANGLIA: Ja cię oświecam. Moja Sprawiedliwość jeszcze cię dotkliwie doświadczy, ale Ja daję ci siłę, 
dotykam twego serca i mówię ci: twoje ambicje zostaną zniweczone, twoje bogactwa zostaną ci 
odebrane i nikomu nie będą dane. 
53 NIEMCY: Nawiedzam w tej chwili twoją dumę i mówię ci: przygotuj się, bo twoje potomstwo nie 
zginie. o nowe ziemie prosiliście Mnie, lecz ludzie przeszkodzili Moim Wysokim Radom; dałem wam 
ziemię, lecz nie dałem jej wam Zginam twój kark i mówię do ciebie: Weźcie Moją siłę i zaufajcie Mi, a 
Ja was zbawię. Ale jeśli nie będziesz mi ufał i poddasz się swojej dumie, upadniesz i staniesz się 
niewolnikiem świata. Ale to nie jest Moja wola, gdyż jest to czas, kiedy obalam panów i uwalniam 
niewolników i jeńców. Weźcie Moje Światło i powstańcie. 
54 ROSJA: Mój Duch widzi wszystkie rzeczy. Świat nie będzie twój. To ja będę panował nad wami 
wszystkimi. Nie będziecie w stanie wymazać Mojego Imienia, bo Chrystus przemawiający do was 
będzie panował nad wszystkimi ludźmi. 
55 Uwolnijcie się od materializmu i przygotujcie się do nowego życia, bo jeśli to się nie stanie, to 
złamię waszą arogancję. Ja daję wam Moje Światło. 
56 WŁOCHY: Nie jesteś już Panem, jak za dawnych czasów; dziś szyderstwo, poddaństwo i wojna 
zrujnowały Cię. W wyniku waszej degeneracji przechodzicie teraz wielkie oczyszczenie. Ale ja wam 
mówię: odnówcie się, usuńcie swój fanatyzm i bałwochwalstwo, i uznajcie mnie za Pana Panów. 
Wyleję na was nowe natchnienia i światło. Weźcie Mój balsam uzdrawiający i przebaczajcie sobie 
nawzajem. 
57 FRANCISZEK: Ty przynosisz swój ból przede Mną. Twój lament sięga Mojego wysokiego tronu. 
Przyjmuję cię. Kiedyś wznosiłeś się do Pana, teraz pokazujesz mi tylko łańcuchy, które ciągniesz za 
sobą. Nie patrzyliście ani nie modliliście się. Oddałeś się rozkoszom cielesnym i smok uczynił cię 
ofiarą. Ale Ja cię wybawię, bo lament twoich żon i płacz dzieci idą do Mnie. chcecie się ratować i Ja 
wyciągam do was rękę, ale zaprawdę powiadam wam: czuwajcie, módlcie się i przebaczajcie! 



58 STANY ZJEDNOCZONE: W tej chwili ja też cię przyjmuję. Patrzę na twoje serce - nie jest z kamienia, 
lecz z metalu, ze złota. Twój mózg z metalu widzę utwardzony. Nie znajduję w tobie miłości, nie 
odkrywam uduchowienia. Ja widzę tylko megalomanię, ambicję i chciwość. 
59 Kontynuuj, ale proszę cię: kiedy Moje nasienie głęboko się w tobie zakorzeni? Kiedy zburzycie 
swojego "Złotego cielca" i swoją "Wieżę Babel", aby wznieść w zamian prawdziwą Świątynię Pana? 
Dotykam waszych sumień, od pierwszego do ostatniego, i przebaczam wam. Oświecam was, abyście 
w godzinie ostatecznej, gdy próba osiągnie swój punkt kulminacyjny, umysł wasz nie był zmieszany, 
lecz myślał jasno, pamiętając, że Ja przychodzę przed wami. 
60 Daję wam światło, siłę i władzę. Nie mieszajcie się do Moich Wysokich Rad, bo gdybyście nie 
słuchali Moich dekretów lub przekroczyli granicę, którą wyznaczyłem, to przyjdzie na was ból, 
zniszczenie, ogień, zaraza i śmierć. 
61 JAPONIA: Przyjmuję cię i mówię do ciebie. Wszedłem do waszego sanktuarium i przyjrzałem się 
wszystkiemu. Nie chcecie być ostatnimi, zawsze chcieliście być pierwszymi, ale zaprawdę powiadam 
wam: to nasienie nie jest miłe w moich oczach. Konieczne jest, abyś wypił kielich cierpienia, aby 
twoje serce zostało oczyszczone. Konieczne jest, aby Twój język mieszał się z innymi językami. Jest to 
konieczne dla świata, aby zbliżyć się do Ciebie. gdy świat znajdzie się przygotowany i czysty, 
przyniesie wam nasienie, które mu przekażę; nie widzę bowiem nikogo przygotowanego. 
62 Nie widzę w tobie zalążka Mojej Boskości. ale ja utoruję drogę. wkrótce we wszechświecie 
zapanuje chaos idei, pomieszanie nauk, opinii i teorii, a po tym chaosie przyjdzie do was Światło. 
63 Przygotowuję was wszystkich, przebaczam wam i upewniam się, że podążacie właściwą drogą. gdy 
czas zostanie określony i pokój nastanie wśród narodów, nie bądźcie krnąbrni, nie przeszkadzajcie w 
Moich Wysokich Radach, ani nie sprzeciwiajcie się Mojej Woli. Gdy pokój nastanie wśród narodów, 
nie zdradzajcie ich, bo wtedy sprowadzę na was Mój Sąd. 
64 Siedem narodów! siedem głów! Ojciec cię począł. Przed Tobą, pod Twoimi rządami, jest cały świat. 
Jesteście za to odpowiedzialni przede mną! 
65 Swiatło Księgi Siedmiu Pieczęci niech będzie w każdym z narodów, aby ludzie mogli się wyposażyć 
zgodnie z Moją wolą. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 128  
 
1 Przynoszę wam Moje Słowo, które jest drabiną prowadzącą do Mojego Królestwa. Jeśli 
uświadomicie sobie, czego was uczę, obudzicie się do nowego życia. Każdy, kto chce się doskonalić, 
znajdzie drogę do tego celu. Mój Głos woła was, ponieważ wszyscy jesteście Moimi umiłowanymi 
dziećmi. 
2 Przyjdźcie do Mnie i posiądźcie Królestwo Moje. przyjdźcie, dzieci i młodzieńcy, bo mi się podoba 
słuchać waszych próśb; Ja jestem tym, który was do siebie wzywa; Ja jestem tym, który was do siebie 
wzywa wy, samotne kobiety, jestem czystym małżonkiem, który chce wam towarzyszyć; umiłowani 
mężczyźni, należcie do mnie; jestem czystym małżonkiem, który chce wam towarzyszyć; jestem 
czystym małżonkiem, który chce wam towarzyszyć; umiłowani mężczyźni, należcie do mnie Widzę 
was wszystkich pokonanych przez próby, ale Ja was z nich podniosę. Proszę się nie dziwić, że szukam 
pana w tym celu. Czy nie widziałaś, jak miłość odbija się w Mojej troskliwości? Czy nie widzieliście 
również, jak Matka płacze z miłości do ludzkości? Kielich, który wszyscy pijecie, jest bardzo gorzki, ale 
oczyszcza was, bo te łzy, które wylewacie, są jak esencje, które wylała Magdalena, gdy namaszczała 
stopy Jezusa. Teraz, jak i wtedy, odpuszczam ci grzechy. 
3 Idziecie przez świat napotykając niegodziwość i musicie ją pokonać, nie kalając się. lecz Siła moja 
podtrzymuje cię, abyś nie upadł, bo bez niej stałbyś się słaby; bądź mądry, bądź czujny bądźcie 
mądrzy, czuwajcie, módlcie się, a będziecie niezwyciężeni. 
4 Widzę ludzkość ubogą duchowo, bo moc, którą zdobyła, jest materialna. W porównaniu z tym, co 
duchowe, prace materialne są niewielkie; nie uczynią one duszy nieśmiertelną. Tylko zasługi zdobyte 
w walce o dobro dadzą mu życie wieczne i uczynią go silnym. 
5 Dumny człowiek myśli, że ma siłę, choć wizytacje przypominają mu na każdym kroku, że nie jest 
suwerenny, że jego "wielkość" jest zwodnicza. Użyjcie siły, którą wam daję, aby czynić dobro. 
6 Nie wątpcie w Moje słowa. Przynoszę wam ziarno wiary, abyście mogli je pielęgnować i przez to 
nauczyć się doceniać Moje cuda. Umieściłem w waszym duchu światło sumienia, abyście znali Prawa, 
które wam dałem i abyście przez nie kierowali swoją duszą i swoim ciałem. W mojej instrukcji 
znajdziesz zdrowie, pokój i radość. dlatego powiedziałem wam, że kto skosztuje tego chleba, już nigdy 
nie będzie głodny. 
7 Ukazuję się wam, abyście mogli Mnie rozpoznać, a potem przekazać wiedzę, którą wam obecnie 
daję jako dziedzictwo. 
8 Żyjecie w teraźniejszości i nie wiecie, co przeznaczyłem dla waszej przyszłości. Przygotowuję wielkie 
legiony duchów, które zamieszkają na ziemi, przynosząc ze sobą delikatną misję i musicie wiedzieć, że 
wielu z was będzie rodzicami tych stworzeń, w które wcielą się Moi posłańcy. Waszym obowiązkiem 
jest przygotować się wewnętrznie, abyście wiedzieli jak je przyjmować i prowadzić. 
9 Ziemia jest przygotowana przeze mnie i jest tak czysta, jak ją stworzyłem. jeśli istnieje na niej coś 
złego, to jest to dzieło człowieka. ile zła stworzyłeś przez swój grzech, ludzkości, nawet jeśli ktoś 
mógłby powiedzieć, że nie jesteś odpowiedzialny za to, co się stało w minionych czasach? Lecz ja ci 
odpowiadam: Twoja dusza zamieszkiwała ziemię w innych czasach, była nieobecna i bezcześciła 
ziemię. Czy wiesz, kim jesteś? ileż wysiłku musicie włożyć, aby wynagrodzić ludzkości to wszystko, 
czego jej odmówiliście! 
10 Gdy jesteście zmęczeni, oprzyjcie się na lasce modlitwy, bo dzięki niej odzyskacie siły słuchając 
Mojego Słowa, wzniesiesz się w wyższe rejony, skąd odczujesz Moją Obecność; będę z tobą przez całą 
drogę; będę z tobą przez całą drogę Zrozum: aby wypełnić Moje Prawo, nie wystarczy podnosić duszę 
przez modlitwę, trzeba także czynić uczynki miłości i miłosierdzia. 
11 Już zbliża się czas, kiedy ta manifestacja się skończy. ale zawsze bądźcie świadomi, że Mój Duch 
nie odsunie się od was 
12 Gdy przestanę się objawiać w tej postaci, będzie to znak, że okres przygotowania jest zakończony. 
Zapieczętuję umysły tych, którzy Mi służyli i dam im odpoczynek w wielkim okresie pracy i dam 
nagrodę tym, którzy byli posłusznymi sługami w Mojej winnicy; dam im pokój Mojego Ducha i dam im 
pokój Mojego Ducha i dam im pokój Mojego Ducha i dam im pokój Mojego Ducha i dam im pokój 



Mojego Ducha i dam im pokój Mojego Ducha. Im pozostawię pokój Mojego Ducha. Będą one jednak 
nadal narzędziami wyższego objawienia. 
13 Tak jak "Słowo" nie stało się ciałem po przebywaniu w Jezusie, tak i to objawienie się Mojego 
Ducha przez człowieka nie powtórzy się. Tylko Moje światło będzie nadal promieniować z 
nieskończoności, aby prowadzić was duchowo po prawdziwej ścieżce. 
14 Zwróćcie uwagę na to światło, a nie zboczycie z właściwej drogi. Przestrzegajcie Moich Praw, a 
wiara i ufność w wasze dary duchowe będą bardzo wielkie. Zrozumcie, jakie są moce Maryi, Jezusa i 
Eliasza, bo dałem wam w nich udział. 
15 Z radością wypełniajcie Moje polecenia, które nie powinny być dla was ofiarą, lecz raczej radością 
dla waszego ducha; bądźcie jak małe dzieci przy was, z wiarą i ufnością Bądźcie jak małe dzieci u boku 
swego Ojca, ufając i mając nadzieję w Nim. 
16 Widziałem ten lud modlący się za ludzkość, kochający ją i natchniony miłością Mistrza. Wasz ból 
jest również wielki, ale to właśnie on was zjednoczy i sprawi, że będziecie tworzyć prawdziwą 
rodzinę. Będę cię pocieszał przez całą twoją podróż życia, aż dojdziesz do ziemi obiecanej. 
17 Pokój, na który masz nadzieję, przyjdzie i będzie tak wielki, jak wielki był ból. Zjednoczenie 
(wszystkich wspólnot duchowych) również nastąpi, ale zanim to nastąpi, poślę wam obwieszczenia 
zwiastujące wam bliskość czasu, w którym wypełnią się te proroctwa. 
18 Witajcie, którzy przekroczyliście progi nowej epoki. Usłyszeliście bicie kojącego dzwonu i 
zebraliście się na głos jego wezwania, rozpoznając, że jest to głos waszego Ojca, który zaprasza was 
do słuchania Go. to pragnienie i to posłuszeństwo sprawiły, że Mój Głos, gdy dotarł do twojego serca, 
został przez ciebie rozpoznany. 
19 Ponieważ nie znacie długości czasu, jaki został wam dany w życiu (ziemskim), konieczne jest, 
abyście wyruszyli od tej chwili, bo jakkolwiek daleka jest wasza droga życia, zawsze będzie pełna 
bodźców, abyście osiągnęli cel. W każdej chwili tajemnica wyjaśniła się przed waszymi oczami. W tym 
Trzecim Czasie, kiedy Moje Słowo stanie się duchowym owocem, który będzie was karmił, objawię 
wam to, co jest zachowane dla waszego ducha. Słowo moje wylewa się na pokornych duchowo i na 
tych, którzy są prostego umysłu, gdyż jest ono jak strumień krystalicznie czystej wody, która płynąc 
przez umysł i z umysłu do serca, a stamtąd do ducha, nie splamiła się nieczystościami, jakie napotyka 
na swej drodze. 
20 W tym czasie nie wszedłem w proch świata. Tylko Mój Duch znajduje się w wewnętrznej świątyni, 
która istnieje w głębi twojej istoty, gdzie pozostawiam ślad Moich śladów. wy, którzy zasiedliście do 
stołu waszego Pana, poznajcie smak tego chleba, tego wina i tego owocu, abyście nigdy nie popadli w 
oszustwo; to ja jestem tym, który sprawił, że wasza dusza zachorowała, to ja jestem tym, który 
sprawił, że zachorowała 
21 Znalazłem twoją duszę chorą, ale postawiłem się przed nią i powiedziałem jej: "Ja jestem drogą, Ja 
ci ofiaruję moją pomoc, Ja ci ofiaruję moją pomoc, Ja ci ofiaruję moją pomoc, Ja ci ofiaruję moją 
pomoc, Ja ci ofiaruję moją pomoc, Ja ci ofiaruję moją pomoc". Kieruj się zgodnie z Moimi Słowami, a 
osiągniesz ziemię, której szukasz." 
22 Gdy nie mieliście pojęcia o życiu duchowym, bluźniliście Bogu, gdy czuliście się zrozpaczeni i 
pragnęliście umrzeć, aby odpocząć - jak myśleliście - nie wiedząc, że odpoczynek, jak go sobie 
wyobrażacie, nie istnieje, gdyż doskonałe szczęście znajduje duch tylko w działaniu. Bezczynność jest 
samolubna, a samolubstwo należy do ciała, a nie do ducha. Tylko ciało znajduje odpoczynek, gdy 
gaśnie w nim ostatnie tchnienie życia. Uduchowić się, o ludzie, tak, że można zobaczyć twarz swojego 
Mistrza, który uśmiecha się do Ciebie pełen czułości i pokoju. 
23 Jak ziarno, które się rozmnaża i rozsiewa, Moja nauka rozsieje się nad ludzkością, aby ją zbawić; Ja 
jestem tym, który ją zbawi; Ja jestem tym, który ją zbawi; Ja jestem tym, który ją zbawi nie tylko ci, 
którzy Mnie słuchają, będą zbawieni, ale także ci, którzy nie byli przeznaczeni do słuchania tego 
Słowa. 
24 Na ten lud wylałem dary duchowe, które jutro uczynią żyznymi pola, na których zakiełkuje miłość, 
zgoda i pokój; albowiem Moje ziarno będzie roznoszone przez Moich posłańców po rozległych 
ziemiach, po prowincjach i po miastach 
25 Szukałem was w waszej celi, ponieważ byliście więźniami materializmu, egoizmu i grzechu. ale 
uwolniłem was, abyście zanieśli tę Dobrą Nowinę do serc. Nigdy nie będziesz w stanie oddalić się ode 



mnie. Jesteście delikatnymi liśćmi na potężnym drzewie życia, jesteście gałęziami lub pędami. Przez 
twoją duszę płynie sok z drzewa. To jest umowa przymierza, która łączy cię ze mną i która nigdy nie 
może być zniszczona. Drzewo jest rodziną, w nim ojciec, matka i dzieci są zjednoczeni na zawsze. W 
nim wszystkie dzieci Pana muszą uznać się za braci i siostry: Rodzeństwo nie tylko z zasady czy z 
pochodzenia, ale z miłości. 
26 Symbolem tego drzewa był krzyż, na którym mnie przybiliście. 
27 Oto Mistrz, który osładza waszą drogę Swoim Słowem; bo ci, którzy kiedyś odczuwali pokój na tej 
drodze, z trudem się od niej oddalają lub popadają z powrotem w błędy swego przeszłego życia, gdzie 
biczowały ich wichry. Moje Słowo, zawsze pełne nowych nauk i objawień, ożywia was tak, że nie 
zatrzymujecie się ani nie cofacie. 
28 Zawsze mówię wam, abyście korzystali z czasu, w którym udzielam wam Mojej nauki z Moim 
Słowem, bo gdy nadejdzie godzina Mojego odejścia, nie usłyszycie już bicia tego "słowika". 
29 Chcę, aby "pierwsi" byli dobrymi nauczycielami "ostatnich". uznają, że wśród nich pojawią się 
wielkie duchy, które przeszedłszy przez tygiel cierpienia, z wielką miłością przyjmą Moje Duchowe 
Dzieło i z Moją Nauką w sercu i Moją Zachętą w duchu rozpoczną swoją walkę wśród ludzi 
30 Pozwól mi cię nauczyć, przygotować cię i wypróbować, abyś był mocny i aby twoja wiara była 
prawdziwa; pozwól mi cię nauczyć, przygotować cię i wypróbować, abyś był mocny i aby twoja wiara 
była prawdziwa Użyję was jako narzędzia Mojej Woli i przez wasze pośrednictwo dokonam wielu 
dzieł. przez twoje usta będę mówił do tłumów i spośród nich wybiorę tych, którzy pójdą za Mną w 
tym czasie; wybiorę tych, którzy pójdą za Mną w tym czasie 
31 Bądźcie pełni miłości, wczuwajcie się w tragedię ludzkości, zrozumcie ich próby i ich 
zadośćuczynienie, abyście się modlili i czuwali za nich. Pamiętajcie, że Mistrz nie opuszcza was w 
chwilach kryzysu, abyście wy, jako Moi uczniowie, czynili to samo wobec waszych bliźnich. 
32 Czy sądzicie, że jesteście niezbędni, aby Moje poselstwo dotarło do serc waszych bliźnich? Nie, 
ludzie, ale musicie wypełnić misję, którą wam powierzyłem i do której wykonania daję wam wszystko, 
co jest konieczne. czy wiesz, co ci, którzy dziś nie mają ci nic do zaoferowania, mogą zrobić dla ciebie 
jutro? 
33 Wielkie oczyszczenie ciąży na ludzkości i możecie odczuć Moją Sprawiedliwość nawet w samym 
powietrzu, którym oddychacie; jestem jedynym, który może wam pomóc; jestem jedynym, który 
może wam pomóc; jestem jedynym, który może wam pomóc; jestem jedynym, który może wam 
pomóc; jestem jedynym, który może wam pomóc Ale właśnie ten kielich cierpienia przemieni 
ludzkość moralnie i duchowo. 
34 Starajcie się o swoje odnowienie i nie bądźcie już małymi dziećmi wobec Mojego nauczania, 
abyście stopniowo stawali się uczniami - nie tylko przez to, co rozumiecie, ale przez to, co 
wprowadzacie w życie. 
35 Odpocznijcie w cieniu tego drzewa, o strudzeni wędrowcy, a potem, gdy odzyskacie siły, stańcie 
się strażnikami drzewa i dbajcie o nie. Ta troska i ta miłość do jej zachowania będzie jak woda, która 
czyni ziemię żyzną i odświeża ją. Wtedy sprawisz, że gałęzie będą rosły, tak że cień będzie się 
rozprzestrzeniał i wielu potrzebujących znajdzie pod nim schronienie. Tłumy przyjdą w pragnieniu 
zdrowia i duchowego spokoju, a następnie należy przygotować, na tym drzewie znajdą owoce, które 
mogą znaleźć w żadnym innym miejscu. 
36 Z twego ducha wzniesie się modlitwa o pokój na świecie i o oświecenie dla tych, którzy rządzą 
narodami, bo nie będziesz zatwardziały i trudnego umysłu, aby Moje dzieło nie stanęło w miejscu. 
Obecnie sadzę i rozprowadzam Moje "drzewka" w wielu miejscach, aby ratować zbłąkane serca. Owe 
"drzewa" mają za zadanie wyeliminować fanatyzm (religijny) i bałwochwalstwo ludzi. 
37 Znowu mówię do was: Ja jestem Drogą, nie chodźcie już po niebezpiecznych ścieżkach. 
38 Wszystkie te wspólnoty, zjednoczone, utworzą przeszkodę, którą Eliasz przedstawi swemu Panu. 
Ale wy, którym powierzono czuwanie nad tymi wspólnotami, miejcie uszy otwarte, aby usłyszeć Moje 
Słowo, które będzie światłem, dzięki któremu będziecie prostować krzywe ścieżki. 
39 Zaprawdę, powiadam wam, że macie Mnie bardzo blisko w istocie Mojego Słowa, a także macie 
przy sobie Mój "Świat duchowy" poprzez jego pomoc, ochronę i rady. Miłosierdzie moje umacnia 
was, abyście się nie zniechęcali w drodze; bo misja, którą otrzymaliście w tym czasie, jest bardzo 
delikatna. Ale zostawiam was wyposażonych w niezbędne dary duchowe, abyście mogli iść naprzód. 



40 Noś swój krzyż nie jako ciężar, ale jako błogosławieństwo. 
41 Niech będzie z wami Moje Miłosierdzie jako Ojca i Moje pouczenie jako Mistrza. poczujcie Moje 
ciepło i Mój Pokój i zapewniam was, że na końcu Mojego nauczania wasza wiara będzie większa i 
będziecie mieli więcej odwagi, aby stawić czoła bitwie; Moje Słowo będzie w waszych sercach, nie 
będzie ciężarem, ale błogosławieństwem. 
42 Moje słowo będzie tarczą w waszych sercach i mieczem na waszych ustach. Ale wiedz, jak używać 
go słusznie zarówno w walce, jak i w pokoju. 
43 Oto wasz Zbawiciel. Czy nie szukaliście mnie mozolnie na wszystkie sposoby? Czy nie wzywaliście 
mnie z hymnami i psalmami, abym was zbawił? Cóż, oto jestem, choć teraz przybyłem w formie, 
której się nie spodziewaliście. Ale forma, która nie jest nowa, nie powinna Cię zrazić. Starajcie się 
raczej szukać istoty Mojej nauki, a przekonacie się sami, że ten ton, którym do was mówię, ta Miłość, 
którą spływają na was Moje słowa i ta Mądrość, która jaśnieje w każdej Mojej nauce, jest językiem 
zrozumiałym dla waszego ducha. 
44 Korzystajcie ze światła Mojego Słowa i uwolnijcie się od niego, bo przez długi czas byliście zajęci 
tylko sprawami ziemskimi i staliście się strażnikami dóbr ziemskich, nie biorąc pod uwagę, że dusza 
jest przeznaczona do powrotu do swego pradawnego domu i że musicie przygotować pożywienie i 
laskę, które pomogą jej w drodze. 
45 Ludzie dążą do nieśmiertelności na świecie i starają się ją osiągnąć przez dzieła materialne, 
ponieważ ziemska chwała, nawet jeśli jest tymczasowa, kłuje w oczy, a zapominają o chwale ducha, 
ponieważ wątpią w istnienie tego życia. To właśnie brak wiary i brak uduchowienia sprawił, że przed 
oczami ludzi pojawiła się zasłona sceptycyzmu. 
46 Gdyby ta ludzkość miała wiarę w Moje słowo, nosząc Mnie w swoich sercach, miałaby zawsze 
obecne to Moje zdanie, które kiedyś wypowiedziałem do tłumów, które Mnie słuchały: "Zaprawdę 
powiadam wam, choćbyście podali tylko szklankę wody, nie pozostanie to bez nagrody." 
47 Ale ludzie myślą, że jeśli dadzą coś i nie dostaną nic w zamian, to zachowają to, co posiadają, 
zatrzymując to tylko dla siebie. 
48 Teraz mówię wam, że w mojej sprawiedliwości jest doskonała rekompensata, abyście nigdy nie 
obawiali się oddać niczego z tego, co posiadacie. Czy widzicie tych ludzi, którzy gromadzą i gromadzą 
skarby i nie pozwalają nikomu dzielić się swoim majątkiem? Ci ludzie noszą w sobie swojego 
martwego ducha. 
49 Z drugiej strony ci, którzy do ostatniego tchnienia swego istnienia poświęcili się zadaniu oddania 
bliźniemu wszystkiego, co posiadają, aż w ostatniej godzinie zobaczyli siebie samych, opuszczonych i 
ubogich - ci zawsze byli prowadzeni przez światło wiary, które ukazywało im w oddali bliskość "Ziemi 
Obiecanej", gdzie czeka na nich Moja miłość, aby dać im wynagrodzenie za wszystkie ich uczynki. 
50 Zaprawdę powiadam wam, mocarze dnia dzisiejszego dobiegnie końca, aby ustąpić miejsca tym, 
którzy z powodu miłości i miłosierdzia wobec bliźnich, będzie wielki i silny, potężny i mądry. 
51 Uczniowie, przyjmijcie Moje słowo jako kolejny dowód Mojej miłości do was. Poczuj w swoim ciele 
i duszy Mój uzdrawiający balsam. Jeśli jednak twoje sumienie mówi ci, że twój ból jest wynikiem 
twojego grzechu, wyrzuć go ze swego jestestwa, gdyż w Mojej Nauce znajdziesz siłę, by pokonać 
słabość twojego ciała. Przyjdźcie do mnie wszyscy, abym dał wam siłę do osiągnięcia waszego 
duchowego wyzwolenia. 
52 Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie. Niech młodzież zbliży się do Mnie. mężczyźni i kobiety - jedni 
w kwiecie wieku, inni w podeszłym wieku przychodzą do mnie, chcę rozkoszować się Twoją 
obecnością, chcę słyszeć Twój głos, wołający mnie Ojcze. 
53 Grzesznicy, wołajcie do waszego Mistrza, aby wasze łzy was oczyściły. Ale niech twój płacz będzie 
jak skrucha Magdaleny, aby twoja miłość dotarła do mnie jak modlitwa tego skruszonego grzesznika. 
54 Przezwyciężcie waszą dumę, abyście stali się pokorni wobec braci i sióstr. Pokora jest 
zwycięstwem, próżność jest porażką, nawet jeśli na świecie wartościuje się te rzeczy inaczej. 
55 Z czego możesz być dumny, jeśli nic na ziemi nie jest twoje? Nie uczyniłem was dziedzicami na tym 
świecie. Powierzyłem je wam w ten sam sposób, w jaki właściciel ziemi czyni to ze swoimi 
robotnikami: dzieli między nich obowiązek uprawy i pielęgnacji pola, aby potem zebrać plon i dać 
każdemu należną mu część. 



56 Bierzcie z ziemi to, czego potrzebujecie, radujcie się i cieszcie z wszelkiego dobra, które wam 
przynosi. Ale nigdy nie posuwajcie się tak daleko, by uważać swoje ziemskie życie za doskonały dom 
ducha, ani nie myślcie, że to, co posiadacie na świecie, jest waszym największym skarbem. 
57 Ziemia nie jest splugawiona, jest błogosławiona i czysta. To mężczyźni splugawili jej serce. Gdyby 
ziemia zgrzeszyła, już bym ją zniszczył i wysłał was, abyście zamieszkali w innym świecie; a jednak nie 
znajduję na niej żadnej plamy. Dlatego mówię wam, że to ludzkość, w której powinniście pracować, 
dla jej odnowy, żeby przyniosła wam na nowo pokój, dobrobyt, miłość, obfitość i prawdziwy postęp. 
58 Zobaczcie, z jaką cierpliwością was uczę, abyście i wy mieli cierpliwość w nauczaniu waszych 
bliźnich, a ilekroć ktoś potrzebujący zapuka do waszych drzwi, nigdy nie odmawiajcie mu swej 
obecności ani nie przyjmujcie go z niechęcią. Co twoje ręce mogą mu zaoferować, jeśli nie ma miłości 
w twoim sercu? Mówię wam, że jeśli ktoś odczuwa znużenie, to dlatego, że nie posiada prawdziwej 
duchowości. Z drugiej strony, ten, kto zawsze jest gotowy do dawania, zdołał wznieść swoje uczucia 
ponad samolubstwo ciała. 
59 Niekiedy wstrzymuję od ciebie Moje miłosierdzie, abyś była przynaglona do myślenia o tych, od 
których też je wycofujesz. ale nigdy cię nie wydziedziczam, bo to, co ci kiedyś dałem, jest twoje. 
60 Czy myślisz, że otrzymałaś wiele rozczarowań od mężczyzn? Działo się to wtedy, gdy czegoś od 
nich oczekiwałeś i gdy nie miałeś im nic do zaoferowania. Ale teraz, gdy stopniowo pozbywacie się 
tego materialnego interesu i waszego egoizmu, teraz, gdy wiecie, że to Ja was strzegę, nawet gdy 
świat nie ma wam nic do zaoferowania, nie możecie już mówić o niewdzięczności, rozczarowaniach 
czy oszustwach. Powinniście zamknąć oczy i serce na całą ludzką nędzę i otworzyć je tylko po to, by 
służyć bliźnim z prawdziwym miłosierdziem i miłością. 
61 Ci, którzy sprawiają, że cierpisz najbardziej, są tymi, którzy mogą pomóc ci rozwijać się duchowo 
najbardziej. Zachęcajcie do pragnienia postępu duchowego, zlikwidujcie monotonię i rutynę w 
waszym życiu. Czy nie uważasz, że Moje objawienie się poprzez ludzki umysł jest najbardziej 
znaczące? Czy nie jesteście świadomi wartości wszystkich darów duchowych, którymi was 
obdarzyłem? 
62 To Ja jestem tym, który przyjmuje niewdzięczność wszystkich, Ja, który was kocham i daję wam 
wszystko. ale czy kiedykolwiek słyszałeś, że jestem tobą rozczarowany? Nigdy, Moje dzieci. Kto może 
znać cię lepiej niż ja, aby mnie rozczarować, ponieważ wiem, że mnie kochasz i osiągniesz zmarłych 
Mojego Królestwa? Gdybym myślał tak, jak ty myślisz teraz, to tak jakbym żądał od ciebie Krwi, którą 
przelałem w innym czasie jako człowiek. Ale mówię wam, że ta krew była tą, która utorowała wam 
drogę do wstąpienia. 
63 Konieczne jest, abyście rozumieli swoje zadanie, tak abyście mogli je wykonać zgodnie z waszym 
obowiązkiem. Pamiętaj: ilekroć głęboko odczuwasz ból bliźniego, czynisz go swoim własnym i w 
modlitwie zanosisz go przede Mną, stajesz się prawdziwym orędownikiem i pośrednikiem między 
Bogiem a bliźnimi. Na twojej drodze życia postawię tego, który jeszcze musi żyć w świecie, jak 
również tego, który musi z niego odejść, ponieważ będziesz umiał obudzić tęsknotę za odnową w 
tym, który kontynuuje swoją drogę na ziemi, a temu, który wkrótce wyruszy w sferę duchową, 
wskażesz drogę, która doprowadzi go do światła. Dałem wam dary duchowe, abyście ich używali dla 
dobra waszych bliźnich i dla własnego dobra, lecz nie po to, abyście je ukrywali z obawy przed 
światem, ani abyście się nimi chwalili, a nawet je okazywali. Wykonywać miłosierdzie w taki sposób, 
że ignorant, potrzebujących i niewinnych może czuć pragnienie w sobie do posiadania swoich darów, 
jak również w pragnieniu, aby służyć swoim bliźnim, jak również. Wtedy będziecie ich uczyć i 
ukazywać im, że każde stworzenie ma w sobie dary Boskiego Ducha. 
64 Niech nikt nie przypuszcza, że może się obrazić naukami, których Moje Dzieło mu nie objawiło, bo 
one byłyby przyczyną prześladowania Mojej Nauki i musielibyście za to odpowiedzieć przed Moją 
Sprawiedliwością. Mówcie o Mojej prawdzie, nie zmieniając jej nigdy. Nigdy nie milczcie ze strachu, 
bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście milczeli, kamienie by przemówiły. Weźcie pod uwagę, że 
struktura waszej planety jest skalna i że z jej wnętrza wydobywa się dudniący dźwięk, który oznajmia 
czas sprawiedliwości. Nie czekajcie na to świadectwo, raczej sami mówcie. Ale niech ten głos wyjdzie 
z serca waszego, bo w nim będzie mówił duch wasz. 
65 Ludzie, przyszedłem osłodzić waszą egzystencję, dać wam chleb życia wiecznego. Uczyńcie Mnie 
swoim powiernikiem, a Ja wprowadzę w was Mój pokój. 



66 Podoba Mi się dać wam Moje Słowo w tym czasie, tak jak dałem je wam w Drugim Czasie: słowo 
proste, abyście je zrozumieli, a słysząc je, nasycili wasze serca odwagą i cnotami. Zobacz, jak jego 
Boska Esencja zawładnęła twoim duchem i była balsamem na twoje rany, abyś i ty jutro mógł 
uzdrowić swoich bliźnich, sprawiając, że usłyszą Moje Słowo. 
67 Jeśli przygotujecie się duchowo, zobaczycie cuda, zostaniecie uzdrowieni, a wasi bliźni otrzymają 
łaski i korzyści. 
68 Wielkie nawiedzenia przychodzą na ludzkość, a ty będziesz prorokiem i bastionem. Módlcie się, 
pracujcie, a siły natury przejdą nad wami bez pozostawienia śladu. Podnieście swoje wstawiennictwo, 
a ja obiecuję wam, że płaszcz miłości i ochrony będzie chronił waszych bliskich. Nie wymagam od was 
pokuty ani ofiar. Aby być miłym dla Mnie, wystarczy podnieść twego ducha, a Ja zaleję cię pokojem. 
miłujcie się wzajemnie, a Ja wam będę błogosławił. 
69 Nie prosiłem was, abyście udali się do odległych miejsc, aby szerzyć Moją naukę; ten czas jeszcze 
nie nadszedł. ale nadejdzie chwila, kiedy przeniesiecie się z waszymi bliskimi w inne miejsca, gdzie 
osiedlicie się i nadal będziecie niestrudzonymi siewcami cennego ziarna, które wam powierzyłem; 
poślę was w inne miejsca i będziecie siewcami cennego ziarna, które wam powierzyłem; poślę was w 
inne miejsca i będziecie siewcami cennego ziarna, które wam powierzyłem 
70 Będą szukać Mojego ludu ludzie różnych ras i wyznań, i trzeba, aby Moi uczniowie wskazywali im 
najkrótszą drogę do Mnie, ucząc ich wzajemnej miłości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 129  
 
1 Z Królestwa mego przychodzę do domu człowieka, szukając lampy jego wiary. Zapukałem do 
każdego serca, aby w każdym rozeznać dobrą wolę, by pospieszyć na Moje wezwanie. W niektórych 
znalazłem sanktuarium oświetlone płomieniem lampy, w innych tylko ciemność. Niektóre są czyste 
miejsca, gdzie mogę wejść, inne są zanieczyszczone, i muszą najpierw oczyścić się, aby mnie przyjąć. 
ale błogosławię ich wszystkich tą samą miłością. 
2 Ten, kto puka do waszych drzwi, nie przychodzi w królewskich szatach, choć jest królem. Przybywa 
w stroju wędrowca i w poszukiwaniu gospody. ilekroć widzę was przebudzonych, czujnych i 
oczekujących Mnie, Moje Słowo wlewa się w was jak niewyczerpany strumień, aby uczynić wasze 
serca płodnymi; Moje Słowo jest tym, które jest w waszym sercu, tym, które jest w waszym sercu, 
tym, które jest w waszym sercu To serce, które bije w was jest odpowiednią glebą do zasiania 
boskiego nasienia. Wasz duch jest świątynią boskości, jest Moim domem. Twoje sumienie jest 
tłumaczem Mojego głosu sprawiedliwości i podporą Mojego berła. wszystkie te moce mówią ci, że 
nie jesteś niezależny, lecz pochodzisz od Istoty Wszechmocnej, której musisz poddać swoją wolę, 
gdyż jest doskonała; Ja jestem tym, który uczynił cię doskonałym; Ja jestem tym, który uczynił cię 
doskonałym 
3 Ojciec zbliża się do swoich dzieci, aby zebrać od nich ich zasługi jako najlepsze żniwo, a nie tylko łzy 
waszych cierpień, bo nie je przechowuję w moich spichlerzach; to łzy waszych cierpień są najlepszym 
żniwem; nie łzy waszych cierpień przechowuję w moich spichlerzach Prawie zawsze wasz płacz jest 
owocem waszego nieposłuszeństwa wobec Mojego Prawa. Rzadko kiedy płaczesz z miłości lub 
skruchy. 
4 Znalazłem twoje serce utwardzone w tym czasie. Lecz jeśli w pierwszym czasie wyryłem Mój zakon 
w kamieniu, to dlaczego w tym czasie nie miałbym go wyryć w skale twojego serca? tam ukażę ci moc 
Mojego Słowa i napiszę nie tylko liścik, ale książkę zawierającą tajemnice Mojej ukrytej Mądrości, 
które tylko Ja mogę objawić; ukażę ci moc Mojego Słowa w skale twojego serca 
5 Mówię do was jako Ojciec i jako Mistrz, ale kiedy mówię do was jako Sędzia, bójcie się Mojej 
Sprawiedliwości, ale nie uciekajcie przed nią, bo nawet ten Głos jest Przyjacielem i kiedy wzywa was 
do odpowiedzi, czyni to, ponieważ was kocha; pokażę wam moc Mojego Słowa, nie listek, ale książkę, 
zawierającą tajemnice, które tylko Ja mogę wam wyjawić W ten sposób ukazuję się przed waszymi 
oczami, abyście mogli mnie poznać. Jak mogłeś to zrobić, skoro żyłem wiecznie ukryty za zasłoną 
tajemnicy? Zrozum, że Moim pragnieniem jest, aby odsłaniać się stopniowo przed twoim duchem, 
abyś w końcu mogła ujrzeć Mnie w całej Mojej chwale. Gdybym na początku twojego rozwoju 
duchowego ukazał się twojemu duchowi w całej Mojej wielkości, co byś zobaczył, poczuł, zrozumiał? 
Nic! Gdybyś poczuł bliskość ze mną, dostrzegłbyś nieskończoną pustkę, albo starając się pojąć 
głęboką prawdę, uznałbyś, że twój umysł jest niezdolny, a duch zbyt słaby. Dzisiaj znowu uchylam 
nieco zasłonę Mojej Tajemnicy, abyście lepiej poznali waszego Boga. 
6 Kto jest ślepy, aby mnie nie widział? który jest nieczuły, żeby mnie nie czuć? od dawna 
przygotowywałem was do słuchania mnie w tej formie, która jest jak: Widząc Moje Oblicze, 
jednocześnie przygotowuję was na czasy, które nadejdą, kiedy będziecie musieli poznać Mnie więcej. 
Jeśli więc pragniecie światła, jeśli łakniecie i pragniecie prawdy, słuchajcie Mnie wszystkimi zmysłami 
i władzami duszy, a ujrzycie Mnie. Nie przyzwyczajajcie się do tego słowa jako czegoś powszechnego, 
ani nie popadajcie w rutynę rytuału uwielbienia. nie traktujcie Mojej nauki jako jakiejś materialnej 
ideologii i nie wykorzystujcie jej do czerpania korzyści z łatwowierności lub cierpień fizycznych i 
psychicznych waszych bliźnich. 
7 Czas zrozumienia nadszedł dla was, moment oświecenia jest tutaj, a niedaleko jest czas, kiedy 
powinniście wyruszyć, aby pozwolić temu światłu świecić w innych sercach. Daję wam wrażliwość i 
daję wam wiedzę, abyście mogli wypełnić swoją duchową misję. Wszyscy jesteście zdolni do 
udzielania rad pełnych światła potrzebującym, do osuszania łez płaczących. Dałem wam w obfitości 
cenny balsam uzdrawiający, który nie pozostanie niewykorzystany ani przez jeden dzień. Ból oczyścił 
cię, abyś mógł rozwinąć swoje dary duchowe. Nie plugawcie się na nowo grzechem. Oczyszczone 



zostały także twoje usta i twoje serce - jedno, by stać się źródłem miłości i dobrych uczuć, a drugie, by 
umieć wyrazić to, co czyste i wzniosłe. 
8 Oto Moja nauka, jasna, przejrzysta jak woda, którą gasisz swoje pragnienie. Przemieniam twoje 
serce w fontannę, aby zbierało tę wodę i abyś dzięki jej przejrzystości mogła widzieć do dna, to jest 
tak, jakbyś oglądała Mojego Ducha wolnego od wszelkiej formy i zasłony. 
9 Słuchajcie Mnie, uczniowie, bo ze Mnie emanuje wszelka Mądrość. Przychodzę do was ze słowami i 
dziełami, aby zaskoczyć was we śnie. lecz zaprawdę powiadam wam: zanim przyjdę do jakiegoś ludu 
lub serca, posyłam do niego posłańca lub wędrowca, aby rozpoznał i przyjął Mnie, gdy przyjdę; nie 
posyłam posłańca lub wędrowca do ludu lub serca, lecz do ludu lub serca zadajcie sobie teraz 
pytanie, przy którym z Moich przybyć byliście naprawdę gotowi na przyjęcie Mnie? 
10 Prorocy pierwszej ery, którzy zapowiadali przyjście Mistrza, byli wyśmiewani, prześladowani i 
kamienowani w miastach; prorocy drugiej ery nie byli przygotowani na przyjście Mistrza, nie byli 
przygotowani na przyjście Mnie Eliasz, który przemawiał w tym czasie przez usta natchnionego i 
sprawiedliwego człowieka o imieniu Roque Rojas, głosił "na puszczy" i bardzo niewielu słyszało jego 
głos. 
11 Jeśli weźmiecie pod uwagę zapasy Mojżesza w tych pierwszych czasach, podobnie zobaczycie małą 
wiarę, brak wyposażenia w kluczowych momentach. Pamiętaj: Kiedy Mojżesz polecił swojemu ludowi 
na noc wyzwolenia, aby nikt nie spał i aby spędzili nocne godziny na modlitwie, w sandałach i z laską 
w ręku, wielu było takich, którzy porzucili sen, a kiedy się obudzili, lud już wyruszył. A gdy Mojżesz 
zostawił lud sam na sam, by modlić się na górze Synaj, po powrocie zastał wielki tłum oddający się 
bałwochwalczemu kultowi; zupełnie zapomnieli oni o zapowiedziach swego przywódcy i proroka 
dotyczących obietnic Jehowy. 
12 Nigdy nie chciałem was zastać nieprzygotowanymi, ani zaskoczyć was grzeszących lub śpiących na 
łonie świata i ciała. Dlatego wysłałem wam wcześniej Moich posłańców, aby Mój głos dotarł do was, 
poczynając od najskromniejszej chaty aż po najwspanialsze mieszkanie. Spowodowałem, że wśród 
tego samego ludu narodziło się siedmiu wielkich proroków, aby im zwiastowali przyjście Zbawiciela 
świata - siedmiu mężów, którzy byli braćmi tego ludu i posiadali jego krew i język. W nich złożyłem 
mój głos, aby byli jak latarnia nadziei dla ubogich i uciśnionych, i zapowiedzią sprawiedliwości dla 
pysznych, dla złych i niesprawiedliwych. 
13 Gdy Obiecany przyszedł do swego ludu, poszło za nim niewielu - tylko ci, którzy łaknęli i pragnęli 
sprawiedliwości. Ale ci, którzy dostąpili wielu zaszczytów, którzy byli pełni próżności i żądzy władzy, a 
czuli wskazujący palec Mojej Sprawiedliwości skierowany na nich, to oni właśnie trzymali krzyż dla 
Syna Bożego. 
14 Masz przynieść ludzkości Dobrą Nowinę, że już żyją w czasie Ducha Świętego, w tym czasie, który 
został ogłoszony przez wielkie znaki w przyrodzie, aby otworzyć oczy naukowców na Prawdę, aby 
poruszyć serce grzesznika do nawrócenia i aby świat myślał. Ale ta ludzkość - nie chcąc interpretować 
tych głosów (zdarzeń naturalnych) w ich prawdziwym sensie - kiedy nie mogła przypisać wszystkiego 
przyczynom materialnym, uległa zabobonnym lękom. Dlatego moje słowo trafiło w tym czasie na 
serca, które są kamieniami, od których zaczęła się dla mnie nowa pasja. 
15 Swiatło, które Mój Duch wylał na was w tym czasie, to Krew, którą Jezus przelał na krzyżu za 
ludzkość. jako zapowiedź tych objawień, w Pierwszej Erze składaliście w ofierze baranki i 
naznaczaliście ich krwią drzwi waszych domów; Krew to Życie, Ofiara to Miłość Krew to życie, ofiara 
to miłość. Miłość jest światłem Ducha. To była twoja cecha charakterystyczna lub znak rozpoznawczy 
przez cały czas. 
16 O ludzie, który poszedł za tym głosem - nie zapominajcie nigdy, że Miłość Pana naznaczyła was do 
wielkiej misji. Ten boski znak jest Moim pocałunkiem miłości, jest mocą ochronną, bronią i tarczą. 
17 Życie, które dzisiaj przemierzacie, jest większą pustynią niż ta, którą przemierzał Izrael w Pierwszej 
Erze. Ale jeśli nie zabraknie wam miłości i wiary, gdy będziecie przez nią przechodzić, nie zabraknie 
wam ani głodu, ani pragnienia. W podróży życia będzie manna i woda, oazy i radości. Ci, którzy nie 
uciekają od gorącego piasku, ani nie wycofują się przed wrogami, ani nie rosną zmęczony w długiej 
podróży, wkrótce poczują, że są one zbliża się do Ziemi Obiecanej. Ale ci, którzy szukają wygód, 
przyjemności i środków, aby stać się wielkim na drodze, zatrzyma się w swoich ścieżkach i opóźnić ich 



przybycie do bram miasta. Droga jest rozwojem w górę, pustynia jest próbą dla wiary i hartem dla 
ducha. 
18 Nie czyńcie z tej drogi drogi według waszego upodobania, nie starajcie się dostosować Mojego 
Prawa i Mojego Dzieła do waszego życia, do waszych przyzwyczajeń i zamiłowań. Musicie się 
dostosować do Mojego Prawa. 
19 Czasami nie możecie zrozumieć, dlaczego tak bardzo was kocham, dlaczego wybaczam wam 
wszystkie wasze przewinienia. Potem pokażę wam waszych bliźnich, abyście czynili im to, co Mistrz 
wam uczynił. 
20 Któż może wątpić o dobroci Moich nauk w tym czasie? Mówiłem do mężczyzn, tak jak kiedyś: 
"Kochajcie się wzajemnie", do dzieci: "Czcijcie swoich rodziców", do mężczyzn: "Szanuj swoją żonę", 
do rodziców: "Dawajcie dobry przykład swoim dzieciom". To nie jest ciemność. Moje nasienie 
przynosi pokój, miłość, harmonię. W ten sposób zaprzestajecie zadośćuczynienia, które od 
najdawniejszych czasów przechodziło z rodziców na dzieci - bolesnego zadośćuczynienia, które było 
ziarnem, które zasiewaliście i które wciąż na nowo zbieraliście. Konieczne jest, aby każdy występek 
został zmyty, a zaprawdę powiadam wam: żaden występek nie ujdzie Mojej sprawiedliwości. Może 
minąć rok, wiek, a nawet epoka, ale nadejdzie czas sądu. 
21 Miłujcie czystość, żyjcie zgodnie z prawem, które sumienie wam pokazuje. Wykorzystaj ten czas 
nauki, aby zastosować w praktyce to, czego się nauczyłeś. Nie śpijcie, gdy inni płaczą, nie 
przyzwyczajajcie się do wiadomości o wojnie. Pamiętajmy, że te doniesienia są pełne szlochów, 
lamentów i lęków. Zrozumcie, że te raporty, które do was przychodzą, są krzykiem bólu waszych braci 
i sióstr. byłoby lepiej dla ciebie, gdybyś ze względu na Moje Słowo odczuwał ból tych ludzi i 
poruszony litością modlił się za nich i zdobywał zasługi, aby znaleźli pokój, a wojna nie zaskoczyła 
także twojego narodu, a potem, wypijając bardzo gorzki kielich, wykrzyknął: "teraz rozumiem, przez 
co przeszły te narody!". 
22 Co by się stało z tego narodu, który zebrałem razem, gdybym nie nauczał ich słowami 
sprawiedliwości, prawdy i miłości? Czy nie wierzycie w Moje słowo tego czasu, bo Ja je przynoszę do 
waszych uszu przez Moje dzieci? 
23 Jeśli zabiliście w drodze proroków pierwszej ery, a potem poddaliście męczeństwu Moich 
apostołów, to mówię wam, że i tym głosicielom zadajecie śmierć, gdy nie wierzy się słowu, które 
pochodzi z ich ust. Czy jesteście tak zniewoleni przez wasze materialne zmysły, że nie czujecie boskiej 
istoty tego słowa? Pamiętajcie, że powiedziałem wam: "Drzewo poznaje się po jego owocach". 
24 Przygotowuję was na czas, kiedy nie będziecie już słuchać Mojego Słowa, bo wtedy ludzie będą 
was nazywać ludem bez Boga, ludem bez miejsca kultu, bo nie będziecie mieć wspaniałych budynków 
kościelnych, aby mnie czcić, ani nie będziecie celebrować uroczystych aktów kultu, ani nie będziecie 
szukać mnie w obrazach. Ale zostawię wam księgę jako testament, która będzie waszą obroną w 
próbach i sposobem, w jaki będziecie kierować waszymi krokami. te słowa, które dziś słyszycie przez 
Głosiciela, jutro wypłyną z Pisma Świętego, abyście mogli się nimi ponownie odświeżyć i będą 
słyszane przez rzesze ludzi, którzy będą dodani do tego czasu. 
25 Nie gardzić to, co zostało zapisane w innych czasach, bo byłbyś fanatyczny. nie pozwólcie, aby 
rządziła wami namiętność i nauczcie się szanować waszych braci, którzy w innych czasach swoją 
miłością, wiarą, a nawet krwią zapisali karty tej księgi, w której są zapisane imiona i przykład tych, 
którzy dali świadectwo Mojej Prawdzie. 
26 Czy mnie kochasz i uznajesz? Czy kochasz Maryję, swoją Niebieską Matkę? Bo wśród tych stronic 
księgi jest jedna zapisana Krwią waszego Zbawiciela i Łzami Maryi - Tej, która trzyma w swym łonie 
macierzyńską Miłość Boga. 
27 Jeśli chcesz, aby nowe pokolenia szanowały Trzeci Testament, szanuj wcześniejsze testamenty. 
28 Wielkie nawiedzenia wstrząsną światem, a wtedy ludzie zwrócą uwagę na nową księgę 
Objawienia, którą napotkają solidną jak skała, wyrytą w sercach ludu. 
29 Zrozumcie dobrze Moje słowo. Wiele mówiłem wam o Mojej nieobecności i Moim odejściu. Ale 
zrozumcie, że mówiłem do was w sensie przenośnym. Nie będę już wtedy mówił do was w tej 
postaci, ale czy możecie sobie wyobrazić, że odchodzę od kogoś z was, gdy jestem Życiem waszego 
ducha i mieszkam w nim na zawsze? Czy będziecie w stanie przestać słyszeć głos waszego Ojca w 
waszej istocie? Nigdy, jeśli wiesz, jak się przygotować. 



30 Do tego celu podążacie, do tego celu przyszedłem przygotować was poprzez te przejawy. jeśli 
jesteście przygotowani, usłyszycie Mój Głos czysty i wyraźny; jeśli nie jesteście, będziecie 
zdezorientowani i nie będziecie w stanie przekazać niczego poza świadectwem co więc przekażecie, o 
czym będziecie mówić po rozstaniu z Moim Słowem? 
31 Chcę, abyście, nie odchodząc od naturalnego i prostego życia i nie popadając w stan, który można 
by uznać za nienormalny, zawsze byli wyposażeni i zachowywali duchowość w waszych sercach, 
abyście w każdej chwili, gdy zostaniecie wezwani, byli gotowi do wypełnienia waszej misji. 
32 Powiedziałem wam, że w 1950 roku zgromadzę na ziemi 144 000 naznaczonych. Ale nikt nie wie, 
w którym miejscu na ziemi urodzę tych, którzy są jeszcze w duchu, aby mogli wypełnić Moją Misję. 
33 Wasze przeznaczenie jest we Mnie, bo Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Później 
zjednoczycie się w Domu Duchowym i stamtąd dokończycie swoją pracę. 
34 Uduchowiajcie wykonywanie waszego zadania. Zbliża się już rok 1950 i nie możecie pozostać 
nieprzygotowani. Chcę widzieć, że z zapałem wypełniasz swoją misję, ale nie fanatycznie. Wykorzystaj 
czas, który jest światłem i zbawieniem dla duszy. 
35 Chociaż ludzkość przeszła długą drogę, nadal pozostaje duchowo podzielona. Czy każdemu z ludzi 
została objawiona inna prawda? Nie, prawda jest jedna. 
36 Duchowe oddzielenie ludzi jest ze względu na fakt, że niektórzy wzięli jedną gałąź, a inni inną. Jest 
tylko jedno drzewo, ale jego gałęzie są liczne. Ale ludzie nie chcieli w ten sposób przyjąć Mojej nauki, 
a spory ich rozdzielają i pogłębiają niezgodę. Każdy uważa, że posiada prawdę, każdy uważa, że ma 
rację. lecz powiadam wam: dopóki smakujecie owoce jednej gałęzi, a odmawiacie sobie owoców 
pozostałych, nie dojdziecie do poznania, że wszystkie owoce pochodzą z Boskiego Drzewa, którego 
całość jest absolutną Prawdą. 
37 Gdy mówię do was o tych prawdach, nie myślcie, że Mistrz ma na myśli zewnętrzne formy kultu 
różnych religii, lecz fundamentalną zasadę, na której każda z nich się opiera. 
38 Silna burza z piorunami daje o sobie znać. Jego podmuchy wiatru, potrząsając drzewem, 
spowodują, że jego różne owoce spadną i będą skosztowane przez tych, którzy ich wcześniej nie 
znali. Potem powiedzą: "Jakże byliśmy błędni i ślepi, kiedy, poruszeni naszym fanatyzmem, 
odrzuciliśmy wszystkie owoce, które ofiarowali nam nasi bliźni, tylko dlatego, że były nam nieznane!". 
39 Część Mojego Światła jest w każdej grupie mężczyzn, w każdej wspólnocie. Niech więc nikt nie 
chełpi się posiadaniem całej prawdy. Zrozumcie więc, jeśli chcecie wniknąć dalej w naturę 
Wiecznego, jeśli chcecie dotrzeć dalej niż tam, skąd przyszliście, jeśli chcecie wiedzieć więcej o Mnie i 
o sobie, musicie najpierw zjednoczyć wiedzę jednego z wiedzą drugiego, i tak samo z wszystkimi 
innymi. Wtedy z tej harmonii rozbłyśnie czyste i bardzo jasne światło, którego do tej pory szukaliście 
na świecie, a nie znaleźliście. 
40 "Miłujcie się wzajemnie", to jest Moja zasada, Moje najwyższe przykazanie dla ludzi, bez różnicy 
wyznań i religii. 
41 Zbliżcie się do siebie nawzajem, wypełniając to najwyższe przykazanie, a znajdziecie Mnie 
obecnego w każdym z was. 
42 Bądźcie uważnymi obserwatorami, a zrozumiecie, że bitwa idei, wyznań i religii już się rozpoczęła. 
Rezultat waszych ludzkich zmagań prowadzi was krok po kroku do tej nowej bitwy. 
43 O, gdyby tylko ludzie byli otwarci, ilekroć Moje światło zbliża się do nich. 
ilekroć zbliża się do nich Moje Światło - ileż bólu i zamieszania oszczędziliby sobie! Ale nie wiedzą 
jeszcze, jak przygotować się na przyjęcie pokoju. Starają się jedynie przygotować do wojny, a 
przynajmniej do obrony. 
44 Po ogłosiłem to wszystko i ostrzegł cię, może nadal być w konsternacji jak jakiś ignorant jeden, gdy 
czas bitwy nadszedł? 
45 Posyłajcie siebie dla pokoju, dla harmonii, dla pojednania i braterstwa. 
46 Zobaczycie wielkie religie atakujące siebie nawzajem, zdezorientowane masy ludzkie uciekające w 
dzikiej ucieczce. W tej godzinie lud ten będzie miał pełną znajomość swego celu, będzie wolny od 
uprzedzeń, plam i błędów, aby wyciągnąć swą rękę pełną miłosierdzia do tych, którzy potrzebują 
pokoju, pociechy, światła i zdrowia. 
47 Odnawiajcie wasze życie, uduchawiajcie wasze dzieła, studiujcie Moje Słowo, bo w nim daję wam 
smak wszystkich owoców boskiego drzewa, tak że gdy wasi bliźni ofiarują wam owoce, które 



posiadają i które sami wyhodowali, znając smak owocu, który wam dałem, możecie przyjąć jego owoc 
z miłością, jeśli uznacie go za czysty, lub odrzucić go z życzliwością, jeśli nie uznacie go za czysty. 
48 Duch posiada wyższy zmysł, który pozwala mu odkryć to, co jest prawdziwe, czyste, doskonałe. 
Trzeba jednak, aby ten dar był rozwijany, abyście nie popadli w błąd, to znaczy, abyście karmili się 
niezdrowymi naukami i odrzucali to, co jest prawdziwym pokarmem dla waszego ducha. 
49 Udzielę ci Mojej nauki, ale najpierw złóż swój smutek u Mnie, zapłacz nad sercem Mistrza, 
otrząśnij się, a gdy ukoisz swój ból, gdy wyschną łzy na twoich policzkach, podnieś swego ducha, aby 
przyszła na niego Moja nauka. 
50 Nie chcę widzieć głodu ani pragnienia u żadnego z moich uczniów; chcę widzieć was 
zadowolonych, którzy jedliście i piliście przy moim stole. Tylko w ten sposób będziecie mogli czynić na 
tym świecie dzieła godne Mnie. nie zapominajcie, że każdy mijający dzień przybliża dzień Mojego 
odejścia, a kto nie skorzysta z tego czasu nauki, będzie się później czuł jak sierota; nie zapominajcie, 
że dzień, który mija, jest dniem Mojego odejścia 
51 To nie przypadek sprowadził cię do Mojej Obecności. Mój Głos wzywał was po ścieżkach życia, a 
Moje Miłosierdzie prowadziło was. Teraz już wiecie, że poznaliście zadanie, do którego wykonania 
posłałem was na ziemię. W Moim Słowie dowiedzieliście się, jakie jest wasze pochodzenie i jaki jest 
wasz cel. Otrzymaliście objawienie, że jesteście częścią ludu, który otrzymał mannę Ducha w trzech 
etapach. 
52 Jeśli przetransponujesz do duchowego wszystkiego, co wydarzyło się w narodzie izraelskim w 
pierwszych dwóch erach, zdasz sobie sprawę, że to samo wydarzyło się w tobie w obecnym czasie. 
53 Życie tego ludu, jego historia, jest lekcją dla całej ludzkości, jest przypowieścią, jest księgą, której 
kamiennym fundamentem było Prawo, które objawiłem wam na Synaju. Jego treść zachowuje głos 
proroków, ewolucję narodu, jego walki, zwycięstwa i porażki, radości i gorycze. Jest w niej również 
doskonałe dzieło Chrystusa wśród ludzi i misja tych, którzy poszli za Nim. 
54 Dziś ta księga otwiera się przed waszym duchem i widzicie nowe promienie światła, które z niej 
tryskają, ponieważ to, co w tamtych czasach było niezrozumiałe, dziś zostało wam wyjaśnione. Dzisiaj 
twój duch może pulsować u bram Pozaświata w pragnieniu mądrości. Dzisiaj wasze duchowe 
możliwości pozwalają wam zbliżyć się do Mistrza, by On mógł wam pokazać nowe lekcje swoich 
Boskich Tajemnic. 
55 Mój ludu, choć w chwale Mojego Ducha panuje pokój, nie mogę się powstrzymać od posyłania 
wam Mojej pomocy, bo widzę, jak chodzicie drogami świata, ciągnąc za sobą łańcuchy trudów i 
niedoskonałości. 
56 Jesteś w drodze, aby przejść przez pustynię, a pośród niej sprawiłem, że rosną palmy, abyś znalazł 
cień i odpoczynek. Sprawiłem, że niewyczerpane źródło wytrysnęło z jałowej skały waszego świata, 
abyście pili z niego i nie pragnęli więcej. Dziś nie daję wam pól na świecie, abyście je uprawiali; 
znajdziecie swoje pola w sercach. Niektórzy dopiero zaczęli uprawiać rolę, inni kończą dawno 
rozpoczętą pracę, a jeszcze inni zbierają owoce swojego siewu. 
57 Niech ojcowie rodzin nie usprawiedliwiają się tym, że mają dużo dzieci, że ich czas jest poświęcony 
wyłącznie zdobywaniu codziennego chleba, i że dlatego nie mogą myśleć o czynieniu dobra innym. 
58 Mężczyźni nie powinni Mi mówić, że czują się niezdolni do nauczania Mojego Prawa. Wszystkim 
wam mówię, że w waszym sposobie życia jest aż nadto okazji, gdzie możecie siać Moje ziarno nie 
tracąc czasu i nie zaniedbując swoich obowiązków. 
59 Służcie Mi, a Ja wam będę służył. 
60 Niech twoje serce nie będzie zawiedzione, jeśli siejesz miłość w swoich dzieciach lub w swoich 
bliźnich, a zbierasz od nich tylko ból. Dobrze wiecie, co Chrystus zasiał na świecie i co zebrał. Ale 
wiedział, że żniwo nie jest na świecie, ale w niebie, kiedy nadejdzie czas. Szukajcie też, uczniowie, gdy 
naśladujecie Mistrza w cierpliwości, nie nagrody ani wynagrodzenia na ziemi, ale raczej czekajcie do 
godziny waszego błogosławieństwa w zaświatach. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 



Instrukcja 130  
(Proklamacja na Wielki Czwartek Wielkiego Tygodnia) 
 
1 Świat jest głęboko poruszony na wspomnienie Mojej Męki. w to popołudnie, kiedy wspominacie 
tamte wydarzenia i kiedy Mój Boski Promień zstępuje, aby dać wewnętrzny pokój duszom ludzkim, 
Jezus widzi wasze wzruszenie. 
2 Wy, którzy Mnie kochacie i ofiarujecie Mi swoje życie jako apostołowie, wy, którzy oferujecie 
kryształowe wody waszej miłości spragnionemu Rabbiemu, odczujcie, że w prawdzie Duch Święty 
Mistrza jest pośród was; wy, którzy Mnie kochacie i ofiarujecie Mi swoje życie jako apostołowie, 
odczujcie, że w prawdzie Duch Święty Mistrza jest pośród was 
3 Teraz jest czas, aby Duch Prawdy panował i aby fanatyzm religijny został usunięty z serc ludzkich. 
4 W tej chwili Duch Mój doznaje bardzo wielkiej radości, ponieważ jestem pośród Moich uczniów, 
którym przy Moim stole miłości podaję wino - nie wino gronowe, które nigdy nie przestanie być 
sokiem winnym - ale Moje własne życie duchowe. 
5 Minął czas, kiedy mówiłem wam, abyście pamiętali o Komunii świętej, przyjmując chleb i wino na 
moją pamiątkę. dziś uczę twego ducha karmić się znaczeniem Mojej Nauki o Miłości i wyrzec się 
wszelkiego symbolizmu; nie staram się, abyś cierpiał, ale staram się, abyś poczuł miłość Boga; staram 
się, abyś poczuł miłość Boga 
6 Nie próbuję przypominać wam o cierpieniach należących do innej epoki, a jednak płaczecie na Moje 
nauczanie, ale ten płacz powinien być ze skruchy. 
7 Swiat jest kielichem goryczy; lecz Chrystus, Słowo Ojca, przychodzi pełen miłości i kontynuuje naukę 
o nieograniczonej miłości, którą przekazałem ludzkości; przekazałem wam naukę Słowa Ojca, Słowa 
Ojca, Słowa Ojca W tym czasie pokazuję wam drogę, którą musicie podążać, aby osiągnąć zbawienie 
od waszych grzechów. ale nie chcę, abyście nosili w swoich myślach tylko Chrystusa, ale abyście 
świadczyli o prawdzie Jego nauki poprzez uczynki miłości. 
8 Zobacz, jak w dzisiejszych czasach wiele Moich dzieci symbolizuje w błędzie tę wieczerzę, podczas 
której po raz ostatni byłem zjednoczony z Moimi uczniami; Moje Słowo, Moja nauka o miłości zostały 
zafałszowane. w tej chwili Boskie Słowo, w bezpośrednim zjednoczeniu z wszystkimi duszami, daje 
wam swoją Miłość, tak jak rozdawał chleb swoim apostołom 
9 Oto Chrystus, Książę Pokoju, którego tłumy uważały za agitatora i buntownika. Pamiętajmy, że Bóg-
Człowiek przyszedł na świat mówiąc: "to są dzieci Moje, za które Ja sam oddam ostatnią kroplę Krwi 
Mojej". Dzisiaj, Moje kochane dzieci, mówię do was w prosty sposób. w owym czasie mówiłem do 
was w przypowieściach i wiele razy nie rozumieliście Mnie, ponieważ nadawaliście niewłaściwe 
znaczenie Moim słowom; nie rozumiałem was, nie rozumiałem was, nie rozumiałem was 
10 Ludzkości, jesteś nieskończenie kochany przeze Mnie! Wróciłem do was, nie tak jak mnie 
słyszeliście w Pierwszym Czasie, ani jak mnie widzieliście i słyszeliście w Drugim Czasie. dziś udzielam 
ci Mojej nauki za pomocą mózgu przygotowanego przez Moją Mądrość; udzielam ci mózgu 
przygotowanego przez Moją Mądrość; udzielam ci mózgu przygotowanego przez Moją Mądrość 
11 Wśród Mojego ludu zawsze byli tacy, którzy mają poczucie duchowości, jak i tacy, którzy szukają 
tylko dóbr materialnych. W Pierwszej Erze były sytuacje, w których jedni czcili "złotego cielca", a inni 
płakali ze strachu przed Jehową; a w Drugiej Erze, w gronie Moich Apostołów, był taki, który chciał 
ode Mnie otrzymać władzę zamieniania kamieni w złoto, podając jako pretekst, że dobrze byłoby 
wspierać pieniędzmi biednych, którzy są głodni. Na to powiedziałem mu: "Dawanie pieniędzy ludziom 
spowodowałoby, że przestaliby je cenić, ponieważ można je łatwo zdobyć". I dodałem: "Kto idzie za 
Mną, będzie ubogi jak jego Mistrz". dlatego też i Ja pokornie schyliłem się, aby umyć nogi Moim 
uczniom, mówiąc im: "nigdy nie uważajcie się za pierwszych, lecz za ostatnich przed Ojcem". 
12 Do was, Moi nowi uczniowie, mówię: "Co widzicie, że Ja wam czynię, to i wy czyńcie swoim 
braciom". 
13 Przygotowaliście wasze serca na przyjęcie istoty Mojego Słowa, a wraz z nim pocieszenia, zachęty i 
światła, których potrzebujecie. Ufacie Mi, bo wiecie, że jak wszystkie istoty otrzymujecie Moją 
ochronę. ale powiedziałem wam, że żyjecie w czasie zadośćuczynienia i oczyszczenia i że jeszcze 



poznacie ból w największym wymiarze; powiedziałem wam, że żyjecie w czasie zadośćuczynienia i 
oczyszczenia i że jeszcze poznacie ból w największym wymiarze 
14 Przyszłość nadal przynosi ludzkości wielkie zmagania i nawiedzenia, a wy, jako część tej ludzkości, 
musicie cierpieć podobnie. Tylko modlitwa i "czuwanie" uczynią cierpienia znośnymi. Wielu straci 
orientację w tych próbach, będzie rozpaczać i szukać rozwiązania swoich cierpień w inny sposób. Ale 
tylko przez powrót na drogę dobra, pokoju i sprawiedliwości odzyskają spokój. I nawet spośród tych 
ludzi tutaj, którzy otrzymali swoje znamię w tym czasie, spośród 144 000 naznaczonych na czołach - 
ilu z nich mnie opuści, mimo że teraz otaczają Mistrza i słyszą Jego naukę o nieskończonej miłości? 
15 Dlatego przyszedłem w tym czasie, aby dać wam siłę w waszej walce, aby pokazać wam pracować 
dla wysokiego ideału, który jest tym samym, dla którego walczyłem w każdym czasie - wasze 
duchowe podniesienie. 
16 Zrób wszystkie swoje dary duchowe swoje własne i cenić je wysoko, tak, że może wytrzymać ten 
wielki test. Nie oddawajcie ich, abyście nie czuli się osieroceni, bo będziecie zmuszeni zgromadzić 
wielki zapas wiary, siły duchowej i odwagi, aby nie rozpaczać. 
17 Ale wszystko, co mówię do ciebie nie będzie cię zniszczyć, ale aby uczynić cię wielkim, bo 
znajdziesz niezliczone okazje do czynienia dobra i szerzyć swoją miłość-życzliwość Jeśli wiecie, jak się 
przygotować, zapomnicie o sobie, by przyjść z pomocą waszym bliźnim, i znajdziecie ich dusze 
podatne jak dziewicza gleba na przyjęcie ziarna i dobroczynnego deszczu waszych dzieł miłości. 
18 W ten sposób przygotowuję ducha Moich dzieci, aby, gdy nadejdzie czas, mogły zaświadczyć, że 
wszystkie wydarzenia, których doświadczają, przemówiły do nich ode Mnie, że czuły, iż Mój Duch był 
przy nich 
19 Bo ja nie jestem tylko słowem, ja jestem czynem. Walczę nieustannie w duszach Moich dzieci, aby 
je przemienić i jestem uważny, aby odpowiedzieć na wasze pytania, aby odpowiedzieć na wasze 
wołania i aby pospieszyć wam z pomocą, abyście mogli wypełnić wasze przeznaczenie. 
20 Jest to czas, kiedy Moje Światło wylewa się na każdego ducha. Kto chętnie praktykował Moją 
naukę, czuł się pełen sił, ożywiony wyższą wolą, a dzieła, których dokonywał, dawały mu życie i 
umacniały jego wiarę. Ten nie może już zbaczać z właściwej drogi, nawet gdyby musiał chodzić po 
cierniach, ponieważ siła jego ducha wzrosła i wie, jak przezwyciężyć cierpienie, aby osiągnąć swój 
ideał. Kto jeszcze nie rozpoczął tej drogi pracy, powinien rozpocząć ją dzisiaj i nie powinien się 
zatrzymywać. Nawet najmniejsze z jego dzieł jest przeze mnie brane pod uwagę. Nie znajdziesz 
większej satysfakcji na ziemi niż ta, że przychodzisz z pomocą jednemu z twoich sąsiadów, ponieważ 
czujesz jego ból. 
21 Wszystkie dzieła, które uczyniłem w Drugiej Erze, aby pokazać wam Moje nauki o czynnej miłości, 
powtórzycie teraz. widzieliście, że przywróciłem wzrok niewidomemu; możecie sprawić, że 
niewidomi tego czasu, którzy żyją w ciemnościach tego czasu, będą mogli zobaczyć jasne światło 
Mojej Nauki. Spraw, aby paralityk chodził, który został zatrzymany przez brak instrukcji. Podnieś do 
życia tego, który umarł, do życia łaski i uduchowienia. Spraw, aby mówili niemi, którzy nie mogą 
wypowiedzieć słów miłości i przebaczenia. Wszystko, co chcecie osiągnąć, Ja wam dam, bo 
obdarzyłem was darami o nieocenionej wartości, abyście mogli świadczyć o Mojej Prawdzie. 
22 Moja miłość do ludzkości jest niezmienna. nie tylko wtedy, gdy zstąpiłem na ziemię, dokonywałem 
cudów; Moje dzieło obdarzania ludzkości miłością i opieką jest wieczne, a Moje nauczanie jest 
również niewyczerpane kiedy zrozumiecie Moją walkę, kiedy rozpoznacie Eliasza pracującego 
niestrudzenie wśród was? 
23 Już zbliża się koniec czasów, a ja muszę zebrać żniwo. Tylko dojrzałą pszenicę przyjmę, tylko 
ukończone i doskonałe dzieła miłości wprowadzę do Mojego spichlerza. A wy, jako Moi uczniowie, 
musicie mi pokazać swoją pracę w ten sposób i pomagać swoim bliźnim. We wszystkich narodach są 
uczniowie Moi, prorocy, tropiciele, których dary duchowe przejawiają się tak jak wasze. Szukają w 
modlitwie balsamu, który uzdrawia chorych, obcują ze mną duchowo, szukają światła, które oświetla 
ich drogę i uznają mnie za swego Przewodnika i Mistrza. 
24 Nie dziwcie się, jeśli nie mając Mojego objawienia przez organ umysłu człowieka, znają tę Naukę, 
bo już wam powiedziałem, że dusza ewoluowała i każde stworzenie ma zadanie do spełnienia. Jej 
dusza oczyściła się w bólu, a ponieważ nie znalazła prawdziwych przewodników na ziemi, szukała 
Mnie, wiedząc, że Ja mieszkam w tym, co duchowe, oświecam i prowadzę wszystkie Moje dzieci. 



25 Oto jestem, gotów przyjąć twoje myśli i twoje serce, aby ci ofiarować znaczenie Mojego Słowa 
jako prawdziwego wina życia wiecznego, o którym mówię ci, że kto z niego pije, nigdy już nie zazna 
pragnienia 
26 Nie mylcie nadal Mojego Słowa, które jest Chlebem Życia, z formami kultowymi, które są tylko 
obrazem tegoż. 
27 Światło Ducha Świętego oświeca waszą drogę i napełnia wasze dusze pokojem. jaka łaska będzie 
istniała na ziemi, gdy Mój lud, rozproszony wśród ludzkości, poświęci swoje życie zadaniu uczenia 
bliźnich wzajemnej miłości. Ilekroć mówię do was o jedności, musicie zrozumieć, że widzę waszą 
dezintegrację i brak harmonii. ale wiedzcie, że kieruję ten wyrzut do wszystkich ludzi i do wszystkich 
narodów, ponieważ ziarno niezgody rozmnożyło się i przeniknęło do wszystkich serc; dlatego kieruję 
ten wyrzut do was 
28 Niezgoda niepostrzeżenie zalał najskrytsze części życia ludzi i osiągnął wstrząsnąć imperiów, 
narodów, rodzin, wspólnot religijnych i sekt. Bardzo gorzkie były owoce, że brak harmonii między 
ludźmi wyprodukował, i nadal brakuje im do smaku najbardziej gorzkie owoce. Ale nie było Moją 
Wolą, aby ludzie potrzebowali tego kielicha cierpienia, aby rozpoznać swój błąd i otworzyć oczy na 
prawdę. Bo choć w tej chwili was osądzam, to nigdy nie przestaję być waszym Ojcem i chcę, aby 
refleksja i skrucha uratowały was od przepaści, w której się obecnie pogrążacie. Które z nich pozwolą 
Mi wejść do swoich serc? Które narody otworzą Mi swoje drzwi? Którzy będą ci, którzy nie słuchają 
wezwanie ich sumienia? 
29 Módlcie się! co możesz zrobić w tej chwili, kiedy widzę cię jeszcze małego w twoim rozwoju 
duchowym, kiedy jesteś jeszcze słaby i nieporadny? stańcie się silni przez praktykowanie Moich nauk! 
Wasze życie oferuje wam, dzień po dniu, możliwość zdobywania zasług i doskonalenia się. bądźcie 
ludem, który odbija światło Mojego Ducha w każdym ze swoich dzieł, a wkrótce poślę was jako 
pokornych apostołów Mojej Nauki, aby wypełnić waszą misję; poślę was jako lud, który nie jest słaby, 
ale który jest słaby i nie jest silny 
30 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 próżnych i aroganckich. Ponieważ Duch Mój jest 
nieskończony i wszechmocny, nie mieszka w jakimś szczególnym miejscu: jest wszędzie, we 
wszystkich miejscach, w tym, co duchowe i w tym, co materialne. Gdzie jest ten tron, który mi 
przypisujesz? 
31 Nie bierzcie Moich słów za zarzut z powodu waszego małego zrozumienia i uznania Prawdy. Nie 
przyszedłem do ciebie, aby cię upokorzyć, podkreślając twoją niedojrzałość. Przeciwnie, przyszedłem 
pomóc wam podnieść się do Światła Prawdy, przyszedłem pomóc wam podnieść się do Światła 
Prawdy. 
32 Czy sądzisz, że nie jestem świadomy postępu i rozwoju, jaki osiągnęły twoje przekonania i wiedza 
od czasu, gdy usłyszałeś to słowo? Zaprawdę, powiadam wam, lepiej niż wy sami rozpoznaję kroki, 
które stawiacie na duchowej ścieżce w tym czasie; tylko ja jestem tego świadomy. 
33 Kiedy przyszliście do Mojego objawienia się, nie wierzyliście w Moje pouczenie za pomocą 
ludzkiego umysłu, myśląc, że możecie Mnie znaleźć tylko w obrazach, symbolach i innych 
przedmiotach poświęconych przez wasze wspólnoty religijne. Potem, gdy pomimo braku wiary 
czułaś, że Moje nauczanie poruszyło twoje serce i że twoja dusza odczuwała Mój pokój, zrozumiałaś, 
że boskie światło objawia się poprzez te istoty, które były przeznaczone do przekazywania Mojego 
boskiego przesłania. W twoim sercu zrodziła się nowa wiara, zapaliło się światło, które nauczyło cię 
rozumieć, że człowiek może połączyć się bezpośrednio ze swoim Bogiem. Ale to nie było wszystko, 
musieliście jeszcze nauczyć się rozumieć, że ludzki umysł nie jest niezbędny, aby Ojciec mógł udzielić 
wam swoich instrukcji. Wtedy wiedziałeś, że ta boska manifestacja poprzez nosiciela głosu będzie 
tymczasowa, ponieważ później nadejdzie czas połączenia ducha z duchem, kiedy ludzie usuną ze 
swoich kultów, wierzeń i aktów kultowych materializm, fanatyzm i całą ignorancję, którą zawierają 
ich tradycje i obrzędy. 
34 Niektórzy z was już to zrozumieli, inni żyją według tego. lecz jeszcze wiele wam brakuje do 
osiągnięcia tego celu, z którego będziecie mogli pojąć Mnie w Mojej Prawdzie i w rzeczywistości 
Mojej Chwały, a nie tylko w fantazjach wymyślonych przez waszą małą ludzką wyobraźnię. 



35 Przestańcie nadawać mi materialną postać na tronie podobnym do ziemskich, uwolnijcie mnie od 
ludzkiej postaci, którą zawsze mi przypisujecie, przestańcie marzyć o niebie, którego wasz ludzki 
umysł nie jest w stanie pojąć; jestem tym, którego chcecie zobaczyć; jestem tym, którego chcecie 
zobaczyć; jestem tym, którego chcecie zobaczyć kiedy uwolnicie się od tego wszystkiego, będzie to 
tak, jakbyście zerwali łańcuchy, które was krępowały, jakby gęsta mgła uniosła się i pozwoliła wam 
ujrzeć horyzont bez granic oraz nieskończony i promienny firmament, a jednocześnie uchwytny dla 
waszego ducha; jestem tym, który mówi: "Bóg jest na niebie"; jestem tym, który mówi: "Bóg jest na 
niebie"; jestem tym, który mówi: "Bóg jest na niebie"; jestem tym, który mówi: "Ja jestem na niebie"; 
jestem tym, który mówi: "Ja jestem na niebie". 
36 Jedni mówią: Bóg jest w niebie, inni: Bóg mieszka w innym świecie. Ale oni nie wiedzą, co mówią, 
ani nie wiedzą, w co wierzą. To prawda, że "mieszkam" w niebie, ale nie w tym szczególnym miejscu, 
które sobie wyobraziłeś: Ja mieszkam w niebiosach światłości, mocy, miłości, prawdy, 
sprawiedliwości, błogosławieństwa i doskonałości. 
37 Jestem w zaświatach, tak, ale poza ludzkim grzechem, poza materializmem, pychą, ignorancją. 
Tylko dlatego mówię do was, że "przychodzę" do was, bo przychodzę do waszej niskości, bo mówię 
do was tak, że wasze zmysły mogą Mnie odczuć, a wasz umysł zrozumieć, nie dlatego, że przychodzę 
z innych światów czy domów, bo Mój Duch jest wszędzie w domu. 
38 Zmagaliście się i długo zajęło wam przekształcenie waszych przekonań, a macie jeszcze wiele do 
zrobienia, aby osiągnąć duchowy cel, który wam przeznaczyłem, a którym jest poznanie waszego 
Ojca, kochanie Go i okazywanie Mu czci przez Ducha; wtedy będziecie mieli prawdziwą chwałę, 
ponieważ będziecie mogli odczuwać Mnie w waszych sercach i rozumieć w waszych umysłach wtedy 
zaczniecie odczuwać prawdziwą chwałę Ducha, ten stan wzniesienia, harmonii, pokoju i dobrobytu, 
które są prawdziwym rajem, do którego wszyscy jesteście przeznaczeni. 
39 Dzisiaj otwierasz drzwi swojego serca i umysłu na światło Mojej nauki. Jakimi uczynkami mnie 
uwielbicie? 
40 Wszyscy milczycie, duch milczy przede Mną i ciało także. Skłońcie szyję i uniżcie się. Ale Ja nie 
chcę, aby Moje dzieci uniżały się przede Mną. Chcę, aby byli godni podnieść swoje twarze i ujrzeć 
Moje, bo nie przychodzę szukając ani sług, ani niewolników, nie szukam istot, które czują się jak 
wyrzutki, wyrzutki. Przychodzę do Moich dzieci, które tak bardzo kocham, aby słysząc Głos Ojca, 
wznosiły swoje dusze na drodze duchowego wznoszenia się. 
41 Lecz oto przychodzę do domu Jakuba i znajduję w nim tylko strach; mam nadzieję znaleźć ucztę, a 
tam jest tylko cisza; przychodzę do domu Jakuba i znajduję w nim tylko strach; mam nadzieję znaleźć 
ucztę, a tam jest tylko cisza dlaczego, ludu mój? ponieważ sumienie wasze czyni wam wyrzuty z 
powodu waszego występku i nie pozwala wam odczuć radości z powodu mojego przyjścia; powodem 
tego jest to, że czynicie sobie wyrzuty z powodu waszego występku Powodem jest to, że nie 
kochaliście samych siebie, że nie pracowaliście tak, jak nauczył was Jezus. 
42 Brakuje wam duchowego przygotowania, aby wyczuć cień bólu, który na was czyha, dlatego 
konieczne jest, aby wasz Ojciec dał się usłyszeć materialnie i przemówił do was w waszym języku, 
abyście wiedzieli, że anioł wojny się zbliża, że jego broń jest bardzo potężna, a naprzeciwko niego 
szlocha anioł pokoju. 
43 Na skrzydłach wiatru plaga zbliża się coraz bardziej, a w przestrzeni duchowej unoszą się tysiące 
istot, które dzień po dniu zapadają w pola nienawiści i niezgody, a ich obłąkanie zaciemnia wasze 
umysły i serca. 
44 Siły natury zostają wyzwolone i wyrywają naukowców z ich marzeń, ale ci - uparci w swoim 
samozadowoleniu - kontynuują swoje niszczycielskie dzieło wśród ludzkości. Kiedy zapominasz się 
modlić, nie wypełniasz zadania, które Ojciec powierzył ci. 
45 Wiesz dobrze, że zadanie zaprowadzenia pokoju ciążyło na twoim duchu od tych czasów, kiedy 
powiedziałem Jakubowi: "Oto dam ci liczne potomstwo, przez które będą błogosławione wszystkie 
narody ziemi". Dlatego milczysz przede mną. 
46 Czy będziesz czekać, aż prawa mężczyzn wydziedziczą cię i zmusić cię do zamknięcia swoich warg, 
które wyszkoliłem, aby dać świadectwo o mnie? 
47 Nie bądźcie ludźmi małej wiary. Jeśli was wybrałem, to dlatego, że wiem, iż będziecie w stanie mi 
służyć i rozumiecie, jak to robić. 



48 W tym dniu mówię wam: Jeśli narody pragną pokoju, czynię go możliwym do osiągnięcia, zgodnie 
z ich miłością. jeśli chcą więcej wojny, niech ją mają; ale przez nią berło Mojej sprawiedliwości 
spadnie na ziemię 
49 Jeśli ludzkość będzie prześladować Moich nowych uczniów i starać się przeszkodzić im w 
uzdrawianiu chorych i mówieniu o Mojej nauce, najdziwniejsze choroby będą się szerzyć wśród ludzi. 
Naukowcy będą chorować, oczy wielu będą zamknięte, inni będą cierpieć na pomieszanie myśli. 
Otworzą się bramy Zaświatów, a legiony zdezorientowanych dusz zniszczą całe krainy i uczynią ludzi 
opętanymi. Wtedy, w obliczu niemocy nauki, Moi pokorni pracownicy wyjdą i dadzą dowody swojej 
wiedzy, dzięki którym wielu stanie się wierzącymi. Wszystkie te nieszczęścia już dawno zostały wam 
ogłoszone, lecz wy pozostajecie głusi i ślepi. jesteś niewdzięczny. 
50 Czasami jest to konieczne, abym mówił do was w ten sposób. ale nie mylcie Mojego Słowa Miłości 
z biczem. Kocham cię. Zbliżcie się, abyście mogli odczuć Moje ciepło. Zbliżcie się do Mnie, abyście 
mogli odczuć pokój Mojego Królestwa. wy jesteście tymi, którzy szukali Mnie podczas przejścia przez 
"pustynię", wy jesteście tymi, którzy zawsze gonili za Moją obietnicą; wy jesteście tymi, którzy byli na 
pustyni, wy jesteście tymi, którzy byli na pustyni, wy jesteście tymi, którzy byli na pustyni 
51 Czy znudziło ci się to życie? Następnie odpocznij przez chwilę w cieniu tego drzewa. opowiedzcie 
mi tu swoje smutki i płaczcie na Mojej piersi. kiedy będziesz ze Mną na zawsze? Chcę widzieć pokój 
już w każdej duszy. 
52 Niech "skowronek" rozpościera teraz swoje skrzydła nad całym wszechświatem, abyście czuli jej 
spokój i ciepło. 
53 Kobiety, to wy swoją modlitwą podtrzymujecie ten niewielki pokój, jaki istnieje na ziemi, to wy, 
jako wierne strażniczki domu, dbacie o to, by nie zabrakło w nim ciepła miłości. W ten sposób 
jednoczycie się z Maryją, waszą Matką, aby przełamać ludzką arogancję. 
54 Mężczyźni, uczyniłem was panami na tej ziemi, abyście mnie na niej reprezentowali. Twój duch 
jest jak ten z Ojca, a twoje ciało jest jak wszechświat. Nie oceniaj doskonałości swojego ciała przez 
jego wymiary, ale przez cudowne życie, które istnieje w nim, jego porządku i jego harmonii. Ale 
nawet w swojej największej doskonałości ciało jest ograniczone i nadchodzi czas, kiedy przestaje 
rosnąć. Inteligencja i zdolność odczuwania rozwijają się jednak dalej, aż do momentu, gdy śmierć go 
powstrzyma. Ale wszystkie mądrości i doświadczenia, które zdobył na ziemi, pozostają odciśnięte w 
duszy, która rośnie i rozwija się przez całą wieczność. 
55 Uczyńcie z waszego domu drugą świątynię, a z waszych uczuć drugą cześć dla Boga. Jeśli chcecie 
mnie kochać, kochajcie swoje żony i kochajcie swoje dzieci, bo z tej świątyni będą też wypływać 
wielkie dzieła, myśli i przykłady. 
56 Wszyscy jesteście owcami Eliasza w tym czasie. Niektórzy żyją w jego płotku, inni są jeszcze 
zagubieni. Światło Szóstej Pieczęci oświetla w tym czasie wszystkie dusze wcielone i już nie wcielone. 
Podczas gdy na Ziemi niektórzy używają tego prawa do rozwoju i zbawienia swoich dusz, inni używają 
go do penetrowania tajemnic nauki i odkrywania nowych cudów. Jest to profanum i nieposłuszne 
ręce, które nadal łamią owoce z drzewa nauki, aby zatruć serca ludzi. Żyjecie w szóstej epoce, którą 
ludzkość będzie przemierzać na ziemi jako odbicie drogi, którą musi przebyć w wieczności. 
57 W pierwszej epoce Abel wcielił Mnie na ziemi, w drugiej Noe, w trzeciej Jakub, w czwartej 
Mojżesz, w piątej Jezus, w szóstej obecny Eliasz, a w siódmej będzie królował Duch Święty. 
58 Co zrobiliście z Moimi posłańcami? Pierwszy padł pod ciosem własnego brata, którego zazdrość 
doprowadziła do tego. Drugi został źle oceniony i wyśmiewany przez tłumy niewierzących i 
bałwochwalców. 
59 Trzeci dał dowody Mojej mocy w swoim życiu i otrzymał w zamian niewdzięczność nawet od 
swoich krewnych. 
60 Czwarty musiał złamać tablice Prawa z powodu małej wiary swoich ludzi, których tak bardzo 
kochał. 
61 Piąty - chociaż Jego przyjście było zapowiedziane - nie był oczekiwany, nie znalazł wiary ani 
miłości, a po przekazaniu światu swego poselstwa miłości, otrzymał od ludzi najbardziej haniebną 
śmierć, jaką kiedykolwiek poniósł prorok lub posłaniec. 
62 Szósty przyszedł w tym czasie w Duchu. Jednak strzały zwątpienia, obojętności i drwiny ścigają Go. 



63 Gdy siódma pieczęć zostanie rozwiązana, a zamiast wysłannika, to Duch Samego Wiekuistego 
oświeca ludzi - kto wtedy będzie chciał Mnie zranić lub zabić? 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 131  
(Wielka Sobota) 
 
1 W tym dniu, kiedy biją dzwony, aby obwieścić światu, że niebo otworzyło się na przyjęcie 
Chrystusa, mówię wam, że dla was te tradycje są przeszłością. Teraz, dla was, wewnętrzne 
zgromadzenie jest w porządku zamiast pomieszanych rozmów; pamięć i medytacja zamiast 
hałaśliwych wieców radości. Co by się stało, gdyby uczniowie Ducha Świętego zmaterializowali boskie 
nauki? 
2 Duch Święty jest życiem, a zatem nigdy nie przestanie być. On musi się udoskonalić, aby zamieszkać 
na wyżynach nieba; wy się rozwinęliście, dowodem tego jest to, że dobrowolnie odwracacie się od 
świętych obrazów lub symboli, za pomocą których ludzie próbują Mnie przedstawiać, ponieważ już 
pojmujecie Mnie jako Ducha Świętego - nieskończonego i wszechmocnego - i nie chcecie widzieć 
Mnie ograniczonego. nauczyliście się wreszcie rozumieć, że nie ma lepszej ofiary przed waszym 
Bogiem niż ta, która pochodzi z waszych dobrych uczynków. 
3 Czy powiedziałem wam, że trzeciego dnia powstanę z martwych? to mówiłem wam również 
symbolicznie o wydarzeniach, które mają nadejść: Oto jestem w duchu na początku Trzeciego Czasu, 
dając się poznać przez ludzki organ rozumienia, i przyszedłem także do tych, którzy dla życia 
duchowego są martwi. Przez tę proklamację, zapowiedzianą i obiecaną w innych czasach, słyszeliście, 
że ostentacja i ceremonie są bezużyteczne, że powinniście obdarzyć swoją duszę czystością. 
Zrozumieliście już, że okazywanie zewnętrznej czystości i ostentacji bez oczyszczenia serca jest 
popełnianiem oszustwa, które nie pozostanie niezauważone przez Ojca. 
4 Możesz zaimponować, a nawet oszukać człowieka, twojego brata, ale nie Mnie, ponieważ Moje 
przenikliwe spojrzenie odkrywa i kieruje wszystkim. Ponadto, w tym czasie wielkiego duchowego 
światła, zobaczysz ludzi odrzucając wszystko, co ma hipokryzji w nim. Przygotowuję was, abyście nie 
pozwolili nikomu zaskoczyć was, ani nikomu zwieść waszych bliźnich. 
5 Jeśliby się ktoś ukazał i powiedział, że jest Chrystusem powtórnie wcielonym, nie wierzcie mu, bo 
gdy zapowiedziałem wam, że przyjdę powtórnie, dałem wam do zrozumienia, że będzie to w Duchu; 
jeśliby wam ktoś powiedział, że jest Chrystusem powtórnie wcielonym, nie wierzcie mu, bo gdy 
zapowiedziałem wam, że przyjdę powtórnie, dałem wam do zrozumienia, że będzie to w Duchu Jeśli 
ktoś powie do ciebie: Ja jestem posłańcem Boga - nie ufajcie mu, bo prawdziwi posłańcy nie 
przechwalają się i nie trąbią o misji, którą im powierzyłem. Identyfikują się tylko poprzez swoje dzieła. 
Do ludzi należy ustalenie, czy ten ktoś jest posłańcem Pana. Czy pamiętacie, że powiedziałem wam, iż 
drzewo poznaje się po jego owocach? 
6 Nie zabraniam wam smakować "owoców z drzew", ale musicie być wyposażeni, aby odróżnić dobre 
owoce od złych. 
7 Tych, którzy miłują Prawdę, postawię jako latarnie, aby oświetlali drogę swoim bliźnim 
8 Mam pragnienie dla twojej duszy, że byt niewidzialny dla twoich oczu, dla którego raz stał się 
człowiekiem i przelał moją krew, aby nauczyć ją wykonywać swój obowiązek. 
9 Nie bójcie się spotkać na swojej drodze ludzi, którzy zaprzeczają Mojej obecności w tej postaci. są 
ślepcami, którzy nie mają jeszcze światła w duszy. kiedyś i oni mnie odrzucili, ale gdy zobaczyli moje 
cuda, musieli głosić, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem 
10 Zobaczysz w tym czasie tych, którzy zaprzeczają mnie skruszony i skruszony przed tobą, nie 
znajdując słów, aby wyznać, że ta nauka pochodzi od Boga. 
11 W tym dniu, kiedy tłumy spieszą do swoich kościołów z wielkim pośpiechem słów, aby uczcić 
moment, w którym Niebo otworzyło się, aby mnie przyjąć, mówię wam, że to wszystko jest tylko 
tradycją, aby wywrzeć wrażenie na sercu ludzi Są to tylko obrzędy, które urzeczywistniają Moją 
dzisiejszą Boską Mękę. 
12 Nie powinniście podążać za tą tendencją i wznosić ołtarzy i obrazów. Nie róbcie przedstawień 
świętych wydarzeń, ani nie używajcie specjalnych szat, aby się wyróżnić, bo wszystko to jest 
bałwochwalczym kultem. 



13 Wzywaj mnie sercem, pamiętaj o moich wskazówkach i bierz moje przykłady za swój wzór. 
ofiarujcie mi daninę waszej korekty, a poczujecie, że bramy niebios otwierają się, aby was przyjąć; 
jestem tym, do którego powinniście się modlić 
14 Wierzę, że tak jak Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia, tak i ja dzisiaj, w Trzeciej Erze, 
zmartwychwstałem pośród ludzi umarłych z wiary i łaski, aby was uczyć, za pomocą ludzkiego organu 
umysłu, piękna życia duchowego; jestem tym, który nauczy was piękna życia duchowego 
15 Do tłumów, którzy mnie słuchają, mówię: dlaczego okrywacie się niedzielnymi ubraniami i 
klejnotami, a nie przyoblekacie raczej duszy czystością? Chcę widzieć w tobie tylko to ubranie. 
16 Unikajcie fałszywych i bluźnierczych przedstawień Mnie i Mojej Męki, bo nikt nie może Mnie 
przedstawiać. żyjcie Moim przykładem i Moją nauką. Kto tak postępuje, ten będzie reprezentował 
swego Mistrza na ziemi. 
17 Podczas gdy niektórzy palą kadzidło i mirrę jako ofiarę dla Mojej Boskości, Ja uczę was, abyście 
ofiarowali Mi wewnętrzną istotę waszego serca, zapach waszej duszy; uczę was, abyście ofiarowali Mi 
duchową istotę waszego serca, zapach waszej duszy, zapach waszej duszy, zapach waszej duszy ta 
duchowa ofiara jest tym, czego od ciebie chcę. 
18 W ten poranek łaski ludzkość wspomina trzeci dzień, kiedy Chrystus zmartwychwstał, aby 
pocieszyć swoich apostołów i kiedy przekroczył próg śmierci, aby szukać tych, którzy są w duchowej 
potrzebie. Pamiętajcie, że powiedziałem wam: Ja jestem wielkim Ziemianinem lub Pasterzem. Te 
zadania są również powierzone Tobie. Któż inny jak nie pasterz może prowadzić dusze i kierować 
narodami? A czy ojciec rodziny, który zajmuje się sercami, albo nauczyciel, który poucza umysły - czyż 
nie są oni ziemianami? 
19 Każdemu przydzielona jest pewna liczba dusz, które ma prowadzić lub pielęgnować, a zadanie to 
nie kończy się wraz ze śmiercią cielesną. Dusza nadal sieje, uprawia i zbiera zarówno w świecie 
duchowym, jak i na ziemi. Większe dusze prowadzą mniejsze, a te z kolei inne, o jeszcze niższym 
stopniu rozwoju, podczas gdy to Pan prowadzi je wszystkie do Swojej przeszkody. 
20 Jeśli powiedziałem wam teraz, że dusze większe przewodzą duszom mniejszym, nie chcę przez to 
powiedzieć, że te dusze były wielkie od początku i że te drugie muszą być zawsze małe w porównaniu 
ze swoimi braćmi i siostrami. Ci, którzy są teraz wielcy, są tacy, ponieważ wznieśli się i rozwinęli w 
wypełnianiu szlachetnego zadania kochania, służenia i pomagania tym, którzy jeszcze nie osiągnęli 
tego stopnia duchowej ewolucji, tym, którzy są jeszcze słabi, tym, którzy zbłądzili i tym, którzy cierpią. 
21 Ci, którzy dziś są mali, jutro będą wielcy dzięki swej wytrwałości na drodze rozwoju. 
22 Drabina doskonałości duchowej, którą Jakub widział symbolizowaną w swoim proroczym śnie, jest 
drogą, która zaczyna się na świecie, a kończy w niebie, która ma swój początek w świecie 
materialnym, a koniec w doskonałości życia duchowego. 
23 Wasze dzieci, wasi uczniowie, wasze narody, nie zostawicie nawet ze śmiercią, bo odległość 
między jednym światem a drugim jest tylko pozorna. Ze sfery duchowej będziecie mogli nadal 
opiekować się, prowadzić i zajmować się waszymi liczbami i często będziecie mogli dokonać tak 
wielkich dzieł, które na ziemi wydawałyby się wam niemożliwe. 
24 Błogosławiona jest droga twojej duszy, która sprawi, że będziesz codziennie z większą jasnością 
poznawał miłość twego Ojca i nauczy cię rozumieć wielkość Jego dzieł. 
25 Czy to możliwe, że po tych naukach ktoś nadal będzie miał nadzieję, że śmierć uwolni go od jego 
krzyża, lub że będzie ktoś, kto obawia się, że to pozbawi go jego potomstwa? 
26 Wszystko żyje we Mnie, wszystko się we Mnie utrwala, nic nie ginie. 
27 W tym czasie szukam cię w twoim domu, bo jeśli mnie szukasz, to ja ciebie też szukam. Ja będę 
mówił do was, pozwólcie Mi przeniknąć do głębi waszych serc i nie próbujcie ukrywać przede Mną 
ani waszych smutków, ani waszych przewinień. 
28 Spróbuj usłyszeć Mnie w ciszy, wznieś swego ducha do Ojca, a wkrótce usłyszysz Mój Głos 
mówiący do ciebie w języku, który nigdy nie był słyszany przez ciebie, a jednak będziesz w stanie 
zrozumieć go tak, jakbyś słyszał go zawsze. 
29 Nie powinniście się dziwić, bo musicie zrozumieć, że Ja jestem Słowem Uniwersalnym. 
Przemawiam do sumień, przemawiam do serc, do dusz, do rozumu i do zmysłów, przemawiam we 
wszystkich istotach, Głos mój nigdy nie ustaje. 



30 Naucz się słuchać Mnie i zgłębiać Moje lekcje. przypomnijcie sobie, że powiedziałem wam, iż kto 
pije wodę Słowa mego, nigdy już nie będzie pragnął; powiedziałem wam, że kto pije wodę Słowa 
mego, nigdy już nie będzie pragnął Wylałem Moją Mądrość na wszystko, co istnieje, abyście mogli ją 
zbierać w czasie waszej podróży życia. 
31 Nawet gdyby nie było religii na świecie, wystarczyłoby skupić się na dnie waszej istoty, aby znaleźć 
Moją Obecność w waszej wewnętrznej świątyni. Mówię wam również, że wystarczy obserwować 
wszystko, co życie wam przedstawia, aby odkryć w nim Księgę Mądrości, która nieustannie pokazuje 
wam swoje najpiękniejsze strony i swoje najgłębsze nauki. 
32 Wtedy zrozumiesz, że nie jest to tylko dla świata, aby przejść na manowce, podczas gdy nosi 
właściwą drogę w swoim sercu, ani dla niego, aby wędrować w ciemności niewiedzy, podczas gdy 
żyje w środku tak wiele światła. 
33 Nie przyszedłem, aby cię osądzić z wyłącznym celem wydania wyroku na każdego grzesznika. 
Przyszedłem was osądzić, ale nie bez uprzedniego zaoferowania wam nowej możliwości, aby uwolnić 
waszą duszę od wszystkich jej przewinień. 
34 Wzywam wszystkich, bo chcę widzieć siebie w otoczeniu tej wielkiej rodziny, jaką jest dla mnie 
ludzkość, której dałem tyle życzliwości i czułości, że uczyniłem siebie jednym z jej synów. 
35 Wy, którzy mieliście możliwość usłyszeć mnie w tej postaci, wiedzcie, że przyszliście we właściwym 
czasie. Ani ja nie przyszedłem przed ani po właściwym czasie, ani ty nie przyszedłeś za późno ani za 
wcześnie. Jest to czas, który został obiecany waszemu duchowi od najodleglejszych czasów, aby w 
nim mógł otrzymać kontynuację nauki, która we wcześniejszych czasach ledwo się rozpoczęła. 
36 Nie moglibyście powrócić do Mnie, nie skosztowawszy najpierw wszystkich owoców życia i nie 
doznawszy wszystkich przyjemności. Jakże mało jest istot, które umiały pozostać wierne i czyste u 
boku Ojca! Oni tylko wykonywali Jego wolę. Ale wy, którzy wielokrotnie powtarzaliście w swoich 
modlitwach: "Panie, niech się stanie wola Twoja, na ziemi, tak jak w niebie" - kłamstwem jest, że 
zawsze postępowaliście zgodnie z Moją Wolą. Z powodu tego, że żyliście według swojej woli, która 
jest niedoskonała, popełniliście tak poważne błędy, za które teraz płacicie wielką goryczą, chorobami 
i trudnościami. Ale nie będziecie już narzucać swojej woli i poddacie się Boskiej władzy, która kieruje 
wszystkim z mądrością i sprawiedliwością. Wtedy nie będziecie już popełniać błędów i cierpieć z ich 
powodu. 
37 Módlcie się i szukajcie samotności i ciszy waszego wewnętrznego sanktuarium, a wtedy, w tej 
modlitwie, zmysły i zdolności obecnie uśpione w waszej istocie przejawią się i przemówią do was o 
przeszłych naukach i przyszłych wydarzeniach, teraz niedostępnych dla waszych umysłów. Wtedy 
dowiecie się, że powinniście dokończyć pracę, którą pozostawiliście bez dokończenia w poprzednich 
życiach. W obecnym wieku człowiek zaczyna poznawać siebie duchowo. Już stoi przed bramą 
Sanktuarium, gdzie znajdzie wyjaśnienie wszystkich tajemnic, które go dotąd otaczały, a których nie 
potrafił sobie sam wyjaśnić. Ale biada tym, którzy pomimo Mojego nieustannego wołania okażą się 
głusi lub nieczuli na głos, który nieustannie puka do drzwi ich serc, bo będzie w nich znużenie życiem i 
przygnębienie dotąd niewyobrażalne. 
38 O niewiasty tego ludu, wy, które słyszycie Moje Słowo poruszające najgłębsze i najszlachetniejsze 
struny waszych serc, czuwajcie nad waszymi, rozpalajcie w nich płomień wiary, pielęgnujcie cnotę, 
pokój i braterstwo; zwracam się do was, bo tylko Ja mam moc sprawić, byście czuły się dobrze; 
zwracam się do was, bo tylko Ja mam moc sprawić, byście czuły się dobrze Zwracam się do ciebie, 
ponieważ twoje serce jest bardziej otwarte na Moje Słowo, chociaż twój duch jest równy duchowi 
wszystkich ludzi. 
39 Pragnę uczynić z was wszystkich umiłowanych uczniów, którzy uczą się poprawiać, nie raniąc i nie 
osądzając nikogo - tych, którzy wiedzą, jak leczyć rany, nie sprawiając, że krwawią, którzy wiedzą, jak 
przebaczać, nie powodując upokorzenia. Gdy będziecie tak przygotowani, poślę was do narodów jako 
doradców, jako posłańców pokoju, jako zwiastunów tej Dobrej Nowiny, jako godnych uczniów Tego, 
który was tak wiele nauczył. ale nie wolno wam zapominać, że jedynym, który może dawać, jest 
Ojciec, i On też jest jedynym, który może zwrócić duszy wszystko, co utraciła. 
40 Po 1950 roku, kiedy Moja manifestacja w tej formie dobiegnie końca, nie zostawię was samych. 
Nadal będę obecny w innej formie, w bardziej delikatny sposób, i jeśli będziecie czuwać w prawdzie 
nad naukami, które wam powierzyłem, i uduchowicie siebie, odczujecie Moją Obecność jeszcze bliżej 



was. jeśli będziecie mieli wiarę, ujrzycie Mnie waszymi duchowymi oczami i jeśli zjednoczycie się jako 
bracia i siostry w Moim Dziele, ludzie będą do was ściągać, tak jak ściągali w tym czasie, kiedy dałem 
się poznać przez głosicieli 
41 Nikt nie będzie w stanie wyrwać tego nasienia z twojego serca, bo będzie ono przechodzić z 
pokolenia na pokolenie. 
42 Będzie bitwa: Bezbożni i obłudnicy będą wskazywać na ciebie i prześladować cię, bo idziesz tym 
tropem. Ale nic nie będzie w stanie zmusić tego ludu do odwrotu, ponieważ to ziarno zasiane przeze 
mnie w waszych sercach wzejdzie w chwilach próby jako słowo światła na ustach waszych dzieci. 
43 Tak jak chrześcijaństwo zdołało uczynić Moją Naukę Miłości znaną w czasach, kiedy ludziom 
trudno było odczuwać miłość do siebie nawzajem, tak samo w obecnym czasie spirytualizm będzie 
walczył w epoce, w której materializm skamieniał ludzkie serca. I jeśli w tamtych czasach słowo 
Chrystusa wstrząsnęło podstawami życia ludzi, to nawet teraz to światło spowoduje drżenie 
najczulszych strun ich serc. Będą okresy czasu, kiedy Moje nasienie będzie się wydawało, że zniknęło. 
Ale to się uda i będzie trwać pośród wszystkich wydarzeń na ziemi. 
44 Jeśli jedni zdołają ukryć Moją prawdę, inni będą pracować, aby ją poznać. Jeśli rodzice mają 
milczeć, dzieci będą mówić. Ale Moje Słowo będzie płynąć z ust Moich uczniów, a świadectwa 
pojawią się wszędzie. Lecz nie żądajcie, abyście widzieli spełnienie tego wszystkiego, co wam obecnie 
oznajmiam. Pozwólcie najpierw wykiełkować nasionu, potem pozwólcie roślinie wydać upragniony 
owoc, a jeszcze później pozwólcie owocom dojrzeć. Wtedy zobaczysz, że wszystkie Moje proroctwa 
się spełnią, jedno po drugim. Jedni z was są pilni, inni niedbali; ale ja wam mówię, że wszyscy musicie 
być cierpliwi i wytrwali. 
45 Jeśli wiesz, ile kosztuje zebranie owocu lub nasienia po jego pielęgnowaniu, będziesz miał dla 
niego prawdziwą miłość. Dlatego chcę, aby Moje nasienie przeszło przez twoje ręce, abyś je pokochał 
i oddał mu całą jego wartość. Aby pomóc ci w wypełnieniu zadania, wzmacniam cię do walki. 
46 Pasterz z miłością doprowadza trzodę do przeszkody swej miłości, którą jest łono Pana dla dusz. 
47 Idź naprzód, mówi ci Mój głos, nie zatrzymuj się w drodze. Kochajcie czas jak cenny skarb, 
używajcie go w wypełnianiu obowiązków waszego ducha i w tych, które nakładają na was ziemskie 
obowiązki. Używaj go we wszystkim, co nakazuje Moje Prawo, a nagrodą, jaką otrzymasz, będzie 
światło i pokój dla twego ducha. 
48 Dla wielu ludzi tego czasu, ich zadośćuczynienie na ziemi dobiega końca. Wy, którzy słyszycie te 
objawienia i nie wiecie, czy należycie do grona wybranych - wykorzystajcie jak najlepiej nawet 
ostatnią chwilę waszego istnienia, zbadajcie ją w świetle waszego sumienia. Zbadajcie wasze próby, 
które musicie przejść, uregulujcie, na ile to możliwe, wszystkie wasze długi (duchowe), a otrzymacie 
dzięki temu przygotowaniu wspaniały owoc, który wasza dusza zbierze, gdy tylko przekroczy próg 
życia duchowego. 
49 Nie myśl o śmierci, aby to, co nieznane, nie stało się dla ciebie przygnębiającą, stałą ideą. 
Pamiętajcie, że będziecie żyli i bądźcie pewni, że gdy ujrzycie ścieżkę sfery duchowej, wasza dusza 
będzie krzyczeć z radości i zdziwienia: Wydaje mi się, jakbym już tu kiedyś był! 
50 Studiujcie i interpretujcie poprawnie Moje nauki, bo gdybyście tego nie robili, popadlibyście w 
fanatyzm na skutek złego oddawania Moich nauczycieli uduchowienia, a ponieważ jest to wzniesienie 
ducha, nie dopuszcza ono błędu. 
51 Żyj czysto, pokornie, prosto. Wypełnijcie wszystko, co jest sprawiedliwe w sferze ludzkiej, jak 
również wszystko, co dotyczy waszego ducha. Usuńcie z waszego życia to, co zbędne, sztuczne i 
szkodliwe, a zamiast tego odświeżcie się tym, co dobre w waszym istnieniu. 
52 Droga jest tak gładka, a ciężar krzyża tak lekki, jeśli już nauczyłeś się żyć, tak że spełnienie 
obowiązku pokuty wyda ci się łatwe. Ale dla tego, kto nosi ciężkie brzemiona i ciągnie ze sobą 
łańcuchy przez świat, wydaje się niemożliwe, aby wejść na drogę Pana i podążać śladami, które On 
pozostawił. 
53 Uświadom sobie, że Mistrz nie żąda od ciebie niczego niemożliwego. Nawet nie mówię ci, żebyś 
przekształcił swoje życie w jednej chwili. Uwolnij swoje serce od rzeczy materialnych, uczyń je 
wolnym od egoizmu, a będziesz postępował drogą, którą ci wyznaczyłem z łagodnością i miłością. 
54 Nie są moimi sługami ci, którzy udają, że mi służą, używając próżnych słów, chełpiąc się wiedzą lub 
oceniając dzieła swoich bliźnich. Moimi sługami, moimi uczniami, moimi żołnierzami są ci, którzy 



życiem czystym, pracowitym i pożytecznym sieją na swojej drodze Moje Światło, pozostawiając ślad 
cnoty i przykłady dobra. 
55 Nikt nie jest uprawniony do osądzania czynów swoich bliźnich, bo jeśli ten, kto jest czysty, nie robi 
tego, dlaczego ten, kto ma plamy w swoim sercu, ma być dozwolone, aby to zrobić? 
56 Mówię ci to, ponieważ zawsze jesteś chętny do zbadania nasienia twego brata, mając nadzieję 
znaleźć w nim wadę, abyś mógł potem pokazać mu swoje nasienie i upokorzyć go, mówiąc mu, że 
twoje dzieło jest czystsze i doskonalsze. 
57 Jedynym Sędzią, który wie, jak ważyć wasze uczynki, jest Ojciec wasz, który mieszka w niebie. 
Kiedy On pojawi się ze swoją wagą, to nie ten, kto rozumie więcej, będzie miał większą zasługę w 
Jego oczach, ale ten, kto zrozumiał, aby być bratem dla swego bliźniego i dzieckiem swego Pana. 
58 Konieczne jest, aby Mój lud pojawił się wśród narodów, dając przykład braterstwa, harmonii, 
miłości i zrozumienia, jako żołnierz pokoju wśród tych, którzy ponownie nadużywają Boskich nauk, 
aby się kłócić, ranić jedni drugich i odbierać sobie życie. 
59 Do dzieci Moich wszystkich stowarzyszeń, kościołów i sekt przemawiam przez ich sumienie. 
Zachęcam ich do pojednania i inspiruję ich wielkimi myślami pełnymi światła. ale ważne jest, abyś 
wiedziała, że zostawiam im przez ciebie wiadomość, którą musisz im przekazać w Moje Imię. 
60 Musisz być pokorny. Nie musisz mieć nic przeciwko byciu obrażanym. Bądź cichy. Będą wam 
zadawane upokorzenia i cierpienia. Ale słowa twego, które będzie moim poselstwem, nie będą mogli 
wypędzić ze swoich umysłów. Dlatego mówię do was: Jeśli niektórzy pozostaną nieczuli i głusi na 
Twoje wezwanie, za to inni obudzą się ze swojego długiego snu i wyruszą naprzód, by skierować 
swoje życie na właściwą drogę odnowy i pokuty. 
61 Uzbrójcie się w odwagę, wiarę i siłę, aby stawić czoła bitwie. Ale zwracam wam uwagę: nie bądźcie 
onieśmieleni, kiedy rozmawiacie z jednym z waszych bliźnich, ponieważ widzicie go dobrze ubranego 
lub ponieważ zwraca się do niego książę, pan lub minister. 
62 Weźmy na przykład Pawła i Piotra, którzy podnieśli swoje głosy przed tymi, których świat nazwał 
panami. Byli oni wielcy w duchu, a jednak nie chwalili się nikomu, że są panami; raczej wyznawali, że 
są sługami. Idźcie za ich przykładem i dawajcie świadectwo Mojej prawdzie przez miłość waszych 
dzieł. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 132  
 
1 Witajcie wy, którzy zaczynacie odczuwać w sobie płomień miłości do waszego Mistrza. Witam was, 
którzy pragniecie osłodzić swoje życie pieszczotą Mojego Słowa. Witam również was, którzy wątpicie 
w Moją Obecność, bo uwolnię was od waszego zwątpienia i ustąpi ono miejsca Mojej miłości. Witam 
również tych, którzy przychodzą ze smutnym sercem, bo dam wam pociechę, której potrzebujecie. 
Moja Miłość obejmuje was wszystkich. 
2 Gdy zobaczysz Mnie witającego cię, powiedz Mi z całego serca: "Panie, czekałem na Ciebie, już 
tęskniłem za Twoim przyjściem, a także za Twoim miłosiernym Słowem". - Czy szukasz Królestwa 
Bożego? Doprowadzę cię do niego krok po kroku, aż osiągniesz najwyższy poziom doskonałości. 
Wielu, którzy poprzedzili was na ziemi, już osiągnęli tę wzniosłość. Są to duchy światła, posłańcy lub 
emisariusze Boga, którzy przychodzą niewidzialnie do ludzi, aby przynieść im wiadomości i inspiracje. 
3 O uczniowie, starajcie się o postęp ducha, a nauczycie się rozwiązywać wszystkie te problemy, 
których rozwiązanie uważacie za niemożliwe, choć leży w zasięgu waszych możliwości. Jeśli jesteście 
obdarzeni tak wysokimi darami, dlaczego chcecie, abym wszystko robił za was? Pamiętaj, że musisz 
przyjść do mnie przez swoje zasługi, wysiłki, a nawet ofiary. Pokazuję wam drogę postępu na ścieżce 
do osiągnięcia celu. 
4 Zobacz, Moje Słowo jest jak dobre nasienie. czasem pada na twardy grunt, pod kamienie i ciernie: 
to materializm, obojętność serc, w których Moja Nauka nie może zakiełkować. Czasami roślina 
dopiero zaczyna kwitnąć, gdy przychodzi nieczysta ręka i ją ścina. Dzieje się tak, gdy serce pozwala się 
kierować złym namiętnościom. Gdy ziarno wpadnie w żyzną glebę, kiełkuje w odpowiednim czasie, 
kwitnie i wypuszcza pąki; bylina z każdym dniem wznosi się wyżej i wydaje obfite owoce. 
5 Zadajecie sobie czasem pytanie: "Dlaczego Mistrz - zamiast wybierać swoich sług i uczniów - nie 
bierze nas wszystkich, którzy wszyscy jesteśmy Jego dziećmi?", a ja wam odpowiadam: Wybieram 
tych, dla których jest to właściwy czas, jak w przypadku dojrzałych nasion. Dla innych zostawiam 
trochę czasu, aż osiągną pełną dojrzałość, aby mogli mi służyć. Mistrz postępuje jak dobry rybak, 
który wsiada do swej łodzi o wczesnej porze, zarzuca sieć tam, gdzie wie, że jest dużo ryb, a gdy już ją 
wyciągnie pełną ryb, pozwala bezużytecznym małym rybom prześlizgnąć się przez sieć, wybierając w 
ten sposób te większe. Ja jestem rybakiem dusz, który zarzuca swoją sieć, aby złapać w nią wasze 
serca. Iluż to, którzy zostali złapani w Moje sieci miłości, powróciło do morza swoich niepokojów i 
namiętności! Nie mogą oni jeszcze należeć do wybranych, którzy idą za Mną wiernie i wyrzekają się 
Mnie. Ale dołączą do nich później. 
6 Staram się, aby Mój Głos był słyszalny we wszystkich duszach, lecz materializm ludzi pozwala im 
słyszeć tylko głos świata i ciała. Są jednak tacy, którzy Mnie słyszą, a są to ludzie utrapieni, 
potrzebujący, chorzy, wzgardzeni, ci, których świat już nie potrzebuje i których odrzucił, ponieważ nie 
mają już nic do dania; oni słyszą Mnie bardzo dobrze, ponieważ materializm ludzi pozwala im słyszeć 
jedynie głos świata i ciała. Słyszą mnie bardzo dobrze, bo wiedzą, że tylko ode mnie mogą czegoś 
oczekiwać. Co może znaczyć mój głos, moje słowo dla tego, dla którego wszystko na świecie jest tym, 
czego pragnie? Ten widzi tylko swoje szczęście materialne, a jeśli w jakiejś chwili usłyszy Moje 
wołanie, mówi Mi również, jak zwykło się mówić do żebraka: "Dziś nie mam ci nic do dania; przyjdź 
znowu jutro!". Ale kto zna to "jutro"? Któż może wiedzieć, ile czasu upłynie, zanim znów przyjdzie do 
niego wezwanie? To może być jutro, tak samo jak może być w innym życiu. Błogosławiony ten, kto 
zapomina o swoim smutku ponad smutkiem innych. 
7 Módlcie się, uświadomcie sobie, że teraz jest czas, kiedy Moja Sprawiedliwość i Moje Światło 
wstrząsnęły wszystkimi ciemnymi siłami. jest to czas trudny i niebezpieczny, bo nawet istoty, które 
mieszkają w ciemności, będą udawać istoty światła wśród was, aby was uwieść, zmylić was Daję wam 
Moje Światło, abyście nie zbaczali z drogi i nie dali się zwieść tym, którzy biorą Moje Imię nadaremno. 
8 Zwodziciele to nie tylko istoty niewidzialne, znajdziecie ich wcielonych w ludzi, którzy mówią do 
was o naukach udających światło, ale przeciwnych Moim naukom; tych właśnie nie powinniście 
słuchać. Tym nie należy dawać posłuchu. Moje słowo jest rozpoznawane przez jego wysoką 
duchowość, znaczenie i boski "smak". Kto zdoła poznać "smak" Mojego Słowa i zapozna się z nim, ten 



nie popadnie w błąd. Dałem wam prawo do badania i zgłębiania Mojego Słowa, abyście mogli je 
poznać od podstaw. 
9 Ponieważ czuwam nad wami jak pasterz pilnujący swoich owiec, gdy zarzucam sieci, by ratować 
wasze dusze z niespokojnych fal oceanu, wy zaś módlcie się za swoich bliźnich, a wasza modlitwa 
roztoczy się jak płaszcz pokoju nad ludzkością; Ja jestem tym, który wybawi wasze dusze z 
niespokojnych fal oceanu; Ja jestem tym, który wybawi was z niespokojnych fal oceanu 
10 Rozumiecie teraz, że podzieliłem Moje Boskie Objawienie na trzy wielkie epoki. 
11 To było w duchowym niemowlęctwie ludzkości, że Ojciec dał jej Prawo i obiecał jej Mesjasza, który 
otworzy dla niej bramę do nowego wieku. 
12 Mesjaszem był Chrystus, który przyszedł do ludzkości, gdy byli w "duchowej młodości". Uczył ludzi 
wyższej formy wypełniania prawa, które wcześniej otrzymali od Ojca i nie wiedzieli, jak je wypełnić. 
Słowo Boże" przemawiało przez usta Jezusa, dlatego mówię wam, że świat nadal słyszał głos i 
przykazania swego Ojca poprzez miłosne nauczanie doskonałego Mistrza. 
13 Jezus ze swej strony zaproponował, że pośle do ludzi Ducha Prawdy, aby sprawił, że zrozumieją 
wszystko, czego nie rozumieli z Jego nauczania. 
14 Teraz więc, umiłowani ludzie, to proste, pokorne słowo, które obecnie słyszycie, jest głosem 
Ducha Prawdy, jest duchowym światłem Boga wlewającym się do waszej istoty, abyście mogli 
otworzyć oczy na Nową Erę. To światło, które zaczyna sprawiać, że rozumiecie z jasnością wszystkie 
objawienia waszego Mistrza, jest światłem waszego Ojca, Ducha Świętego, który zaskakuje ludzkość 
na wyższym poziomie rozwoju duchowego, to znaczy, gdy zbliża się ona do dorosłości, by zrozumieć 
objawienia Boga. 
15 We wszystkim, co to Światło wam objawia, otrzymacie pouczenie Ojca, bo "Słowo" jest we Mnie, a 
Duch Święty jest Moją własną Mądrością. 
16 Ta forma manifestacji poprzez ludzkich nosicieli głosu jest tylko wstępem do prawdziwego 
duchowego zjednoczenia ludzi z ich Stwórcą i Panem, kiedy to, napełnieni Duchem Prawdy, 
rozmawiacie z waszym Ojcem z ducha na ducha. 
17 Tym, którzy jeszcze nie wierzą w Moje objawienie się w tym czasie, mówię: nie zaprzeczajcie, że 
Mistrz znów jest w kontakcie z ludźmi, bo obiecał wam, że powróci, a żadna z Boskich obietnic nie 
pozostała niespełniona. Nie wolno wam też oddalać się od Ojca, mówiąc, że niemożliwe jest 
utrzymywanie z Nim komunii. W prawdzie, mówię wam, że Pan, w różnych formach, zawsze był w 
komunii z ludźmi, zgodnie z ich duchowej dojrzałości. 
18 Ta nowa era, ponieważ jest to era uduchowienia, będzie nazywana erą Ducha Świętego, ponieważ 
będzie ona oświetlona Boskim Światłem, które wszystko wyjaśnia i uczy was rozumieć wszystko. 
19 Nowa era już się rozpoczęła i nigdy się nie skończy, bo szczyt tego wieku będzie się żenić z 
wiecznością. 
20 Czy nie macie jeszcze wyobrażenia o wielkości i cudach, które obiecuje wam czas światła? Czy nie 
radujecie się na myśl, że już bliski jest czas, kiedy świat wydostanie się z ciemności i otworzy oczy na 
nowy dzień? 
21 Skończą się zagmatwane okoliczności, znikną podstępy, tajemnice zostaną rozwiązane, a 
promienne, ale jednocześnie słodkie i łagodne światło - ponieważ jest to światło Ducha Bożego - 
powie do ludzi, którzy długo szukali, wątpili i dręczyli się: Oto prawda. 
22 Zrozumcie, że Chrystus interpretował prawo Ojca, i że nauczanie Mistrza jest oświetlony przez 
światło tego samego Ojca, którego nazywacie Duchem Świętym. 
23 Aby osiągnąć to światło, podnieście wasze myśli, pozwólcie Duchowi na wolność, otwórzcie wasze 
serca, bo wyleję na was strumień błogosławieństw. 
24 Wy, którzy dopiero dzisiaj przyszliście do światła Mojego Słowa, otwórzcie wasze potrzebujące 
ręce i weźcie chleb i wino Mojego nauczania. 
25 Próby przeszły przez wszystkich; u jednych były krótkie, ale ostre, u innych długotrwałe i gorzkie; 
niechaj chwile, godziny, dni i lata bólu staną się dla was przeszłością, a pokój niech powróci do 
waszych serc z Mojego Ducha do twojego płynie Mój Balsam, Moja Siła i Moje Światło. 
26 Pozwól, aby Mój blask cię ogarnął, abyś zapomniał tu o smutku, żalu, nieszczęściu i łzach. nadszedł 
czas, abyście odkryli skarb, który nosicie w sobie i przestali być pariasami na świecie; jestem tym, 
który pomoże wam go odnaleźć. 



27 Ludzie, nie bójcie się, bo nie nałożę na was żadnych zadań ani obowiązków, dopóki nie osiągniecie 
pokoju, siły duszy i zdrowia, którego wam brakuje. jak tylko poczujecie się silni, wasze serce 
podziękuje Mi i jednocześnie poprosi o miejsce w Mojej winnicy. 
28 "Proście, a będzie wam dane" - mówię do chorych, do tych, którzy potrzebują pokoju, do ubogich, 
do tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, do wdów, do sierot, do tych, którzy nie mają nikogo 
kochającego na świecie, krótko mówiąc, do wszystkich, którzy piją kielich goryczy. Ale nie obiecujcie 
mi niczego dla Mojej korzyści. Pozwólcie Mi zalać was Moją miłością, ale macie pełną wolność pójścia 
za Mną lub odwrócenia się ode Mnie. kto idzie za Mną lub nie, pozostawiam wdzięczności waszego 
serca, waszemu zrozumieniu, waszemu sumieniu 
29 Nie jest to rozkaz, który wam daję, ale nie wolno wam też stawiać warunków, abyście szli za Mną. 
30 Pamiętajcie o tym, że każdy, kto się odnawia, kto prowadzi prawe życie i wkłada iskrę cnoty w 
swoje uczynki, ma do dyspozycji najcenniejsze skarby ducha, takie jak pokój, zdrowie i światło 
mądrości. 
31 Jeśli będziesz posłuszny i cichy, nie będziesz miał się czego obawiać. We Mnie zobaczysz tylko 
miłość, sprawiedliwość i dobroć bez granic. 
32 Twój strach będzie uzasadnione, jeśli chodzić na bok od (prawo) sposób. Wtedy jednak będziecie 
musieli obawiać się konsekwencji swoich niedoskonałych czynów. 
33 Wśród was jest ktoś, kto mówi do Mnie: "Panie, dlaczego mnie wezwałeś, wiedząc, że posiadam 
bardzo twarde serce, które nigdy nie odczuwało miłosierdzia dla nikogo?". Mówię mu, żeby się nie 
martwił, bo Moja moc jest wielka i sprawia, że wody krystaliczne wytryskują nawet ze skał. 
34 Wytrwajcie w słuchaniu Mojego Słowa, to jedyna rzecz, o którą was proszę. wtedy, gdy najmniej o 
tym pomyślisz, ciemności twego umysłu rozpłyną się, aby mogło przeniknąć światło, a to serce, jak 
trup w trumnie, powstanie do życia, czując i kochając, jak przystało na każde dziecko Boże; Ja jestem 
tym, który da ci wszelką siłę, jakiej potrzebujesz; Ja jestem tym, który da ci wszelką siłę, jakiej 
potrzebujesz; Ja jestem tym, który da ci wszelką siłę, jakiej potrzebujesz 
35 Naucz się modlić, mówi do ciebie twój Mistrz. Przemówię do ciebie w twojej cichej komnacie. 
Przemówię do Moich chorych, namaszczę ich i sprawię, że odczują pociechę z Mojego Boskiego 
balsamu uzdrawiającego. Udzielę ci tego, na co czekałeś od dłuższego czasu. 
36 Nauczcie się mówić do Lekarza Lekarzy, o błogosławieni chorzy, bo jutro będziecie musieli Mnie 
wzywać wiele razy, gdy znów będziecie zdrowi i gdy inni chorzy zostaną wam powierzeni. 
37 Zawsze miejcie wiarę, że cud może się spełnić, i zdobywajcie zasługi, abyście zawsze byli godni 
tego, o co prosicie. 
38 Jakie zasługi może nabyć chory, który nie jest zdolny do żadnej walki? Jego zasługi mogą być liczne 
i wielkie, jeśli będzie umiał uzbroić się w cierpliwość i uległość, jeśli będzie umiał być pokornym 
wobec Woli Bożej i jeśli będzie umiał błogosławić Mnie pośród swego bólu, ponieważ jego przykład 
oświeci wiele serc, które żyją w ciemności, które rozpaczają i poddają się wadom, lub myślą o śmierci, 
gdy nawiedza je próba. Jeśli na swojej drodze ci ludzie spotkają przykład wiary, pokory i nadziei, które 
wypływają z serca, które również bardzo cierpi, ponieważ dźwiga bardzo ciężki krzyż, poczują, że ich 
serce zostało dotknięte promieniem światła. I tak jest naprawdę, ponieważ nie mogli usłyszeć głosu 
własnego sumienia, musieli przyjąć światło sumienia, które zostało im zesłane przez drugiego 
człowieka, poprzez jego przykład i wiarę. 
39 Nie poddawajcie się, nie uznawajcie się za zawiedzionych, nie uginajcie się pod ciężarem waszych 
cierpień. Miejcie zawsze przed oczami płonącą lampę waszej wiary. Ta wiara i miłość wasza zbawi 
was. 
40 Ludzie, którzy cierpią niedostatki i nieszczęścia w milczeniu, którzy dzień po dniu muszą pić kielich 
upokorzenia, błogosławię wasze kroki. Wczoraj byliście panami, a teraz jesteście sługami; dawniej 
okrywały was odświętne szaty, a teraz otacza was ubóstwo. Mieszkasz w nędznym kącie, z którego 
pamiętasz swoją przeszłość, i tam wylewasz swoje łzy potajemnie, aby ani twoja żona, ani twoje 
dzieci nie widziały, jak płaczesz. W takich chwilach czujesz się tchórzem i nie chcesz doprowadzić 
swoich bliskich do rozpaczy. Tylko ja znam ten smutek, tylko ja wiem, jak osuszyć te łzy. Do was 
wszystkich będę mówił i nauczał, ponieważ cały ten ból, który nagromadziliście wewnętrznie mogę 
usunąć, pozostawiając w waszych sercach tylko to błogosławione światło doświadczenia. Zapewniam 
was, że z tych, którzy najwięcej wycierpieli, wyłonię najlepszych mistrzów. 



41 Musicie poznać Moje Słowo, abyście mogli wyzdrowieć i abyście mogli powstać do prawdziwego 
życia, o wy umarli na sercu i na duchu! 
42 Ból wylał całą swoją zawartość na świat, dając się odczuć w tysiącach form. 
43 W jakim strasznym wzburzeniu żyjecie, ludzkości! Jak pracowicie wyrabiasz ciasto na chleb 
powszedni! Stąd mężczyźni konsumują się przed czasem, kobiety starzeją się przedwcześnie, 
dziewczynki więdną w pełnym rozkwicie, a dzieci stają się bezwładne w młodym wieku. 
44 Era bólu, goryczy i prób jest tym czasem, w którym teraz żyjecie. A jednak chcę, abyście znaleźli 
pokój, osiągnęli harmonię, odrzucili ból. W tym celu ukazuję się w duchu i posyłam wam Moje Słowo, 
które jest rosą pociechy, uzdrowienia i pokoju dla waszej duszy. 
45 Słuchajcie Mojego Słowa, które jest Zmartwychwstaniem i Życiem. W Nim odzyskasz wiarę, 
zdrowie i radość do walki i życia. 
46 Daję wam Miłość, która jest we Mnie i która nigdy się nie wyczerpuje. jesteś częścią Mnie i Ja cię 
karmię; Mój dobroczynny cień okrywa cię na zawsze Jako Ojciec nauczyłem was stawiać pierwsze 
kroki w wypełnianiu waszego zadania. Jesteście u podnóża góry doskonałości i stamtąd się wznosicie. 
Mój Duch jest na szczycie i czeka na twój powrót. Ludzkość będzie podążać twoimi śladami. Do nich 
kieruję Moje wezwanie, mówię do ojca rodziny, który jest mianowany Moim Wikariuszem i ma za 
zadanie prowadzić powierzone mu dusze; mówię także do tego, który jest władcą, aby każdy działał 
według Moich Praw i wypełnił swoje zadanie, pokonując próby tego czasu. 
47 Od początku czasów ustanowiłem dom, składający się z mężczyzny i kobiety, i wylałem na niego 
mądrość i miłość. Na obu nałożyłem krzyż i doskonałe przeznaczenie. Fundamentem tego domu jest 
miłość i wzajemne zrozumienie. Przywództwo należy do mężczyzny, szacunek i posłuszeństwo do 
kobiety. W obu umieściłem cenne dary, aby się doskonalili. I nie jest Moją wolą, aby ta błogosławiona 
instytucja była źle oceniana lub profanowana. Pomimo burz, które szaleją i zagrażają wszędzie - 
bądźcie czujni i brońcie tych zasad. Zbuduj przyszłość ludzkości na solidnych fundamentach. Ja, który 
jestem obecny w waszych działaniach, będę wam błogosławił i pomnażał wasze nasienie. 
48 Jeśli dusza wasza nie jest zdolna do pojmowania wielkich idei lub natchnień, módlcie się, 
przygotujcie się, a Ja was oświecę. 
49 Wszystkie rozkazy, które wam wydaję, mają wielką wagę i odpowiedzialność. Podczas gdy jednym 
powierzam opiekę nad dziećmi, innych czynię duchowymi przywódcami wielkiej liczby ludzi lub 
władcami licznego narodu. Błogosławiony ten, kto wznosi się ponad to, co ziemskie, aby szukać u 
Mnie siły i światła, bo będzie w jedności ze Mną, a Ja będę go wspierał podczas wypełniania jego misji 
we wszystkich jego próbach. 
50 Poczuj Moje ciepło jako Ojca, usłysz Mnie i zrozum Mnie. ci, którzy słyszą Mnie po raz pierwszy, 
nie myślcie, że ten człowiek, przez którego przekazuję wam Moje Słowo, chce, abyście uwierzyli, że 
jest Panem, Mistrzem. Nie, twoje oczy mnie nie widzą, ale twój duch mnie przyjmuje, a w twoim 
sercu czujesz moją obecność. Mówię do ciebie z nieskończoności i to słodkie echo Mojego Głosu 
słyszysz przez te usta przygotowane przeze Mnie, abyś mogła usłyszeć Moje święte Słowo. 
51 Bo po co jest ta manifestacja? w innym czasie obiecałem, że przyjdę do ciebie ponownie. 
Zapowiedziałem, że Moje przyjście będzie wtedy, gdy rozpętane zostaną wojny, gdy zepsucie ludzi 
osiągnie swój szczyt i gdy na ziemi rozprzestrzenią się plagi. Ponadto dałem do zrozumienia, że Moje 
przyjście będzie w duchu. Czas Mojego powrotu już nadszedł, czas Mojej obecności wśród was jest 
ten, w którym wojny wstrząsają całą ziemią, domy są niszczone, cnoty deptane, a Prawo fałszowane. 
Dlatego, gdy wielu uświadamia sobie to wszystko, zadają sobie pytanie: "Kiedy przyjdzie Chrystus, 
nasz Zbawiciel?". Nie wiedzą, że Ja już jestem na świecie, przygotowując ziarno, które przyniesie im 
światło i pokój. Ledwie rozpocząłem wypełnianie Mojej obietnicy. 
52 Na nowo przyszedłem do pokornych, ubogich i niewierzących, którzy jednak łakną i pragną 
sprawiedliwości, miłości i prawdy. A kiedy ten prosty i nieznany lud zrozumiał, że ktoś skierował na 
niego swoje oczy i że tym kimś był jego Pan, wyruszył - wiedziony bardzo wielką wewnętrzną siłą - na 
poszukiwanie Mojego Słowa. Przyszło smutne, zmęczone i chore - w Mojej Obecności znalazło balsam 
na wszystkie swoje dolegliwości. Przyszło skruszone ze względu na swoje grzechy, swoje skazy i swoje 
wady, ale kiedy poczuło pieszczotę, jaką daje Moje przebaczenie, zrodziło się w nim mocne 
postanowienie odnowy, poprawy. Czuła, że jej duchowi brakuje uczynków godnych jej Ojca i 
otrzymała instrukcje, aby mogła czynić wielkie dzieła i cuda. 



53 Życie ludzkie i życie duchowe były tajemnicami, których ich mała wiedza nie mogła zgłębić. Gdy 
mnie tu słuchało, poznało prawdę o wszystkim, co zostało stworzone. Jeśli w tamtych czasach naród 
izraelski oczekiwał przyjścia Mesjasza jako potężnego króla, wojowniczego i silnego na ziemi, który 
przywróci im wolność, da im broń, aby pokonać i upokorzyć ich ciemiężycieli, a potem obsypie ich 
ziemskimi dobrami, aby uczynić ich największymi i najpotężniejszymi ludźmi na ziemi - w tamtych 
czasach ten lud nie przyszedł, abym uczynił go bogatym na świecie, ani abym uczynił go wielkim i 
panem nad innymi. Ci tutaj przyszli do mnie, aby znaleźć prawdę, zbawienie i pokój. Dobra 
materialne przyznałem im podobnie, ale zostało to uczynione jako dodatek. 
54 Chleb ubogich w tym czasie, choć tak gorzki, nie jest tak bardzo podobny do tego, który jedzą 
mocarze, wielcy panowie, królowie. 
55 Ludzie, powróćcie do Mnie, zacznijcie się modlić tak, jak was nauczyłem, abyście mogli odczuć 
pokój Mojego przyjścia. Módlcie się duchowo przede mną i poczujcie frazy, których was nauczyłem, a 
które brzmią: "Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje". Przyjdź królestwo Twoje". Ileż 
to razy wypowiadaliście te słowa, które są błagalną prośbą o Moje przyjście, nie rozumiejąc, co 
mówią, co oznaczają, a więc nie czując ich. Chrystus nauczył cię modlić się, podnosząc swoje myśli do 
Ojca Niebieskiego, bez obrazu lub jakiejkolwiek formy kultu wstawiając się między Ojca i dziecko. Od 
kiedy zapomniałeś o tych instrukcjach? 
56 O mój nowy ludu Izraelu! Powierzam wam tę pracę, jak gdyby była drzewem. Dziś jest delikatny, 
jutro będzie potężny. Przeznaczona jest do dawania cienia i owoców zmęczonemu i choremu 
pielgrzymowi. Lecz jeśli wy, którzy przybywacie z prowincji i okręgów, z gór i wiosek, pragnąc jego 
owoców, nie będziecie się nim opiekować, to drzewo to uschnie, jego owoce opadną i nie da już 
cienia. Przyjdzie dzień, kiedy do niego wrócicie, bo poczujecie głód i znużenie życiem, ale kiedy 
przyjdziecie na miejsce, gdzie było to drzewo, nie znajdziecie już po nim śladu, bo nie wiedzieliście, 
jak o nie dbać, bo zadowoliliście się jedzeniem jego owoców, aż zaspokoiliście głód, a potem 
odwróciliście się od niego. To drzewo rośnie w sercu Moich dzieci. Jego owocami są miłość i 
miłosierdzie, wasza ufność i wdzięczność będą najlepszym podlewaniem, jakie możecie dać waszemu 
drzewu, aby żyło, rosło i przynosiło owoce. 
57 Oto więc jestem pośród tej pokory, dlatego nie zwróciłem się do wielkich tego świata, bo oni 
próbowaliby mnie zadowolić, ofiarowując mi skarby ziemi. Pamiętaj, że Jezus nie miał nawet chaty na 
świecie, aby urodzić się w tym czasie. Była to prosta grota, która dawała Mu schronienie, a słoma 
służyła Mu za łóżko. "Królestwo moje nie jest z tego świata" - powiedziałem ci później i udowodniłem 
ci to od Mojego narodzenia. zwykły efod okrywał Moje Ciało, które wiele razy było zwilżane łzami 
grzeszników, tych, którzy wiele cierpieli, a wiara tych, którzy się go dotykali, czyniła na nich 
prawdziwe cuda; Ja jestem tym, który ma moc sprawić, by cierpieli; Ja jestem tym, który ma moc 
sprawić, by cierpieli 
58 Dziś, gdy przychodzę do was w Duchu Świętym, mówię wam, że płaszcz, który Mnie okrywa i 
którym was okrywam, jest płaszczem samej Mojej Miłości. przyjdźcie do mnie i osuszcie wasze łzy na 
tym błogosławionym płaszczu, bo nowy cud zajaśnieje na waszej wierze, cud waszego zbawienia. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 133  
 
1 Bądźcie przyjęci, Moi umiłowani, którzy gromadzicie się, aby słuchać Mojego Słowa. oto Mistrz 
ludzkości Teraz Ja daję znać o sobie przez tych głosicieli, tak jak w innym czasie przemawiałem do 
narodów przez usta proroków. 
2 Czy znajdziesz wśród ludzi coś większego niż to, co objawił ci twój Bóg? - nie; dlaczego więc 
chodzicie drogami zwodniczymi, skoro ja wyznaczyłem wam drogę prostą? Tylko ja mogę ujawnić 
wam to, co było dla was tajemnicą. Kto inny może pośredniczyć w radach Bożych? Tylko Moje Boskie 
Światło mogło wam objawić, że wasze obecne życie zostało wam dane po to, żebyście odpokutowali 
za przeszłe przewinienia, których wasze serce nie zna. tym gorzkim kielichem pokutujesz za winy, aby 
oczyścić swoją duszę i osiągnąć ewolucję w górę. 
3 Nie zapominajcie, że wasze istnienie nie jest ograniczone do waszego materialnego ciała. Dlatego, 
gdy przestaje żyć, twoja dusza nie umiera. Czy zapomnieliście, że dusza jest nasieniem wieczności? 
4 Ani mnie ograniczać w podobieństwo Jezusa. Jeśli chcecie Mnie wspominać lub zastanawiać się nad 
Moim pojawieniem się jako człowieka, czyńcie to wspominając Moje nauki, Moje dzieła. Zrozum mnie 
jako nieskończonego; uznaj pierwszy dowód miłości, jaki ci dałem, gdy się do ciebie upodobniłem, 
abyś potem przez praktykę cnót upodobnił się do Mojej Boskości, naśladując Mój przykład. Mówię do 
was w ten sposób tylko dlatego, że już jesteście w stanie Mnie zrozumieć; jestem cały duchem, ale w 
Moim podobieństwie będziecie mogli Mnie zrozumieć; jestem cały duchem, ale w Moim 
podobieństwie będziecie mogli Mnie zrozumieć 
5 Cały jestem duchem, ale we wszystkich Moich dziełach jestem obecny. jeśli będziesz mnie szukał 
we wszystkim, co cię otacza na ziemi - w powietrzu, w przestrzeni, w świetle - zobaczysz mnie tam; 
jeśli będziesz mnie szukał w świetle, zobaczysz mnie w powietrzu; jeśli będziesz mnie szukał w 
świetle, zobaczysz mnie tam Jeśli będziecie szukać Mojej obecności w najbardziej nieznaczącym 
stworzeniu - w liściu drzewa poruszanym przez wiatr lub w zapachu kwiatu - znajdziecie Mnie tam, 
odkryjecie tam ślad miłości, którą Stwórca pieczętuje wszystkie swoje dzieła. Wiele cudownych rzeczy 
zostało odkrytych i stworzonych przez waszą naukę, ale człowiek nie stworzył wszystkiego sam, bo 
umieściłem w nim podstawowe pojęcia życia. Fundament wszystkiego jest w Mojej Ojcowskiej 
miłości. Duch, za pośrednictwem ludzkiego umysłu, jest zwierciadłem, które odbija światło i moc 
Boskości. Im bardziej wzniesiony duch i bardziej rozwinięty umysł, tym większe objawienia będzie on 
odzwierciedlał. Jeśli wasza nauka dała wam dzisiaj bardzo gorzkie owoce, to dlatego, że skierowaliście 
to światło tylko na drogę Wolnej Woli (lub samowoli). 
6 Czyż nie mówiłem wam, że jesteście zbłąkanymi owcami? to jest powód, dla którego za tobą 
podążam, aby sprowadzić cię z powrotem jeśli powrócicie do Mojej przeszkody na prawdziwej 
drodze, harmonia między wami a Ojcem sprawi, że dacie ludzkości prawdziwe owoce życia; dlaczego 
zawsze macie szukać owoców życia? Dlaczego masz zawsze chodzić po krzywych ścieżkach, chociaż 
głos twojego wewnętrznego sędziego nigdy nie męczy się, by do ciebie przemówić? dlaczego nie 
miałbyś przyjąć dobroci, skoro twoja dusza - zawsze, ilekroć czynisz dobry uczynek - jest zalana 
radością? 
7 Ludzkości, nigdy nie chciałem, abyście byli zgubieni. niesprawiedliwe jest to, że masz takie 
wyobrażenie o Mnie, że myślisz, iż stworzyłem istoty, które nieuchronnie muszą się zgubić, że 
przeznaczyłem ten los dzieciom Bożym Zrozumcie, że wasze przeznaczenie jest inne - jest nim życie 
wieczne - i to nie tylko nieliczni, ale wszyscy, bo wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Kiedy zstąpiłem na 
świat i stałem się człowiekiem, to po to, aby na przykładzie tej ofiary ukazać wam wypełnienie misji 
zleconej przez Moją Boskość. Mówię wam, że ta Krew została przelana, aby wyznaczyć drogę do 
przywrócenia wszystkich Moich dzieci i że jeśli któreś nie otrzymałoby tego dobrodziejstwa, tylko dla 
tego jednego stałbym się ponownie człowiekiem i oddałbym Moją Krew, aby je ocalić; oddałbym 
Moją Krew za tego jednego, tylko dla tego jednego stałbym się ponownie człowiekiem i oddałbym 
Moją Krew, aby je ocalić. 
8 Nie ma sprawiedliwości tak doskonałej jak Moja. jeśli dziś narzekasz, że niewinni są potępieni, a z 
drugiej strony są winni, których sprawiedliwość świata nie ukarała, nie przejmuj się tym, ale nie 
osądzaj ich. Pamiętaj, że wszystko ma swoją granicę, że nic nie pozostaje przede mną ukryte, a 



ponadto, że wszystko ma swój kres na ziemi. Idźcie naprzód, dzieci Moje, nie zatrzymujcie się, ale 
idźcie drogą, którą Moje Prawo wam wyznaczyło. Powiedzcie mi, że mnie miłujecie, ale nie słowami, 
lecz czynami, uczynkami miłości bliźniego. Nie budujcie mi materialnych ołtarzy, aby mnie czcić. ale 
jeśli potrzebujesz ołtarza, który cię natchnie, kontempluj tę cudowną naturę, która cię otacza i kochaj 
Mnie w niej; w ten sposób przyjdziesz do Mnie; Ja przyjdę do ciebie i przyjdę do ciebie 
9 Umiłowani uczniowie, ilekroć zbliżycie się do Mnie, przygotowani na duszy i ciele, otrzymacie Moją 
Siłę i Moją Pociechę, smutek wasz odejdzie i będziecie się cieszyć mlekiem i miodem Złóżcie ze Mną 
wszystko, co obciąża wasze serce, a Ja zadecyduję w waszym życiu, jak jest Moją Wolą. Chcę, abyście 
wszyscy walczyli, aby nikt się nie ociągał, abyście byli pilni i pracowali z oddaniem i posłuszeństwem, 
ponieważ teraz jest czas spełnienia i zadośćuczynienia, a wasze narzędzia zyskają blask dopiero po 
trudach pracy. 
10 Ludzkość czeka na Moich nowych uczniów, ale jeśli wy, którzy jesteście Moimi robotnikami, 
porzucicie ziarno i narzędzia pracy z obawy przed opinią świata, to co stanie się z tą ludzkością? Czy 
nie czujecie odpowiedzialności za swoją misję? Sumienie nigdy cię nie oszukuje i zawsze powie ci, czy 
spełniłeś swój obowiązek. ten niepokój, którego doświadczasz, jest znakiem, że nie przestrzegasz 
Moich przykazań; dałem ci dar Ducha Świętego; dałem ci dar Ducha Świętego; dałem ci dar Ducha 
Świętego; dałem ci dar Ducha Świętego 
11 Dałem wam dar pokoju, a wy nie zasialiście go w sercach waszych bliźnich. Nie wywarliście 
żadnego wpływu swoimi myślami i modlitwami, aby złagodzić ból narodów w stanie wojny. Nie 
bądźcie jak ślepcy prowadzący innych ślepców; pamiętajcie, że powiedziałem wam, iż jesteście 
światłem świata. Wasza misja nie będzie trudna, jeśli macie miłość do tej Sprawy. Jeśli okażecie mi 
dobre intencje, będę wam pomagał. Nie będzie konieczne, abyś szedł w poszukiwaniu chorych, ale 
będziesz poszukiwany. Przyniosę je wam, i w ten sposób będziecie mogli wypełnić to błogosławione 
zadanie pocieszania. Ci, którzy do was przyjdą, będą przeze Mnie przygotowani, abyście nie spotkali 
twardych serc i nie mówili do Mnie: "Jakże ciężkie jest zadanie, które Mi dałeś, Ojcze, i jakże ciężkie 
są pola, na których pracuję". Wszystko zarządziłem, abyście pracowali z miłością i doskonalili się. 
12 Wybrałem was, aby powierzyć wam to zadanie, ponieważ Mnie kochacie i okazaliście Mi swoją 
pokorę i poddanie. ale nie chcę, abyście po tym, jak użyłem was jako pośredników do wylania Mojego 
Miłosierdzia na potrzebujących, czuli się wyżsi od waszych bliźnich i zaparli się Mnie 
13 Aby podnieść swoją duszę, musisz wyrzec się zbytecznych przyjemności tego świata. Moja droga 
jest wąska i trzeba czuwać i modlić się. Lecz jeśli mnie miłujecie w prawdzie, nie będzie dla was ofiarą 
oddzielić się od tych ludzkich nędz. Uczyniłem twój krzyż światłem i oświeciłem tych, którzy cię 
otaczają, aby nie byli przeszkodą na twojej drodze. 
14 Jutro będzie wojna doktryn i idei. Wielu waszych współtowarzyszy, zmęczonych fałszywymi 
obietnicami, przyjdzie do was w poszukiwaniu prawdy, a jeśli nie jesteście wtedy przygotowani, 
obecność tych ludzi was zastraszy. 
15 Walczcie o zbawienie ludzi i wykorzystajcie ten czas, gdyż zbliża się już rok 1950, a wtedy nie będę 
już mówił przez głosicieli Wielu z was będzie mi służyć przed tym rokiem, a inni po nim. Po tym roku 
wy, którzy przekazaliście Moje słowo, nie będziecie już wpadać w zachwyt, a wy, którzy w obecnym 
czasie daliście się poznać "światu duchowemu" (duchom opiekuńczym), będziecie posłuszni jego 
podszeptom i w każdej chwili będziecie czuć się chronieni. Będę ze wszystkimi Moimi dziećmi, abyście 
mogli nadal głosić ludziom Moją naukę. W tym czasie wasi wrogowie będą starali się was zniszczyć i 
stworzyć przeszkody dla rozwoju Mojego Dzieła. Jeśli się z tym nie zgodzisz, będziesz czuł się 
osłabiony. lecz wielu z tych prześladowców, gdy pozna znaczenie Mojej Nauki, uzna Mnie, nawróci się 
i przyniesie Moje Nauki do innych narodów i krajów; chcę, abyście zobaczyli to Światło, to Światło, to 
Światło, to Światło... 
16 Chcę, abyś zaniosła to światło wszystkim Moim dzieciom, tym małym i tym potężnym, abyś 
zatroszczyła się o ich dusze, które jęczą, i wskazała im drogę, i abyś ty, która nie byłaś wykształcona, 
umiała odczytać Moją wolę przed światem. 
17 Każdy jest na miejscu, które mu wyznaczyłem. nie bluźnijcie tym, których postawiłem przed wami 
jako Moich rzeczników, jako odpowiedzialnych za tłumy; raczej wspomagajcie ich waszymi dobrymi 
myślami jeśli wybrałem ich, aby powierzyć im ważną misję, módlcie się za nich, aby mogli wypełnić 
swoje trudne zadanie 



18 Wy, którzy doznaliście prób, które skruszyły wasze serca, możecie teraz zrozumieć tego, kto cierpi, 
i przeniknąć do tajemnej komnaty, jaką jest serce człowieka, i odkryć smutek lub zło, które go dotyka, 
aby go pocieszyć. 
19 Zrozumcie Mnie, ludzie, i pamiętajcie: jeśli uczyniłem Moje Słowo słyszalnym materialnie, to tylko 
dlatego, że was kocham i chcę, abyście poznali Moje pragnienie, abyście się wzajemnie miłowali. 
20 Złącz ręce jako dowód przyjaźni, ale rób to ze szczerością. Jak będziecie braćmi i siostrami, jeśli nie 
zrozumieliście, jak być przyjaciółmi? 
21 Jeśli chcecie, aby Ojciec zamieszkał wśród was, musicie nauczyć się żyć jak bracia i siostry. Jeśli 
zrobisz ten krok na drodze braterstwa, twoim zwycięstwem będzie w nagrodę zjednoczenie ducha z 
duchem. Udzieliłem wam wielu darów ducha i oznajmiam wam: Gdy będziecie zjednoczeni w woli i w 
myśli, dam wam możliwość połączenia się poprzez natchnienie z waszymi braćmi i siostrami, którzy 
żyją poza waszym światem. 
22 Moje Dzieło jest ze światła, Moja Prawda jest jasna, dlatego mówię wam, że nikt nie może chodzić 
w ciemności i twierdzić, że Ja tam jestem. 
23 W owym czasie, gdy żyłem wśród was jako człowiek, często zdarzało się, że w nocy, gdy wszyscy 
odpoczywali, ludzie szukali mnie i przychodzili do mnie potajemnie, bojąc się, że zostaną odkryci. 
szukali Mnie, bo mieli wyrzuty sumienia, że krzyczeli przeciwko Mnie i obrażali Mnie, gdy 
przemawiałem do tłumów, a ich wyrzuty sumienia były silniejsze, gdy zobaczyli, że Moje Słowo 
pozostawiło w ich sercach dar Pokoju i Światła, a Ja wlałem w ich ciała Mój Balsam Uzdrowienia; 
znaleźli Mnie z pochylonymi głowami i zamkniętymi oczami, znaleźli Mnie z zamkniętymi oczami, 
znaleźli Mnie z zamkniętymi oczami 
24 Z pochylonymi głowami znaleźli się przy Mnie i rzekli do Mnie: "Mistrzu, przebacz nam, 
zrozumieliśmy, że w Twoim Słowie jest prawda". - Odpowiedziałem im: "Skoro odkryliście, że mówię 
tylko Prawdę - dlaczego się ukrywacie? Czy nie wychodzicie na zewnątrz, aby przyjąć promienie 
słońca, kiedy się pojawia, i kiedy się tego wstydziliście?" 
25 Kto miłuje prawdę, nigdy jej nie ukrywa, ani jej nie zaprzecza, ani się jej nie wstydzi. 
26 Mówię wam to, bo widzę, że wielu przychodzi potajemnie, aby Mnie słuchać, ale kłamią o tym, 
gdzie poszli, i ukrywają to, co słyszeli, a czasem nawet zaprzeczają, że byli ze Mną. Czego się 
wstydzisz? 
27 Konieczne jest, abyście nauczyli się mówić o Moim Dziele i Moim Słowie w taki sposób, abyście nie 
dawali powodu ludziom do wyśmiewania się z was lub wytykania was. Musicie też być szczerzy, 
abyście dając o mnie świadectwo, czynili to słowami, które wyrażają, że pochodzą z serca. To jest 
ziarno, które zawsze kiełkuje, ponieważ ma w sobie prawdę, która dotyka serca i dociera do duszy. 
28 Moje Boskie orędzie, gdy je w was umieszczam, musi się przekształcić w orędzie braterskie. lecz 
aby mogła ona zachwycić i poruszyć materialistyczne i sceptyczne serca dzisiejszych ludzi, musi być 
przesiąknięta Prawdą, którą wam objawiłem; jeśli cokolwiek ukryjecie lub zataicie, to właśnie Prawda 
dotknie waszej duszy; jeśli cokolwiek ukryjecie lub zataicie, to właśnie Prawda dotknie waszej duszy 
Jeżeli cokolwiek ukryjecie lub zatuszujecie, nie dacie pełnego świadectwa o tym, czym było Moje 
objawienie w Trzeciej Erze, i w rezultacie nie uwierzą wam. 
29 Udowodniłem wam, że bandaż ciemności może być zdjęty z ignoranta lub oślepionego bez szkody 
dla niego, bez obrażania go, znieważania go lub ranienia go, i dlatego chcę, abyście uczynili to samo. 
Udowodniłem to na sobie, że miłość, przebaczenie, cierpliwość i wyrozumiałość mają większą moc niż 
surowość, potępienie czy użycie siły. 
30 Zachowajcie tę naukę, uczniowie, i nie zapominajcie, że jeśli chcecie słusznie nazywać się braćmi 
waszych bliźnich, musicie posiadać wiele dobroci i cnót, aby to samo mogło spływać na nich. Obiecuję 
wam, że kiedy światło braterstwa zabłyśnie na ziemi, sprawię, że Moja Obecność będzie odczuwalna 
w potężny sposób. 
31 Duch tego, kto wie, jak się przygotować, wpada w zachwyt, kontemplując duchowe nauki 
inspirowane Słowem Mistrza. Gleba twojego serca nie była jałowa, a wkrótce pszenica wyda owoc. 
32 Moje Światło rozdarło gęstą ciemność waszej niewiedzy, wasze serce zostało pobudzone do 
kochania Mnie, a wasz umysł rozjaśnił się, aby zrozumieć Moje Objawienie. to światło sprawiło, że 
ujrzałeś chwałę życia, doskonałości stworzenia, cuda natury i Mądrość, z którą każdy los został 
przepowiedziany. 



33 Czasami mówicie do Mnie: "Mistrzu, łatwo jest nauczyć się Twojej lekcji, ale trudno wprowadzić ją 
w życie". - W związku z tym Mistrz zachęca was, a swoją miłością wzbudza w was zaufanie. Następnie 
On wystawia cię na próbę w twoim codziennym życiu, w sferze twojej zdolności do radzenia sobie. I 
tak, niezauważony, zaczynasz praktykować nauki Mistrza. Zrozumienie, wiara i miłość to wszystko, 
czego potrzebujesz, aby kroczyć tą ścieżką. 
34 Pamiętaj: Gdy weszliście w Moją Obecność i zanim zażądałem od was, byście natychmiast 
przystąpili do wypełniania jakiegokolwiek zadania, pozwoliłem wam słuchać Mnie, byście mogli 
nasycić się Moim Słowem, które jest Mądrością i Mocą, Balsamem i Pokojem. Pozwalam ci szukać 
najpierw Mojej Prawdy, aż ją znajdziesz, pozwalam ci badać Moje Dzieło i wnikać w nie ile chcesz; tak 
jak powiedziałem Tomaszowi, aby włożył palce w ranę przy Moim boku, aby uwierzył. tylko w ten 
sposób będziecie w stanie wytrwać w walce, która was czeka. 
35 Kazałem wam słuchać Mojego Słowa niezliczoną ilość razy, a na Moich lekcjach sprawiłem, że 
poczuliście się uczniami. Moja Boskość przejawiła się i pozwoliłem Mojemu "Duchowemu światu" dać 
dowód swojej obecności poprzez dokonywanie cudów wśród was. 
36 Gdy zrozumiecie i zobaczycie słusznie wszystko to, co wam dałem, przekonacie się sami, że nie 
będziecie już łaknąć ani pragnąć dowodów i cudów. 
37 Widzieliście cuda, które dokonały się w was samych lub w waszych braciach i siostrach, i to one 
rozpaliły płomień waszej wiary i zbudowały w waszych sercach ołtarz miłości. 
38 Wszystko, co macie, abyście mogli praktykować Moją naukę z czystością i wzniosłością, którą teraz 
rozumiecie. 
39 Dziś ciągle zadajecie mi pytania; jutro będziecie tymi, którzy odpowiadają na pytania, jakie zadają 
wam wasi bliźni. 
40 Trudne i piękne jest zadanie, które wam powierzam. Jest to krzyż miłości, pod którym się 
załamiesz, a który potem podniesie cię swoją siłą. 
41 Kto może przejść przez to życie bez dźwigania krzyża? A kto jest tym, który ją niesie i nie załamuje 
się, czasem wyczerpany jej ciężarem? 
42 Nie zapominajcie, że Ja, wasz Mesjasz, wasz Odkupiciel, też miałem swój krzyż na ziemi i wiele razy 
musiałem się załamywać pod jego ciężarem. lecz zaprawdę powiadam wam: ciało może być zgięte i 
załamać się pod ciężarem bólu, wyczerpania i agonii, lecz duch nie będzie pokonany, gdyż po każdym 
upadku wznosi się wyżej, w każdym lamencie błogosławi swoje przeznaczenie, a nawet w śmierci 
wznosi się do światła prawdziwego życia; zaprawdę powiadam wam: ciało będzie zgięte i załamie się 
pod ciężarem bólu, wyczerpania i agonii, lecz duch nie będzie pokonany, gdyż po każdym upadku 
wznosi się wyżej, w każdym lamencie błogosławi swoje przeznaczenie, a nawet w śmierci wznosi się 
do światła prawdziwego życia 
43 Chrystus nie wzgardził wziąć swój krzyż. Niosąc ją na swoich ramionach aż na Kalwarię i 
wydychając na niej swoje życie, dał wam najwspanialszy przykład pokory, a potem znalazł się po 
prawicy Ojca. 
44 Ten Krzyż był piórem, którym wypisałem Mękę Moją w sercach ludzkich. 
45 O ludzie, któremu powierzyłem misję bycia światłem i zbawieniem dla ludzkości. Jesteście 
uczniami Trzech Czasów, który teraz, w Trzecim, stanie się Mistrzem. 
46 Dziś jesteście zjednoczeni, tworząc zgromadzenia, rzesze i grupy; jutro wyruszycie różnymi 
drogami, aby dawać świadectwo i nauczać Mojej nauki. Jednak duchowo nie będziecie oddaleni od 
siebie. 
47 Choćby dzieliły was morza i rozległe krainy, wasze serca będą biły blisko siebie, zjednoczone 
ideałem wypełnienia waszej misji. 
48 Zjednoczenie tego ludu nastąpi po 1950 roku, a radość Ojca będzie bardzo wielka, gdy zobaczy 
zapłodnienie ziarna, które wyhodował swoim słowem, które było jak żyzna rosa i które lud otrzymał 
od 1866 do 1950 roku. 
49 Zbliża się już czas, ludu, kiedy u stóp nowej góry Synaj będziesz musiał ofiarować twemu Ojcu 
Jehowie pierwsze owoce twego posłannictwa. 
50 Chcę, abyście w tej błogosławionej godzinie przedstawili Ojcu tę jedność, którą utraciliście w 
przeszłości, a o którą tak bardzo was proszę w teraźniejszości. Nie przychodźcie do Niego z 
fanatyzmem lub bałwochwalstwa w swoich sercach i owoce oszustwa w swoich rękach. 



51 Jak mógłby ten, kto czci bożki odkryć swój błąd, kiedy przychodzi na ciebie, tak jak ty również 
bałwochwalstwo podobne przedmioty? 
52 Moja troskliwa miłość czyni wszystkie pola płodnymi, aby padło na nie ziarno uduchowienia. 
53 Nie bójcie się swego przeznaczenia, ludzie. W tym waszym zadaniu misyjnym nie ma żadnej 
niewoli, ani ta "przeszkoda" (wspólnota duchowa) nie jest więzieniem, ani zadania, które wam 
powierzyłem, nie są łańcuchami. 
54 Błogosławieni, którzy wierząc i mając dobrą wolę, szukają schronienia w tej arce, albowiem będą 
wybawieni od pokus tego czasu, będą mocni, bo w bólu będą mieli uzdrawiający balsam, w nędzy 
będą mieli skarb tego dzieła, a gdy ścigać ich będzie niewdzięczność i oszczerstwo, będą mieli 
pociechę z Mojego słowa miłości. 
55 Nie wymagam od was nadludzkich poświęceń. Nie prosiłem męża, aby przestał być mężczyzną, 
aby mnie naśladował, ani nie prosiłem żony, aby przestała nim być, aby wykonać duchowe zadanie. 
Nie oddzieliłem męża od jego towarzyszki, ani nie oddaliłem jej od męża, aby mogła Mi służyć, ani nie 
powiedziałem rodzicom, aby porzucili swoje dzieci lub porzucili swoją pracę, aby pójść za Mną. 
56 Dałem im do zrozumienia, zarówno wtedy, gdy uczyniłem ich robotnikami w tej winnicy, że aby 
być Moimi sługami, nie mogą przestać być ludźmi i że dlatego muszą zrozumieć, aby oddać Bogu to, 
co jest Boże, a światu to, co jest ich. 
57 Mówię wam tylko, abyście nie przegapili żadnej z okazji, które stawiam na waszej drodze życia, 
abyście wypełnili misję miłości, której was nauczyłem. 
58 Przekonacie się, że wasze duchowe i materialne obowiązki są powiązane i często będziecie 
wypełniać oba prawa w tym samym czasie. 
59 Siedem duchowych etapów, które twoja dusza będzie musiała przebyć, aby osiągnąć doskonałość. 
Dziś, żyjąc na Ziemi, nie wiecie, na którym stopniu drabiny rozwoju jesteście. 
Choć znam odpowiedź na to pytanie twojego ducha, nie mogę ci jej na razie zdradzić. 
61 Pracuj z wielkim zapałem, aby - gdy nadejdzie śmierć i zamkniesz oczy swego ciała na to życie - 
twoja dusza czuła się uniesiona, aż dotrze do domu, który osiągnęła dzięki swym zasługom. 
62 Uczniowie tego Dzieła doświadczą, w chwili śmierci cielesnej, jak łatwo zrywają się więzy łączące 
duszę z ciałem. Nie będzie w nim bólu, bo musi opuścić ziemskie wygody. Jego dusza nie będzie 
błąkać się jak cień wśród ludzi, pukając od drzwi do drzwi, od serca do serca w poszukiwaniu światła, 
miłości i pokoju. 
63 Patrzcie i módlcie się, zobaczcie, jak tam w innych narodach wojna sieje spustoszenie na swój 
sposób, podczas gdy wśród was Moje Słowo zstępuje pełne dobroci i pokoju. 
64 Módlcie się za świat, ludzie. 
65 Wy, mężczyźni, kiedy wracacie do swoich domów spiesznym krokiem, bo chcecie objąć w 
ramionach swoją małżonkę lub zobaczyć siebie w oczach swoich dzieci, i macie radość w swoich 
sercach, bo chcecie dać owoce pracy swoim bliskim - módlcie się za tych mężczyzn, którzy są na 
polach śmierci i nie będą mogli wrócić, by szukać swoich domów, bo zostały one zrównane z ziemią. 
66 Gdy przeżywacie coś radosnego, nie zapominajcie, że w tej samej godzinie jest wielu, którzy 
płaczą. 
67 Żony i matki, kiedy pochylacie swoje twarze, aby ucałować czoło dziecka drzemiącego słodko w 
kołysce, pamiętajcie o tych matkach, które były kiedyś jak skowronki, a teraz straciły swoje gniazdo, 
swojego partnera i swoje dzieci, ponieważ wojna, jak huragan, zniszczyła wszystko. 
68 Kiedy zamkniesz drzwi domu i poczujesz pocieszające ciepło domu i jego ochronę, pomyśl również 
o tych matkach, które szukają miejsca na ziemi, aby chronić swoje dzieci przed śmiercią. Pomyśl o 
małych dzieci, którzy wzywają swoich rodziców bez otrzymania odpowiedzi, a z tych, którzy jąkają się 
tylko jedno słowo: Chleb. 
69 Ale podczas gdy ludzie nadal niszczą się nawzajem, będziesz się modlić, a twoja modlitwa będzie 
jak anioł pokoju unosi się nad tymi narodami. 
70 Mówiłem do was jak Mistrz do ucznia i jak Ojciec do dziecka. Rozważaj Moje Słowo. 
71 Wspólnota, którą tworzycie razem z Moją Boskością, jest jak potężne drzewo, które zaprasza 
wędrowca do odpoczynku. Ja jestem korzeniem i pniem tego drzewa, a wy rozłożystymi gałęziami 
pełnymi liści. Odżywiam cię sokami, a ty otrzymujesz z nimi życie i siłę. Pomyśl, czy mógłbyś żyć w 
oderwaniu ode Mnie. - Mówicie mi czasem, że staliście się słabi, że cierpicie, bo czasy się zmieniły. 



Ale mówię wam, że czasy pozostały te same, zmieniło się tylko wasze serce, bo nie zrozumiało, jak 
żyć i wytrwać w miłości, w harmonii i w pokoju, i to jest przyczyną waszego smutku. 
72 Moje nauczanie odnawia wiarę waszego ducha, daje wam nowe siły i oświeca was. Moje Słowo 
jest krystalicznie czystą wodą, która gasi twoje pragnienie i wylewa się na ciebie niewyczerpanie. Daję 
wam "pszenicę" w obfitości, abyście mogli ją uprawiać w sercach waszych bliźnich. Pragnę, abyście 
jak Ja was miłowali, tak i wy miłowali się wzajemnie, a także siebie samych, gdyż powierzyłem wam 
nie tylko kierowanie i kierowanie pewną liczbą ludzi, ale pierwszym obowiązkiem, jaki macie wobec 
Mnie, jest czuwanie nad sobą. Musicie kochać siebie, wiedząc, że jesteście żywym obrazem waszego 
Stwórcy. 
73 Zniwo, które Mi ofiarujecie do dnia dzisiejszego, składa się z bólu i małej znajomości Mojego 
Prawa, ale nie dałem wam tego kielicha do picia. Powiedziałem wam: Jeżeli siejesz pszenicę, będziesz 
też żąć pszenicę. Ale musisz dbać o ziarno, które zasiewasz. Dziś jest czas żniwa i każdy będzie zbierał 
swoje żniwo. Po tym, ziemia będzie znowu czysta, a człowiek rozpocznie nowe życie, a ja będę bardzo 
blisko niego i natchnę jego serce. Będzie to Królestwo Pokoju, o którym wiele mówiłem wam, 
umiłowani uczniowie, i do którego obecnie przygotowuję wszystkie dusze. 
74 Chcę widzieć was zgromadzonych wokół Mojego Stołu jak małe dzieci, słuchających Mnie i 
karmiących się, obcujących ze Mną, a przyjmując Moje nauki, czyniących postanowienia, by je 
wypełniać; chcę, byście słuchali Moich nauk i szli za Moimi naukami; chcę, byście słuchali Moich nauk 
i szli za Moimi naukami; chcę, byście słuchali Moich nauk i szli za Moimi naukami Chcę, żebyście 
służyli swoim bliźnim. Poślę was do nich, gdy tylko miłość i miłosierdzie zakwitną w waszych sercach. 
Twoje życie powinno być jak czyste lustro tak, że twoje czyny mogą być odzwierciedlone w nim i 
możesz wiedzieć, czy zrobiłeś dobrze, czy nie. 
75 Rozwijanie się cnót Moich uczniów będzie zachętą dla tych, przez których Ja daję się poznać. 
Natchnienie będzie obfite, a Moja łaska i Moje cuda będą wylane na ludzi. Wasi duchowi bracia i 
siostry, dobrze usposobieni przez wasze wyposażenie, będą was wspomagać, czyniąc waszą drogę 
łatwą, a pracę przyjemną. Twój wpływ będzie sięgał poza twój dom, twój region lub twój naród i 
pomoże innym sercom. Dobroć ma moc, której jeszcze nie znasz. 
76 Dałem Moje Słowo przez pośrednictwo ludzi prostych i nieświadomych. Jednak wśród tych, którzy 
Mnie słuchają, są także uczeni, ci o wykształconych umysłach, którzy w pokorze tego Słowa umieli 
odkryć Moją Boską Istotę. Pracowałem dzień po dniu nad waszymi sercami, aby uczynić je otwartymi 
na Moje przejawy i Moja Miłość zwyciężyła. ze skały, którą mi ukazałeś w swoim sercu, uczyniłem 
świątynię, w której oddasz mi cześć miłości; uczyniłem cię świątynią, w której oddasz mi cześć miłości 
77 Powierzam ci Moje Dzieło; broń go, bo jest klejnotem o nieocenionej wartości. być strażnikami i 
czuwać nad tym, aby było ono szanowane i rozumiane. Nic nie sprawi, że cofniesz się na ścieżce. Idź 
zawsze do przodu. 
78 Ilekroć serce wasze spragnione jest miłości, wznoście się do Mnie. Kiedy cierpienie jest jak ciężkie 
brzemię, pamiętaj, że jest Ojciec, który cię kocha i jest gotów cię pocieszyć. Jeśli pomyślisz o mnie, 
poczujesz, że strach i smutek znikają. Powierzcie Mi swoich chorych, a Ja ich uzdrowię. 
79 Drzewo życia rozpostarło swoje gałęzie, aby dać wam odpoczynek i ochłodę, a jego owoce uczyniły 
wasze serca miłosiernymi. 
Pokój mój niech będzie z wami! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 134  
 
1 I przynieść pokój do serca z tym przesłaniem miłości, bo widziałem sanktuarium otwarte i wszedł do 
mieszkania w nim. 
2 Chrystus mówi do was, Mistrzu, i przypomina wam swoje dzieła na ziemi, abyście mogli się 
inspirować moim przykładem. 
3 Musicie korzystać z Mojej obecności wśród was, umiłowani, bo czas, który przeżywacie, jest ważny 
dla waszej duszy. 
4 Ta istota światła, która mieszka w tobie, wie, że jej praca nie jest skończona, zdaje sobie sprawę, że 
w poprzednich istnieniach nie wykorzystała czasu, który jej dano, ani możliwości, które miała, by 
uzyskać swój duchowy postęp. Dlatego wie, że dzisiaj musi podjąć wysiłek, aby w pełni zrealizować 
swoje zadanie i rozwinąć wszystkie swoje dary duchowe. 
5 Wolą Moją było, abyście przez tę pracę poznali wszystkie dary i zdolności waszego ducha. 
Przekazałem wam Moją Naukę o Miłości, dałem wam wystarczająco dużo czasu, abyście mogli 
rozwinąć wasze dary duchowe i oświetlić światłem Mojej Prawdy drogę tych, którzy chodzą w 
ciemności; dałem wam do zrozumienia, że to Ja jestem tym, który sprawi, że zrozumiecie Moją 
Prawdę. 
6 Dałem wam do zrozumienia, że jest to czas, kiedy Moi wybrani pojawią się jako prorocy, jasnowidze 
lub oświeceni, ogłaszając światu, że nadszedł Wiek Światła. Nieliczni będą tymi, którzy w tych 
zapowiedziach wyczują bliskość Mojego Królestwa, które przygotowuje się, by obsypać was 
objawieniami, darami łaski i Mądrości. 
7 Wielu będzie tak zdziwionych tym, co widzą, czują i doświadczają, że w końcu zapytają Mnie: 
"Panie, co to jest, co widzą Moje oczy, co się dzieje na świecie i jakie jest znaczenie tylu dziwnych 
manifestacji i znaków wśród ludzi?" 
8 Ale ci, którzy z powodu ich niewiary, dumy, lub callousness uczucia, nie są w stanie zobaczyć, 
poczuć, lub zobaczyć za pomocą intuicji światła wiedzy tego wieku, będzie wśród tych, którzy 
nazywają ciemność światło i oszustwo prawda. 
9 Czy nie sądzicie, że wy, którzy rozradowaliście się w świetle tego Słowa, które pokrzepiło wasze 
serca, wy, którzy jesteście powołani do wyjaśnienia przyczyny tego wszystkiego, do głoszenia Dobrej 
Nowiny i do niesienia Mojej nauki poprzez Księgę Moich Nauk wszystkim, którzy jej potrzebują? 
10 Dałem wam Prawo, Przewodnika, Drogę i Wiedzę o tym, co sprawiedliwe i co dozwolone, abyście 
się nigdy nie potknęli, abyście nie zwątpili w chwilach konfliktu i abyście nie splamili tego, co święte. 
Wiem, że we wszystkich miejscach na ziemi pojawią się mężczyźni i kobiety, którzy prorokują, którzy 
głoszą dziwne doktryny wszystkim tym, którzy żyją z dala od duchowości - mężczyźni, którzy leczą 
choroby zwane nieuleczalnymi i którzy głoszą uduchowienie jako jedyną doktrynę zdolną dać pokój 
światu. 
11 Manifestacje wielu z tych ludzi nie będą ani wyraźnie określone, ani głośniejsze, ponieważ 
brakowało im przewodnictwa Mistrza. Ale do tego czasu ten lud, który był Moimi uczniami, będzie 
głosił Moją nowinę na wszystkich drogach ziemi. 
12 Wielu będzie miało powód do zdziwienia się, że życie duchowe będzie przewodnikiem dla dzieł 
ludzkich; już od dłuższego czasu ludzie zamykają drzwi swoich serc na Moje poselstwo i na Moje 
natchnienia. W tym dobrowolnym wygnaniu człowiek słyszy tylko głos swojej Wolnej Woli, a jego 
droga życia jest oświetlona tylko słabym światłem jego materialnej wiedzy. Ale ten głos jest prawie 
zawsze długim lamentem, szlochaniem, lub złorzeczeniem, a swoje "światło" manifestuje poprzez 
swoją naukę, która zamiast prowadzić go w górę, pogrąża go jeszcze głębiej w jego smutku. 
13 Ci, którzy po wiekach snu powstają i głoszą Światło Nowej Ery, będą "umarłymi", którzy powstają 
do Duchowego Życia, będąc wcześniej sztywnymi dla prawdziwego Życia. Tam, gdzie jest miłość, 
mądrość i sprawiedliwość, gdzie jest natchnienie i panuje dobro, tam będzie istniało prawdziwe życie. 
Ale gdzie panuje grzech i rządzą wady, gdzie są spory, zła wola i samolubstwo gnieździ się, tam tylko 
śmierć, nędza i ciemność będzie znaleziona. 
14 Ilekroć człowiek popada w materializm, jego praca, zamiast być twórcza, jest destrukcyjna. 
Przypominają wtedy gromadę robaków gotowych do przeżuwania padliny, podczas gdy dzięki 



twórczej pracy mogą przypominać rój pszczół budujących w doskonałej harmonii swoje plastry 
miodu. Praca tych małych stworzeń polega na poszukiwaniu miodu, który później osłodzi 
podniebienie. Ale ty: kiedy w końcu odkryjesz prawdziwy smak życia, aby dać go sobie nawzajem? 
15 Ten smak tworzy Boska Miłość, pyszny nektar, który umieściłem w każdym sercu, a którego nie 
umieliście zrozumieć ani szukać i dlatego nie osładza on jeszcze waszego istnienia. 
16 Dziś Światło Ojca rozlewa się obficie na każdego ducha, aby budząc się z letargu, mógł rozważyć 
własne doświadczenie, które jest księgą bogatą w mądrość i światło, i w ten sposób uświadomić sobie 
Prawdę. 
17 Ludu, przygotuj się, zastanów się nad swoim zadaniem, oceń swoje obowiązki w tym czasie tak 
sprzyjającym przebudzeniu duchowemu i bądź gotowy do pracy w Mojej winnicy, bo Ja będę cię 
wspomagał w wypełnianiu twojej misji 
18 Słyszę wasze prośby, wasze skargi. Chcę, abyście nauczyli się rozmawiać z waszym Ojcem. 
19 Nie myślcie, że przyszedłem tylko do was: Zstąpiłem do wszystkich, bo lamenty tej ludzkości 
dotarły do wyżyn nieba, jako krzyk udręki, jako natchnienie światła. 
20 Przyjmując Moje Słowo w tej formie, pytacie Mnie wewnętrznie, czy przychodzę jako Ojciec, czy 
jako Sędzia; ale Ja wam mówię: Zanim jeszcze tego dnia usłyszeliście Moje pierwsze Słowo, wasze 
sumienie wskazało wam już wszystkie wasze przewinienia i wszystkie wasze dobre uczynki. Ale 
gdybym cię sądził moim słowem, dlaczego się boisz? Czy Mój sąd nie pochodzi z miłości, którą mam 
dla ciebie? 
21 Budzę was, tak że próby nie zaskoczy cię i burze i nawałnice tych czasów nie pozostawiają cię w 
ciemności. 
22 Z pewnością jest to czas próby, więc trzeba być silnym i przygotowanym, aby nie ulec. 
23 Życie na ziemi zawsze było pełne prób i zadośćuczynienia dla człowieka, ale nigdy ta droga nie była 
tak bolesna jak dziś, ani kielich nie był tak pełen goryczy. 
24 W tym czasie człowiek nie czeka do późnej starości, aby stawić czoła zmaganiom życiowym. Jak 
wiele stworzeń już w dzieciństwie zna rozczarowania, jarzmo, ciosy, przeszkody i porażki. Mogę wam 
powiedzieć jeszcze więcej: w tych czasach ból człowieka zaczyna się zanim się urodzi, to znaczy już w 
łonie matki. 
25 Wielkie jest zadośćuczynienie istot, które przychodzą na ziemię w tym czasie. 
26 Wszelki ból, jaki istnieje na świecie, jest dziełem ludzi. Czy jest większa doskonałość w Mojej 
sprawiedliwości, niż pozwolić, aby ci sami, którzy zasiali cierniem drogę życia (innych), przyszli teraz je 
zbierać? 
27 Nie wszyscy mają taki sam udział w poczuciu winy za chaos, przez który przechodzisz. Ale ci, którzy 
nie są sprawcami wojny, są odpowiedzialni za pokój. 
28 Bądźcie miłosierni dla siebie i dla waszych bliźnich. Aby to miłosierdzie stało się czynem, poznaj 
swoje dary przez studiowanie Mojego Słowa. Kto bowiem miłuje bliźniego swego, Mnie miłuje, bo 
bliźni jego jest dzieckiem Moim umiłowanym. 
29 Jesteście ludem, który przygotowuję do modlitwy, do głoszenia Mojego Słowa i do uzdrawiania. 
Życie, ze swoją nędzą, trudem i goryczą, jest jak pustynia, ale nie mieszkajcie w niej, bo wtedy nie 
zaznacie prawdziwego pokoju. 
30 Miejcie przed oczami przykład Izraela, do którego odnosi się historia, który musiał wędrować przez 
pustynię przez długi czas, aby wydostać się z niewoli i bałwochwalstwa Egiptu, a jednocześnie dotrzeć 
do ziemi pokoju i wolności. 
31 Dziś cały rodzaj ludzki jest jak ten lud wzięty do niewoli przez faraona. Narzuca się jej wyznania 
wiary, doktryny i prawa. Większość narodów jest niewolnikami innych, potężniejszych. Walka o życie 
jest ciężka, a praca wykonywana jest pod plagą głodu i upokorzenia. Gorzki jest chleb, który jedzą 
wszyscy ludzie. 
32 Wszystko to sprawia, że w sercach ludzkości coraz bardziej kształtuje się tęsknota za 
wyzwoleniem, za pokojem, aby osiągnąć lepsze życie. 
33 Ryk wojny, przelana krew ludzka, egoizm, żądza władzy i nienawiść, które owocują w tysiącach 
form, budzą ludzi z głębokiego letargu. A jeśli oni zjednoczą się w jednym ideale uduchowienia, tak 
jak lud izraelski zjednoczył się w Egipcie pod natchnieniem Mojżesza - jaka siła mogłaby powstrzymać 



te serca? Żaden, bo w tym pragnieniu będzie Moje światło, w tej walce będzie Moja moc, a w tym 
ideale będą obecne Moje Boskie obietnice. 
34 Czy świat, aby wyzwolić się ze swoich kajdan, potrzebuje nowego Mojżesza? pouczenie, które 
wam przyniosłem w tym czasie, jest Światłem, które natchnęło Mojżesza, jest Słowem 
Sprawiedliwości i Proroctwa, jest Mocą, która podnosi słabego, bojaźliwego, tchórza i przemienia go 
w odważnego, stanowczego i gorliwego - jest Prawem, które prowadzi i kieruje na drogę Prawdy - 
jest Boską Czułością, która podtrzymuje was w długich dniach wędrówki. 
35 Czujecie się zachęceni przez Moje Słowo, ludzie, jakby cudowny balsam został nałożony na wasze 
rany. Czujesz się wzmocniony, odnowiony, pełen nadziei na jutro. Czy nie sądzicie, że to samo 
poselstwo, gdyby było skierowane do uciskanych narodów ziemi, dokonałoby na nich takiego samego 
cudu? 
36 Dlatego mówię wam, abyście się przygotowali, abyście nie opóźniali czasu, w którym powinniście 
wyruszyć jako posłańcy tej proklamacji. 
37 Jeśli mówię wam, abyście się przygotowali, to dlatego, że ta Dobra Nowina ma być głoszona w taki 
sposób, aby nigdy nie mogła być przyczyną bólu, bratobójczych walk, ani aby nie została przelana ani 
jedna kropla krwi; Moje orędzie jest przekonujące, sprawiedliwe i mówię wam, abyście się 
przygotowali, abyście nie opóźniali czasu, kiedy wyruszycie jako posłańcy tego głoszenia 
38 Moje poselstwo jest przekonywujące, łaskawe, prawdziwe. To dotyka serca, jak również umysł, i 
przekonuje ducha. 
39 Słuchajcie Mnie, uczcie się, ćwiczcie, a będziecie mogli otwierać ludziom przejścia dla wiary, 
światła wolności i pokoju. 
40 Wiesz, że zawsze jestem gotów udzielić ci innej z Moich nauk. Dziś zacznę i powiem wam, że celem 
Mojego przyjścia do was jest nauczanie was, abyście mogli wykonywać swoje zadanie z czystością. 
41 Z pewnością ta ziemska egzystencja jest nowym etapem dla twojego ducha, który pozostawił 
niedokończone dzieło, które zostało mu powierzone, lecz teraz otrzymał sposobność, by posunąć je 
nieco naprzód na drodze doskonałości. 
42 Ja, Boski Mistrz, również musiałem powrócić do ludzi, ponieważ Moje Dzieło było wtedy jeszcze 
nieukończone. Niektórzy zaprzeczą temu twierdzeniu i powiedzą, że dzieło Jezusa zostało 
zakończone, gdy umarł na krzyżu. Ale to tylko dlatego, że zapomnieli, iż zapowiedziałem i obiecałem 
powrót. 
43 Wy, którym obecnie ujawniam te nauki, zrozumcie, że dla Mnie reinkarnacja nie jest konieczna, 
ponieważ w Moim Duchu jest możliwość objawiania się ludziom na tysiąc sposobów. Nie przyszedłem 
też ponownie, aby szukać doskonałości Mojego ducha. Jeśli przychodzę do was teraz, to tylko po to, 
żeby wskazać wam drogę, która może was doprowadzić do Światła. Pamiętajcie, że prorocy 
powiedzieli wam w Pierwszej Erze: to są "drzwi". Ponadto, czyż nie powiedziałem wam, gdy byłem 
wśród was, ludzi: "Ja jestem Drogą"? Czy nie mówię wam dzisiaj: "Ja jestem szczytem góry, na którą 
właśnie wchodzicie"? 
44 Zawsze byłem w doskonałości. 
45 Raduję się, gdy wiem, że idziesz bezpiecznie Moją Drogą. jutro radość będzie powszechna, kiedy 
wszyscy zamieszkacie w duchowym domu, który od dawna czeka na przybycie dzieci Pana. 
46 Tak więc mówię do waszego ducha, wiedząc, że on już może zrozumieć tę naukę, i mogę mu 
powiedzieć, że nie jest dzieckiem tej ziemi, że powinien uważać siebie tutaj na tym świecie tylko jako 
gościa, bo jego prawdziwa ojczyzna jest duchowa. 
47 Uchwyćcie to słowo w jego prawdziwym znaczeniu, gdyż w przeciwnym razie doszlibyście do 
przekonania, że Moja nauka jest przeciwna wszelkiemu postępowi ludzkiemu, a nie byłoby to 
sprawiedliwe, gdybyście przypisywali takie błędy Ojcu, który pragnie jedynie doskonałości swoich 
dzieci na różnych drogach życia. 
48 Tym, co moja sprawiedliwość ściga nie do pogodzenia, jest zło, które przybiera różne formy w 
sercach ludzkich, objawiające się niekiedy w samolubnych uczuciach, w niecnych namiętnościach, 
innym razem w nieumiarkowanej chciwości, a nawet w nienawiści. 
49 Uczniowie, powinniście studiować to, co wam teraz powiem w metaforze: Życie jest drzewem, 
jego gałęzie są niezliczone, a z tych gałęzi nie ma dwóch takich samych, ale każda spełnia swoje 



zadanie. Jeśli owoc się nie udaje, zrzuca się go z drzewa, a jeśli gałąź wyrasta, przycina się ją. 
Albowiem z drzewa żywota wychodzą tylko owoce żywota. 
50 Każdą naukę, która spowodowała zło, i każdą religię, która nie przyniosła prawdziwego światła, 
możesz uważać za gałęzie i owoce, przez które nie płyną już soki z drzewa życia, ponieważ są już od 
niego odłączone. 
51 Błogosławieni są ci, którzy mają wzniosły cel podążania Moją Drogą; błogosławieni są ci, którzy 
starają się, aby ich duch był wielki. Przyjmuję tych, którzy uciszają swoje skargi i myślą tylko o 
przyjęciu rosy Mojego Słowa - tych, którzy nie pozwalają umrzeć wierze i nadziei we Mnie. Sprawię 
Moim Słowem, że w końcu wszyscy będą śpiewać chwałę wiary. 
52 Uczę was spirytualizacji, ponieważ da wam ona zdrowie psychiczne i fizyczne. To sprawi, że 
pokochacie siebie nawzajem i da wam siłę i pewność siebie. 
53 Przez tego, który myśli o Mnie i kocha Mnie, płynie rzeka życia, w nim jest Moje Boskie 
Objawienie. Dałem wam życie, abyście byli miłosierni i przejawiali swoją zdolność do miłości. Dałem 
je wam również po to, abyście mogli nabyć mądrość. Życie jest odbiciem Boga, jest wielkim 
świadectwem Mojego istnienia. Żyj nią i ciesz się nią, ale też ją zrozum. Cieszyliście się nim bardzo, 
nie rozumiejąc go. Chwalcie życie, ale niech wasza pieśń świadczy o zrozumieniu, o podziwie i o 
miłości. Twoja dusza, gdy jest podnoszona, będzie śpiewać lepszy psalm do Stwórcy. 
54 Życie jest biegiem bez końca. Aby duch stał się wielki, mądry, silny i miły, konieczne jest, aby żył 
wiecznie. Ludzie, myślicie, że ja was odwiedzam, ale prawda jest taka, że ja mieszkam w was. Szukam 
was w tej postaci tylko po to, by dać się poznać, by stać się myślą, słowem i duchowym obliczem, a to 
dlatego, że nie postrzegacie Mojego wewnętrznego przejawu w waszej istocie z taką jasnością, jak 
bicie waszego serca. Aby bowiem móc odczuwać Moje bicie w swojej istocie, musisz posiadać 
wrażliwość. Nie traćcie jednak nadziei, że uda wam się mnie odczuć, bo nadzieja pochodzi z wiary, 
która jest światłem na waszej drodze. Biada temu, kto traci wiarę! Wiara jest latarnią, która oświetla 
przyszłość, wiara jest siłą, która powoduje to, co nazywacie cudami. Co by się stało z twoim życiem, 
gdybyś nie miał wiary w Moje Prawo? 
55 Ja wam daję życie, ale mówię wam: Dążcie do światła wiary w waszego Boga, wiary w siebie, wiary 
w życie i w to, co zostało stworzone. Nie wątpcie w miłosierdzie Moje w waszych perypetiach 
życiowych. Moja miłość jest silniejsza niż twoje próby. Słuchajcie mnie bardziej duchem niż słuchem. 
Tym, którzy nazywają siebie wydziedziczonymi, tym, którzy twierdzą, że nie świeci dla nich żadna 
gwiazda szczęścia i że są zgaszonymi lampami, i tym, którzy ubolewają, że weszli w życie tylko po to, 
by ronić łzy, mówię: czy postanowiliście kiedyś zapomnieć na chwilę o sobie, by przynieść pociechę 
bliźniemu? - Z pewnością nie, bo ten, kto praktykuje miłosierdzie, czyni to samo dla siebie. 
Wezwałem w tym czasie tych, którzy nie mają nic do dania światu. 
56 Kochaj i dawaj bezinteresownie, a wkrótce zobaczysz sprawiedliwą nagrodę. Pukajcie do Moich 
drzwi, a Mój Głos wam odpowie. Wszyscy możecie się podnieść, nawet jeśli upadliście bardzo nisko, 
nawet jeśli jesteście pokryci błotem. Dzisiejsi skorumpowani ludzie będą jutro ludźmi dobrej woli. Na 
waszych ruinach zbuduję Moją Świątynię, a człowiek pomoże Mi w jej odbudowie. Oto jest, wejdź do 
prawdziwego życia. To jest jak królestwo, w którym od tego, co niebiańskie, do tego, co najmniejsze 
w materiale, wszystko jest w twoim zasięgu. 
57 Pozbądź się bólu. Życie, które stworzyłem, nie jest bolesne. Cierpienie pochodzi z 
nieposłuszeństwa i przestępstw dzieci Bożych. Ból jest charakterystyczny dla tego życia, które ludzie 
stworzyli w swoim moralnym zaburzeniu. Podnieś swój wzrok i odkryj piękno Moich dzieł. 
Przygotujcie się wewnętrznie do wysłuchania Boskiego koncertu, nie wykluczajcie się z tej uczty. Jeśli 
zamkniecie się w sobie, jak możecie uczestniczyć w tym szczęściu? Żyłbyś smutny, udręczony i chory. 
58 Chcę, abyście byli harmonijnymi nutami w uniwersalnym koncercie, abyście zrozumieli, że 
wyszliście ze źródła życia, abyście poczuli, że we wszystkich sumieniach jest Moje światło. Kiedy 
osiągniecie pełną dojrzałość, w której będziecie mogli powiedzieć do mnie: "Ojcze, poddaj Mojego 
Ducha Twojemu, jak również Moją Wolę i Moje Życie". Uświadomcie sobie, że nie będziecie mogli 
tego powiedzieć tak długo, jak długo wasze zmysły są chore, a wasz duch samolubnie oddziela się od 
właściwej drogi. Żyjesz w udręce choroby lub w strachu przed zarażeniem się nią. Ale czymże jest 
choroba cielesna w porównaniu z transgresją duszy? - Nic, jeśli to drugie nie zdoła się podnieść, bo w 
Miłosierdziu Moim zawsze znajdziesz pomoc. 



59 Jak krew przepływa przez twoje żyły i ożywia całe ciało, tak moc Boża przenika twoją duszę jako 
prąd życia. Nie ma potrzeby, aby być chory, jeśli wypełniasz prawo. Życie to zdrowie, radość, 
szczęście, harmonia. Jeśli jesteś chory, nie możesz być depozytariuszem boskich dóbr. Wy chorzy 
umysłowo, sercem lub ciałem, Mistrz mówi do was: Proście waszą duszę, która jest dzieckiem 
Wszechmogącego, aby powróciła na właściwą drogę, aby uleczyła wasze dolegliwości i pomogła wam 
w waszych słabościach. 
60 Co Ojciec może odmówić Jego dziecko, gdy zbliża się duchowo prosić o coś dla jego ciała, małe i 
kruche stworzenie materialne? Dlatego uczę was prosić, a gdy chodzi o dawanie, mówię wam: 
rozdzielajcie i dawajcie. Rozdawaj materiały i dawaj miłość. Bo co to będzie zrobić, aby dać część 
materialną, jeśli nie umieścić w nim miłość? Jak trudne wydawało ci się zarządzanie we właściwy 
sposób dobrami, które posiadałeś na świecie. Niektórzy chcą mieć wszystko tylko dla siebie; inni, 
którzy mają za dużo, nie czują obowiązku dzielenia się tym z innymi. 
61 Ujawniam wam źródło zdrowia, które jest w was, w waszej duszy, abyście mogli się do niego 
zwrócić, gdy zajdzie taka potrzeba. Jeśli wiesz, jak jej szukać, znajdziesz jej wody. Nie chcę świata 
zrujnowanego i smutnego, ludzi, którzy z niewiedzy o tym, co posiadają, nieustannie mówią do mnie 
z lękiem i proszą z rozpaczą. Chcę świata, który jest świadomy tego, jak wiele posiada i ma. 
62 Teraz niektórzy myślą: Ale gdyby człowiek był zawsze zdrowy, to jak by umarł? Na to odpowiadam 
wam, że nie jest konieczne, aby wasze ciało było chore, aby przestało żyć. Wystarczy, że serce 
zatrzyma się, gdy wybije godzina, by przestało być. 
63 Światło Mojego Ducha wlewa się w was, abyście mogli powstać. W tym Trzecim Czasie szukam 
zagubionych, aby mogli mi służyć. Ja jestem Wyzwolicielem dusz, który uwalnia was z waszej niewoli. 
Buntowniczy I przekształcić w oddanych i pokornych sług. Wtedy mówię do nich: Uważaj, abyś nie był 
zaskoczony przez plotki i pokusy, które prowadzą cię na nowo do zniszczenia. 
64 Ten, kto poznał brud i niższy świat, i był w stanie uwolnić się od niego, jest gotów udać się tam w 
poszukiwaniu tych, którzy są jeszcze zagubieni. Nikt nie jest lepiej wykwalifikowany niż on, aby 
przekonać z jego słowa, które jest światło doświadczenia. Kiedy staniesz się rybacy serc i wybawicieli 
dusz? Kiedy będziesz mocno stąpać po ścieżce, którą dla ciebie przygotowałem? 
65 Dawaj bezwarunkowo, nie potępiaj domu bliźniego swego, patrz raczej na swój własny dom, abyś, 
jeśli znajdziesz w nim brud, mógł go oczyścić i uczynić godnym przyjęcia Mnie. Nie patrzcie na to, czy 
jego spiżarnia jest pełna czy pusta, czy jego ciało pokryte jest odświętnymi szatami czy łachmanami. 
Pozwólcie Mojej Miłości wymazać wszystkie te wady, które mogłyby przyćmić światło, które macie 
odbijać. 
66 Zobaczcie, że zstępuję z mieszkania doskonałości do waszego mieszkania, by pokazać wam chwałę 
życia duchowego, by objawić wam lekcję, która nauczy was poznawać siebie, poznawać waszego 
Stwórcę i znać wasze przeznaczenie. 
67 Ojciec nie chce, aby Jego dzieci płakały, choć powiedział wam: "Błogosławieni, którzy się smucą". 
Moje Prawo nie uczy was płaczu, ale sposobu unikania bólu. Gdyby mi było przyjemnie patrzeć na 
wasze cierpienia, nie przychodziłbym do was jako lekarz, ani nie nakładałbym na każdą ranę Mojego 
uzdrawiającego balsamu. Kto z cichością dźwiga swój krzyż cierpienia, ten jest Mi miły, bo bierze 
Mnie za wzór. Ale od tego, kto w swoim fanatyzmie religijnym i w swojej ignorancji dręczy i umartwia 
swoje ciało, przyjmuję jego dobrą intencję, którą jest oczyszczenie się lub próba naśladowania Mnie 
w Moim cierpieniu, ale nie pochwalam tego czynu. 
68 Wystarczy, że cierpliwie opróżnisz kielich, który codziennie daje ci życie, i że przezwyciężając 
własny smutek, masz dość siły, by myśleć o bliźnich i czynić im tyle dobra, ile możesz, wypełniając w 
ten sposób swój obowiązek. 
69 Już nie narzekasz na cierpienia; otrzymałaś dar Mojej miłości i rozsmakowałaś się w Moim słowie. 
Poznaj go przez jego boskiej istoty i przez przygotowanie głos-nosiciela, przez dobroć i stanowczość 
jego głosu. Następnie pozwól swemu duchowi wędrować po regionach, do których tylko on może 
dotrzeć, aby tam nasycił się światłem, podczas gdy jego umysł pozostaje zachwycony, a serce bije w 
podziwie i miłości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 



Instrukcja 135  
 
1 Przybywam pełen miłości i uzbrojony w cierpliwość, aby dać się wszystkim zrozumieć. Znajdź 
pocieszenie we Mnie. Jedz i pij, aby ugasić pragnienie sprawiedliwości. Chcę, aby ten, który jest 
niezrozumiany przez ludzi, czuł się zrozumiany przeze Mnie, a ten, który czuł, że jego ręka jest pusta, 
kiedy odchodzi, po wysłuchaniu Mnie, aby czuł, że niesie ze sobą dary. aby ten, kto słuchając Mnie, 
przyszedł do Mojej Obecności z wyrzutami sumienia w duszy, poczuł ulgę od tego wszystkiego i mógł 
podnieść twarz jak owa cudzołożnica w Drugiej Erze, kiedy powiedziałem jej: "gdzie są ci, którzy cię 
prześladują? Przebaczam ci, idź w pokoju i nie grzesz więcej". 
2 Ja jestem Boskim Sędzią, który nigdy nie wydaje wyroku cięższego, niż jest przewinienie. Ilu spośród 
tych, którzy się przede Mną oskarżają, Ja uznaję za czystych. Z drugiej strony, jak wielu trąbić ich 
czystość, a ja uważam je skorumpowany i winny. 
3 Jak niesprawiedliwa jest ludzka sprawiedliwość! Ileż to ofiar złych sędziów pokutuje za przewinienia 
innych! Ilu niewinnych widziało, jak kraty więzienia zamykają się przed ich oczami, podczas gdy 
winowajca chodzi wolny, niewidzialnie dźwigając swój ciężar kradzieży i zbrodni! 
4 Duchowo wasz świat jest niedoskonały. Masz pomóc w jego ulepszeniu. 
5 Świat materialny, planeta, nie jest bliski swego rozpuszczenia, ale koniec tego świata błędów i 
grzechów, ciemności i złej nauki zostanie spowodowany światłem Mojej Nauki i na jego ruinach 
zbuduję nowy świat postępu i pokoju. 
6 Wasze zadanie jako robotników nie zakończy się w 1950 roku. Przeciwnie, właśnie wtedy 
stopniowo przestaniecie być uczniami, a staniecie się nauczycielami, którzy słowem miłości będą 
prowadzić ludzi na drogę światła. 
7 Wielkie duchowe legiony tylko czekają na to oczyszczenie wśród ludzi, aby wcielić się i zamieszkać 
ponownie na ziemi. Mają wielką misję i czekają na to, abyś dał im swoje miejsce, aby mogli je zająć. 
8 Wyjaśnię wam Moją naukę, czyniąc Moje Słowo słyszalnym materialnie, abyście zrozumieli, kim 
jesteście. 
9 Nigdy nie dajcie się zastraszyć ciężarem odpowiedzialności, jaki na was nałożyłem; ciężar grzechu 
waży więcej. Bardziej bolesna jest otchłań z jej ciemnością niż światło, które jest obecne na szczycie 
góry, gdzie mieszka Mistrz. Ponownie mówię wam, że "jarzmo Jezusa jest łagodne". 
10 Nazwałem cię Izraelem, ponieważ w twoim duchu jest misja pokoju, przeznaczenie duchowej 
harmonii z całą ludzkością. Bo ty jesteś pierworodnym, bo nie tylko jesteś zrodzony z Jakuba, twoja 
umowa sięga poza niego, nawet poza Abrahama. Wasz punkt wyjścia (jako istot duchowych) jest 
przed czasem, kiedy posłałem na ziemię pierwszego człowieka, który założył rodzinę, z której 
wybrałem nasienie, aby utworzyć Mój lud, mocny w wierze, w posłuszeństwie i w miłości do 
niewidzialnego Boga. tak go przygotowałem i pobłogosławiłem i był jak latarnia morska pośród 
ludzkości. 
11 Nie brakowało ci nic, aby wykonać swoje przeznaczenie, a jednak widziałeś inne narody rosnące 
wyżej niż ty, który potem upokorzył cię z łańcuchami niewoli. 
12 Czy były to narody lepsze od waszych? Ani w materialnym, ani w duchowym nie byli wyżej od was, 
których Ojciec obsypał cennymi darami natchnienia, prawdy, piękna, miłości, zdrowia i siły. 
Przygotowałem cię, abyś była jak zwierciadło Mojej Miłości do wszystkich rzeczy stworzonych, w 
którym ludzkość może Mnie kontemplować, i jak źródło kryształowych wód, w którym spragnieni 
Prawdy będą mogli ugasić swoje pragnienie; Przygotowałem cię, abyś była jak zwierciadło Mojej 
Miłości do wszystkich rzeczy stworzonych, w którym ludzkość może Mnie kontemplować, i jak źródło 
kryształowych wód, w którym spragnieni Prawdy będą mogli ugasić swoje pragnienie 
13 Jednak - wreszcie, mężczyźni - staliście się słabi, a w swoim upadku zostaliście podporządkowani 
innym narodom. 
14 W tym czasie szukam cię i jestem bardzo blisko ciebie. Przypominam wam Moje Prawo i budzę 
waszego ducha, aby usłyszał głos sumienia, mówiąc waszym sercom: obudźcie się, łańcuchy, które 
was przygniatały, zostały zerwane przez śmierć, a dziś życie zwróciło wam wolność; zwróciłem wam 
wolność, zwróciłem wam wolność; zwróciłem wam wolność, zwróciłem wam wolność, zwróciłem 
wam wolność po to przyszedłem do was w Trzeciej Erze. 



15 Nie myślcie, że tylko w łonie ludu Izraela byli prorocy, poprzednicy i duchy światła. Wysłałem kilku 
z nich również do innych narodów, ale ludzie uważali ich za bogów, a nie za emisariuszy, i stworzyli 
religie i kulty z ich nauk. 
16 Lud Izraela nie rozumiał misji, jaką miał wobec innych narodów, i spał na miejscu spoczynku 
błogosławieństw i darów łaski. Ojciec stworzył ją na wzór doskonałej rodziny, w której jedno plemię 
miało za zadanie bronić ludzi i utrzymywać pokój; inne uprawiać ziemię; jeszcze inne plemię składało 
się z rybaków i żeglarzy. Innym powierzono duchową praktykę kultu, i tak kolejno każde z dwunastu 
plemion, które tworzyły lud, poświęciło się innemu zadaniu, co razem dało przykład harmonii. Ale 
zaprawdę, powiadam wam, dary duchowe, które posiadaliście w tamtych dawnych czasach, nadal 
posiadacie. 
17 Rozpoznajcie wśród siebie proroków, zobaczcie mężczyzn, kobiety, starców, a nawet dzieci, którzy 
swoimi objawieniami świadczą o Mojej Prawdzie. macie duchowe wyniesienie do modlitwy, 
autorytet, aby siły natury słuchały was i były wam posłuszne, czego przykład macie w Noem, który 
pokonał wody Jozuego, któremu przypisujecie, że zatrzymał bieg słońca - na co Ja wam mówię, że 
gwiazdy nigdy nie zatrzymały swego biegu i że to Moje Boskie Światło jak promienne słońce 
przedłużyło dzień i ukryło noc, aby ludzie odnieśli zwycięstwo, podczas gdy wszechświat kontynuował 
swój bieg, nie odbiegając od swoich praw harmonii. 
18 Mojżesz miał też władzę nad siłami przyrody, a jego głosowi były posłuszne wody, wiatry i skały. 
Powierzyłem tę naturę człowiekowi, aby z niej korzystał; on jednak naruszył porządek stworzenia i 
stał się niewolnikiem natury, w której często szukał swego Boga. 
19 W Drugiej Erze dałem wam inną lekcję tych nauk, kiedy uciszyłem burzę wyciągając rękę, także 
kiedy chodziłem po wodzie, albo kiedy wskrzeszałem umarłych. Cuda, które wtedy czyniłem, 
dokonywały się po to, by zbawić zgubionych, by przemienić ciemność w światło, a nienawiść w 
miłość. Nie chciałem zadziwiać ludzi takimi czynami, ani wzbudzać nimi ich zdumienia, co służyłoby 
jedynie podziwowi umysłu, jak to czynią niektórzy, którzy pozwalają się podziwiać ludziom jako istoty 
wyższe, dokonując pozornych cudów, a mimo to nie są w stanie nawrócić grzesznika. Nie 
przyszedłem, aby przekazać wam bezużyteczną lub niezrozumiałą wiedzę: Objawiłem wam moje 
istnienie i powód waszego istnienia. Odkryłem przed wami tajemnicę, że Siła, która daje życie i 
ożywia wszystko, jest Miłością, jest to pierwotna Siła, z której wyszły wszystkie istoty. 
20 Wiedzcie, że narodziliście się z miłości, istniejecie przez miłość, otrzymujecie przebaczenie z 
miłości i przez miłość będziecie w wieczności. 
21 Przygotujcie się, abyście - gdy skończy się Moje słowo - udali się do różnych narodów ziemi, gdzie 
znajdziecie ludy, których pochodzenie zaginęło w starożytności i których mieszkańcy praktykują kulty 
i nauki, w których objawił się Świat Duchowy. Tam usłyszycie o przemianach, o znakach i cudach, 
które was zadziwią. 
22 Będziecie wtedy uzbrojeni, bo będziecie mieli wielkie próby do zniesienia. Poczujesz się chwilowo 
oszołomiony, gdy w towarzystwie tych ludzi będziesz świadkiem, jak łączą się oni ze światem duchów 
i czynią cuda, których ty nie mógłbyś dokonać. Gdy przedstawiają wam pisma, które zawierają ich 
historię, ich prawa i ich przykazania, powinniście otworzyć oczy, aby nie zmylił was materialny cud, 
niesamowite doświadczenie, lecz również po to, abyście mogli ich podziwiać i brać z nich przykład we 
wszystkim, co wasze sumienie i intuicja mówią wam, że zawiera prawdę. 
23 Znajdziesz w nich również zapał, by znaleźć drogę, która prowadzi do doskonałości - tęsknotę za 
wiecznością. 
24 Innych znajdziesz w ich duchowym uniesieniu, z którego uczynili uniesienie kultu. Są one jak 
pasożytnicze rośliny, ponieważ ani nie spełniają praw miłości nakazanych przez Boga, ani nie 
zaspokajają obowiązków ziemi. Nauki te nie powinny rozprzestrzeniać się na inne ziemie, gdyż 
prawdziwa spirytualizacja wyeliminuje fanatyzm i zachwyt. 
25 Uczyłem was, od najdawniejszych czasów, prawa, które jest sprawiedliwe dla ducha i materii. 
Pamiętajcie, że przy pewnej okazji powiedziałem: "Oddajcie Bogu to, co Boże, a Cezarowi to, co 
cesarskie". 
26 Wielu będzie się dziwić, a nawet źle was osądzać, gdy usłyszą, że jako Moi uczniowie postępujecie 
według prawa pracy materialnej, gdy zobaczą, że macie małżonków, że macie dzieci i rodzinę, że 
umiecie się odświeżać w kontemplacji i w owocach natury, którą kochacie jak matkę. Wtedy zapytają 



was: Dlaczego, jeśli jesteście sługami Pana, nie żyjecie tylko w medytacji duchowej? Spotkacie też 
takich, którzy mają dar prorokowania, i będziecie tym zdumieni, bo rzeczywiście są wśród nich duchy 
zaawansowane. 
27 Przygotujcie się, bo gdy będziecie wystawieni na próbę, będę mówił przez wasze pośrednictwo, a 
ponadto, jeśli to przygotowanie będzie czyste, jawne i czyste, będziecie świadkami moich cudów. 
28 Mówię teraz do tych, którzy mają pełnić swoją misję apostołów i proroków w innych krajach, aby 
nie chlubili się z misji, którą im powierzyłem. Nie powinny one wywoływać zamieszania poprzez 
zwalczanie wspólnot religijnych lub wyznań. inni będą tymi, którzy będą wzbudzać oburzenie 
przeciwko wam, nie zdając sobie sprawy, że będą pomagać wam w szerzeniu Mojej Nauki poprzez 
wzbudzanie ciekawości wielu, która potem przerodzi się w wiarę. 
29 Dla niektórych obecne istnienie będzie ich ostatnim wcieleniem. Nadszedł czas, abyście 
przygotowali się do podróży w zaświaty. Napełnijcie wasz spichlerz dobrym ziarnem, abyście mogli 
podążać pewnym krokiem za wezwaniem do duchowej doliny, którą wam daję, która was czeka i z 
której nikt nie może uciec. 
30 Każdemu z was przydzielono pewną liczbę dusz, aby pomóc im wzrastać i prowadzić je drogą 
Mojej Prawdy. Nikt nie może przybyć bez tych, którzy są mu powierzeni, bo wtedy nie zostałby 
przyjęty. 
31 Zmagaj się i pracuj, czerp przyjemność z uczenia się i nauczania. Czynię pola żyznymi i usuwam z 
nich wszelkie chwasty, aby Moi siewcy znaleźli je przygotowane przez Moje Miłosierdzie. 
32 Wtedy otworzy się przed waszymi oczami droga przez pustynię, oferująca wam swoje oazy, a 
daleko na horyzoncie jasna sylwetka Ziemi Obiecanej, której otwarte bramy zaproszą was do wejścia 
razem z tymi, którzy zostali wam powierzeni, i z tłumami, które nie tylko będą kochać tego samego 
Boga, ale będą też praktykować ten sam duchowy kult Boga; Ja jestem tym, który sprawi, że 
zamieszkacie w Ziemi Obiecanej; Ja jestem tym, który sprawi, że zamieszkacie w Ziemi Obiecanej 
33 Nawróćcie swoją modlitwą istoty w ciemności, które jak wojska walczą, gdy wy śpicie. Bądźcie 
świadomi, że wokół was i nad wami unosi się i wzburza nieznany świat, gdzie światło walczy z 
ciemnością w wojnie, której ryk i wpływ dezorientuje wasz świat, wasze serce i wasz umysł. 
34 Dlatego odpoczynek, a także pokój uciekł z serc ludzkich, ale dobrze temu, kto czuje, że bitwa i 
modli się, bo on pójdzie na dobrze. 
35 Ten, kto bierze wyrok tego czasu jako zwykły przypadek, nie wie, że będzie on podany do śmierci, 
do zarazy, do plag i do głodu. 
36 Odpoczywaj na bezpiecznym gruncie. Pozostańcie w cieniu tej palmy i słuchajcie Mojego Słowa, 
abyście zostali uzdrowieni ze wszystkich waszych dolegliwości i odzyskali siły do dalszej wędrówki. 
37 Nie musicie mi mówić, co wam chodzi po głowie, ani skąd pochodzicie, bo ja to wszystko wiem. 
Wiem, że dusza twoja zbliża się do Ojca, zwyciężywszy w trudnej walce, którą przeszła, aby zawrócić z 
błędnej drogi - że przychodzisz szukać u Mnie pomocy i siły, aby nie rozpaczać. Kiedy byłeś bliski 
utraty serca, kiedy twoje siły były już na wyczerpaniu, zwróciłeś się do Mnie w myślach, aby prosić 
Mnie o pomoc, a Ja natychmiast odpowiedziałem i zaprosiłem cię, abyś przyszedł do tej oazy pokoju, 
abyś znalazł odpoczynek dzięki nieskończonemu miłosierdziu twojego Ojca. 
38 Ileż to objawień zrozumieliście od czasu, gdy po raz pierwszy usłyszeliście to słowo! Dzięki nim 
zrozumieliście, że dusza nie doskonali się ani w jeden dzień, ani w rok, ani w całe życie; ponieważ 
będąc natury wiecznej, jej droga rozwoju musi odpowiadać wysokiej nagrodzie, która ją czeka. 
39 Nauczyliście się odróżniać głos sumienia, który zawsze mówi o prawie, o miłości, o dobru, o 
sprawiedliwości i prawości, od tego innego głosu, który pochodzi ze zmysłów ciała lub z namiętności 
serca i który nie zawsze pobudza do dobra. 
40 Wiecie już, że macie broń do obrony i wiecie, jaka ona jest. Wiecie też, co jest tarczą, która was 
chroni, i zaczynacie korzystać z modlitwy, wiary, dobrych myśli, mocy woli. 
41 Nauczyłeś się przyznawać właściwe miejsce w życiu różnym składnikom wartości, które składają 
się na twoją istotę. Wiecie, że istotnym jest duch, a po nim - ale zajmujące godne miejsce w 
człowieku - są uczucia, umysł (czyli dusza), a także potrzeby fizyczne. 
42 Rozumiecie teraz, że prawdziwe uduchowienie człowieka nie polega na odwróceniu się od ciała 
lub na odrzuceniu tego, co materialne, lecz na zharmonizowaniu waszego życia z całym Stworzeniem; 
niemniej jednak - aby duch mógł osiągnąć tę harmonię, konieczne jest, aby zawsze był przed, aby był 



ponad tym, co ludzkie, aby był przewodnikiem. Jeśli tak nie jest, to duch nie jest wolny i staje się 
niewolnikiem ciała lub jego wrogiem. 
43 Wiecie, że na Mojej drodze miłość, szczerość i wiedza nie mogą być udawane, bo czujecie na sobie 
spojrzenie, które widzi wszystko i osądza wszystko. 
44 Dziś wiecie, że wasze cnoty i uczynki muszą być prawdziwe i inspirowane miłością do bliźnich, aby 
wasze zasługi były rzeczywiste. 
45 Nie bójcie się, gdy mówię do was w ten sposób. Powtarzam wam, że nie wymagam od was 
najwyższej doskonałości, ale stałego wysiłku, aby ją osiągnąć. 
46 Dziś, kiedy cierpisz, kiedy przechodzisz ciężką próbę, kiedy jesteś na łożu boleści, wiesz, że ten 
kielich cierpienia oczyszcza cię i odnawia, że ten ból każe ci odpokutować jakieś przewinienia, że jest 
mądrą lekcją - wtedy pijesz go z cierpliwością i poddaniem. 
47 Nauczyliście się rozumieć, że właśnie buduję w każdym z was świątynię, a wy już nie śmiecie 
niszczyć tego, co zostało zbudowane, lecz przeciwnie, staracie się Mi pomagać w tym dziele. 
48 Zrozumieliście, że nie przed ludźmi powinniście zdobywać zasługi, aby otrzymać od nich pochwałę 
lub nagrodę, lecz przed Ojcem waszym, który jako jedyny jest w stanie ocenić wasze uczynki. 
49 Niezależnie od tego, jak bardzo zakorzeniły się w was wasze namiętności, gdy zrozumiecie 
wszystkie te wyjaśnienia, muszą one doprowadzić do poddania ciała duchowi, co będzie początkiem 
tej harmonii i tego porządku, który musi istnieć w człowieku, aby był dzieckiem godnym Mnie. 
50 Od waszej obecności zależy przyszłość wielu, ukochanych ludzi, nie wątpcie w to ani przez chwilę. 
Dlatego, myśląc o tej prawdzie, pozbądźcie się ostatniego śladu egoizmu i zaprowadźcie jutro pokój, 
jedność, moralność i uduchowienie. 
51 Nie wątpcie, że będziecie mogli wykonać to dzieło w świecie, bo nie po raz pierwszy powierzam 
wam Moje nasienie na waszej drodze. Dowodem jest to, że mówię do was w ten sposób i wy mnie 
rozumiecie. 
52 To jest kontynuacja Mojej nauki, ale to nie jest koniec tej planety. Świat nadal będzie wirował w 
kosmosie; dusze nadal będą przybywać na ziemię, aby się wcielić i wypełnić swoje przeznaczenie. 
Ludzie nadal będą zamieszkiwać ziemię, zmieni się tylko sposób życia. 
53 Przemiany, jakim ulegnie ludzkie życie, będą tak wielkie, że będzie się wam wydawało, jakby jeden 
świat się kończył, a drugi rodził. Tak jak w każdym czasie życie ludzi było podzielone na epoki lub 
wieki, a każda z nich wyróżniała się czymś - czy to odkryciami, czy boskimi objawieniami, które 
otrzymała, czy też rozwijaniem się w poczuciu piękna, które nazywa się sztuką, Tak więc czas, który 
się zaczyna, wiek, który już się wyłania jak nowy świt, będzie naznaczony ujawnieniem się darów 
ducha, tej strony waszej istoty, którą powinniście byli pielęgnować, aby oszczędzić sobie tak wiele zła, 
a którą zawsze odkładaliście na później. 
54 Czy nie sądzisz, że życie ludzkie może być całkowicie przekształcone, duchowość rozwinięta, dary 
ducha kultywowane, a prawo przywrócone, które w tym świecie jest podyktowane sumieniem? 
55 Ach, gdybyście wiedzieli, jak wiele zawiera wasz duch! Ale wy o tym nie wiecie, pomimo tysiącleci, 
przez które mieszkacie na świecie, ponieważ w swoim egoizmie, który jest miłością do samych siebie, 
dbaliście tylko o naukę w służbie każdego z osobna. 
56 To Ja objawię wam cnoty, dary, piękno, moc i wszystkie cuda, które są ukryte w waszym duchu. To 
jest odpowiedni czas na to, teraz, kiedy zbieracie ostatnie owoce świata lub życia, które dobiega 
końca. 
57 Wkrótce wszystkie narody zrozumieją, że Bóg przemawiał do nich w każdym wieku, że Boskie 
objawienia były drabiną, którą Pan spuszczał ludziom, aby mogli do Niego wstąpić. 
58 Ten nowy wiek niektórzy będą nazywać Wiekiem Światła, inni Wiekiem Ducha Świętego, a jeszcze 
inni Wiekiem Prawdy. Ale mówię wam, że będzie to czas duchowego podniesienia, duchowej 
rekultywacji, odzyskania. 
59 Jest to epoka, której od dawna pragnąłem, aby żyła w sercu człowieka, a którą on sam nieustannie 
zwalczał i niszczył. Czas, którego blask jest widoczny dla wszystkich i pod którego światłem jednoczą 
się wszystkie dzieci Pana - nie w religijną wspólnotę ludzi, która jednych przyjmuje, a drugich odrzuca, 
która głosi swoją prawdę, a innym jej odmawia, która niegodnie używa broni, aby się narzucić, albo 
która daje ciemność zamiast światła. 



60 Ludzie, gdy nadejdzie godzina, w której wyruszycie, by dzielić się dobrą nowiną, powinniście głosić 
pokój, miłość, miłosierdzie, jedność i braterstwo czynem. Jeśli na swojej drodze napotkacie innych, 
którzy obłudnie i tylko pozornie głoszą to samo, obnażcie ich kłamstwo swoimi uczynkami. Ale jeśli, 
zamiast tego, należy stwierdzić, że głoszą prawdę, miłość i miłosierdzie przez przykład, zjednoczyć się 
duchowo z nimi, bo ich walka będzie również twoje. 
61 Nie mogę się powstrzymać od powiedzenia wam: jeśli jesteście niewierni, nieprzygotowani i 
niegodni wykonania tego dzieła, a zobaczycie, że inni wyruszyli do walki z konieczną szczerością, nie 
utrudniajcie im drogi, bo wtedy wasza odpowiedzialność byłaby podwójna. 
62 Mówię wam o wszystkim, uczniowie, aby nic was nie zaskoczyło i abyście przystępując do tej 
walki, naprawdę wiedzieli, jak obudzić w sercach ideał duchowego wzniesienia. 
63 Ta ziemia, która zawsze posyłała na tamten świat swoje żniwo dusz chorych, zmęczonych, 
zaniepokojonych, zdezorientowanych lub mało postępowych, natychmiast ofiaruje Mi żniwo godne 
Mojej miłości do was. 
64 Choroba i ból będą stopniowo wypędzane z waszego życia, a ponieważ żyjecie zdrowo i wzniośle, 
śmierć zastanie was przygotowanych na jej nadejście do podróży do duchowego domu. 
65 Któż mógłby być zaskoczony lub zagubiony, wchodząc do nieznanego miejsca, jeśli już w tym życiu 
jego Mistrz ukazał mu je w chwilach modlitwy, medytacji, snu lub natchnienia? 
66 Obecnie tak wiele spokoju i tak wiele materialnego i duchowego dobrobytu wydaje się wam 
nieosiągalne, ponieważ widzicie cały ten zamęt, który panuje w waszym otoczeniu - zamęt, który 
ciągle się powiększa we wszystkich sferach ludzkiego życia. Ale później, kiedy ta burzliwa noc 
przyniesie światło nowego świtu, ta sama ziemia poczuje, że jej nowi mieszkańcy sieją prawdziwe 
życie szlachetnymi dziełami, które odnowią i odbudują, i że niszczyciele i bezczeszczyciele, jak 
również niegodziwcy, już odchodzą, aby znaleźć swoje oczyszczenie. 
67 Ludzie, w tym dniu objawiłem wam coś z boskich planów Ojca, które On ma wobec was. 
Przepowiedziałem wam to, co należy do przyszłości, i przygotowałem was do walki, która nadchodzi 
dla całej ludzkości. Zastanów się nad tym nauczaniem, a zostaniesz zachęcony. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 136  
 
1 Rozkoszuj się Moim Słowem, niech ciało skorupy odpoczywa, podczas gdy twój duch ucztuje na 
Moim Niebiańskim Bankiecie. Oderwij na kilka chwil swój umysł od ambitnych ziemskich dążeń i 
pozwól otworzyć oczy ducha. 
2 Myślcie i żyjcie duchowo w tych minutach, w których trwa wśród was moje objawienie. Przynoszę 
prawdziwe skarby dla waszego ducha. Nie uważajcie tych chwil za stracone. Nie zapominajcie, że to, 
czego potrzebujecie z ziemi, będzie wam dane na jej powierzchni i dlatego nie jest to najważniejsze w 
waszym istnieniu. 
3 Aby naprawdę zrozumieć te nauki, trzeba mieć absolutną wiarę we Mnie. 
4 Chcę, abyście wiedzieli, co to jest wiara, abyście zrozumieli, że kto ją posiada, jest właścicielem 
nieporównywalnego skarbu. 
5 Ten, kto żyje oświecony tym wewnętrznym światłem, biedny jak świat, nigdy nie będzie czuł się 
wyrzutkiem, opuszczony, słaby czy zagubiony. Jego wiara w Ojca, w życie, w przeznaczenie, a także w 
samego siebie, nigdy nie pozwoli mu zginąć w zmaganiach życiowych, a co więcej, zawsze będzie 
mógł dokonywać wielkich i zadziwiających dzieł. 
6 Kiedy słyszycie te nauki, jęczycie na myśl, że nie jesteście jeszcze prawdziwymi dziećmi wiary. 
7 Mężczyzn, kobiet, starców i dzieci wznosi się do mnie duchowo, prosząc mnie o rozpalenie w ich 
sercach tego boskiego płomienia; po to przyszedłem i po to do was mówię. 
8 Nie brakuje wam całkowicie wiary, Moje dzieci, dowodem na to jest, kiedy przychodzicie do Mnie, 
kładziecie w Mojej Obecności wszystkie wasze smutki, wasze bóle, wasz ciężki krzyż; serca otwierają 
się i pokazują Mi swoje troski, swoje problemy, swoje rozczarowania, swoje zmęczenie, swoje 
słabości, swoje cierpienia i wiele innych trudności. 
9 Czego więc brakuje w waszej wierze, aby czynić cuda? aby rosło, aby się powiększało, aby się 
przelewało: wtedy nie będą to trudy, które mi okazujesz, ani łzy, które mi ofiarujesz, ale 
dziękczynienie, zadowolenie, poddanie, ufność, radość, siła i nadzieja. 
10 Ilekroć brak wam wiary lub jest ona bardzo słaba, zaprzeczacie Mi na każdym kroku, nie zdając 
sobie z tego sprawy, a w wielu waszych słowach dajecie świadectwo przeciwko Mnie. Mówię wam to 
po to, żebyście dobrze obserwowali swoje działania i mierzyli ich skutki, nie tylko materialne, ale i 
duchowe. 
11 Wy jesteście Moimi uczniami, których przygotowuję, abyście dali wielkie świadectwo o Moim 
objawieniu się i o Moich objawieniach w tym czasie, którego ludzkość będzie się domagać od tych, 
którzy otrzymali objawienia; mówię wam to, abyście dobrze obserwowali swoje czyny, nie tylko 
materialne, ale i duchowe 
12 Nie ma wśród Moich uczniów nikogo, kto by nie pragnął żarliwie rozkwitu i owocności tej nauki na 
ziemi, a powinniście wiedzieć, że zależy to po części od waszej pracy, waszej szczerości i miłości, którą 
wkładacie w swoje czyny; jeśli to uczynicie, zobaczycie triumf uduchowienia wśród ludzi. 
13 Widzę, że wielu z was myśli, że to uduchowienie jest niemożliwe na tym świecie, i ograniczacie się 
do słuchania Mojego Słowa, tak jak ktoś słucha pięknego koncertu i cieszy się nim przez krótki czas. 
14 Tych pytam, kiedy chcą wyruszyć na bitwę. Ale oni odpowiadają, że nie, dopóki nie zamieszkają w 
sferze duchowej, ponieważ na tym świecie wszystko jest przeciwne duchowości, dobroci i 
sprawiedliwości. 
15 O bojaźliwi ludzie, którzy nie rozumiecie, że przyszliście nabyć zasługi, aby osiągnąć wyższy stopień 
w życiu duchowym i aby uzyskać zadośćuczynienie w tym wcieleniu dla dobra waszego ducha. 
16 Kiedy zrozumiecie, że właśnie pośród tych burzliwych czasów, które teraz panują, możecie zdobyć 
największe zasługi i gdzie znajdziecie najbardziej żyzne i odpowiednie pola do zasiewu Mojego 
ziarna? 
17 Walcz o to, by pozostawić za sobą na tym świecie ciężar niedoskonałości, który spoczywa na 
twojej duszy. uwolnij swoją duszę od jej wad tutaj i spraw, aby kiedy wejdzie do Królestwa 
Duchowego, weszła tam bez łez, bez plam. 



18 Ani czekać, aby poznać pokój Boży, aż będziesz w Duchu. Nie, już tutaj, na tej ziemi, która przez 
wasze błędy została zamieniona w dolinę łez, będziecie mogli wcześniej otrzymać trochę tego 
doskonałego pokoju. 
19 Nigdy nie zatrzymuj się w swoim duchowym postępie, czy jesteś na tym świecie, czy na innym. 
20 Osiągnąłeś, aby rozwijać się duchowo. Jeśli chcecie, abym dał wam na to dowód, proszę was: 
Gdzie są bogowie, których czciliście wczoraj? Gdzie są ofiary i poświęcenia? Nawet od czasu poznania 
prawdziwego Boga, jak wiele zmian przeszedł twój sposób myślenia, twoje przekonania, formy kultu i 
kultowe akty! 
21 Z tego powodu i jako kolejny dowód na to, że na pewno ewoluowaliście, przyszedłem do was w tej 
Nowej Erze, w której duch będzie przeważał nad materią we wszystkim, aż osiągnie bezpośrednie 
zjednoczenie z Tym, który dał mu istnienie. 
22 Posłałem was tutaj, w tej Trzeciej Erze, abyście jeszcze raz zamieszkali na ziemi - na tej ziemi, na 
którą wcześniej zstąpiło błogosławieństwo Boże, abyście potem na niej zamieszkali i wypełnili Prawo. 
23 Spośród wszystkich krain, wielkich i małych, wybrałem tę, w której daję wam Moje pouczenie, aby 
była sceną Mojego nowego objawienia. 
24 Jakże niewielu jest tych, którzy zatrzymali się, by zastanowić się nad historią tego ludu, nad 
okolicznościami, w których żył on wiek po wieku! 
25 Inni ludzie z odległych krain zobaczą z większą jasnością niż wy wszystkie znaki, które sprawiły, że 
Moja Obecność i nadejście Nowej Ery stały się znane ludzkości. Moje Królewskie Słowo musiało się 
spełnić, bo tylko ludzkie słowo jest zmienne. 
26 Oto Ja jestem, ludzie, nie tylko dla was, bo w istocie Mojego Słowa jestem ze wszystkimi. 
27 Bolesne było twoje zadośćuczynienie, aby przyjąć nadejście tego czasu; życie było jak tygiel, w 
którym topiła się twoja dusza i kowadło, na którym wykuwano twoje serce. 
28 Na twój umysł i ciało bicz arogancki pęknięty w dół, niewola z jego łańcucha upokorzeń, nędzy i 
ignorancji. 
29 Wojny, ucisk, cierpienia tworzyły wasz kielich goryczy; wszystko to jednak nie było duchowo 
bezowocne, gdyż zostaliście umocnieni do walki pełni wiary i uzdolnieni do odczuwania i rozumienia 
cierpień innych. 
30 Wszystkie rzeczy były przepowiedziane, proroctwa były napisane w waszych księgach. Dlatego, 
gdy wypełniły się wszystkie poprzednie znaki, nadszedł czas, aby otworzyć bramy Nowej Ery i dotknąć 
organów umysłu człowieka przez Moją miłość, aby Moje światło wibrowało przez jego ducha i 
oświeciło nim ludzkość. 
31 W ten sam sposób, w minionych czasach, naród był przygotowany do przyjęcia w swoim łonie 
obecności Syna Najwyższego. Tęsknota za Jego przyjściem wypływała z jego bólu, z jego smutku z 
powodu niewoli i upokorzenia, w jakie popadł; i obietnica Pańska dla tego ludu spełniła się. Ponieważ 
obiecano Mu sprawiedliwego, czystego i czystego człowieka jako Zbawiciela, było rzeczą naturalną, że 
Jego ciało powinno wyjść z czystego łona. I tak się stało, gdyż Maryja, nazwana "błogosławioną 
między niewiastami", była niebiańskim kwiatem, przeszczepionym na ziemię z woli Boga, aby 
pozostawić w splamionych i strapionych sercach ludzkich zapach swej macierzyńskiej czułości, swego 
Boskiego Pocieszenia. 
32 Jezus urodził się i wzrastał wśród ludzi. A gdy się zbliżyła godzina Jego zwiastowania, pewien 
człowiek imieniem Jan, który mieszkał na puszczy, zstąpił do miast, aby oznajmić ludziom nadejście 
Królestwa Niebieskiego. On przygotował je i napomniał ich do zmiany, że Jego Mistrz może znaleźć je 
przygotowane. 
33 On był głosem, który wzywał na pustyni, największym prorokiem, pionierem. Był to duch Eliasza, 
który oznajmił ludziom, że bramy nowego wieku otwierają się przed ich materialnymi i duchowymi 
oczami. 
34 John wylał wody Jordanu na głowy mężczyzn, jako symboliczny akt, że powinny one oczyścić się na 
przyjście Mistrza. Poddałem temu aktowi również Moje ciało, jako przykład pokory i cichości, przez co 
chciałem, abyście zrozumieli, że kiedy człowiek czuje, że wszystkie jego zdolności osiągnęły pełny 
rozwój i że jego istota osiągnęła harmonię między duszą a jej cielesną powłoką, to jest to właściwa 
godzina na dokonanie największych i najszlachetniejszych dzieł w życiu, ponieważ osiągnął dojrzałość, 
siłę duszy, ideał, wewnętrzny pokój. 



35 Przypominając wam dawne lekcje, uczę was nowych. W tym czasie Moje przyjście miało również 
poprzednika, materialnie ucieleśnionego w człowieku imieniem Roque Rojas, który był duchowo 
oświecony przez ducha Eliasza, który objawił się przez umysł tego człowieka i przemówił przez jego 
usta. 
36 Eliasz był wcześniej i musiał być znowu obecny, bo jest promieniem Boga, który nawiązuje 
łączność między dziećmi a Ojcem, który przygotowuje drogi i wyrównuje je, który porządkuje dusze i 
sprawia, że serca nie śpią i czekają. 
37 Dzisiaj nie potrzebujecie symboli, ale tylko światło, wiarę, wolę, miłość. Wszystko to będzie 
najlepszym, najpełniejszym oczyszczeniem duszy i ciała, aby wprowadzić was na świetlistą drogę 
uduchowienia. 
38 Umiłowani uczniowie, dzisiaj pokazujecie Mi wasze serce spragnione Prawdy, dlatego zapraszam 
was, abyście podeszli do tego źródła Miłości, abyście pili, aż się nasycicie. 
39 Pamiętaj, że Ja materializuję się w Moim Słowie tylko do pewnej granicy. W związku z tym do was 
należy zgłębianie Mojej nauki i rozważanie tego, co usłyszeliście. 
40 Módlcie się, pytajcie waszego Ojca w waszej modlitwie, a w waszej medytacji otrzymacie iskrę 
Mojego nieskończonego Światła. Nie oczekujcie, że w jednej chwili otrzymacie całą prawdę. Są dusze, 
które długo szukają prawdy, które badają i próbują przeniknąć wszystkie tajemnice, a jednak nie 
osiągnęły pożądanego celu. 
41 Chrystus, Pomazaniec, wskazał wam drogę słowami: "Miłujcie się wzajemnie". Czy możesz sobie 
wyobrazić zakres tego wzniosłego przykazania? Całe życie ludzi zostałoby przekształcone, gdybyście 
żyli zgodnie z tą nauką. Tylko miłość będzie w stanie ujawnić wam prawdy Boskich Tajemnic, 
ponieważ jest ona źródłem waszego życia i wszystkiego, co zostało stworzone. 
42 Szukajcie prawdy z zapałem, szukajcie sensu życia, kochajcie i umacniajcie się w dobroci, a 
zobaczycie, jak krok po kroku wszystko, co było fałszywe, nieuczciwe lub niedoskonałe, odpadnie od 
waszej istoty. Bądźcie z dnia na dzień bardziej wrażliwi na światło Boskiej Łaski, wtedy będziecie 
mogli bezpośrednio prosić waszego Pana o wszystko, co chcecie wiedzieć i czego potrzebuje wasz 
duch, by osiągnąć najwyższą prawdę. 
43 Pracujcie na ziemi jak dawniej i oddawajcie się wiernie swoim obowiązkom. Ale zawsze szukajcie 
istoty lub znaczenia wszystkiego, co was spotyka, lub tego, co robicie w waszej życiowej podróży, aby 
wasze ziemskie życie nie było jałowe dla waszego ducha. 
44 Odmawiaj prostą modlitwę, która wypływa z najwyższej czystości twojej duszy, badaj swoje 
uczynki z pomocą sumienia i ciesz się Moją obecnością. 
45 W tym zjednoczeniu ducha otrzymacie więcej światła, abyście mogli lepiej zrozumieć życie, 
będziecie mieli natchnienie, które przynagla was do poprawy samych siebie przez oczyszczenie 
waszych uczuć i pobudzenie waszego serca do miłości. Są to chwile, w których zdolności i dary ducha 
budzą się i przygotowują do wypełnienia swoich różnych zadań przez tego, kto je posiada. 
46 Intuicja, która jest duchowym widzeniem, przeczuciem i proroctwem, oświeca umysł i sprawia, że 
serce bije szybciej na wieści i głosy, które otrzymuje z nieskończoności. 
47 Gdy człowiek nauczy się łączyć z Ojcem za pośrednictwem Ducha, z pewnością nie potrzebuje już 
konsultować się z książkami ani z niczym na ziemi. 
48 Dziś ludzie nadal konsultują się z tymi, których uważają, że wiedzą więcej, lub są po tekstach i 
dokumentach w pragnieniu znalezienia prawdy. Ale ja przynoszę wam prawdziwe duchowe 
bogactwa, abyście już nigdy nie odczuwali głodu ani pragnienia w waszym duchu. 
49 Jak tęcza pokoju przyszedłem "na obłoku" do ludzi, których zastałem podzielonych, zajętych 
wojnami narodów między sobą; jestem tu, aby was nauczyć prawdy i prawdy o świecie. 
50 Oto Ja uczę was szukać Mnie duchem, usuwając z waszych serc szkodliwe nawyki. Objawiłem wam 
duchową broń, którą posiadacie, aby pokonać zło i odeprzeć pokusy. 
51 Tylko prawdziwi apostołowie, prawdziwi "lekarze", będą w stanie zbawić ludzkość w tym czasie. 
Moim poleceniem przygotowuję wielkie rzesze, z których wyłonią się dobrzy żołnierze. Zostawią oni 
swoich rodziców, swoje żony i swoje dzieci, aby udać się do innych krajów, aby nieść Dobrą Nowinę. 
Ale kiedy mówię wam, żebyście zostawili swoje, chcę, żebyście zrozumieli, że musicie zrezygnować z 
wygód i satysfakcji, jakie przynoszą wam uczucia, ale nie z tego, żebyście zostawili swoje w 
bezbronności i opuszczeniu. Dokładnie zbadajcie Moje nasienie, zanim je zasiejecie, abyście byli 



przekonani o dobru, które czynicie. Jeśli zasiejesz Moje nasiona zgodnie z Moją Wolą, twoje żniwo 
będzie satysfakcjonujące i radosne. 
52 Od 1866 roku ta instrukcja dźwięczy wam w uszach. Eliasz, dobry pasterz tych, którzy żyją w ciele i 
poza nim, torował i oczyszczał drogę, porządkując wasze serca i dusze, abyście mogli odczuć bliskość 
Królestwa Niebieskiego. od tego czasu Moje nasienie bardzo się rozmnożyło, rzesze wzrosły, liczba 
naznaczonych wzrasta z dnia na dzień, a wszędzie - w okręgach, prowincjach i wioskach - powstają 
miejsca na wasze spotkania i na słuchanie codziennej nauki 
53 Przyszedłem, aby dać życie światu, aby otworzył oczy na światło tego czasu. 
54 Podczas gdy wielkie narody są w stanie wojny, Ja zachowałem ten lud w pokoju, aby mógł przyjąć 
Moje poselstwo i przygotować się, bo tu pośród nich tak zwani cudzoziemcy będą szukać schronienia. 
55 Powstańcie przez wasze posłuszeństwo. Nie czekajcie, aż siły natury dotkną wasz naród, by 
przypomnieć wam o waszych obowiązkach, ani nie czekajcie, aż śmierć i wojna otoczą was, by 
przypomnieć sobie o mnie. Wykorzystaj te chwile, bo nie wiesz, czy się jeszcze powtórzą. 
56 Zbliża się rok 1950, który zgodnie z Moją Wolą został przeznaczony na Moje odejście. Jeśli 
zostaniecie wyposażeni w tym czasie, będziecie mogli dokonać wielkich dzieł i namacalnie 
doświadczyć wielkich cudów. Ale ja wam mówię: Podczas gdy wtedy jedni będą się radować, bo 
wykonali swój obowiązek, inni będą płakać. Już teraz oznajmiam wam, że Moje odejście będzie miało 
miejsce we wszystkich miejscach zgromadzeń, i że będzie odczuwalne we wszystkich miejscach - w 
miastach, na ulicach, a nawet na górach. Wtedy powiem wam: Nie czujcie się sierotami, tylko wasz 
słuch materialny nie będzie już słyszał Mojego słowa, ale wasza dusza, wraz z waszym cielesnym 
okryciem, będzie nadal natchniona z powodu swego wyniesienia. Tego dnia nie trzeba będzie 
wylewać łez. Mistrz przygotowuje was, bo w owym czasie tak będę do was mówił. Obecnie kształcę 
umysły, przez które usłyszycie Moje ostatnie słowo. W tym celu wymagam od nich w każdej chwili 
większego podniesienia duchowego. 
57 Później nadejdzie czas, kiedy sekty i wspólnoty religijne znikną ze świata, pozostawiając w sercach 
ludzi jedynie naukę Chrystusa, która jest miłością, sprawiedliwością i pokojem. 
58 Na świecie niektórzy wierzą, że przyjdę, nie wiedząc, że godzina Mojego odejścia w tej formie 
przejawiania się jest już bliska. Kiedy ludzkość dowie się, że byłem wśród was w objawieniu poprzez 
ludzki organ pojmowania, zapyta: "Jak to możliwe, że ci usłyszeli Boga?". - to wyjaśnijcie, w jaki 
sposób dałem się poznać, a waszymi dziełami miłości dajcie dowód waszego postępu i odnowy. 
59 Powiedzcie światu: jeśli Chrystus stał się człowiekiem w tym czasie, aby żyć z wami na waszym 
świecie, to wy teraz powstaniecie stąd, aby duchowo awansować do regionu, w którym On mieszka. 
Rozważcie szlak, który przetarłem dla was krwią, a który teraz przemienił się w szlak światła. 
60 Podobnie jak w Drugiej Erze, Mojemu Słowu towarzyszyły wielkie dzieła, aby wzbudzić waszą 
wiarę, ale były to raczej cuda duchowe niż materialne, gdyż teraz jesteście lepiej uzdolnieni, aby Mi 
wierzyć i rozumieć Mnie w wyższy sposób. 
61 Niektórzy oczekują, że w tym czasie Duch Święty objawi się w synagogach lub kościołach, ale ja 
przyszedłem w poszukiwaniu pokory i prostoty, bo złoto, bogactwo lub próżność nie schlebiają Temu, 
który jest Właścicielem wszelkiego stworzenia. 
62 Pamiętajcie, że w swoim czasie Jan, prorok, Chrzciciel, który przygotowywał serca, aby mogło 
wejść do nich Królestwo Niebieskie, powiedział ludziom: "Chrystus przyjdzie". Wiedział bowiem, że 
Mistrz przyjdzie, aby zbudować swoją świątynię w sercach ludzkich. 
63 Oto jestem, szukając sanktuarium w najczystszej twojej istocie. Pamiętaj, że musisz przygotować 
to miejsce tak, aby zawsze było godne Mojej obecności. ile razy będzie to musiał być ból, który cię 
oczyści, który zmyje twoje plamy? Przyoblekę cię w białą szatę, lecz najpierw twoja dusza musi się 
oczyścić, aby była tego godna. 
64 Uczniowie, w Drugiej Erze Moi apostołowie pytali Mnie, jak mają się modlić, a Ja nauczyłem ich 
doskonałej modlitwy, którą wy nazywacie "Ojcze nasz". Teraz mówię do was: Natchnijcie się tą 
modlitwą, jej znaczeniem, pokorą i wiarą, aby duch wasz zjednoczył się z Moim; bo już nie wargi 
cielesne będą wypowiadać te błogosławione słowa, ale duch, który przemówi do Mnie językiem sobie 
właściwym. 
65 Promień Mój zstąpił do was, umiłowany ludu Mój, jego światło przekształca się w słowo ludzkie, a 
blask tego przejawu jest w istocie Mojej mowy nauczycielskiej. To słowo jest jak krystalicznie czysta 



woda; lecz jeśli przechodząc przez ludzkiego nosiciela głosu, zmiesza się w nim jakieś nieczystości, 
niech twój umysł będzie jak filtr, aby Moja nauka dotarła do ducha w swej pierwotnej czystości. 
66 Przynoszę twojej duszy wodę, która ją ożywia, bo pragnienie paraliżuje ją w długiej wędrówce 
przez pustynię. 
67 Tylko ci, którzy czuwali i czekali na Mnie, słyszeli echo Moich kroków. Jak materialiści mogą 
oczekiwać, że Mój powrót będzie ostentacyjny, skoro przychodzę w duchu? 
68 Wstrzymałem dla ciebie rozkosz Mojego objawienia się, lecz musiało ono przyjść do ciebie we 
właściwym czasie. 
69 Słowo mojego Ojca jest pośród was, którzy byliście spłakani, płacząc i czując się samotnymi, 
podczas gdy wy nigdy nie byliście. Ale to jest czas, który jest przeznaczony, zgodnie z Moją Wolą, aby 
Mój Głos był słyszany w całej swojej skuteczności przez wasze sumienie. 
70 Aż do teraz, byłem bardziej twój sługa niż twój Pan. Słyszałem twój głos narzekający, rozkazujący i 
wymagający, otrzymałem obelgi i bluźnierstwa, które były jak baty. 
71 Dziś Mój uniwersalny język daje się słyszeć wszystkim, aby im powiedzieć: chociaż Ja jestem w 
każdym z was, niech nikt nie mówi, że Bóg jest w człowieku, bo to istoty i wszystkie rzeczy stworzone 
są w Bogu. 
72 Ja jestem Pan, a wy jego stworzenia. Nie będę was nazywał sługami, lecz dziećmi; ale wiedzcie, że 
Ja jestem przed wami. Kochaj Moją Wolę i przestrzegaj Mojego Prawa, bądź świadoma, że w Moich 
Zarządzeniach nie jest możliwa żadna niedoskonałość ani błąd. 
73 Macie możliwość uczynić decydujący krok, wznieść się bardzo wysoko, wasza ewolucja wam to 
umożliwia, Ja jestem tym, który wam to umożliwi, Ja jestem tym, który wam to umożliwi. 
74 Mój tajemny skarbiec jest otwarty. Przyjdź i zobacz, wejdź. Nie będę sądził, jeśli w przeszłości 
byłeś wśród tych, którzy podnieśli swoją wolę lub swój głos przeciwko mnie. 
75 Załuj za swoją przeszłość, wypierz swoje plamy, a potem zajrzyj do Mojego tajemnego skarbca, 
abyś mógł kontemplować życie w całej jego prawdzie. 
76 Nie wahajcie się, bo sądzicie, że nie jesteście godni Mojej łaski. 
77 Na wyższych stopniach drabiny rozwoju znajduje się wielu takich, którzy na ziemi byli 
bratobójcami, zdrajcami, apostatami i bluźniercami. Dlaczego udało im się wejść na górę? Ponieważ 
szli drogą pokuty, odnowy i miłosierdzia. Weź ich za przykład, mówi do ciebie Mistrz. 
78 Jak blisko waszych oczu otwiera się Księga Życia i jak wiele macie światła, aby zrozumieć jej znaki. 
79 W odległych czasach waszego duchowego zahamowania otrzymaliście Boskie Prawo wyryte w 
kamieniu, tak jak ono odpowiadało waszemu małemu rozwojowi. Czasy minęły, a to Prawo, wyryte w 
kamieniu, stało się człowiekiem w Jezusie i mówiło do was o miłości. Teraz jesteście przygotowywani 
do przyjęcia Mojego Wiecznego Prawa przez natchnienie Ducha. tam, w twoim sumieniu, zapiszę 
Moje Słowo w tym czasie 
80 O pokorni maluczcy, którzy z powodu braku studiowania ksiąg ziemskich mieli życie, aby otrzymać 
Moją miłość i nauczyć się rozumieć ostateczny cel waszego przeznaczenia! 
81 Przyjmijcie Moją ojcowską miłość. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 137  
 
1 Moje światło i Moja moc objawiają się wśród was. Od początku światło Mojego Ducha oświetla 
drogę ludzi. Każdy wiek, każde życie było świadkiem Moich objawień. Twój duch wie, że 
przemawiałem do niego w wielu postaciach. To światło ukazuje wam drogę, którą Moje Miłosierdzie 
wyznaczyło wam, abyście na niej mogli dojść do Mojej Boskości, gdzie był wasz początek. 
2 W człowieku jest duch. Duch jest światłem Boskości. Dlatego jestem w waszym duchu, w każdym z 
was. Jeśli dziś nie doceniacie wielkości tego, w jaki sposób przejawiam się obecnie, jutro zrozumiecie. 
Tu masz drogę, czystą od ludzkiej nieuczciwości. Nie chcę wam przez to powiedzieć, że wasze religie 
są złe. Nie chcę was dzielić, bo gdyby każdy naprawdę wypełniał to, co nakazuje mu jego religia, 
znalazłby zbawienie. Czy nie wszystkie one uczą cię kochać Boga i bliźniego? ale widzę, że często 
używacie nawet Prawdy, aby źle osądzać jedni drugich; uczę was kochać jedni drugich; uczę was 
kochać jedni drugich; uczę was kochać jedni drugich 
3 To, czego was uczę, to miłość, bo z niej wypływają najczystsze i najwznioślejsze uczucia, najwyższe 
natchnienia. brak ci miłości, dlatego chodzisz w ciemności Kiedy obalam bożki i odrzucam obrzędy, to 
po to, abyście mogli zobaczyć z większą jasnością światło prawdy. Jako Mistrz daję wam Moje nauki. 
Jednym z nich jest to, że obecnie udzielam wam Mojej nauki przez ludzi, bez konieczności, aby byli 
oni sprawiedliwi i czystego serca. Jak często, w Moich oczach, głosiciel, którego używam, może być 
bardziej grzeszny niż ci, których nauczam. Moja moc i Moja mądrość inspirują go tak, że święte, 
sprawiedliwe i głośniejsze myśli wyrywają się z jego ust. Dlatego, gdy te organy zrozumienia 
komunikują się ze swoim Panem, życie duchowe odbija się przez nie i ujawniają wam wiele z tego, co 
jest poza waszym życiem. 
4 Nie było konieczne, abyście Mnie widzieli lub dotykali, abyście mogli uwierzyć, ponieważ wasz duch 
był przygotowany w swoim rozwoju do odczuwania Mojej Obecności w formie duchowej. 
5 Twoje serce jest zaskoczone, że jest w stanie przyjąć pewne idee. Powodem tego jest to, że nie zna 
on drogi, którą przebył duch. Tak samo zaskakuje was rozwinięta inteligencja dzieci tego czasu, które 
zadają wam pytania świadczące o tym, że posiadają wiedzę, której nie zostały nauczone na tym 
etapie swojego życia duchowego. Jest to światło, które duch zebrał w swojej długiej podróży i które 
odbija się w każdym istnieniu. Pytasz Mnie: "Skoro dajesz się poznać z tak wielką mądrością i skoro 
nasz duch jest przygotowany - dlaczego nie mówisz nam tego wszystkiego, co Twoje pouczenie 
jeszcze dla nas rezerwuje?". - Jest to bardzo ważne, co jeszcze dla was zachowuję, ale nie mogę wam 
tego wszystkiego dać na raz, aby nie wywołać zamieszania w waszym duchu lub umyśle. 
6 Będę wam zawsze powtarzał: jeśli nie chcecie, aby światło objawienia was powstrzymało, musicie 
wytrwać na tej drodze miłości do waszego Ojca i do waszych bliźnich. 
7 Idźcie drogą z umiarkowanym i stanowczym krokiem, nie idźcie w pośpiechu lub pośpiechu, bo 
potkniecie się i w końcu nawet nie wiecie, w którą stronę poszliście. 
8 Uczniowie, od czasu do czasu muszę wam powiedzieć, że nie powinniście uważać nauczania 
jednego miejsca zgromadzenia za lepsze od drugiego, ani oceniać pracy jednego głosiciela lepiej lub 
gorzej w porównaniu z tym lub tamtym. Znaczenie Mojej Nauki jest jedno we wszystkich, a różnica 
jest zewnętrzna, powierzchowna, jest w sposobie mówienia. Zawsze będę wam mówił, żebyście 
szukali Mojej Prawdy w duchowym znaczeniu tego słowa. 
9 Ludzkość znajduje wiarę; Moje Dzieło rozprzestrzeni się po całej kuli ziemskiej. Zacznę od 144 000 
naznaczonych, którzy będą walczyć z posłuszeństwem, z miłością i gorliwością w czasie starć wyznań i 
doktryn, a pośród tej walki będą jak ogniwo proponujące światu nie łańcuch zniewolenia, lecz 
duchowe przymierze, które będzie miało charakter wolności i braterstwa. ci żołnierze nie będą sami, 
Moje duchowe zastępy Światła będą za nimi podążać i chronić ich; będą dokonywać cudów na ich 
drogach i w ten sposób świadczyć o Mojej Prawdzie 
10 Znoście swój krzyż z cierpliwością i poddaniem, aż do końca, wtedy to Moje Miłosierdzie uwolni 
was od niego, gdy dotrzecie do bram tego domu, który wam obiecałem, gdzie będziecie się cieszyć 
prawdziwym pokojem; Ja jestem tym, który da wam Mój Pokój; Ja jestem tym, który da wam Mój 
Pokój Teraz wy jesteście pielgrzymami, jesteście żołnierzami, bojownikami, goniącymi za ideałem, 
dążącymi do zdobycia lepszej ojczyzny. 



11 Ale nie jesteś sam w swojej walce; nigdy człowiek nie był tak, bo zawsze pokazałem mu najlepszą 
drogę. 
12 Jeśliby mnie kto pytał, jak lud Pański był prowadzony, zanim poznał Prawo, które Mojżesz 
otrzymał od Pana, odpowiem mu, że jeszcze przed Mojżeszem posłałem na świat duchy wielkiego 
światła, patriarchów i proroków, którzy nieśli Prawo w świetle swego sumienia, aby przez swoje 
dzieła nauczali go wszystkich swoich bliźnich. 
13 Ci ludzie uczcili mnie przez ich życia. Oni nie byli bałwochwalcami, bo oni już znali uduchowienie; 
oni mieli uczucie miłości i miłosierdzia z innymi, oni wiedzieli jak przyjąć obcego do swego wiejskiego 
majątku, a w swoim domu byli gościnni ze znużonym podróżnym. Dla wszystkich, którzy mieli gotowy 
dobre słowo i mądrej rady. 
14 Ale nie wszyscy ludzie rozumieją, jak być prowadzone przez głos sumienia, bo to wymaga 
duchowości, podczas gdy zmysły ciała nie rozumieją go. Dlatego konieczne było, aby wasz Ojciec dał 
się poznać wśród ludzi na wiele sposobów, aby wyjaśnić Prawo i ujawnić im boskie nauki. 
15 Wy, ludu Mój, który słyszycie to słowo w Trzeciej Erze i który jeszcze zachowujecie część tego 
ziarna, które powierzyłem wam w minionych czasach, zrozumcie, że musicie oczyścić wasze serca z 
egoizmu i materializmu, abyście mogli dojść do szczęśliwego czasu, od którego znów pozwolicie, by 
waszym życiem kierowało sumienie, tak jak to czynili oświeceni, tacy jak Abraham, z których wyszedł 
lud będący stróżami Moich objawień przez cały czas. 
16 Chcę, aby kiedy nadejdzie czas zakończenia Mojego przejawu w takiej formie, jaką macie teraz, 
byliście tak wszechstronnie wyposażeni, aby każdy duch ludzi, którzy tworzą ten naród tutaj, był dla 
Mnie jak świątynia, każde serce jak sanktuarium, każdy dom jak ołtarz, dom patriarchalny, gościnny i 
pełen miłości; jak głęboki będzie wtedy wasz pokój! Jakże głęboki będzie wtedy wasz pokój. Jakże 
odważne będzie wtedy twoje serce, by wytrwać we wszystkich próbach. 
17 Chleb będzie wtedy błogosławiony nie tylko przeze mnie, ale także przez ciebie, bo wtedy 
nauczysz się przygotować go z miłością, z wiarą, z pokojem. 
18 Siła duchowa, którą was obdarzyłem, nie jest niczym innym jak ziarnem uduchowienia. Zaprawdę, 
powiadam wam, kto uprawia to ziarno w swoim sercu i pielęgnuje je z prawdziwą miłością, nie stanie 
się ofiarą plag ani furii rozpętanych sił natury, ani też potrzeby materialne nie będą go dręczyć w 
przygnębiający sposób. 
19 Ale nie będziecie czekać na te dni, aby na was przyszły. Nie, ludzie, dzięki waszemu uduchowieniu 
będziecie wśród tych, którzy przez swoją modlitwę uzyskują przebaczenie swojego Ojca i którzy 
rozumieją wszystko, do czego zdolny jest duch, gdy jest w stanie wznieść się ponad błoto, kurz i brud 
zmaterializowanego i nieczystego życia. 
20 Nie zapominajcie, o uczniowie, że uduchowienie nie może przyznać fanatyzmu jakiegokolwiek 
rodzaju, bałwochwalstwa lub uprzedzeń, bo wtedy nie byłoby już uduchowienie. 
21 Kto nosi w sercu szczerość i stara się Mnie czcić czynami swego życia, ten nie potrzebuje 
zewnętrznych kultów, aby czuć, że wypełnił prawa swego Ojca i Pana. Z drugiej strony, ten, kto nosi w 
sercu niepokój, jaki odczuwa jego osądzające sumienie, chętnie poszukuje zewnętrznych kultów i 
obrzędów, w fałszywym mniemaniu, że przez nie będzie mógł pojednać się ze swoim Stwórcą. 
22 Bądź prosty jak kwiaty i bez fałszu jak ptaki, bądź przejrzysty jak powietrze i jasny jak czysta woda, 
wtedy osiągniesz czystość i wzniesienie, które pozwolą ci poznać całą prawdę, która zawiera życie. 
23 Ci, którzy twierdzą, że Moja nauka stanowi niebezpieczeństwo dla materialnego postępu 
ludzkości, popełniają poważny błąd, ponieważ kiedy Ja, Najwyższy Nauczyciel, wskazuję duchowi 
drogę do jego naprawy, przemawiam również do umysłu, do rozumu, a nawet do zmysłów. Moja 
Nauka nie tylko inspiruje i uczy was Życia Duchowego, ale wnosi światło do każdej nauki i do 
wszystkich dróg ludzkich; ponieważ Moja Instrukcja nie ogranicza się do wprowadzania dusz na drogę 
do Domu, który jest poza tą egzystencją, lecz dociera również do serca człowieka, aby natchnąć je do 
prowadzenia miłego, godnego i pożytecznego życia na tej ziemi. 
24 Jeśli powiedziałem wam w Drugiej Erze, że Moje Królestwo nie jest z tego świata, to mówię wam 
teraz, że wasze też nie jest tutaj, bo ten ziemski dom, jak już wiecie, jest dla człowieka tylko 
tymczasowy. 
25 Uczę was prawdziwego życia, które nigdy nie było oparte na materializmie. Dlatego panowie ziemi 
znów powstaną przeciwko Mojej nauce. Przychodzę do was z Moją Wieczną Nauką, z Moją Nauką, 



która istnieje od zawsze, która mówi o miłości, o prawdzie i o sprawiedliwości. Jednak nie od razu 
zostanie to zrozumiane. Świat znowu mnie potępi, ta ludzkość znowu włoży krzyż na moje ramiona. 
Ale Ja już wiem, że Moja Nauka musi przejść przez te wszystkie wrogości, aby mogła być uznana i 
umiłowana. Wiem, że Moi najbardziej uparci prześladowcy będą później Moimi najwierniejszymi i 
bezinteresownymi siewcami, bo dam im bardzo wielkie dowody Mojej Prawdy. 
26 Nikodem, w Drugiej Erze książę wśród kapłanów - ten, który szukał Jezusa, aby rozmawiać z Nim 
na tematy wielkiej mądrości - pojawi się ponownie w tej Erze, aby zbadać Moje dzieło w sposób 
opanowany i zwróci się do Niego. 
27 Saul, zwany dalej Pawłem, który stał się jednym z Moich największych apostołów po tym, jak 
wcześniej prześladował Mnie z okrucieństwem, pojawi się znowu na Mojej Drodze, a wszędzie 
powstaną Moi nowi uczniowie, jedni gorliwi, drudzy ofiarni. Teraźniejszość ma ogromne znaczenie. 
czas, o którym ci mówię, jest za drzwiami. 
28 Ta wojna idei, te bitwy, których jesteście teraz świadkami i te wydarzenia, których jesteście 
codziennymi naocznymi świadkami, czyż nie mówią wam o czymś, co nadchodzi, czyż nie każą wam 
podejrzewać, że wasza era dobiega końca i że nowy wiek zaczyna roztaczać swoje światło? 
29 Chcę tylko, abyście wy, świadkowie Mojego Słowa w tym czasie, pozostali niezłomni w chwilach 
próby, które poprzedzą ustanowienie Mojego Prawa, Mojego Królestwa wśród was; Ja jestem tym, 
który da wam Moje Słowo; Ja jestem tym, który da wam Moje Królestwo; Ja jestem tym, który da 
wam Moje Słowo wtedy będę jak wicher, pod którego przemocą ziemia i morza, gdzie mieszka i 
miesza się ta ludzkość, będą musiały się spienić i zacząć poruszać w swoich głębinach, aby wydalić z 
siebie wszystkie nieczystości, które w sobie noszą. 
30 Nie bójcie się, gdy te wydarzenia nastąpią. Zrozumiecie, że nadszedł początek końca epoki i że 
zbliża się świt ery pokoju. 
31 Zła, niesprawiedliwość, arogancja, służalczość, ignorancja, ziemska przemoc zginą, aby zrobić 
miejsce dla ustanowienia Królestwa miłości, światła i pokoju między ludźmi. Nie powinniście się 
wtedy załamywać, nie powinniście gasić swojej lampy, nawet jeśli czujecie, że próba jest bardzo 
ciężka, a kielich, który musicie wypić, bardzo gorzki. Przeciwnie, trzeba wtedy rozpalać i rozpalać 
płomień nadziei, jak to czyni żołnierz w ogniu bitwy, kiedy czuje, że jest bliski pokonania wroga, i że 
zwycięstwo jest już w zasięgu ręki. 
32 Gdy widzicie się otoczeni przez wrogie tłumy, których języki ciskają jad przeciwko wam i których 
oczy rzucają płomienie nienawiści przeciwko wam, nie wątpcie w moje obietnice. w tych chwilach 
sprawię, że poczujesz Moją uspokajającą Obecność i pozwolę ci usłyszeć Mój kochający Głos mówiący 
do ciebie na nowo: "Jestem z tobą". 
33 Często zobaczysz pojawiające się wśród tych tłumów serce, które Cię rozumie i które jest jak 
tarcza dla Ciebie. Ale to osiągniecie tylko wtedy, gdy zaufacie i uwierzycie we Mnie. 
34 Przypomnijcie sobie Daniela, tego wiernego proroka, który tak usilnie bronił w Babilonii prawdy o 
Bogu Jedynym, a którego wybawiłem od jego wrogów. 
35 Zanim rozpocznie się bitwa, podlejcie jeszcze raz ziarno, które Wiekuisty zasiał w umysłach ludzi. 
Niech sierpem Mojej sprawiedliwości wytnie chwasty, a pola niech będą zaorane, aby nadawały się 
do uprawy Nauki Miłości. 
36 Trzeba dać kilka chwil dłużej ludziom przywiązanym do dóbr ziemskich, aby ich rozczarowanie było 
absolutne i aby byli przekonani, że złoto, władza, tytuły i przyjemności cielesne nigdy nie dadzą duszy 
pokoju i dobrobytu. 
37 Zbliża się godzina, kiedy dzieła wszystkich ludzi będą sądzone w świetle sumienia. Wtedy uczeni, 
teologowie, naukowcy, władcy, bogacze i sędziowie zadadzą sobie pytanie, jaki jest duchowy, 
moralny lub materialny owoc, który zebrali. Wtedy, gdy zobaczą, jak znikome jest ich żniwo, wielu 
powróci do Mnie, zdając sobie sprawę, że pomimo chwały, jaką mieli na ziemi, brakowało im czegoś, 
co wypełniłoby pustkę, w jaką wpadła ich dusza, która może się karmić jedynie owocami Życia 
Duchowego. 
38 Dla tych dusz już przygotowałem oazę pośród pustyni, bo wiem, że w czasie swego istnienia 
pukały od drzwi do drzwi i przemierzały drogę za drogą, jedne w poszukiwaniu prawdy, inne władzy, 
a jeszcze inne szczęścia. Ale na końcu drogi, którą przebyli na ziemi, byli bliscy zaparcia się 
wszystkiego; wtedy wyciągnę do nich Moje ramiona, aby mogli spocząć na Mojej piersi. Pocieszę ich i 



pokażę im, która droga jest prawdziwa, aby znaleźli na niej pola, na których będą mogli zasiać żyzne 
ziarno swojego doświadczenia; wskażę im drogę oazy, oazy duszy. 
39 Oaza jest duchowa i wzdłuż wszystkich dróg pustyni dotrą do niej ludzie wszystkich ras - niektórzy 
wyczerpani, inni z ranami, posiwiali i pokryci potem, a wielu z pustą torbą podróżną, zawstydzeni 
jałowością podjętej walki. Tam usłyszą Mój głos i rozpoznając go, zawołają: "To jest Pan". I w tym 
zdaniu odzwierciedlą pokorę, z jaką w końcu będą mnie szukać. Bo wszyscy będą musieli przyjść 
własnymi nogami, bez rydwanów, bo z nimi nie mogliby przejść przez pustynię, i bez wielbłądów, bo 
te już zginęły z pragnienia w długiej podróży. 
40 Lecz ta godzina nieskończonej błogości, pojednania i pokory, będzie także godziną Bożego 
przebaczenia dla "synów marnotrawnych", którzy wreszcie powrócili do domu Ojca, tęskniąc za 
kochającymi ramionami Tego, który dał im życie i dziedzictwo. 
41 Przyjmij dzisiaj Moje Słowo Miłości, Przebaczenia i Sprawiedliwości i pokaż Mi swoje serce. Nie 
starajcie się ukrywać swoich przewinień, bo Ja wiem wszystko. ślubowaliście sobie miłość wzajemną, 
lecz wciąż czekam na wasze spełnienie; czekam na wasze spełnienie; czekam na wasze spełnienie 
Powierzyłem wam jedno drzewo do pielęgnowania, a wy dajecie mi różne owoce. Przygotowałem 
was pokornych, oddanych i posłusznych, abyście służyli bliźnim, ale nie znajduję tego ziarna w 
waszych dziełach. 
42 Syn nie kłania się rodzicom, małżonka buntuje się przeciw mężowi, bracia i siostry wypierają się 
siebie nawzajem, wszyscy popełniają czyny, które ujawniają pychę i próżność, wszyscy czują się lepsi, 
podczas gdy ja nadal uczę wszystkich ludzi tylko miłości i pokoju. 
43 Narody zawarły pokój, ale ich słowa nie pokazują miłości ani dobrych intencji. Za tym pozornym 
spokojem kryje się uraza, pragnienie zemsty i czekająca wojna. Gdzie jest ten, który wie, jak 
przebaczyć, który zostawił swoją sprawę Mnie, abym ja osądził? 
44 Ludzkie serce stwardniało i nie jest wstrząśnięte bólem dzieci, udręką kobiet i tragicznym losem 
młodzieży i mężczyzn, którzy bez litości zostali zagonieni na wojnę. A jednak byli wśród nich tacy, 
którzy mnie kochają i którzy czują miłość do swoich bliźnich, którzy umieli się modlić i pełnili dzieła 
miłosierdzia. Nawiedzenie było bardzo ciężkie dla tych narodów, ich pycha została ukarana, oni sami 
niszczą swoje bogactwa. Tylko ból może ich zgiąć i przywrócić im zmysły. Byłem bardzo blisko każdej 
duszy, aby umocnić ją w próbie, a ci, którzy się przygotowali, odczuli Moją Obecność. 
45 Skutki wojny przeniknęły wszędzie, siejąc zniszczenie. Od małego domu do wielkich narodów, 
które nie czuwały, wszystkie zostały złapane w jego sieci i nie wiedzą, jak uwolnić się z tego jarzma. 
46 Ja was nauczyłem, dałem wam tajemnicę pokoju: Kochajcie Mnie, kochajcie się wzajemnie, 
inspirujcie się we Mnie, wypełniajcie swoje obowiązki, poddajcie się swojemu przeznaczeniu, a 
będziecie mieli pokój i błogosławieństwo. 
47 Otrzymałem pieśń radości tych, którzy po bitwie powrócili do domu, do ojczyzny. Ale odbieram też 
ból matek, które nie doczekały powrotu syna, ból dzieci, które nie doczekały się ojca, i ból kobiet, 
które zostały wdowami. Wszystkich ich błogosławię. Niech Izrael okaże współudział w swoim 
współczuciu dla tych narodów. Tę modlitwę, którą zanosiliście za pokój na świecie, również 
ofiarujecie i uczynicie z niej pieśń ochrony dla wszystkich narodów. 
48 Wy, dusze, które opuściłyście swoje ciała na ziemi - osiągnijcie oświecenie. Ja cię poczęłam. 
Zaufajcie Mi, a zostaniecie doprowadzeni do prawdziwego życia. Nie umarłeś, ponieważ dusza 
posiada życie wieczne. Zapraszam was do prawdziwego pokoju i sprawiedliwości. Ja bowiem jestem 
Życiem i daję wam chleb życia wiecznego. Ale widzę, że jesteście głodni, bo nie zrozumieliście, że 
istota jest ukryta w głębi Mojego Słowa. Jeśli patrzycie na to tylko powierzchownie, nie możecie się 
tym odżywiać. W nim zawarta jest Moja miłość, ta boska esencja, która jest życiem, radością i 
pokojem dla ducha. 
49 Choć nie studiujecie Mojego Słowa, w tym i innych narodach jest wielu ludzi, którzy oczekują na 
Dobrą Nowinę, aby wypełnić Moje polecenia. Lecz nadejdzie dzień, kiedy dobrzy apostołowie 
powstaną wśród was, aby przejść przez ziemie i narody głosząc Moją naukę. I będę przemawiał przez 
ich organy zrozumienia, tak jak to uczyniłem z tymi, którzy szli za mną w Drugiej Erze. Niech każdy, 
kto w ten sposób pracuje, będzie pełen odwagi i ufności we Mnie. 
50 Gdy napotkasz przeszkody, zachowuj się jak Mojżesz: nakazuj żywiołom, aby były zgodne z twoją 
wolą, a one będą chętnie posłuszne. 



51 Jeśli chcecie widzieć cuda, przygotujcie się, ale nie oczekujcie, że wszyscy wam uwierzą. 
Powiedziałem wam, że w tym czasie nie wszyscy uwierzą w Moje Słowo. Zostawcie więc tę sprawę 
Mnie i idźcie dalej. Oni mnie rozpoznają, gdy są w duchu. 
52 Powinnaś szanować idee i uczucia, ale mów, jak cię nauczyłem, tym Słowem, które nie rani, i 
zdejmuj zasłony, które zasłaniają Moje Światło przed duszami. 
53 Czas przebudzenia dla każdego ducha jest oznaczony. Obiecuję wam, że każdy, kto się przygotuje, 
ujrzy Mnie w całej Mojej chwale. 
54 Proście, a będzie wam dane. Wszystko, czego pragniecie w miłości do bliźniego - proście o to 
Mnie. Módlcie się, zjednoczcie swoją prośbę z prośbą tego, który jest w potrzebie, a ja spełnię wasze 
prośby. 
55 Światło Mojego Słowa będzie białym odzieniem, które was wszystkich okrywa. 
56 Z miłości do was przyszedłem w "obłoku", symbolu tego, co duchowe, aby dać się poznać 
waszemu duchowi. Lecz najpierw ta świetlista chmura musiała osiąść na organach umysłu nosiciela 
głosu, jako przygotowanie do czasu, gdy będziecie umieli rozmawiać ze mną bezpośrednio i to na 
waszego ducha zstąpi i osiądzie ta chmura. 
57 Wybrałem obłok jako symbol, aby uosabiał Moje przyjście na świat w Trzeciej Erze. 
58 Czy obłok nie jest posłańcem, który przechodzi nad górami, dolinami i miastami? Czy to nie ona 
sprawia, że pola są żyzne swoim deszczem i daje dobroczynny cień? Czy ona nie daje naprzód 
błyskawicę, która zwiastuje burzę, i musujący promień, który wstrząsa? dlatego wybrałem obłok jako 
symbol, dlatego Moi apostołowie zrozumieli znaczenie Mojej Obecności w "obłoku", kiedy widzieli 
Mnie po raz ostatni w Duchu, a Roque Rojas w tym Trzecim Czasie, kiedy kazałem mu patrzeć na 
symbol, który był znakiem Mojego nowego przyjścia. 
59 Od tego czasu łagodny cień otacza ludzi, którzy stopniowo gromadzą się wokół Mojego 
objawienia. Moje Słowo było żyznym deszczem na spieczonych polach uduchowienia, a promień, 
który zstępuje na ludzki organ zrozumienia przy każdym przejawie, rozerwał ciemności waszego 
grzechu i waszej niewiedzy, wprawiając was w drżenie we wszystkich waszych włóknach i budząc 
waszego ducha. jak straszna była dla wielu z was burza rozpętana w duszy przy słuchaniu Mojego 
Boskiego Słowa! 
60 Jaki majestat i jakie zachwycające piękno widziałaś w tej burzy światła, która wytryskuje z Mojego 
Słowa w chwilach jego objawienia się! Przepełnione podziwem, zachwytem i drżeniem, tłumy 
pozostają nieme, pozwalając, by ta burza miłości, sprawiedliwości i mądrości skąpała je i oczyściła. 
61 O ludu umiłowany, którego nazwałem Izraelem, ponieważ czynię was stróżami Moich wiadomości 
i objawień, kiedyż nauczysz się oddawać i interpretować Moje Słowo? 
62 Moja obietnica, że przyjdę ponownie, którą dałem w Drugiej Erze, została dotrzymana. 
apostołowie widzieli, jak w Betanii wstąpiłem z ziemi do nieskończoności, a wy widzieliście, jak z 
nieskończoności powróciłem do waszych serc; czyż nie widzicie w tym podobieństwa między nimi? 
Czy i w tym nie widzicie podobieństwa do chmur, które wynurzają się z morza i idą w górę, aby 
wylewać swój dobroczynny deszcz na inne miejsca, gdzie spragnione pola ich wołają? 
63 Wasz ból przyciągnął Mnie, Mój Duch poczuł się błagalnie wezwany przez was, a Ja pospieszyłem 
w obłoku Miłości i Sprawiedliwości, aby obsypać ludzi Moim Miłosierdziem. 
64 Nie wszystkie narody mnie wzywają i bardzo mało jest serc, które mnie oczekują. Duchowy obłok 
nadejdzie i niczym płaszcz pokoju będzie chronił ludy, które go błagają i oczekują. Tych wszystkich, 
którzy próbują ugasić pragnienie duszy przyjemnościami tego świata, chmura zaskoczy blaskiem swej 
błyskawicy, a grzmot jej burzy napełni ich strachem, bo wtedy przypomną sobie, że istnieje Boska 
sprawiedliwość i że każdy człowiek jest nosicielem ducha, który musi odpowiedzieć przed Bogiem za 
wszystkie swoje uczynki. 
65 Obłok miłości, światła, miłosierdzia i sprawiedliwości jest także ogromnym legionem duchów, sług 
Moich, duchów światła, które żyją, aby wypełnić Moje cele i mnożą się we wszechświecie, wykonując 
swoje zadanie miłowania się nawzajem w doskonałej harmonii. Ponieważ to Boskie przykazanie, ta 
Najwyższa Zasada, którą objawiłem światu w Drugiej Erze, nie była przeznaczona tylko dla ludzi - ta 
maksyma jest Prawem, które rządzi wszystkimi istniejącymi duchami. 
66 Umiłowani ludzie: Na tym obłoku światła, który jest duchową wielką mocą miłości i braterstwa 
między wszystkimi światami, zstąpiłem w tej Trzeciej Erze za pomocą Mojego promienia, przynosząc 



wam nowe przesłanie mądrości, nieskończone pocieszenie dla waszego bólu i światło, które ma wam 
służyć za przewodnika w odnalezieniu zapomnianej ścieżki, abyście po jej odkryciu mogli przyjść do 
Mnie - krok po kroku, od zasługi do zasługi, świadomie i wytrwale, w dążeniu do waszej duchowej 
doskonałości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 138  
 
1 Umiłowani uczniowie, każda chwila, która mija w waszym życiu, jest krokiem, który przybliża was 
do Ojca. Powoli, krok po kroku, pokonujecie drogę, która prowadzi do Królestwa Światła. 
2 Stopniowo zbliżacie się do czasu, kiedy zrozumiecie, jak oddać duchowemu to, co mu się słusznie 
należy, a światu to, co mu się należy, czasu prawdziwej modlitwy, uwielbienia Boga bez fanatyzmu, 
kiedy będziecie umieli modlić się przed każdym przedsięwzięciem, kiedy będziecie pilnować tego, co 
zostało wam powierzone. 
3 Jak człowiek będzie w stanie zejść na manowce, jeśli prosi Ojca w modlitwie przed wykonaniem 
jego woli? Człowiek, który wie, jak się modlić, żyje w jedności z Bogiem, uznaje wartość korzyści, 
które otrzymuje od Ojca, a jednocześnie rozumie znaczenie lub cel prób, które przechodzi. 
4 Osoba modląca się do Boga jest osobą uduchowioną, która nie ma ciemnej opaski na oczach i która 
jest w stanie odkryć w sobie i poza sobą nieznane światy, nieznane aspekty życia, uświadomienia i 
prawdy, które otaczają życie człowieka bez jego świadomości. 
5 Ci, którym uda się odkryć tę ścieżkę, nie mogą się zatrzymać, ponieważ ich zmysły się przebudziły, a 
duchowe zdolności stały się wrażliwe. Dziś słyszą głosy natury, jutro będą w stanie odbierać 
przesłania Królestwa Duchowego, później usłyszą głos swego Pana w jedności ducha z duchem, owoc 
miłości między Ojcem a Jego dziećmi. 
6 Ludu, nie zazdrośćcie tym głosicielom, przez których Ja daję znać o sobie, bo jeśli przygotujecie się 
gorliwie fizycznie i duchowo, to po zakończeniu tej manifestacji przewyższycie ich. 
7 Czas cudów, prób i nadzwyczajnych wydarzeń jest obecny, zarezerwowany dla tego ludu, świadków 
Mojego Objawienia w tej Trzeciej Erze 
8 Jeszcze nie wypowiedziałem Mojego ostatniego słowa, to znaczy nie udzieliłem Moich ostatnich 
nauk, w których jeszcze objawię wam wiele tajemnic. lecz Moja Wola i Moje Instrukcje są zapisane w 
sumieniach wszystkich tych ludzi, aby mieli pełną wiedzę o tym, jak powinien wyglądać koniec 
Mojego objawienia. 
9 Musicie zrozumieć, że nauczyłem was wszystkiego, co powinniście wiedzieć, abyście mogli wejść do 
światów i domów, które na was czekają. Bo tak jak wasza dusza musiała być przygotowana w 
poprzedniej sferze, w której mieszkała, aby móc się wcielić i żyć na ziemi, tak samo musi się 
przygotować do powrotu do sfery zaświatów, którą opuściła, nawet jeśli trafi do domów, które 
przewyższają ją w miłości, czystości i mądrości. 
10 Nie wątpcie w Moje Słowo. w Pierwszej Erze wypełniłem Moją obietnicę daną wam, aby wyzwolić 
Izraela z niewoli egipskiej, która oznaczała bałwochwalstwo i ciemność, aby zaprowadzić was do 
Kanaanu, ziemi wolności i oddawania czci Bogu Żywemu. Tam moje przyjście jako człowieka zostało 
wam zapowiedziane, a proroctwo wypełniło się słowo w słowo w Chrystusie. Ja, ten Mistrz, który 
zamieszkał w Jezusie i w Nim was umiłował, obiecałem światu, że przemówię do niego w innym 
czasie i objawię się w duchu. i oto jest spełnienie Mojej obietnicy. 
11 Dziś oznajmiam wam, że zarezerwowałem dla waszego ducha cudowne regiony, mieszkania, domy 
duchowe, gdzie znajdziecie prawdziwą wolność kochania, czynienia dobra i szerzenia Mojego Światła. 
oznajmiam wam, że zarezerwowałem dla was miejsce, gdzie będziecie mogli kochać, czynić dobro i 
szerzyć Moje Światło. czy możesz o tym wątpić, skoro spełniłem Moje poprzednie obietnice wobec 
ciebie? 
12 Wiedz, że wielkie duchy są wiecznie w pracy w Moim Dziele. Eliasz, przeznaczony do zwiastowania 
przyjścia Mistrza do Jego uczniów, jest Światłem, które robi wyłom w duszach i zstępuje do tych, 
którzy zeszli z drogi, do tych, którzy śpią lub których wiara w Życie Duchowe umarła, aby ogarnąć ich 
Ogniem Miłości, który od Niego promieniuje, Ogniem, który jest wiarą, wykorzenieniem zła i 
oczyszczeniem. Jego głos rozbrzmiewa w każdym narodzie, jego ogień oczyszczający postępuje i 
niszczy kąkol. To prawda, że oczyszczenie pozostawia na swej drodze ślad bólu, ale wkrótce 
przychodzi boskie pocieszenie, uosobione w Maryi, która wlewa swój uzdrawiający balsam w każde 
łkające serce, w każde stworzenie dręczone bólem. 
13 Przyjdę szukając serce po sercu, aby ludzie usłyszeli Moje Boskie Wezwanie, mówiąc do nich tylko: 
"Pójdź za Mną". 



14 Pocieszam was w waszych próbach i mówię wam: Gdy kielich w ustach waszych jest bardzo gorzki, 
powinniście powiedzieć Ojcu waszemu, który mieszka w niebie, jak to uczynił Jezus w ogrodzie 
Getsemani: "Ojcze, jeśli to możliwe, abyś wziął ode Mnie ten kielich, uczyń to, ale przede wszystkim 
niech się stanie Twoja wola, a nie moja". 
15 Jeśli modlić się i oglądać jak to, będę powstrzymać anioła, który zbliża się do przekazania Ci kielich 
próby. Lecz jeśli Boską wolą jest, byście ją wypili, będę z wami, by dać wam siłę do zwycięskiego 
przejścia tej próby. Nie zapominajcie, że dla tego, kto cierpi i błogosławi Mnie, odpust jest udzielany 
wielu. teraz będziecie mogli zrozumieć, dlaczego ci, którzy są wolni od grzechu, noszą w sobie ból; są 
oni bowiem godni tego, by pomagać w zmywaniu plam swoich bliźnich; są oni godni tego, by 
pomagać w zmywaniu plam swoich bliźnich 
16 Nie było Moim pragnieniem, aby człowiek cierpiał ból na ziemi. Ale ponieważ tak chcieli, od 
pierwszego człowieka aż do chwili obecnej, znoście wasze brzemię z cierpliwością i miłością, i 
ofiarujcie mi wasze cierpienia z pokorą. Wasz ból będzie owocny w was, a także w niektórych z 
waszych bliźnich. 
17 Jak wiele ludzie cierpieli bezużytecznie na tym świecie! Ileż oni płakali, nie otrzymawszy nagrody i 
nie zebrawszy ziarna! Z drugiej strony, ci, którzy umieli cierpliwie dźwigać swój krzyż - gdy nadeszła 
dla nich ostatnia chwila i zdawało im się, że znajdują się w przepaści - otworzyli oczy swego ducha i 
ujrzeli siebie stojących na szczycie góry. 
18 Nie będzie to krew, którą przelaliście w waszych bratobójczych wojnach, która zbawi ludzkość. To 
raczej wasza modlitwa pełna miłości i miłosierdzia oraz wasze cnoty sprawią, że wasi bliźni będą 
godni odczuwać Mój Pokój. 
19 Nie ogłaszajcie głośno, że ten pokój, który zawarły narody, jest prawdziwy. Czuwajcie i módlcie się, 
aby pokój wzrastał na fundamencie duchowej i ludzkiej miłości, a nie na fundamencie terroru i 
śmiertelnego zagrożenia. 
20 Ten fałszywy pokój stworzony przez ludzi jest jak zamek zbudowany na ruchomych piaskach 
morskich, który wkrótce runie, gdy fale wzburzone przez wiatr lash go. 
21 Ja, Duch Pokoju, zaoferowałem to ludziom, mówiąc do nich przez sumienie: oto jestem, miłujcie 
się wzajemnie, a będziecie zbawieni. 
22 Mężczyźni nadal chcą żyć w dzieciństwie, nie chcą dorosnąć, bo żyjąc tak długo na ziemi, 
podlewając ją swoją krwią i łzami, nadal nie zrozumieli, jak zbierać owoce doświadczenia, i dlatego 
nadal nie wiedzą, co znaczy pokój Ducha. Ich serca stwardniały i dlatego najszlachetniejszy 
sentyment, jakim jest miłość, nie rozbrzmiewa w nich. Dlatego kielich cierpienia dał się odczuć w 
każdym z Moich dzieci. 
23 Cały ból spowodowany przez ludzi zbierze się w jednym kielichu, który będzie wypity przez 
winnych. W ten sposób obudzi się ich uśpiony duch. Wtedy zobaczysz szanowanych i potężnych 
mężczyzn, w obliczu nieprzewidzianych wydarzeń, opuszczających swoje stanowisko lub swój naród, 
aby ukryć się z duszą rozdartą przez wyrzuty sumienia. Inni będą czuli, że ich rozum i zdolność 
mówienia są pomieszane. 
24 Co wy na to wszystko mówicie, ludzie? Czy czujesz się przygotowany jeszcze szukać tych, którzy są 
zagubieni w uwikłaniach ich życia? 
25 Rozważcie, w jak krótkim czasie narody przygotowują wojnę i z każdego człowieka robią żołnierza, 
podczas gdy Ja wyposażam was od 1866 r., abyście stali się żołnierzami tej Sprawy, a mimo to nie 
widzę, aby któreś z Moich dzieci było w pełni przygotowane 
26 Ten czas jest inny niż pierwszy i drugi. dziś żyjesz w chaosie rozpętanych widzialnych i 
niewidzialnych żywiołów. Biada temu, kto nie śpi, bo zostanie pokonany, a ten, kto jest wyposażony, 
będzie musiał walczyć! 
27 Tysiące niewidzialnych oczu patrzy na ciebie, niektóre położyć się na ciebie na swojej drodze i 
przynieść cię w dół, inni, aby cię chronić. 
28 Niezgoda rośnie i rozprzestrzenia się wśród ludów i narodów, wdzierając się do serc i rodzin. 
29 Moralność się degeneruje, a mężczyźni, kobiety i dzieci przyzwyczajają się do deprawacji. 
30 Wobec tych wszystkich zgorszeń nie zasłaniajcie oczu ani nie zatykajcie uszu, bo jeśli serce wasze 
będzie przygnębione, nie będzie współczuło, aby dawać miłość i okazywać miłosierdzie, dając w ten 
sposób świadectwo o Moim dziele wśród waszych bliźnich. 



31 Muszę oczywiście wszystko zobaczyć, bo cię kocham, ale gdy cię osądzę, zbawię cię; zbawię cię, bo 
cię kocham; zbawię cię, bo cię kocham. 
32 Czasy największej goryczy nadchodzą. Wtedy bowiem przygotowuję was, abyście nie mówili, że 
Mistrz nie przemówił do was proroczo. Jeśli będziesz przygotowany na ten czas, dobrze przejdziesz 
przez każdą sytuację. 
33 Ja zaprowadzę pokój między ludźmi przez Moich posłańców. jak ustanowisz pokój na świecie na 
nienawiści, dążeniu do władzy i strachu? Ale zanim to nastąpi, ognie będą płonąć, wody będą 
obmywać, a śniegi oczyszczać. 
34 Uczniowie, bądźcie silni, że może oprzeć się niewiary ludzi, że prześladowania, oszczerstwa, lub 
ataki nie może uczynić cię przygnębiające. Moje słowo sprawi, że zadrży duch człowieka. Teolog 
będzie czuł się zmuszony do zakwestionowania swojej nauki, filozof będzie pytał swoich największych 
nauczycieli, a każda sekta czy wspólnota religijna będzie głęboko wstrząśnięta w obliczu Moich 
nowych objawień. Wtedy wybuchnie walka idei; bo podczas gdy jedni obudzą się do prawdy, inni 
będą chcieli trwać w swoim fanatyzmie i tradycjach, i będą walczyć ze sobą. pośród tej walki niech się 
odezwie głos Moich dzieci i niech powie do roznamiętnionych mas: nie czyńcie owocu życia kością 
niezgody. 
35 Teraz jeszcze czujecie się mali i słabi, ale jutro będziecie silni i będziecie Mnie miłować w prawdzie, 
bo Ja wam objawię to, czego teologowie nie zdołają odkryć i pojmiecie to, czego uczeni nie zdołają 
zrozumieć. nie dlatego, że jesteś większy lub bardziej kochany niż inni, ale dlatego, że od Pierwszej 
Ery umiesz otworzyć swoje serce jak tabernakulum, w którym umieszczam Prawo, Mądrość i 
Objawienie w każdym czasie. 
36 W Pierwszej Erze znaliście symbole: Przybytek, czyli sanktuarium, w którym przechowywano Arkę 
Przymierza, a w niej Tablice Prawa. Kiedy te symbole spełniły swoje zadanie, Moja Wola sprawiła, że 
zniknęły z ziemi; zostały usunięte z oczu ludzi, aby świat nie popadł w bałwochwalstwo, ale znaczenie, 
czyli istota tych lekcji pozostała zapisana w sumieniach Moich sług. W Drugiej Erze, po dokonaniu się 
Ofiary Chrystusa, sprawiłem, że zniknął największy symbol chrześcijaństwa: krzyż, wraz z koroną 
cierniową, kielichem i wszystkim, co mogło stać się obiektem fanatycznej adoracji ze strony ludzkości. 
37 W tym Trzecim Czasie ukazałem się w przybytku waszego ducha, aby złożyć w Arce Przymierza 
obecne tam Moje nowe objawienia. 
38 Przyszliście do domu Ojca w tym czasie jako "synowie marnotrawni", a Ja wam powiedziałem: oto 
pod waszą nieobecność rozproszyli się wasi młodsi bracia i siostry, a ja pozostałem sam w mojej 
komnacie i przy moim stole. A lud w swej niewdzięczności został podzielony, a wielu zaparło się 
swego Ojca. Ale dziś zwracam ci twoje bogactwo, karmię cię, abyś mógł iść na poszukiwanie tych, 
którzy zbłądzili za tobą, i przyprowadzasz ich do Mojej Obecności. Wtedy będziesz miał pokój. 
39 Nie obwiniam twojej materialnej istoty za bratobójczą wojnę, którą rozpaliła ludzkość, ani za 
niezgodę, która nadal istnieje wśród narodu izraelskiego. To do waszego ducha się zwracam, bo na 
nim ważą się rozdźwięki i podziały, jakie plemiona tego ludu cierpią w swoim łonie od dnia, kiedy 
dzieci Jakuba napełniły bólem serce ojca, mówiąc mu, że dzikie bestie na pustyni pożarły Józefa, choć 
sprzedały go kupcom. 
40 Od tego czasu to złe nasienie kiełkowało w sercu tego ludu, który dziś ma przed sobą nowy czas, 
aby uczcić swego Pana, wypełniając prawo miłości bliźniego bez względu na rasę czy język, i aby być 
zbawieniem i błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi. 
41 Imię "Izrael" zostało wam nadane przez waszego Ojca, ale jest to imię duchowe. Uczyniłem wam 
wielkie objawienia i dałem wam moc, abyście nie czuli się niegodni, gdy będę was tak nazywał. 
42 To jest twój duch, że szukam, jak mam zrobić w każdym czasie. 
43 Moja Nauka ukazuje wam doskonałą, duchową i czystą cześć dla Ojca; ponieważ duch ludzkości, 
nie będąc tego świadomym, dotarł do progu Świątyni Pana, gdzie wejdzie, aby odczuć Moją 
Obecność, usłyszeć Mój Głos poprzez swoje sumienie i ujrzeć Mnie w świetle, które pada na jego 
umysł. 
44 Pustka, którą ludzie odczuwają w swoich różnych wspólnotach religijnych w tym czasie, jest 
spowodowana tym, że duch łaknie i pragnie uduchowienia. Nie wystarczają mu obrzędy i tradycje, 
pragnie poznać Moją prawdę. 



45 Odkrywam w najgłębszym rozumie wielu ludzi wewnętrzną walkę między duchem a materią. Chce 
sięgnąć poza splendor ceremonialnego kultu, aby odkryć piękno tego, co duchowe. Rozpaliłem to 
światło, które was oświeca i niepokoi. Ja jestem tym głosem, który was wzywa. Nikt nie był w stanie 
wyjaśnić ci twojego niepokoju, ani zrozumieć twoich wewnętrznych zmagań. Ja sam, który 
przenikając twoje serce, znam twoją tęsknotę i twoje pragnienie. Jestem również Tym, który 
pokazuje wam drogę, którą musicie podążać, aby znaleźć to, czego szukacie. 
46 Ilu z tych, którzy mnie słuchają, zostało skarconych, źle ocenionych lub zranionych w 
najszlachetniejszej części ich duszy, bo byli szczerzy i zwierzyli się komuś ze swoich uczuć! 
47 Wy, którzy słyszycie Moje słowa, pytajcie Mnie, dlaczego przyszedłem do najbardziej znikomych i 
grzeszników, aby przez nich objawić naukę Mojego Ducha; na to Ja wam odpowiadam: Zachowuję się 
tak samo jak wy, kiedy jesteście rodzicami na ziemi. Dajecie więcej uwagi i więcej troski temu z 
waszych dzieci, które jest najsłabsze, najbardziej chore, lub temu, któremu grozi zejście na manowce. 
48 Jeśli to jest to, co ludzie robią, co nie powinno twój Ojciec Niebieski zrobić dla swoich dzieci? 
49 Wśród was światło Mojego Słowa pojawiło się jak oaza na duchowej pustyni tej ludzkości, aby 
wszyscy wędrowcy mogli się do niej zbliżyć, szukając wody i pokoju Ducha. 
50 Konieczne jest, aby ta nauka dotarła do wszystkich ludzi. Przyniesie światło do ciemności 
zdezorientowanych, ignorantów i aroganckich, którzy myślą, że wiedzą wszystko. 
51 Moje słowo pojedna ducha z materią, gdyż od dawna istnieje między nimi nieprzyjaźń, i 
powinniście wiedzieć, że wasze ciało, które uważaliście za przeszkodę i pokusę na drodze ewolucji 
ducha, może być najlepszym narzędziem do wypełnienia waszych zadań na ziemi. 
52 Obmyjcie swoją duszę i swoje ciało w tej powodzi światła, która jest wylewana na was w tej 
Trzeciej Erze, abyście mogli zrozumieć Moją naukę. Ten, kto jest czysty, może przeniknąć to, co 
wcześniej było tajemnicą, bo wyrzuty sumienia nie zatrzymają go na jego drodze. 
53 Wyznajcie przede Mną, przed którym nie możecie niczego sfałszować ani ukryć, co nosicie w 
waszych sercach, a odczujecie przez wasze sumienie Moje Boskie Przebaczenie. Godność będzie 
waszą szatą, w której nie będziecie się wstydzić przed nikim, przed kim się stawiacie, choćby był 
wielki, czy to w mocy, czy to w wiedzy. 
54 Siejcie Moje ziarno miłości. Jesteście na ziemi, która jest także nauczycielką ludzi i uczy was, że to, 
co na niej zasiejecie, wraca do was pomnożone, jako dowód wdzięczności i miłości. 
55 Tak też jest Duch Ojca waszego. On jest najwyższą i boską rekompensatą. Ale nasienie wasze niech 
będzie zawsze dobre i czyste, abyście je mogli zbierać pomnożone w dobrych owocach. Aby twoja 
dusza, która po drodze została splamiona grzechem, mogła dotrzeć na łono Boga czysta, musi przejść 
wiele rzeczy i oczyścić się, ponieważ musi przyjść do Ojca bez najmniejszego śladu zła, ani 
najmniejszego cienia swoich dawnych niedoskonałości. 
56 Jeśli na ziemi bluźniła Bogu, to z niej - gdy zbliży się do swego Stwórcy - wybuchnie tylko pieśń 
miłości. 
57 Duszo, jak długo każesz mi czekać na twoje przybycie na szczyt góry? 
58 Tam, gdzie wstąpiłem z krzyża, oczekuję was. 
59 Powoli zbliżasz się. trzeba było was uwolnić, pozbawiając się najpierw waszych dóbr ziemskich, bo 
te dobra pozbawiły mnie waszej duszy 
60 Przyjdźcie do Mnie, na ucztę, którą Ojciec wasz przygotował dla was, abyście w niej otrzymali 
naukę, która jest wasza i która będzie waszym dziedzictwem. 
61 Pomyślcie poważnie o pokoleniach, które przyjdą po was, pomyślcie o swoich dzieciach. Tak jak 
daliście im fizyczną egzystencję, tak też macie obowiązek dać im życie duchowe, to co jest wiarą, 
cnotą i duchowością. 
62 Gdy pozwalam światłu mojemu jaśnieć nad ludem umiłowanym, zstępuję do was, aby przynieść 
wam pokój Ducha mojego; Ja jestem tym, który daje wam pokój Ducha mojego; Ja jestem tym, który 
daje wam pokój Ducha mojego Jesteście małą liczbą, ale wasza miłość do Mnie jest wielka; Ja jestem 
Tym, który da wam pokój Ducha Mojego. 
63 Usłyszcie mnie teraz przez nosiciela głosu, ponieważ nie jesteście jeszcze zdolni do 
bezpośredniego odbioru Boskiego natchnienia. 
64 Musiałem najpierw przygotować te ciała, aby wibracje Moich myśli mogły być przez nie jak 
najwierniej odbierane i przekazywane słuchaczom. Zauważcie, że gdy oni mówią, wyjaśniają wam, że 



to nie oni udzielają wam instrukcji, ich głos powiedział wam: Ja jestem Boskim Mistrzem, który mówi 
do was. 
65 Forma Mojego głoszenia będzie mogła być zmieniona, ale duchowa istota Mojej nauki jest taka 
sama: absolutna, niezmienna, poza czasem i przestrzenią. Nieskończoność jest wieczna. 
66 Tylko miłość waszego ducha zdoła zrozumieć tę naukę. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest on 
całkowicie pochłonięty przez to, co duchowe, w swojej istocie, która jest wiecznością. 
67 Kiedy człowiek nie wykazuje zainteresowania poznaniem samego siebie, opóźnia swój rozwój w 
górę i zrozumienie tego, co mieści w sobie Życie Wieczne; i to jest powód, dla którego nie jest w 
stanie osiągnąć realizacji swego największego dzieła. 
68 Narodziliście się we Mnie. Życie duchowe i materialne otrzymaliście od Ojca. I w przenośni mogę 
wam powiedzieć, że w tym samym czasie, kiedy wy narodziliście się we Mnie, Ja narodziłem się w 
was. 
69 Rodzę się w waszych sumieniach, wzrastam w miarę waszego wzrostu i objawiam się w pełni w 
waszych dziełach miłości, abyście mogli powiedzieć z radością: Pan jest ze mną. 
70 Przygotowuję was jak małe dzieci, gdyż zbliża się godzina, w której zabrzmi radośnie dzwon, 
dzwoniący na zwycięstwo i radośnie oznajmiający duchowe przebudzenie ludzkości. 
71 Usłysz mnie w ciszy, i medytować cicho, O ludzie. Jutro czeka na ciebie, to jest droga, którą musisz 
przebyć, aby dotrzeć do mnie. Lecz będąc już oświeceni światłem Mojego pouczenia, będziecie mogli 
kierować się tym, co poznaliście i zrozumieliście. Pukajcie do Moich drzwi, tylko Ja je otwieram, Ja 
jestem objawiającym się Mistrzem. Proście, proście, a będzie wam dane. 
72 Na pustyni długiej drogi życia Chrystus jest oazą. Ale konieczne jest, abyście mieli wiarę, abyście 
wiedzieli, jak Go znaleźć w godzinach samotności lub strachu. 
73 Uczyłem was samozaparcia i wyrzeczenia się wszystkich fałszywych chwały świata. Ale wielu nie 
mogło pojąć tej lekcji, ponieważ wydaje im się niemożliwe wyobrazić sobie życie bez luksusów, bez 
przyjemności i bez bogactwa. Ale w tym czasie pełnym bólu i z doświadczeniem zdobytym w lekcjach 
życia, oni sami obudzą się do światła prawdy. Jakże wielkie będzie zdumienie ludzkości, gdy odkryje, 
że jeśli uwolni się od tego, co materialne i po prostu oddzieli się od tego, co zbędne, poczuje w sobie, 
jak nowa istota powstaje do nowego życia. 
74 Umiłowani uczniowie, do których Ja sam zaliczam tych, którzy przyszli ostatni: Po Moim odejściu 
tylko ci, którzy się przygotowali, będą odczuwać Moją Obecność. Niektórzy są obojętni, gdy mówię o 
tym do was, ponieważ myślą, że lata miną zanim to nastąpi. Ten czas będzie jak chwila. Wypełnię 
Moją misję jako Nauczyciel, ale kiedy Mój promień zstąpi po raz ostatni pod koniec 1950 roku, nigdy 
więcej nie użyję ludzkiego organu zrozumienia, aby ogłosić Siebie w tej formie. Ufajcie we Mnie, 
uczniowie, bo Ja dotrzymam słowa danego wam, aby was nie zostawić samych. Sprawię, że 
poczujecie Moją obecność, dam wam natchnienie, pocieszę was. czuwajcie teraz i czuwajcie w 
przyszłości, abyście nigdy nie dali się zaskoczyć: aby ten, kto potajemnie próbuje was pozbawić 
waszego dziedzictwa, znalazł was czujnych, a nawet ten chory, który wzywa was do swojego obozu w 
środku nocy, abyście dali mu balsam waszej miłości; jestem tym, który wam mówił, że nie jesteście 
sami; jestem tym, który wam mówił, że nie jesteście sami 
75 Z wielką jasnością przemówiłem do was, abyście mnie zrozumieli. Ale wy spowodowaliście, że 
przez jakiś czas poruszałem Moje słowo na poziomie materialnym, ponieważ ciągle macie zbyt mały 
rozwój duchowy, żeby mnie zrozumieć. Ale kiedy Moje odejście się zbliży, Moje Słowo będzie miało 
wyższe duchowe znaczenie na ustach nosicieli głosu. 
76 O ile Moja nauka daje jeszcze większe objawienia, powinniście dołożyć starań, aby naprawić wasze 
błędy, odnowić wasze życie i oddzielić się od każdej wady i od każdej złej skłonności. Jeśli staliście się 
czystego serca i mówicie o Moim Dziele, należy wam wierzyć i uważać was za uczniów Jezusa, którzy 
prawdziwie głoszą Jego Naukę poprzez przykłady i dzieła miłości. Jest to szata łaski, którą zawsze 
powinniście nosić i dzięki której możecie odróżnić się od waszych bliźnich. 
77 Rozsądźcie się po ziemi jako prorocy Mojej Boskości, obudźcie uśpioną ludzkość, ogłoście jej, że 
sprawiedliwość jest na wyciągnięcie ręki. Powiedz jej, że Sodoma została ostrzeżona, ale nie słuchała 
proroka Bożego, a dzień jej sądu nadszedł nieubłaganie. 
78 Siły natury tylko czekają na godzinę, aby uwolnić się na świecie i oczyścić ziemię. Im bardziej 
grzeszny i arogancki jest dany naród, tym cięższa będzie na niego Moja sprawiedliwość. 



79 Twarde i głuche jest serce tego człowieczeństwa. Będzie potrzeba, aby kielich gorzkości przyszedł 
na nią, aby mogła usłyszeć głos sumienia, głos Prawa i Boskiej sprawiedliwości. Wszystko zostanie 
uczynione dla zbawienia i życia wiecznego dusz. To ich szukam. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 139  
(od roku 1945) 
 
1 Bądźcie przyjęci, wy, członkowie Mojego ludu, bo umiecie znosić burze i próby z cierpliwością i 
opanowaniem. Widziałem, jak modliliście się i czuwaliście w trudnych godzinach, słyszałem też, jak 
błogosławiliście Moją Wolę, gdy spadło na was cierpienie. Następnie nagrodziłem waszą wiarę i 
dobrą wolę i zesłałem wam Mój Pokój za to, że byliście łodzią, która przetrwała burzę bez 
wywrócenia się. 
2 Błogosławię też tych, którzy zapominają o własnych cierpieniach i "czuwają" dla pokoju świata, albo 
odwiedzają chorych na łożu boleści, bo tych zasług nie pozostawię bez nagrody. 
3 W czasie tej wojny, w której żyje świat, dzień po dniu trwaliście jednomyślnie na modlitwie i 
zaprawdę powiadam wam, że nie przestałem czynić wielu cudów wśród tych waszych bliźnich, o 
których tak bardzo mnie prosicie; nie przestałem czynić wielu cudów wśród tych waszych bliźnich, o 
których tak bardzo mnie prosicie; nie przestałem czynić wielu cudów wśród tych waszych bliźnich, o 
których tak bardzo mnie prosicie Nie pozwólcie, o ludu mój, aby wasza modlitwa stała się słaba. 
Mówię wam, że "Wielki Post" jeszcze się nie skończył, chociaż narody mówią, że wojna ustała. Nie, 
Izraelu, dopóki pokój między narodami nie jest oparty na miłości wzajemnej, powinieneś nadal 
czuwać, modlić się i zdobywać serca dla tego dzieła pokoju i braterstwa. 
4 Wkrótce zobaczycie, że ten pokój, o którym mówią obecnie ludzie, był fałszywy, że przyniósł tylko 
rozejm pośród ich nieludzkiej walki, tylko po to, aby później kontynuować swoje dzieło zniszczenia. 
5 Po całym świecie rozproszeni są ci, którzy mają za zadanie modlić się i czuwać nad pokojem 
ludzkości. Wśród nich jest Mój lud, który pouczam Moim Słowem. Wy wszyscy macie obowiązek 
budować w sercach ludzi, którzy są waszymi braćmi i siostrami, świątynię uduchowienia, sanktuarium 
pokoju. kiedy to duchowe sanktuarium wzniesie się na niebiańskie wyżyny, a ludzie znajdą w nim 
bezpośrednią więź ze swoim Panem, będziecie mogli powiedzieć, że zasialiście na świecie ziarno, 
które wam powierzyłem w tym czasie; będziecie mogli powiedzieć, że zasialiście na świecie ziarno, 
które wam powierzyłem w tym czasie 
6 Ludzie, umacniajcie się w Moim Słowie i miejcie ufność, że wasze sumienie powie wam, czy to, co 
robicie, jest zgodne z naukami Mojej Nauki; módlcie się, aby wasz duch i wasze sumienie były w 
bezpośredniej łączności z Moim Panem módlcie się, aby wasz duch i umysł walczył, aby wygnać 
wojnę. Nie stań się przygnębiony, aby jego wpływ nie zmącił twojego rozumu lub uczuć. 
7 Gdy ktoś z was się modli, nie zdaje sobie sprawy z tego, czego dokonuje swoimi myślami w sferze 
duchowej; dlatego, gdy modlicie się za bliźnich - za te narody, które niszczą się w wojnie - wiedzcie, 
że duch w tych chwilach również wydaje bitwę myśli przeciwko złu i że wasz miecz, którym jest pokój, 
rozum, sprawiedliwość i pragnienie dobra dla nich, ściera się z bronią armii zemsty, pychy. 
8 Będzie to czas, kiedy ludzie staną się świadomi mocy modlitwy. Aby modlitwa miała prawdziwą moc 
i światło, konieczne jest, byście wysyłali ją do mnie z miłością. 
9 Nie mówię o wysyłaniu bliźniemu myśli w złych zamiarach, bo nigdy nie dałem wam broni, abyście 
jej używali do nieuczciwych celów, gdyż gdy zaślepia was ambicja lub nienawiść, robicie użytek z tego, 
co dla was najświętsze, i używacie tego, by sobie szkodzić, a nawet zabijać. Inspiruję was do 
prawdziwej walki ze złem i ujawniam wam, która broń jest najpotężniejsza i niezwyciężona, abyście 
mogli odnieść zwycięstwo. Dlatego radzę wam, abyście najpierw oczyścili swoje serce, a potem 
wznieśli się do Mnie, gdzie napełnicie się światłem i siłą, a potem wysyłali swoje myśli jak błyski 
światła wśród narodów pozbawionych pokoju i wśród ludzi pozbawionych nadziei. 
10 Przyjmijcie miłosierdzie Moje, o ludzie. wy, mężczyźni i kobiety, dla których te ostatnie czasy były 
bardzo okrutne, wy domy dotknięte bólem - poczujcie Mój Pokój tam, gdzie chleb powszedni stał się 
goryczą, poczujcie łagodność Mojej pieszczoty. 
11 Dzisiejsi ludzie muszą ciężko walczyć, aby się utrzymać. Ale Ojciec mówi do was: Potrajam wasze 
siły, abyście nie rozpaczali. 
12 Rozpal w młodzieży miłość bliźniego, daj jej wielkie i szlachetne ideały, bo to ona jutro będzie 
walczyć o byt, w którym jaśnieje sprawiedliwość, miłość i święta wolność Ducha. Przygotujcie się, bo 
wielka bitwa, o której mówią proroctwa, jeszcze nie nadeszła. 



13 Rozważ, że im większy rozwój osiąga ludzkość, tym większa jest też broń, z którą będzie się liczyć 
w walce. Nie śpijcie, umiłowani ludzie, i bądźcie gotowi do działania w Mojej Sprawie. 
14 Zbliża się nowa "wojna". W niej wezmą udział wszystkie zdolności i moce człowieka i jest 
konieczne, aby dzieci tego ludu, którym będzie dane żyć w tej próbie, umiały ją przejść ze swoim 
sztandarem prawdy, pozostawiając za sobą głęboki ślad uduchowienia. 
15 Naukowcy, teologowie, uczeni, filozofowie - wszyscy oni będą przygotowywać się do tej wielkiej 
bitwy, w której fałsz i zło zostaną zniszczone, a dobro i prawda wyjdą z niej zwycięsko. 
16 Wielkie będzie zamieszanie wśród ludzi, zanim przyjdzie do nich oświecenie; bo wśród ludzi będą 
tacy, którzy mieli wielką wiarę i stracą ją, inni zmienią swoje wyznanie, a niektórzy będą chodzić od 
drzwi do drzwi, od religii do religii, w poszukiwaniu prawdy dla ich ducha. Konieczne jest, aby przejść 
całą drogę, aby całe zło zostało wyrzucone z dusz i zniknęło z serc. 
17 Zobaczycie mężczyzn i kobiety pojawiające się na ulicach, w miastach i wsiach, publicznie głosząc, 
że są posłańcami Boga, twierdząc, że są prorokami lub posłańcami Boga. Ale i dziś mówię wam, 
abyście byli ostrożni, abyście mogli ich rozpoznać po ich uczynkach. Nigdy nie mówcie, że jesteście 
prorokami, widzącymi lub apostołami, ale zawsze dawajcie dowody Mojej łaski waszymi uczynkami, 
tym wszystkim, co wam powierzyłem, i nauką, którą włożyłem w wasze serca. Wtedy już nie wasze 
usta będą mówić, czy jesteście prorokami, czy apostołami, czy uczniami Moimi - wasi 
współtowarzysze będą to mówić przez wzgląd na dzieła, które widzą, że czynicie. Jeszcze raz 
powtarzam wam, abyście trwali na modlitwie, aż zobaczycie, że pokój powróci do narodów, a radość 
do wszystkich domów świata. 
18 W tej epoce Duch waszego Ojca jest ustawienie w jak On słyszy swoje wezwanie. słuchajcie teraz 
Mojego Słowa, które jest pokarmem dla waszego ducha. Od dnia, w którym skończy się Moje Słowo, 
będziecie pomagać sobie nawzajem, tak jak robiliście to od zawsze, lecz potem, jak ptaki, gdy 
nabierają skrzydeł, nauczycie się machać skrzydłami i będziecie mogli stać się bardziej niezależni. 
Wtedy, poprzez wasze duchowe wzniesienie, będziecie mogli dotrzeć do mnie, by otrzymać 
natchnienie i pokój. 
19 Czuwajcie, nie pozwólcie, by sen zawładnął waszym sercem i pokonał waszego ducha, bo czas mija 
i przyjdzie dzień, kiedy się obudzicie i będziecie płakać za straconym czasem. Wtedy będziecie chcieli 
zastąpić te niewykorzystane chwile i możliwości, ale nie będziecie w stanie tego zrobić, bo podczas 
gdy jedni będą w podeszłym wieku, inni będą w duchu w zaświatach. Będziecie wtedy prosić waszego 
Ojca o łaskę i miłosierdzie, nie zdając sobie sprawy, że to wy sami nie mieliście ani łaski, ani 
miłosierdzia wobec własnych dusz. 
20 Miejcie miłosierdzie dla waszych bliźnich, co jest tak samo, jak gdybyście mieli miłosierdzie dla 
siebie. Jeśli nie wypełnicie tego zadania, będziecie pierwszymi, którzy zapłaczą, bo zobaczycie, że 
wasza ręka, która była pełna darów, będzie pusta, że zniknie balsam uzdrawiający, którym leczyliście 
chorych, i znikną też zdolności uwalniania opętanych. Bądź pokorny, tak że nie sądzę, aby stracić 
swoje dary duchowe, nie staraj się wydawać się wyższa od swoich kolegów. czyńcie to, co Ja 
uczyniłem Moim uczniom podczas Komunii Świętej. 
21 Ukazuję wam wasze wady - nie po to, by was sądzić, lecz po to, byście naprawili swoje drogi i stali 
się ludźmi posłusznymi w podążaniu za Moją nauką. 
22 To, co z wami uczynię, będzie dla dobra przyszłych pokoleń. Ale nie zapominajcie, że - aby was 
uczyć - nigdy was nie obraziłem ani nie sprawiłem, że wasze serca krwawiły. Nauczcie się prostować 
drzewo, które wyrosło krzywo, a także prostować ścieżki. 
23 Sprawiedliwość moja jest wielka. ale kiedy mówię o tym do was, nie grożę wam, to tylko po to, 
aby napełnić wasze serca strachem Mówię do was zgodnie z prawdą, bo Moja Sprawiedliwość będzie 
w każdym z was, a jeśli nie chcecie jutro wylewać łez, zdobądźcie zasługi już dziś. 
24 Każde z waszych dzieł będzie przeze Mnie zapisane, a dzieła, które są miłe, użyję jako ziarna, które 
będzie pielęgnowane, aż się rozmnoży wśród ludzi. 
25 Nie szukajcie mnie jako sędziego, bo wtedy usłyszycie mój głos pełen sprawiedliwości i surowości; 
szukajcie mnie jako Mistrza i jako Ojca; szukajcie mnie jako waszego Ojca, bo Ja jestem tym, który 
was poprowadzi; Ja jestem tym, który was poprowadzi czego oczekujesz na jutro? Czy chcesz 
odpokutować swoje winy w zaświatach? Czy już chcesz przygotować ścieżkę pełną cierni dla swojej 
duszy? Nie zaprzeczam waszym zasługom, ale są one wciąż jak młoda pszenica, obok której rosną 



chwasty; nie zaprzeczam waszym zasługom, ale są one wciąż jak młoda pszenica, obok której rosną 
chwasty 
26 Praktykujcie Moją naukę, ufając Mi, bo gdy będziecie wypełniać Moje Słowo, Ja będę czuwał nad 
wami i nad wami. dlaczego widzę, że jedni są silni, a inni słabi? Ponieważ silni nie zrozumieli, jak 
przekazać swoją siłę słabym. 
27 Zjednoczcie się wszyscy i wszyscy będziecie silni. Kochajcie się wzajemnie i bądźcie zjednoczeni w 
braterstwie, a zobaczycie, że słabe krzewy staną się drzewami o gęstych liściach. Przyjmijcie 
wszystkich, bo nikt nie wie, jakie zadanie przyniesie jego sąsiad. Nikt nie zna jego przeszłości, więc 
nikt nie może się od ciebie odwrócić. Im bardziej niezgrabni i głupi są wasi bliźni, tym więcej litości i 
współczucia powinniście mieć dla nich, biorąc pod uwagę, że to oni są tymi, którzy upadli, tymi, 
którzy nie zrozumieli, jak stawiać swoje stopy na bezpiecznych ścieżkach. Z serc twardych jak skały 
wiem jak zrobić serca, które emanują czułością; Ty też możesz to zrobić. 
28 Oczyszczajcie wasze serca, aby wasze dzieła były czyste. Pamiętaj, że złe drzewo nigdy nie może 
wydać dobrego owocu. 
29 W tym celu wezwałem was w tym czasie, abyście stali się drzewami, które dają swój cień i ochronę 
wędrowcowi; ci, którzy to zrozumieli, otworzyli swoje serca, aby powiedzieć do Mnie: dziś wiem, że 
jestem Twoim stworzeniem i że zostałem posłany, aby wykonać trudne i szlachetne zadanie. Wiem, 
że w Tobie mam swój początek i z Tobą jest mój koniec. 
30 Tak, Ja jestem Drogą. Każdy, kto chce po niej kroczyć, niech weźmie swój krzyż i idzie za Mną. 
Abyście mogli iść tą drogą, proszę was tylko, abyście kochali Ojca w waszych braciach i siostrach. To 
jest prawo lub droga: kochać Boga i kochać siebie nawzajem. Jest to Prawo, które oświetla drogę 
ludzi w każdym czasie. 
31 Jedną miłością ukochałem was wszystkich. Dlaczego nie powinniście wszyscy kochać się nawzajem 
w ten sam sposób? Narody czekają na przyjście posłańców pokoju. ludy ziemi lamentują nad swoją 
nędzą jak zagubione owce, oczekując na przyjście Pasterza, Tego, który zjednoczy je w jednej 
przeszkodzie. 
32 Przygotujcie się, bo bliski jest czas, kiedy otrzymacie te pouczenia (bezpośrednio) od Mojego 
Ducha, bo nie będzie ich już udzielał żaden człowiek na ziemi. Nikt nie podejmie się niczego bez 
uprzedniego otrzymania Boskiej instrukcji. Znam drogę i nie chcę, abyś wylewał na niej łzy. Wcześniej 
wyposażę cię i wskażę ci czas rozpoczęcia "pracy dziennej". 
33 Wielkie wspólnoty religijne i sekty naradzają się między sobą, przygotowują się do konfrontacji, 
ponieważ spodziewają się bitwy. zasięgnijcie także waszej rady, przygotujcie się i módlcie się, abyście 
nie byli zaskoczeni; gdybyście tego nie uczynili, moja nauka zostałaby potępiona i zniesławiona przez 
ludzi, mój Duch otrzymałby wszystkie oszczerstwa, a ja pokazałbym wam cuda, podobne do tych, 
które Jezus uczynił na Kalwarii. 
34 Twój duch właśnie budzi się do wyższego życia. Już teraz zaczyna się w nim kształtować ideał 
lepszego świata. 
35 Uczę was, jak zdobyć spokój umysłu i zachować go jako prawdziwy skarb ducha. Moje słowo 
uwolni was od zła w tej Trzeciej Erze i zachowa was od niepewnych ścieżek, po których tak długo 
błądziliście i cierpieliście. 
36 Mój głos będzie wołał do drzwi każdego serca, a Duch Święty będzie odpowiadał z wnętrza 
każdego człowieka. 
37 Niektórzy natychmiast rozpoznają Moje wezwanie. Inni będą się zastanawiać, niepewni, kto to 
jest, że woła. I tak, stopniowo, jeden po drugim, będą wyruszać i dążyć do Światła. 
38 Jakże chwalebne jest przebudzenie ducha, gdy człowiek zadaje sobie pytanie: Kto we mnie 
porusza? Skąd pochodzi moje natchnienie i kto mnie pobudza do dobrego? 
39 Moje Słowo uczy was także odczytywać waszego ducha, przenikać go, odkrywać jego istotę, którą 
jest światło, prawda, miłość, posłuszeństwo i czystość. 
40 Kiedy człowiek odkrywa siebie duchowo, czuje w sobie obecność Ojca. Ale jeśli nie wie, kim jest, 
ani skąd pochodzi, czuje się daleki, obcy, nieosiągalny, albo pozostaje odrętwiały. 
41 Tylko przebudzony duch może przeniknąć do sfery prawdy. Z jego nauki sam człowiek nie będzie w 
stanie go poznać. 



42 Widzę, że ludzie dążą do wiedzy, sławy, siły, bogactwa i władzy, a ja oferuję im środki do 
osiągnięcia tego wszystkiego - ale w jego prawdziwych, istotnych cech, w jego duchowej prawdy, a 
nie w zewnętrznych i podstępne świata, nie w przemijające i zwodnicze. 
43 Kiedy człowiek poświęca się temu, co materialne i zamyka się w małej przestrzeni świata takiego 
jak wasz, staje się ubogi, ogranicza i tłumi swoją duszę, nie pozostaje mu nic poza tym, co posiada lub 
co wie. Wtedy staje się konieczne, aby stracił wszystko, aby mógł otworzyć oczy na Prawdę, a 
zobaczywszy swój błąd, zwrócić wzrok z powrotem ku Wiecznemu. 
44 Nic nie jest lepsze od Mojego nauczania, które jest inspirowane przez Boską miłość do was i 
wskazuje wam prawdziwą drogę. Któż lepiej niż ja mógłby was nauczyć, abyście oddawali Bogu to, co 
jest Boże, a cesarzowi to, co jest cesarskie? 
45 Dlatego jeszcze raz sprawiłem, że Mój Głos dał się słyszeć na waszym świecie, bo widziałem, że 
zagubiliście się w morzu ciemności i błędu. 
46 Moje Światło Miłości rozpali lampę wiary w sercach pogrążonych w ciemności, a Moje 
Miłosierdzie obudzi tych, którzy umarli dla Mojego Królestwa. 
47 Ci, którzy nie rozumieją, jak odkryć znaczenie tego słowa, będą mogli dojść do przekonania, że 
Moja nauka jest jarzmem, które trzyma i zniewala człowieka. Ale ten, kto jest w stanie nadać jej 
właściwą interpretację, poczuje, że cała jego istota jest zalana światłem, a jego radość będzie 
bezgraniczna. Z jego duszy wybuchnie wewnętrzna pieśń chwały, która doprowadzi go do 
harmonijnego życia, które będzie najlepszą formą uwielbienia dla mnie. 
48 Kto chodzi w Moim Prawie, nie upadnie, choćby go kto próbował. Wiara da mu siłę potrzebną do 
zwycięstwa. Jakkolwiek gorzki może być jego kielich, on nigdy nie będzie bluźnił. Będzie on cierpliwy i 
będzie umiał mieć nadzieję, tak jak jest to wolą jego Pana. Ten, kto w ten sposób praktykuje Moją 
naukę, zdobędzie zasługę, tak że ujawnią się w nim Moje cuda. 
49 Wiara, uległość i pokora wobec tego, co zarządziłem, skróci drogę prób, bo wtedy nie będziesz 
więcej niż raz szedł drogą cierpienia. Ale jeśli w próbach pojawi się bunt, niezadowolenie, a nawet 
bluźnierstwo, nawiedzenie będzie dłuższe, bo wtedy będziecie musieli ponownie przebyć tę drogę, aż 
lekcja zostanie przyswojona. 
50 Życie jest ciągłą lekcją dla dusz. Kiedy wszechświat ukształtował się pod Moim rozkazem, nie miał 
innego zadania niż to: nauczać. Życie jest tyglem i walką dla duszy. Nie jest to absolutna błogość, jak 
wielu chciałoby to widzieć. Radość, triumf, pokój czy błogość są poza wszelką walką, poza tym 
kamieniem dotykowym. Błogość ducha z całą jego szczęśliwością polega na doskonałości ducha. 
51 Zrozumcie tę prawdę, abyście nie przeszli obojętnie obok księgi, która wam pokazuje dzień po 
dniu nowe strony mądrości. Kształćcie swoją duszę w taki sposób, aby stała się dobrym 
obserwatorem. kształć swój umysł poprzez refleksję, módl się modlitwą właściwą dla ducha, 
uwrażliwiaj umysł i serce, abyś mógł przyjmować Moje Boskie przesłania, ucz się duchowego języka 
życia, które cię otacza, a które wskaże ci drogę do doskonałości; Ja jestem tym, który wskaże ci drogę 
do doskonałości; Ja jestem tym, który wskaże ci drogę do doskonałości 
52 Aby wam pomóc, schodzę do waszych zmęczonych serc, aby dać im nowe życie. 
53 Kiedy umysł tych nosicieli głosu wznosi się do Mnie w czystości, Moje Słowo dociera bezpośrednio 
do ducha. proste Słowo, które poruszyło już wielkich ludzi, dokona cudu powrotu do Mnie, o 
umiłowany ludu, ponieważ od dawna zbaczałeś z drogi Prawdy. zapomnieliście, że nosicie Mnie w 
sobie, a kiedy przyszliście Mnie słuchać, poczuliście, że Moja Obecność świeci na nowo jak jasna 
gwiazda rozświetla wasze serca; przyjmę was, ale zanim was przyjmę, nie przyjmę was; przyjmę was, 
ale przyjmę was 
54 Przyjmuję cię, ale zanim to uczynię z twoją ludzką częścią, zwracam się do twojego ducha, który 
jest prawdziwym dzieckiem Mojej Boskości. w duchu jest sumienie, inteligencja, i przez nią sprawię, 
że Moje natchnienia i myśli dotrą do człowieka; to przez ducha sprawię, że Moje natchnienia i myśli 
dotrą do człowieka; to przez ducha sprawię, że Moje natchnienia dotrą do człowieka 
55 Ludzie, których kocham bezgranicznie, myśl Moja, która stała się słowem na ustach tych głosicieli, 
jest jak droga pełna świateł dla waszego ducha. 
56 Posłuchaj mnie: Bądźcie pokorni w świecie i siejcie dobro w nim, abyście mogli zbierać jego owoce 
w niebie. Jeśli nie jest wam przyjemnie mieć świadków, gdy czynicie zło - dlaczego jest wam 



przyjemnie mieć takich, gdy czynicie dobre uczynki? Czym możesz się chlubić, skoro spełniłeś tylko 
swój obowiązek? 
57 Zrozum, że pochwały są szkodliwe dla twojej duszy, ponieważ jesteś jeszcze tak niedoświadczony i 
ludzki. Dlaczego oczekujesz, natychmiast po wykonaniu dobrej pracy, że twój ojciec da ci nagrodę za 
to? Ci, którzy myślą w ten sposób, nie działają altruistycznie, a zatem ich miłość jest fałszywa, a ich 
miłość jest daleka od prawdy. 
58 Niech świat widzi, że czynicie dobre uczynki, ale nie z zamiarem otrzymania zaszczytów, lecz 
jedynie dla dawania dobrych przykładów i nauk oraz świadczenia o Mojej prawdzie. 
59 We wszystkich miejscach wszechświata są aniołowie Pana, którzy rozdzielają swoje miłosierdzie i 
swoją miłość wśród wszystkich dzieci Bożych. W duchowym milczeniu są nieustannie aktywni w 
czynieniu dobra dla swoich braci i sióstr. Kiedy widzieliście, że przyszli na ziemię, aby chwalić się tym, 
co wam dali lub pomocą, której wam udzielili? 
60 Bądźcie pokorni, bo ludzkie złudzenia wielkości, jego arogancja i jego próżności należą do ziemi, są 
jakości materialne, a z nimi zapadasz się do grobu. Duch zachowuje tylko to, co może zabrać ze sobą 
na wyżyny nieba, co może świecić w świetle. Jeśli wielkość nie jest duchowa, jeśli jest to tylko 
próżność, jutro będzie cierpieć utrapienie w jego duszy. 
61 Istnieje prawda i fałsz, i konieczne jest, abyście znali obie drogi, tak abyście w swoim wyborze 
mogli podążać prawdziwą drogą. Otwórz oczy, obudzić ducha, doskonalić zmysły tak, że we 
wszystkim, co zostało stworzone można dostrzec miłość Ojca waszego. Dałem wam wszystko, nie 
żądając od was niczego dla mnie. Jeśli, w swoim braku zrozumienia, miałbyś powiedzieć, że jest to 
dużo, że proszę o wszystko, co dałem ci, jesteś w błędzie. jeśli proszę cię o coś lub o wiele, to tylko dla 
twojego dobra, dla twojej błogości w wieczności; nie proszę cię o nic ani o wiele; proszę cię o twoje 
szczęście 
62 Będziecie musieli zdać rachunek przed waszym Ojcem za wszystko, co zrobiliście w życiu. Ale jak 
uciszysz głos sumienia w tej najważniejszej godzinie? Co odpowiesz, gdy twój duch słyszy głos Pana 
wskazując mu, że nigdy nie można usprawiedliwić zło? 
63 Tylko wysiłki zmierzające do przywrócenia was z upadku, miłość i gorliwość, z jaką kroczycie drogą 
zadośćuczynienia, sprawią, że znikną z waszej istoty ślady i plamy grzechu, aby ukazać was czystymi 
przed Boskim Sędzią. 
64 Dowiedz się tego wszystkiego już tutaj. Pamiętajcie, że tam gdzie leżą wasze interesy, tam też są 
wasze myśli i wasze serca. Jeśli są one materialne, zostaniecie zmaterializowani; jeśli są duchowe, 
będziecie na drodze do doskonałości. 
65 Żyjcie na ziemi tak, jak nauczyło was Moje Słowo. Przeżywajcie walkę, kochajcie i dążcie do dobra, 
rozkoszujcie się tym wszystkim, co wam powierzyłem, ale pozwólcie waszemu duchowi unosić się jak 
obłoki w nieskończonych przestrzeniach pełnych czystości i miłości. 
66 Na próżno ludzie szukają doskonałej przyjemności w złośliwym materializmie. Wszystko jest 
smutne i puste bez obecności Ojca. On jest prawdziwą radością. 
67 Niech odejdą od was wszelkie złe myśli, a przyobleczcie się w myśli szlachetne. Szczęście nie leży w 
tym, co posiadasz materialnie, ale w tym, co rozpoznajesz duchowo. Wiedzieć, to posiadać i działać w 
oparciu o nią. 
68 Ten, kto posiada prawdziwą wiedzę, jest pokorny w duchu. Nie jest dumny z wiedzy ziemskiej ten, 
kto dąży tylko do poznania wszystkiego (ziemskiego) i zaprzecza wszystkiemu, czego nie pojął. Ten, 
kto nosi w sobie światło natchnionej wiedzy, jest w stanie otrzymać objawienia we właściwym czasie, 
tak jak jest w stanie się ich spodziewać. Wielu nazywało siebie uczonymi, ale słońce, świecące dzień 
po dniu pełnym światłem, było dla nich tajemnicą. 
69 Wielu sądziło, że wie wszystko, ale zaprawdę powiadam wam, mrówka, która niepostrzeżenie 
przecina ich drogę, zawiera dla nich także niezgłębioną tajemnicę. 
70 Ludzie będą mogli badać wiele cudów natury, ale dopóki nie będą tego czynić na drodze Bożej 
miłości, nie osiągną prawdziwej mądrości, która jest w nieśmiertelnym życiu duszy. 
71 Wy, ludzie, podejdźcie do mnie. Nie trzeba się głowić, aby odkryć tajemnice i sekrety. Trzeba tylko 
otworzyć swoje serce kluczem wiary. 



72 Miejcie silną wolę pójścia do Ojca, by być z Nim, by wejść do Jego mieszkania, a będziecie 
zdumieni, a później będziecie również czynić cuda, gdy będziecie praktykować Moją miłość i 
przebaczenie w waszym życiu. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 140  
 
1 Jestem obecny wśród was, aby nauczyć waszego ducha drogi pokoju, światła i dobra. 
2 Przychodzę do ciebie, bo tylko ja wiem, że ból i udręka, w którym ludzie żyją są niczym innym jak 
głód, pragnienie i nędza ducha. 
3 Jeden człowiek dziś, a inny jutro, otworzą oczy na światło Prawdy, przekonani ostatecznie, że 
przyjemnościami, bogactwami i światowymi satysfakcjami nigdy nie osiągną doskonałości, 
podejrzewając, że istnieje coś poza tym, co materialne, czego istota, piękno i prawda jest tym 
chlebem, tym pokarmem i tą radością, której tak brakuje duchowi. 
4 Aby serce człowieka mogło zostać napełnione Moim Światłem, musi najpierw oczyścić się ze 
wszystkiego, co w nim jest. jak wypełnisz Moje Prawo, jeśli cała twoja istota będzie przesiąknięta 
materializmem? najpierw musi pozbyć się każdego bólu, zła i nienawiści, które nosi w sobie, aż będzie 
czyste, a wtedy wejdzie w nie Moja łaska 
5 Wiedzcie, że Ja stworzyłem w każdym człowieku miejsce przeznaczone dla Mnie, lecz wy je 
zajęliście i napełniliście nieczystościami, niedoskonałościami i profanacjami. to jest prawda, człowiek 
zbezcześcił w sobie najświętszą rzecz, jaką dałem jego duchowi; to jest prawda, człowiek zbezcześcił 
w sobie najświętszą rzecz, jaką dałem jego duchowi 
6 Tylko ja mogłem mieć współczucie dla mężczyzn, bo dobroczynność odchodziła od nich. Dziś już 
tego nie wiedzą, dlatego przyszedłem, aby pokazać im wszystkie ich wady, które są przyczyną ich 
zgorzknienia. 
7 Co dobrego dają ludziom religie? Widzę, że wszyscy oni mają za zasadę wiarę w Boga, a za prawo 
to, co dobre. czy postępujecie zgodnie z tym, czego wasze religie uczą i co wam nakazują? nie 
możecie mi powiedzieć, że ją wypełniacie, bo zadalibyście kłam temu przez niedoskonałe uczynki, 
które codziennie wykonujecie na świecie; nie ja jestem tym, który to czyni, lecz Ja jestem tym, który 
to czyni 
8 Nie wierzycie we Mnie, ani Mnie nie miłujecie, ani nie czynicie Mi posłuszeństwa Życie ludzi na 
ziemi byłoby inne, gdyby mi wierzyli, kochali mnie i byli mi posłuszni. 
9 Ukazałem się światu i dałem mu dowody mojej obecności, mojej prawdy i mojej mocy, aby szedł za 
Mną. A największy dowód Mojej Mądrości objawiłem jej słowem: "Miłujcie się wzajemnie" - prosty 
zwrot, ale zawierający tajemnicę prawdziwej wielkości zarezerwowanej dla uduchowionych 
mężczyzn. 
10 "Miłujcie się wzajemnie" było ostatnim przykazaniem, które zostawiłem wtedy Moim uczniom. 
Przykazanie jest tym samym co Prawo, więc zjednoczyłem w tym Prawie, aby kochać was jako braci i 
siostry w Bogu, wszystkie przykazania, wszystkie najwyższe doktryny i mądre powiedzenia, abyście 
wiedzieli, że Miłość jest Prawem, które rządzi życiem. 
11 Tylko Chrystus, Baranek, objawił światu to światło, dlatego mówię wam, że nadejdzie godzina, 
kiedy wszyscy ludzie zjednoczą się w prawdzie tego przykazania. 
12 Teraz nadszedł czas, aby człowiek złożył Mi swój hołd miłości, jak to czynią wszystkie istoty 
stworzenia. Jak dotąd ludzkość ofiarowała mi tylko żółć i ocet, które setnik przyłożył do moich ust w 
czasie mojej agonii. 
13 Czy nie wiecie, że gorycz nigdy nie może ugasić pragnienia Miłości? a przecież to właśnie zawsze 
mi ofiarowywałeś. Ja natomiast przynoszę płaszcz nieskończonego Miłosierdzia, aby cię okryć, kielich 
Wina Życia i Chleb Ducha, Chleb Mądrości, Wiary, Miłości i Prawdy, aby cię podnieść - nie na krzyż 
bólu, ale na górę doskonałości. 
14 Moi uczniowie nie powinni otaczać tajemnicą swoich praktyk w ramach Mojej nauki. To jest 
proste, z tej prostoty, którą można znaleźć w naturze. Modlitwa, której was uczę, jest modlitwą 
płynącą z serca. Co możecie ukryć przede Mną, czego Ja nie wiem? Kiedy w twojej duszy szaleje 
burza, jak możesz mi powiedzieć w modlitwie, która nie jest twoja, że jesteś spokojny i że nie 
potrzebujesz pomocy? Formułuj codziennie swoją własną modlitwę według swoich potrzeb. 
Poczujcie Mnie blisko i gdy ten świat męczy was swoimi problemami i utrapieniami, przyjdźcie do 
Mnie, zwróćcie się także do Świata Duchowego, gdzie znajdziecie opiekunów i przyjaciół, prawdziwą 
miłość, czyste uczucie i odczujecie jego towarzystwo i pocieszenie. 



15 Rządzę i kontempluję wszystkie światy i z miłością będę patrzył, jak bracia i siostry, mieszkający w 
różnych sferach, zbliżają się do siebie, aby się porozumieć i podać sobie ręce. Później będziecie tylko 
duchami, naśladującymi tych, którzy byli przykładem cnoty - tych waszych obrońców i waszych 
orędowników, którym pozwoliłem ujawnić się w tym czasie przed narodem izraelskim, aby mogli 
wypełnić wielką misję wśród ludzkości. 
16 Naucz się żyć przez krótki czas na wyższych sferach. Lećcie do tych regionów, gdzie oddycha się 
spokojem i harmonią, a po powrocie poczujecie się silniejsi i pocieszeni. 
17 Masz wszystko, co konieczne, aby żyć w Moich Prawach. Nie możecie mi powiedzieć, że wasze 
warunki życia nie pozwalają wam na ich spełnienie. Nawet w środku życiowych zmagań można się 
modlić, kochać i czynić dobro bliźniemu. 
18 Drzwi Mojego Serca są otwarte dla was, abyście weszli i studiowali Moje Słowo. 
19 Jesteście duchami, które otrzymały misję od początku stworzenia. Jesteście iskrami Mojego Ducha 
i zostaliście obdarzeni rozumem, wolą i inteligencją. Stworzyłem cię na Mój obraz i podobieństwo i 
dlatego jesteś zdolny myśleć, czuć i kochać. 
20 Jesteście jak kamienie szlachetne, aby świecić w tym czasie, aby szerzyć światło wśród ludzi; jak 
klejnoty kocham cię Dla mnie masz nieocenioną wartość. obudźcie się i pozwólcie, aby Moje dłuto 
was wygładziło, abyście już przygotowani pracowali pilnie na prowincji, czyniąc Moją Prawdę znaną, 
dając jej świadectwo przez prawdziwe dzieła miłości; Ja jestem tym, który ma moc uczynić Moją 
Prawdę znaną wam 
21 Czy sądzicie, że po roku 1950 przestanę się objawiać wśród was? Moje Słowo skończy się przez 
umysł ludzki, ale Moje dary pozostaną w was; powiedziałem wam, że nie będziecie mogli otrzymać 
Moich darów aż do końca wieku Powiedziałem wam, że jesteście fundamentami świata miłości i chcę, 
abyście byli silni, abyście budowali cegła po cegle i pozostawili to dziedzictwo następnym 
pokoleniom. 
22 Wypełniajcie wasze posłannictwo, bo Ja zapłacę z nawiązką za każde wasze dzieło. Droga do celu 
jest jeszcze długa, ale przy dobrej woli można ją skrócić. 
23 Przyjmuję twego ducha, bo to on może wznieść się na wyżyny doskonałości. Oczekuję od was 
uduchowienia, żebyśmy byli jednością, bo wszyscy połączycie się ze mną. w międzyczasie oświecam 
twojego ducha 
24 Zwyciężycie w waszych próbach, a ja was przyjmę. To będzie Moja Miłość, która wyjdzie, aby was 
powitać. Moja Miłość nie pyta, jak przyjdziesz, mówi tylko: przyjdź. 
25 Abyś mógł wejść do Mojej Obecności ze swoim spokojnym duchem, dbaj o niego, ponieważ jest 
on twoją prawdziwą istotą. Nie zapominajcie o nim, bo to byłoby tak, jakbyście zapomnieli o sobie i o 
Bogu. Przestańcie być zbyt zajęci satysfakcjami, wygodami, kultem osobowości i ludzkimi 
przyjemnościami. 
26 Mówię do tych, którzy zaniedbują ducha i pytam ich: Z czego zrezygnowałeś dla swojego życia 
wiecznego, dla tego, co jest dzisiaj, a nie będzie jutro, dla życia w ciągłej zmianie, gdzie triumf jest 
krótkotrwały, a ból jest jego bezpośrednią konsekwencją. 
27 Zastanówcie się głęboko nad tymi słowami. Moje Prawo i Moja Nauka pozostają dla was zawsze 
niezmienne, przypominając wam i ucząc was waszych duchowych i ludzkich obowiązków. 
Powiedziałem wam już, że wasze życie odpowiada waszym uczynkom. Jeśli ludzkość ciągnie za sobą 
łańcuch bólu, to nie ja go na nią nałożyłem, lecz ona sama. Nadal będziecie doświadczać wiele płaczu 
i cierpienia. Badajcie Moje słowa, abyście nie przedłużali tego łańcucha goryczy i ludzkich prób. 
ulitujcie się nad sobą, bo już wam przebaczyłem. 
28 W czasie, gdy byłem na ziemi jako Jezus, grzeszne serca mówiły do Mnie: "Rabbi, jakże dziwna jest 
Twoja nauka, która nam, grzesznikom, daje poznać przebaczenie Boga." Słowo moje wydało im się 
dziwne, bo wiedzieli, że są przestępcami lub cudzołożnikami, a jedynym prawem, jakie znali, było: 
oko za oko i ząb za ząb. Dlatego pytali mnie w zdumieniu: "Dlaczego mówisz o odpuszczeniu 
grzechów? Dlaczego, o Rabbi, okazać miłość do potępieńców? Kiedy twoje usta mówią, jaśnieją 
niebiańskim blaskiem, a twoje nauczanie jest płonącym orędziem najczystszej miłości." Odpowiadam 
im każdym z Moich dzieł. 



29 Moja nauka nie jest nauką dziwną, jest to nauka miłości, droga, na której dusza może się rozwijać, 
na której może nadać prawdziwy kierunek swoim myślom, swoim słowom i dziełom, i która będzie 
podążać za nią aż do końca jej odkupienia. 
30 Trzeba, aby ten, kto zgrzeszył, wszedł do Świątyni i tam, pełen skruchy, uczestniczył w Uczcie Bożej 
Miłości. 
31 Możesz skrócić swoją drogę przez zasadzki życia, z mniej upadków niż inni, z mniejszą liczbą 
błędnych kroków, jeśli wiesz, jak korzystać z klucza, który otwiera drzwi świątyni do duchowego 
przygotowania. 
32 Jeśli naprawdę żałujesz zła, które spowodowałeś, zawsze będziesz mile widziany. Ale to jest 
konieczne, aby udowodnić swoją skruchę przez uczynki, bo tylko przez nich można oczyścić się. 
33 Trzy cnoty, do których musisz dążyć: Skrucha, przebaczenie i miłość. Jeśli te uczucia, te cnoty nie 
zajaśnieją w waszej istocie, jakże otrzymacie dla waszego ducha światło Mojego Królestwa? Jak 
będziesz się cieszył błogością zarezerwowaną dla tych, którzy wiedzą, jak się podnieść, aby ją 
osiągnąć? 
34 Kto osiąga tę błogość, nosi w sobie chwałę swego Ojca. Tylko drogą miłości dotrzecie do waszego 
prawdziwego domu, do tego królestwa, którego nikt nie może zdobyć w żaden inny sposób, którego 
nie można kupić za żadną cenę, chyba że zdobywa się je sercem. 
35 Miłość zmniejsza ciężar podczas podróży życia, a wszelki ból mija. Słowo "miłość" oznacza życie. 
Miłość i życie są Moją nauką. 
36 Trzy cechy są konieczne w Moich uczniach, aby zmienić ich życie: Pierwszy to słuchać mnie, drugi 
to rozumieć mnie, a trzeci to wprowadzać moją naukę w czyn. 
37 Jeśli usuniecie się z wiru waszego życia i przyjdziecie z najczystszymi myślami, Moje Słowo będzie 
światłem w waszym umyśle. lecz wy przychodzicie zdezorientowani z powodu zmagań życiowych i z 
powodu waszych uczynków, które nie zawsze odpowiadają temu, co Ojciec wam nakazał; 
przypominam wam szczególnie o dziele Pana, o dziele Pana, o dziele Ojca Przypominam wam 
szczególnie o pracy, którą pozostawiliście niedokończoną lub zapomnianą: o pracy duchowej, o której 
zapomnieliście przychodząc na świat lub później. 
38 Twoje oczy doświadczają zachwycającego wzniesienia, gdy o świcie jesteś świadkiem 
wschodzącego słońca w całej jego okazałości. Lecz nie wiecie, jaką radością dla ducha jest oglądanie 
pojawienia się Mojego Boskiego Światła jako słońca nieskończonej miłości. 
39 O, gdybyś tylko mógł obudzić swoje wewnętrzne zmysły, aby ujrzeć Tego, który cię oczekuje i 
którego masz w sobie! jakże wielkie będzie zdziwienie tych, którzy pewnego dnia odkryją Mnie w 
sobie, po tym, jak szukali Mnie na tak wiele sposobów! 
40 Słuchaj dobrze: źródło krystalicznie czystej wody wiernie odbija światło słoneczne, podczas gdy 
inne, o mętnej wodzie, nie może go odbijać z taką samą czystością; tak jest z twoją duszą; twoim 
zadaniem jest widzieć Mnie, widzieć Mnie, widzieć Mnie, widzieć Mnie Taka jest wasza dusza, 
waszym zadaniem jest oczyścić źródło i napełnić je czystą wodą. 
41 Nie można zdobyć królestwa niebieskiego w jednej chwili, trzeba do niego dochodzić krok po 
kroku. Światło słońca nie zalewa ziemi nagle; pojawia się stopniowo i łagodnie, bez przemocy, aż 
czule budzi cię ze snu. Podobnie będzie z waszym duchowym przebudzeniem. 
42 Uczniowie, chcę wam mówić o Maryi, Mojej Matce jako człowieka i duchowej Matce was. 
43 Konieczne jest, aby serce ludzkie poznało od podstaw drogocenne orędzie, które jej duch przyniósł 
światu, a po poznaniu całej prawdy powinniście wykorzenić ze swego serca wszelką bałwochwalczą i 
pełną zachwytu cześć, jaką Jej poświęcaliście, a w zamian ofiarować Jej swoją duchową miłość. 
44 Orędzie Maryi było orędziem pocieszenia, macierzyństwa, pokory i nadziei. Musiała przyjść na 
ziemię, aby ujawnić swoją macierzyńską naturę i ofiarować swoje dziewicze łono, aby w nim "Słowo" 
mogło stać się człowiekiem. Ale jej misja nie zakończyła się na ziemi. Poza tym światem był Jej 
prawdziwy dom, z którego może rozpościerać płaszcz współczucia i macierzyństwa nad wszystkimi 
swoimi dziećmi, z którego może śledzić kroki zagubionych i wylewać swoją niebiańską pociechę na 
cierpiących. 
45 Wiele wieków przed tym, jak Maryja miała przyjść na świat, stać się ciałem w kobiecie, aby 
wypełnić boskie przeznaczenie, zapowiedział ją prorok Boży. Przez Niego dowiedzieliście się, że 
dziewica pocznie i porodzi Syna, który będzie nazwany Immanuel, to znaczy Bóg z nami. 



46 W Maryi, kobiecie bez skazy, na którą zstąpił Duch niebieskiego macierzyństwa, spełniła się boska 
obietnica zapowiedziana przez proroka. 
47 Odtąd zna Ją świat, a ludzie i ludy wypowiadają Jej imię z miłością, a w bólu tęsknią za Nią jako 
Matką. 
48 Nazywacie Ją Matką Bolesną, bo wiecie, że świat wbił Jej w serce miecz boleści, a z waszej 
świadomości nie znika to smutne oblicze i wyraz bezgranicznego żalu. 
49 Dzisiaj chcę wam powiedzieć, abyście usunęli z waszych serc ten wieczny obraz bólu, a zamiast 
tego pomyśleli o Maryi jako o łagodnej, uśmiechniętej i kochającej Matce, która pracuje duchowo i 
pomaga wszystkim swoim stworzeniom rozwijać się w górę na drodze wyznaczonej przez Mistrza. 
50 Czy teraz zdajesz sobie sprawę, że misja Maryi nie ograniczała się do macierzyństwa na ziemi? Jej 
manifestacja w Drugiej Erze nie była też jedyną, ale zarezerwowana jest dla niej nowa era, w której 
będzie przemawiać do ludzi z ducha do ducha. 
51 Uczeń mój Jan, prorok i widzący, w swoim zachwycie ujrzał niewiastę obleczoną w słońce, 
dziewicę promieniejącą światłem. 
52 Tą kobietą, tą dziewicą, jest Maryja, która w swoim łonie przyjmie nie tyle nowego Odkupiciela, ile 
cały świat ludzi, którzy będą się w Niej karmić miłością, wiarą i pokorą, aby iść w boskie ślady 
Chrystusa, Mistrza wszelkiej doskonałości. Prorok widział, że kobieta cierpiała, jakby rodziła, ale ten 
ból był bólem oczyszczenia ludzi, odkupienia dusz. Kiedy ból się skończy, w ludziach pojawi się 
światło, a radość wypełni ducha waszej Uniwersalnej Matki. 
53 Przyjdźcie dziś do Mnie, umiłowani uczniowie, przyjdźcie i zajmijcie należne wam miejsce. A wy, 
początkujący, też bądźcie ze mną. Dziś, stawiając pierwsze kroki, rozpocznijcie drogę rozwoju w górę. 
Witam tego, który przychodzi po raz pierwszy, aby słuchać Mojego Słowa, szukając pociechy dla 
swego serca i światła dla swego ducha, i wszystkich ich przyjmuję. 
54 Nazywam was błogosławionymi, ponieważ w tym czasie materializmu, w którym żyje ludzkość, 
wyruszacie i szukacie Moich śladów, zamykając uszy na rozmowy i przynosząc sobie tylko nadzieję, 
którą pokładacie we Mnie. Tak jak widzę Cię teraz - niewinną i czystą - chcę Cię widzieć zawsze. i tak 
jak przyjmuję was w tym dniu, kiedy odczuwacie Mój Pokój, tak będę was przyjmował zawsze. 
55 Duch mój jest zasmucony, gdy widzi, że nie wszyscy przygotowują się w ten sam sposób. Są tacy, 
którzy nie mają wiary. Inni, którzy wierzą, nie są gotowi do stawienia czoła nadchodzącym 
konfrontacjom. Niektórzy, w swym samolubstwie, nie czują się zjednoczeni ze swymi braćmi i 
odłączyli się. Ale ja wam mówię: Tylko miłość uczyni cię silnym, a wiara cię ocali. Zawsze uważaj, abyś 
nie został nagle przytłoczony. 
56 Obudźcie się, wy, którzy jeszcze śpicie, zobaczcie światło, które oświeca świat, i przygotujcie się, 
abyście mogli rozpoznać Moje przyjście w tym czasie. Wielu z waszych współtowarzyszy chce was 
sprowadzić z tej drogi, oferując wam dobrobyt w życiu ziemskim i postęp dla waszego ducha. Ale w 
nich nie ma ani miłości, ani szczerości, dlatego proszę was: Kto na świecie będzie w stanie dać ci 
prawdziwy pokój w tym czasie? narody, które mówią, że powróciły do pokoju, nie wybaczyły sobie, 
władcy nie pojednali się, więc nie położyli fundamentów pod trwały pokój; nie wybaczyli sobie, nie 
pojednali się, nie pojednali się 
57 Zanim przyszliście Mnie słuchać, płynęliście na wątłej łodzi, wasza wiara była chwiejna. nauki 
duchowe, które otrzymywałeś, były bardzo skromne, a duch twój nie miał tego spokoju i radości, 
których doświadczałeś, gdy słuchałeś Mojego Słowa Jeśli czujecie się zranieni w swoich 
przekonaniach, nie milczcie ze strachu, wyznajcie, że jesteście Moimi uczniami. Bo jeśli wy, którzy 
mnie słyszeliście, będziecie milczeć, to kamienie przemówią, siły natury dadzą świadectwo tym 
naukom. Nie chcę widzieć w was tchórzostwa, które sprawia, że wypieracie się wszystkiego, co wam 
dałem. Bo jeśli to zrobisz, będzie wiele bólu w twoim sercu. Jeśli ci, którzy zwrócili się do Ciebie w 
chorobie i potrzebie, zaprzeczają Ci po ich uzdrowieniu, nie płacz. Raduj się myślą, że spełniłeś swój 
obowiązek i że ich cierpienia są zaspokojone. Wielu, po odmówieniu ci swojej wdzięczności, będzie 
cię szukać i uznawać twoje dary. 
58 Tylko ci, którzy mają wiarę we Mnie, mogą czynić cuda. I Ja sam korzystam z tych, którzy w to 
wierzą, aby udzielać korzyści tym, którzy żądają ode Mnie dowodu. Chcę widzieć wśród was miłość, 
prawdziwą miłość, która przywróci wszystkie moce i przywróci łaskę ludzkości, ucząc ludzi wzajemnej 



miłości; Chcę widzieć wśród was miłość, prawdziwą miłość, która przywróci wszystkie moce i 
przywróci łaskę ludzkości, ucząc ludzi wzajemnej miłości 
59 Światło Mojej nauki oświeci świat. Moja Moc objawi się przez Moich Pracowników, a tak jak 
cierpienia były bardzo wielkie, tak cuda, które uczynię wśród Moich dzieci, będą jeszcze większe. 
60 Jeśli się przygotujecie, będziecie zdumieni Moimi dziełami i krok po kroku będziecie wspinać się na 
szczyt doskonałości; Ja jestem tym, który was uczyni doskonałymi; Ja jestem tym, który was uczyni 
doskonałymi 
61 Młodzieńcze, módl się i zachowaj Moje Prawa, bo Ja zrobię z ciebie użytek. Nie umieścić swoje 
dusze w kajdanach przez fałszywych chwały świata. Bądźcie wolni, tą wolnością, którą daję "ludziom 
w ramach Moich przykazań". nie siejcie bólu, abyście nie zebrali tego ziarna 
62 Do was, ojcowie rodzin, mówię: prowadźcie wasze dzieci z miłością, uczcie je prawdziwej miłości, 
czuwajcie pilnie nad ich cnotami, a osiągniecie pokój. 
63 Czuwajcie nad waszymi władcami i szanujcie ich postanowienia; zachowałem ten naród w pokoju, 
ponieważ chcę, aby był schronieniem dla zmęczonych serc i domem pokoju na ziemi; nie pozwólcie, 
aby zawładnęła nim wojna; ale jeśli ją wywołacie, nie pozwólcie, aby był domem pokoju na ziemi Ale 
jeśli to przywołasz, jeśli tego chcesz, to nie Moja Wola się wypełni, ale twoja. Jeśli jest konieczne, 
abyś poznał surowość prób, abyś stał się wrażliwy, abyś nauczył się miłosierdzia wobec obcego bólu, 
niech się stanie tak, jak prosisz. Pamiętaj, że element wojenny tylko czeka na twoje wezwanie do 
zajęcia i okupacji ziem i narodów. Podczas gdy jedni wzywali do wojny, inni modlili się o pokój na 
świecie. Ten wasz naród dzielił swój chleb i odzienie z tymi, którzy przeszli przez wielkie trudności. 
Sprawiłem, że wasz kraj, który jest bogaty w owoce, może zaoferować swoją pomoc tym, którym jej 
brakuje. 
64 Wielu potężnych mężczyzn w tych narodach widzieli siebie jako potrzebujących, towarzyszy w 
losie z tymi, którzy nie mają nic. Mieli oni okazję poznać nędzę i ludzki ból, i zastanawiali się, co na 
ziemi oznacza wielkość i majątek. Ci, którzy nie myśleli o życiu duchowym, dziś przygotujcie się i 
wznieście swe duchy do mnie, bo ból ich oczyścił. 
65 Pracownicy, przygotujcie się na czas, kiedy zlecę wam zaniesienie tego orędzia do innych prowincji 
i narodów. 
66 Przyjdźcie dzisiaj i odpocznijcie, uspokójcie wasz umysł, abyście mogli przyjąć Słowo, które 
wychodzi od Ducha Świętego. Jest to słowo, które ujawnia, oświeca i wyjaśnia prawdę do ludzi, które 
wypełni serca z pociechą i przepełnia dusze z pokojem. 
67 To obiecany Pocieszyciel przemawia do was, o ludzie; to Moja Obecność w Duchu Świętym 
wypełnia obietnicę, którą wam dałem w minionych czasach. kiedy przybywam, witacie mnie, 
umiłowane tłumy, i natychmiast wasze serca zaczynają przynosić mi swoje goryczy i swoje boleści. 
68 Kiedy zamiast ucisku wyrazicie Mi swoje zadowolenie, mówiąc: Mistrzu, przyjdź i zachwyć się 
naszymi dziełami, przyjdź i zbierz kwiaty, które zasadziliśmy we własnym duchu? wtedy wejdę jak 
ogrodnik, wejdę do waszych serc i stamtąd, jak gdyby były pięknymi kwiatami, będę zbierał wasze 
myśli i wasze dobre uczynki; będę zbierał wasze dobre uczynki i będę zbierał wasze dobre myśli i 
wasze dobre uczynki 
69 Jedynym Mesjaszem, jedynym Rabbim jest ten, który przemawia do was dzisiaj przez tych 
głosicieli. To wasi bracia i siostry przekazują wam Moje Słowo. 
70 Każde z Moich dzieci będzie miało trzy zdolności, które są niezbędne, aby ich słowa dotarły do 
serca ludzkości. Są to: Autorytet, Miłość i Mądrość. 
71 Kiedy odwiedzasz jedno lub drugie lub różne miejsca zgromadzeń i słyszysz to samo słowo przez 
ich głosicieli, twoje serce wypełnia się radością i wiarą, i bierzesz tę lekcję jako prawdziwy dowód, że 
te wspólnoty są zjednoczone z powodu ich uduchowienia. Jednak gdy uczestniczycie w 
niedoskonałym przejawie, czujecie, że zostaliście zranieni w waszych sercach i rozumiecie, że nie ma 
tam jedności, lub nie przejawia się ona, która powinna być obecna w tych ludziach. 
72 To jest prawda. Nie wszyscy miłują się wzajemnie w Moim dziele, chociaż w nim są, ani też nie 
wszyscy je zrozumieli. Dlatego mogę wam powiedzieć, że jedni należą do Mojego Dzieła, a inni do 
swojego. 
73 Ci, którzy idą za Mną z miłości, kochają Moje Słowo, bo wiedzą, że ono ich koryguje, nie raniąc ich, 
i pokazuje im ich wady, nie obnażając ich. To powoduje ich wytrwałość w doskonaleniu swoich dróg. 



74 Ci, którzy zamiast dążyć do doskonałości, szukają jedynie uwielbienia, wyższości, pochlebstwa lub 
środków do życia, zamiast doskonałości duszy, ci nie znoszą Słowa Mojego, gdy im wytyka ich wady. 
Następnie muszą założyć pracę, która jest inna niż Moja, gdzie będą mogli swobodnie wykonywać 
swoją wolę. Oni jeszcze nie zrozumieli, że jedyną rzeczą, którą słuchacze powinni robić w czasie 
Moich manifestacji, jest słuchać Mnie z największym wzniesieniem, aby potem mogli zrozumieć Moje 
przesłanie. 
75 Po tym, jak mówiłem do ciebie tak wiele rzeczy, co do tej pory zrozumiałeś? Bardzo mało, 
ponieważ rozproszyliście się wieloma powierzchownymi aktami kultu, których Moja Nauka was nie 
uczy, a ponadto jesteście zdezorientowani przez różne interpretacje, które dajecie naukom, które 
otrzymaliście. 
76 To jest okazja, aby nauczyć się lekcji, której ziemia nigdy nie może ci dać. W książkach ludzkich 
możecie nauczyć się materialnej nauki, lecz Boskość, która mówi do was o życiu wiecznym, może was 
nauczyć tylko "Słowa", które jest księgą prawdziwej mądrości. 
77 Ta pociecha, to współczucie, to zrozumienie, jednym słowem ta miłość, którą dziś na was 
wylewam, jest tym, czego świat dać wam nie może. Gdy jesteś smutna, z miłością zbieram twoje łzy; 
gdy dręczy cię smutek, zbliżam się do ciebie, aby go ukoić. Mam za zadanie uratować ludzkość i 
odkupić ją do ostatniego z ludzi. Nie dziwcie się, że od czasu do czasu pukam do waszych drzwi i 
proszę was, abyście dali mi schronienie. 
78 Błogosławieni są ci, którzy słysząc Moje wezwanie, mają w sercu przeczucie Mojego przyjścia i 
mówią do Mnie: wejdź do Mojego skromnego domu, Panie, jest Twój; bo w nim dam Ci Moje 
poselstwo 
79 Jutro wielu z was zostanie wysłanych do innych ziem i narodów i zajmiecie miejsce Moich nowych 
emisariuszy; będziecie mogli rozmawiać ze Mną, ale nie będziecie mogli rozmawiać ze Mną; nie 
będziecie mogli rozmawiać ze Mną w Moim Domu będziecie mogli rozmawiać ze Mną, aby 
przekazywać Moje nauki waszym bliźnim, słowami wyrażającymi pokój, mądrość i braterstwo; wasze 
ręce będą miały uzdrawiający balsam i będziecie mogli rozmawiać ze Mną w Moim imieniu Z twoich 
rąk popłynie uzdrawiający balsam i pociecha, zdolna wskrzeszać umarłych. Twój przykład przebudzi 
wiele Moich dzieci, aby zachęcone twoim przykładem poszły za Mną. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 141  
 
1 Widzę waszą walkę i wasze wysiłki, widzę waszą cierpliwość w cierpieniu i wypełnianie lekcji Mojej 
Nauki. Walka toczy się we wszystkich ścieżkach, przez które człowiek musi przejść. Zrozum, że nie 
tylko ty tego doświadczasz. Teraz bardziej niż kiedykolwiek musisz być silny. czuwajcie i módlcie się i 
bądźcie ze Mną z każdym świtem, a Ja was oświecę w tej chwili, aby Moje Światło towarzyszyło wam 
we wszystkich dziełach, które wykonujecie w tym dniu. 
2 Nie ma znaczenia, jeśli nie masz słów lub pomysłów, aby sformułować modlitwę. Wystarczy mi, jeśli 
wzniesiesz swoje myśli do nieskończoności, bo będę wiedział, jak interpretować język twego serca. 
3 Duchową walkę tego czasu widać w wielu domach: pary małżeńskie, które nie podzielają tych 
samych ideałów. jedne, gdzie mąż idzie za Mną, inne, gdzie to żona przeciwstawia się wszystkiemu, 
by iść za Mną pełna wiary, podczas gdy towarzysz rani ją na każdym kroku swoimi drwinami i 
niewiarą. Często, gdy są razem w sypialni, ich dusze żyją osobno. Dawne uwagi i czułości ustąpiły 
miejsca ostrym słowom i raniącym wyrażeniom. Wtedy migocze płomień wiary, płonący w sercu, 
targany burzą namiętności i wzburzonych uczuć. 
4 Są rodziny, w których dzieci - jedne jako niemowlęta, inne jako młodzież - są pod wrażeniem 
obserwowania tej walki między rodzicami, i one również odczuwają niepokój, zwątpienie, które 
wzbiera w ich sercach, i zadają sobie pytanie: Z kim mam się zgodzić? Kto posiada prawdę? Którego z 
nich mam naśladować i jaką radą mam się kierować? 
5 Ta walka jest gorzka i bolesna, ale musiała wybuchnąć wśród was, ponieważ nie byliście dość 
przygotowani, aby zrozumieć Moje nowe nauki; dlatego właśnie udzielam wam Moich nowych nauk; 
dlatego właśnie udzielam wam Moich nowych nauk to samo działo się w drugiej erze w łonie rodzin; 
bo podczas gdy niektórzy z członków rodziny oddawali życie za twierdzenie, że Jezus Chrystus był 
Mesjaszem, inni zaprzeczali im wszelkiej prawdy i gorąco pragnęli, aby Jego nauka została wymazana 
6 Wam, którzy Mnie słuchacie i którzy macie tę walkę w waszych domach, mówię, abyście zaczerpnęli 
z Mojej nauki światło, abyście mieli takt konieczny do właściwego postępowania; aby w waszych 
sercach było miłosierdzie; aby inteligencja i miłość kierowały waszym postępowaniem w waszych 
domach; abyście umocnili się Moim Słowem, abyście mieli cierpliwość w ciężkiej próbie, która jest 
waszą pokutą. 
7 Nie bójcie się, bo jeśli wykonacie swoje zadanie tak, jak was obecnie uczę, ujrzycie cuda wśród 
swoich, a niekiedy najbardziej oporni, najbardziej niedowierzający, staną się potem najbardziej 
gorliwi Dotykam tych serc i daję im dowody, których potrzebują, aby uwierzyć. 
8 Nie płaczcie, ludzie, idźcie na dno tej próby z miłością, bo cierpliwość i wiara, z jaką ją znosicie, 
będzie waszą nagrodą. 
9 Wreszcie zrozumcie, że wszyscy kochacie tego samego Boga, i nie kłóćcie się z powodu różnicy w 
formie, w jakiej jeden lub drugi zrealizował tę miłość. Powinniście nauczyć się rozumieć, że istnieją 
istoty, w których wierzenia, tradycje i zwyczaje zapuściły tak głębokie korzenie, że nie będzie wam 
łatwo je wykorzenić w pierwszej chwili, gdy będziecie ich uczyć. Bądź cierpliwy, a z biegiem lat 
osiągniesz to. 
10 Niektórzy słyszą mnie raz, a od tego momentu poddają się mnie pełni wiary. Z drugiej strony są 
inni, którzy pragnąc Mojego Słowa, przychodzą tu raz, dwa razy i wiele razy, ale nie udaje im się 
odczuć tego wewnętrznego oświecenia. Wynika to z faktu, że nie wszystkie dusze chodzą krokiem. Bo 
podczas gdy niektórzy są już bliscy odczuwania Mnie, inni muszą się jeszcze rozwinąć i stać się silni w 
próbach, które oczyszczają duszę, aby zrozumieć Moje objawienia. 
11 Spirytualizm wywołuje ogólnoświatową walkę pomiędzy ideologiami, wyznaniami i kultami 
religijnymi. Ale po tej konfrontacji, ta Nauka przyniesie ludziom błogosławiony pokój, którego tak 
bardzo potrzebują, i sprawi, że słońce Mojej Boskiej Sprawiedliwości zaświeci nad wszystkimi 
duszami. 
12 Ta epoka światła - bo taka była Moja duchowa manifestacja - przez wielu przejdzie niezauważona. 
Niemniej jednak, niezmiernie wyraźne znaki i wydarzenia pozostaną jako niezatarty ślad, oznaczający 
dwa ważne dla ludzkości wydarzenia: początek i koniec Mojego objawienia się; aby ludzie mogli 
badać, dociekać i w końcu uznać, że Pan był wśród nich po raz kolejny; przygotuję Moje dzieci, aby 



mogły badać, dociekać i w końcu uznać, że Pan był wśród nich po raz kolejny; przygotuję Moje dzieci, 
aby mogły badać, dociekać i w końcu uznać, że Pan był wśród nich po raz kolejny Przygotuję Moje 
dzieci, aby ukształtowały księgę, która będzie zawierała Moje doktrynalne dyskursy i nauki, a która 
stanie się strumieniem krystalicznie czystej wody, rzeką życia, która ugasi pragnienie uduchowienia i 
tęsknotę za światłem w tej ludzkości; przygotuję księgę, która będzie zawierała Moje doktrynalne 
dyskursy i nauki, a która stanie się strumieniem krystalicznie czystej wody, rzeką życia, która ugasi 
pragnienie uduchowienia i tęsknotę za światłem w tej ludzkości 
13 Teraz, gdy przeminęły nad wami dwa wieki, a trzeci się zaczyna, przychodzę w Duchu szukając 
waszych owoców, a w ciszy waszych serc słyszę, jak mówicie do Mnie: "Ojcze, jak mało mamy dobra, 
które możemy Ci okazać, i jak mało posunęliśmy się naprzód na Drodze". - Czas jest już krótki, w 
którym nadal będę do was przemawiał w ten sposób, a wy musicie przyspieszyć wasze kroki i 
udoskonalić wasze dzieła, ponieważ wspólnoty zakonne patrzą na wasz przykład. tłumy są gotowe 
pójść za tobą i naśladować cię, ale musisz dać świadectwo swoimi uczynkami miłości, aby znaleźć 
wiarę 
14 Zgłębiajcie dokładnie Moje nauki i rozważajcie Moje dekrety, abyście mogli, gdy nadejdzie czas, 
wyruszyć na drogi, które wskazuje wam wasze posłannictwo, i abyście mogli wyprowadzić z letargu 
tych, którzy utknęli w martwym punkcie, a jednocześnie uratować tego, który zbłądził na rozstaju 
dróg. Chcę, abyście znali ścieżkę, zanim na nią wkroczycie. Czyż nie powiedziałem wam, że Moje 
Słowo jest drogą? Więc słuchajcie mnie i uczcie się. 
15 Niech nikt nie wyznacza drogi według swojej woli ani nie tworzy praw, ani nie wypacza Moich 
dekretów, bo popadnie w ruinę razem z tymi, których zwodzi. 
16 Jeśli macie przekonanie i wiarę, że jesteście ludem Pana, który od dawna przemierza pustynię tego 
życia, nie zapominajcie ani na chwilę o Prawie, nie bądźcie niewierni waszemu Ojcu, ani nie zgubcie 
drogi, która prowadzi do celu, do którego dąży wasz duch - tego, który nazywacie "Ziemią Obiecaną" i 
który jest miejscem doskonałej światłości, gdzie oczekuje was wasz Ojciec. 
17 Któż może powiedzieć, że jest słaby, skoro w każdej chwili otrzymuje Moją siłę? któż może 
powiedzieć, że jest głodny, skoro tyle razy zasiadał przy Moim Stole, aby spożywać Chleb 
Prawdziwego Życia? Wszyscy macie dziedzictwo, dary, a jeśli czasami czujecie się słabi lub biedni, to 
dlatego, że wasza wiara jest jeszcze mała. Twoje ciało jest zbyt uparte, by pozwolić ci dostrzec 
wszystkie dobre rzeczy, które posiada dusza. Z drugiej strony, jak łatwo pozwala na odzwierciedlenie 
złych skłonności czy niezdrowych tendencji, które dusza w sobie skrywa. Sprawdź to z małymi 
dziećmi, które z własnej woli zrywają zasłonę swojej niewinności lub okazują się buntownicze w 
obliczu dobrych uczynków. Nie wszyscy, którzy wracają na ziemię, przychodzą oczyszczeni. Niektórzy 
muszą wypić najbardziej gorzkie kielichy cierpienia, jakimi życie obdarza ich w swoich lekcjach i znieść 
najcięższe próby, aby mogli się ugiąć, ukoić i nawrócić. 
18 Świat zadrży na światło Moich nowych objawień, a ludzie poznają prawdę. 
19 Kiedy mówię do ciebie jako Ojciec, Księga Prawa otwiera się przed tobą. Kiedy mówię do was jako 
Mistrz, jest to Księga Miłości, którą pokazuję Moim uczniom. Kiedy mówię do was jako Duch Święty, 
jest to Księga Mądrości, która oświeca was Moją nauką. tworzą one jedną naukę, ponieważ pochodzą 
od jednego Boga 
20 Już bliski jest dzień, kiedy ta manifestacja się zakończy. Dlatego głoszę Moje Słowo w obfitości, aby 
lud był silny i wyposażony. 
21 Wszyscy możecie powiedzieć, że widzieliście mnie w tym czasie, jedni sercem, inni umysłem, a 
jeszcze inni duchem. jeśli odświeżyliście się Moją Boską nauką, widzieliście Mnie, jeśli 
doświadczyliście spełnienia jednego z Moich proroctw, widzieliście Mnie, i jeśli odczuwacie w swoim 
jestestwie obecność duchowych komunikatów, widzieliście Mnie. Uczyniłem się widzialnym na różne 
sposoby, abyście mogli świadczyć o Moim przyjściu w tej Trzeciej Erze. Czy wierzysz, że jedynym 
sposobem, aby zobaczyć mnie jest z oczami swojego ciała? Z duchowego punktu widzenia, wasze 
materialne oczy są najbardziej ograniczoną formą widzenia. Czy uważaliście, że konieczne jest, aby 
widzieć mnie jako człowieka, tak jak widział mnie świat w Drugiej Erze, abyście mogli powiedzieć: 
"Widziałam Go?" - Nie, uczniowie, Duch czuje z większą doskonałością niż serce, umysł lub zmysły, i 
to On mnie zrozumiał. Moje Słowo budzi niektórych do Prawdy i sprawia, że inni powstają do 
prawdziwego życia; bo materializm jest śmiercią. 



22 Księga Wiedzy otwiera się, aby ujawnić ci, jak wiele duchowych darów i cech posiadasz, wiele z 
nich jest ci jeszcze nieznanych. 
23 Wiesz, że dam ci inną Moją naukę, aby cię potem posłać, abyś niósł ludziom Dobrą Nowinę; dam ci 
inną Moją naukę, aby cię potem posłać, abyś niósł ludziom Dobrą Nowinę Czy spodziewasz się wejść 
do serca jednego z twoich braci i sióstr, nie wiedząc, co to jest serce, a co to jest duch? Ile czasu 
minęło od otrzymania dziedzictwa od Ojca, a ty nadal nie wiesz, co twój duch posiada. Ale w końcu 
nadszedł dla ludzkości wiek uduchowienia. Wszystko, co jest nieznane, stanie się znane, to, co jest 
ukryte, wyjdzie na jaw, a każda tajemnica zostanie wyjaśniona, ponieważ Duch Prawdy wylewa się na 
każdego ducha i na wszelkie ciało. 
24 Kiedy ludzie uczą się duchowo, kim są, i znają swoje pochodzenie, nie będą mieli wystarczająco 
dużo łez, aby płakać za błędy, że ich buntowniczość z niewiedzy i arogancji uczynił je popełnić. Ale po 
oczyszczeniu Mój płaszcz przebaczenia okryje świat i rozpocznie się nowa era. Czy nie sądzicie, że gdy 
w życiu człowieka pojawi się światło i oświeci go sumienie, to nastąpi zmiana w jego życiu? Tak, bo 
utrapienia, wojny - wszystko to, co jednych dotyka, a innych niszczy, jest spowodowane brakiem 
duchowego światła, tego, co można nazwać sumieniem, sprawiedliwością, miłością. 
25 O ludzie, już zbliża się dzień, kiedy nie będę już do was przemawiał w tej formie. korzystajcie z 
Moich nauk, abyście mogli wytrzymać wichry, które wam zagrażają. ludzie przyjdą do ciebie, aby 
zażądać od ciebie dowodu, że rozmawiałeś z Jezusem i że otrzymałeś od Niego Jego nauki; przyjdą do 
ciebie, aby poprosić cię o udowodnienie im, że rozmawiałeś z Jezusem i że otrzymałeś od Niego Jego 
nauki 
26 Przeglądasz Księgę Mojej Instrukcji, w której jest napisane Prawo, Prorocy i Moje Słowo dane w 
każdym czasie, wszystko to zostanie w końcu odciśnięte w twoim duchu. To jest dziedzictwo, które 
wam zostawiam. Sprawdzaj, testuj i badaj moją pracę, sprawdzaj ją dokładnie. Kiedy odkryjecie i 
rozpoznacie jego istotę, poczujecie się nieskończenie kochani przez Ojca i będziecie mnie też kochać. 
27 Jeśli twoi bliźni mówią o tobie z pogardą, bo odpowiedziałeś na Moje wezwanie, zatkaj uszy i 
milcz, bo są nieświadomi. Ale jeśli wziąć tę sprawę jako okazję do osądzania ich, biada wam, bo jesteś 
już oświecony przez światło sumienia i wiem, co robisz. 
28 Jestem sędzią każdego ducha i wiem, kto kocha mnie w prawdzie. Nie każdy, kto nazywa Mnie 
Ojcem, jest ze Mną. Wielu z tych, którzy twierdzą, że są Moimi wybranymi i że Mi służą, nie 
zrozumiało Mnie. Możecie zwodzić jedni drugich - ale któż mógłby zwieść Mnie? 
29 Nauczyłem was równości, miłości, pokory. Nawet jeśli wasze przeznaczenie wydaje się być inne, 
ostateczny cel, który pokazałem wszystkim, jest taki sam. 
30 Niech wasze sumienie was prowadzi, ono zawsze przemówi do was ze sprawiedliwością, a 
poznacie, czy żyjecie według Mojego Prawa, czy dokonaliście czynów godnych ofiarowania ich 
waszemu Ojcu. Kocham czystych, a jeśli chcesz mi się podobać, bądź czysty. 
31 Nadejdzie czas, kiedy świat będzie was niepokoił, będzie żądał od was potężnych dzieł, które będą 
mówiły o waszych wielkich darach duchowych, a jeśli nie będziecie do tego przygotowani, wielu 
zaprze się Mnie jako Ojca, mówiąc, że nigdy Mnie nie słyszeli, że Mnie nie znali; ale wiecie, że Moje 
Słowo było waszym pokarmem i waszą pociechą przez długi czas 
32 O co mnie prosiliście, a czego wam nie dałem? Dałem wam wiele dowodów miłości, aby wzmocnić 
waszą wiarę. Błogosławieni cisi i pokorni, którzy umieją przyjmować próby życiowe z poddaniem, bez 
rozpaczy. 
33 Zgłębiajcie Moje Słowo, odczuwajcie je i wprowadzajcie w czyn, aby wasza wiara umacniała się 
każdego dnia. 
34 Dziś otwierasz drzwi swego serca i umysłu na światło Mojej nauki. Jakimi uczynkami mnie 
uwielbicie? wszyscy milczycie; duch milczy przede mną i ciało też. Skłaniacie swoje karki i uniżacie się. 
Ale Ja nie chcę, aby Moje dzieci uniżały się przede Mną. Chcę, aby byli godni podnieść swoje twarze i 
ujrzeć Moje, bo nie przychodzę szukając ani sług, ani niewolników, nie szukam istot, które czują się 
jak wyrzutki, wyrzutki. Przychodzę do Moich dzieci, które tak bardzo kocham, aby wsłuchując się w 
Głos Mojego Ojca, wznosiły swoją duszę na drodze duchowej ewolucji w górę. 
35 Ale oto przychodzę do domu Jakuba i znajduję w nim tylko strach; mam nadzieję znaleźć ucztę, a 
tam jest tylko cisza; przychodzę do domu Jakuba i znajduję w nim tylko strach; mam nadzieję znaleźć 
ucztę, a tam jest tylko cisza dlaczego, ludu mój? ponieważ sumienie wasze czyni wam wyrzuty z 



powodu waszego występku i nie pozwala wam odczuć radości z powodu mojego przyjścia; powodem 
tego jest to, że czynicie sobie wyrzuty z powodu waszego występku Powodem jest to, że nie 
kochaliście samych siebie, że nie pracowaliście tak, jak nauczył was Jezus. 
36 Brakuje wam duchowego przygotowania, aby wyczuć cień bólu, który na was czyha, dlatego 
konieczne jest, aby wasz Ojciec dał się usłyszeć materialnie i przemówił do was w waszym języku, 
abyście wiedzieli, że anioł wojny się zbliża, że jego broń jest bardzo potężna, a naprzeciwko niego 
szlocha anioł pokoju. 
37 W przestrzeni duchowej unoszą się tysiące istot, które dzień po dniu padają ofiarą nienawiści i 
niezgody, a ich obłąkanie zaciemnia wasze umysły i serca. 
38 Siły natury zostają wyzwolone i wyrywają naukowców z ich marzeń, ale ci - uparci w swoim 
samozadowoleniu - kontynuują swoje niszczycielskie dzieło wśród ludzkości. Kiedy zapominasz się 
modlić, nie wypełniasz zadania, które Ojciec powierzył ci. 
39 Wiesz dobrze, że zadanie zaprowadzenia pokoju ciąży na twoim duchu od tych czasów, kiedy 
powiedziałem Jakubowi: "Oto dam ci liczne potomstwo, przez które będą błogosławione wszystkie 
narody ziemi". Dlatego milczycie przede mną. 
40 Czy będziesz czekać, aż prawa mężczyzn wydziedziczą cię i zmusić cię do zamknięcia swoich warg, 
które wyszkoliłem, aby dać świadectwo o mnie? 
41 Nie bądźcie ludźmi małej wiary. Jeśli was wybrałem, to dlatego, że wiem, iż będziecie w stanie mi 
służyć i rozumiecie, jak to robić. 
42 W tym dniu mówię wam: Jeśli narody pragną pokoju, uczynię go możliwym do osiągnięcia, 
zgodnie z ich miłością. jeśli chcą więcej wojny, niech ją mają; ale przez nią berło Mojej 
sprawiedliwości spadnie na ziemię 
43 Jeśli ludzkość będzie prześladować Moich nowych uczniów i starać się przeszkodzić im w 
uzdrawianiu chorych i mówieniu o Mojej nauce, najdziwniejsze choroby będą się szerzyć wśród ludzi. 
Uczeni będą chorować, oczy wielu będą zamknięte, inni będą cierpieć na pomieszanie myśli. 
44 Otworzą się bramy zaświatów, a legiony zdezorientowanych dusz zniszczą całe krainy i uczynią 
ludzi opętanymi. Wtedy, w obliczu niemocy nauki, Moi pokorni pracownicy wyjdą i dadzą dowody 
swojej wiedzy, dzięki którym wielu stanie się wierzącymi. Wszystkie te nieszczęścia już dawno zostały 
wam ogłoszone, lecz wy pozostajecie głusi i ślepi. Jesteś niewdzięczny. 
45 Czasami jest to konieczne, abym mówił do was w ten sposób. Ale nie mylcie Mojego słowa miłości 
z biczem. Kocham cię. Zbliżcie się, abyście mogli odczuć Moje ciepło. Zbliżcie się do Mnie, abyście 
mogli odczuć pokój Mojego Królestwa. Jesteście tymi, którzy szukali Mnie podczas przejścia przez 
"pustynię", jesteście tymi, którzy zawsze gonili za Moją obietnicą. 
46 Czy znudziło ci się to życie? Następnie odpocznij przez chwilę w cieniu tego drzewa. Opowiedz mi 
tu swoje boleści i zapłacz na Mojej piersi. kiedy będziesz ze Mną na zawsze? Chcę widzieć pokój już w 
każdej duszy. 
47 Niech "skowronek" rozpościera teraz swoje skrzydła nad całym wszechświatem, abyście mogli 
odczuć jej spokój i ciepło. 
48 Kobiety, to wy swoją modlitwą podtrzymujecie ten niewielki pokój, jaki istnieje na ziemi, to wy, 
jako wierne strażniczki domu, dbacie o to, by nie zabrakło w nim ciepła miłości. W ten sposób 
jednoczycie się z Maryją, waszą Matką, aby przełamać ludzką arogancję. 
49 Mężczyźni, uczyniłem was panami na tej ziemi, abyście Mnie na niej reprezentowali. Twój duch 
jest jak ten z Ojca, a twoje ciało jest jak wszechświat. Nie oceniaj doskonałości swojego ciała przez 
jego wymiary, ale przez cudowne życie, które istnieje w nim, jego porządku i jego harmonii. Ale 
nawet w swojej największej doskonałości ciało jest ograniczone i nadchodzi czas, kiedy przestaje 
rosnąć. Inteligencja i zdolność odczuwania rozwijają się jednak dalej, aż do momentu, gdy śmierć go 
powstrzyma. Ale cała mądrość i doświadczenie, które zdobył na ziemi, pozostają odciśnięte w duszy, 
która rośnie i rozwija się przez całą wieczność. 
50 Uczyńcie z waszego domu drugą świątynię, z waszych uczuć drugą cześć dla Boga. Jeśli chcecie 
mnie kochać, kochajcie swoje żony i kochajcie swoje dzieci, bo z tej świątyni będą też wypływać 
wielkie dzieła, myśli i przykłady. 
51 Wy wszyscy jesteście owcami Eliasza w tym czasie. Niektórzy żyją w jego płotku, inni są jeszcze 
zagubieni. Światło Szóstej Pieczęci oświetla w tym czasie wszystkie dusze wcielone i już nie wcielone. 



Podczas gdy na Ziemi niektórzy używają tego prawa do rozwoju i zbawienia swoich dusz, inni używają 
go do penetrowania tajemnic nauki i odkrywania nowych cudów. Jest to profanum i nieposłuszne 
ręce, które nadal łamią owoce z drzewa nauki, aby zatruć serca ludzi. Żyjecie w szóstym okresie 
czasu, który ludzkość przejdzie na ziemi jako odbicie drogi, którą będzie musiała przejść w wieczności. 
52 Mówię wam w tej chwili, w obecności Eliasza, że żyjecie w szóstej epoce czasu, przez którą 
przejdzie ludzkość na ziemi, jako emblemat jednego z siedmiu stopni, po których wasz duch będzie 
się wspinał w życiu pozagrobowym. 
53 W pierwszej epoce Abel wcielił Mnie na ziemi, w drugiej Noe, w trzeciej Jakub, w czwartej 
Mojżesz, w piątej Jezus, w szóstej obecny Eliasz, a w siódmej będzie królował Duch Święty. 
54 Co uczyniliście Moim posłańcom? Pierwszy padł pod ciosem własnego brata, którego zazdrość 
doprowadziła do tego. Drugi został źle oceniony i wyśmiewany przez tłumy niewierzących i 
bałwochwalców. 
55 Trzeci dał dowody Mojej mocy w swoim życiu i otrzymał w zamian niewdzięczność nawet swoich 
krewnych. 
56 Czwarty musiał złamać tablice Prawa z powodu małej wiary swoich ludzi, których tak bardzo 
kochał. 
57 Piąty - chociaż Jego przyjście było zapowiedziane - nie był oczekiwany, nie znalazł wiary ani 
miłości, a po przekazaniu światu swego poselstwa miłości, otrzymał od ludzi najbardziej haniebną 
śmierć, jaką kiedykolwiek poniósł prorok lub posłaniec. 
58 Szósty przyszedł w tym czasie w Duchu. Jednak strzały zwątpienia, obojętności i drwiny ścigają Go. 
59 Gdy siódma pieczęć zostanie rozwiązana, a zamiast wysłannika, to Duch Samego Wiekuistego 
oświeci ludzi - kto wtedy będzie chciał Mnie zranić lub zabić? 
60 Mówię do was w ten sposób, abyście jutro nie zostali zmieszani przez teologów. 
61 Każda pieczęć miała swój blask w swoim czasie i pozostawiła swoje światło w umysłach moich 
dzieci. Tak samo w szóstej pieczęci głos Słowa był słyszany na ziemi. 
62 Ludzie, módlcie się do Maryi, Ona jest Boską Czułością, uczynioną kobietą w Drugiej Erze - 
czystością niezrozumiałą dla zmaterializowanej ludzkości, dziewictwem, którego nie mogą zgłębić 
umysły ludzkie, a które mogą odczuć tylko ci, których wrażliwość jest oczyszczona. 
63 Płaszcz waszej Niebieskiej Matki od wieczności daje światu cień i z miłością chroni Moje dzieci, 
które są z Niej. Maryja, jako Duch, nie narodziła się na świecie; Jej macierzyńska istota zawsze była 
częścią Mnie. 
64 Jest Oblubienicą Mojej Czystości, Mojej Świętości. Ona jest Moją córką, gdy stała się kobietą, i 
Moją Matką, gdy otrzymała "Słowo Wcielone". 
65 Mistrz mówi do ciebie: Byliście bardzo zajęci sobą i z tego powodu zapomnieliście o innych. 
Konieczne jest porzucenie swojej obojętności na ból i potrzeby innych i oderwanie się od swojego 
egoizmu. 
66 Jeśli na twojej drodze pojawi się ból, bądź gotowy go zaakceptować. Kiedy widzisz, że próba jest 
bardzo blisko, módl się tak jak Jezus w ogrodzie w przeddzień swojej śmierci i powiedz tak jak On: 
"Ojcze mój, jeśli to możliwe, oddal ode Mnie ten kielich, ale niech się stanie wola Twoja, a nie moja". 
- Czuwajcie, dzieci Moje, bo jeśli się przygotujecie, to w wielu przypadkach odejmę wam od ust kielich 
cierpienia. Jeśli jednak będzie trzeba, abyście ją wypili, dam wam - na podstawie waszego poddania 
się i podporządkowania Woli Bożej - siłę do wytrwania. 
67 Nie zapominajcie, że ból oczyszcza, i że jeśli jest znoszony z miłością i duchowym podniesieniem, 
zmywa nie tylko wasze własne plamy, ale także plamy innych. 
68 Zostawcie Mi swój ból, a nie będzie on bezowocny. Jak wiele bezużytecznego bólu było wśród 
ludzkości! Ale ci, którzy byli w stanie cierpieć do końca swego zadośćuczynienia i nieść swój krzyż, 
osiągnęli wysokość góry, kiedy wydawało im się, że upadną na zawsze. 
69 Swiat nie otrzymał pokoju, który powinien otrzymać w próbach dzięki waszym modlitwom i 
zasługom. Bo kiedy jesteście poddawani tym próbom, myślicie tylko o sobie, użalacie się nad sobą i 
buntujecie się, zamiast modlić się do Ojca i mówić Mu: jeśli choć jeden z moich bliźnich uzyska choć 
atom pokoju przez ten gorzki kielich, który piję - z jaką satysfakcją wypiję go do ostatniej kropli! A 
Mistrz mówi do ciebie: Ten, kto w ten sposób modli się i czuje, osiągnie to, że jego miłość może 
czynić dobro wielu jego bliźnim. 



70 Ludzie, pozorny pokój panuje teraz w narodach, ale nie będziecie głosić, że pokój nastał. Zamknij 
się. Prawdziwy pokój nie może wznieść się na fundamencie strachu lub materialnych wygód. Pokój 
musi wypływać z miłości, z braterstwa. 
71 Mężczyźni obecnie budują na piasku, a nie na skale, a potem, gdy fale znów się spienią i uderzą o 
te ściany, budynek się zawali. 
72 Zaproponowałem Mój Pokój ludziom przez ich sumienie, mówiąc im: oto jestem, ale oni nie chcieli 
Mnie słuchać. Czasami zachowują się jak małe dzieci i jak głupcy. Mówię wam, że zachowują się jak 
dzieci, ponieważ w swoich działaniach nie ujawniają światła, które duch zdobył podczas długiego 
okresu rozwoju. Chociaż żyją w Trzeciej Erze, nie uświadomili sobie jeszcze, co oznacza pokój. Ich 
umysły są ociężałe, a jeszcze bardziej ich serce, które nie czuje, co to jest prawdziwe miłosierdzie, ani 
nie bije w miłości do człowieka. Ale ból jeszcze bardziej gorzki niż piołun ogarnie ich, przez co obudzą 
się i staną się bardziej wrażliwi. To nie ja podam ten kielich ludziom, bo we Mnie ta gorycz nie może 
istnieć. 
73 Cały ból spowodowany przez ludzi będzie zebrany w jeden kielich, który będzie wypity przez tych, 
którzy go spowodowali. A ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie na wstrząs w obliczu bólu, będą teraz 
drżeć w swoim duchu i w swoim ciele. 
74 Zbliża się godzina, w której zobaczycie narody wstrząśnięte przez dziwne i zaskakujące 
wydarzenia. Dowiesz się o ludziach, którzy byli wielcy w świecie i którzy opuścili swoje ludy i narody, 
aby szukać pokoju ze swoim sumieniem na pustkowiu, w samotności. Inni, którzy znani byli z 
nienawiści i żądzy władzy, zaskoczą świat, bo ich usta nagle wypowiedzą słowa miłości i pokoju. 
Powodem tego jest to, że Moje światło ich ogarnie, a Mój Duch będzie przemawiał przez ich usta. 
75 Czy jesteś przygotowany na te wydarzenia, aby znaleźć właściwe rozwiązanie i wyjaśnienie pytań, i 
przynieść światło do zdezorientowanych lub zdezorientowanych umysłów ludzi? 
76 Przez długi czas szkoliłem was, a jednak nie możecie być żołnierzami pokoju. Spójrzcie na narody, 
jak mało czasu wystarcza im na przygotowanie się do wojny, a jak wstrząsają nawet wnętrzem ziemi. 
Zobaczcie, jak siły ich nienawiści wywierają swój wpływ aż do najodleglejszych miejsc, podczas gdy 
wy nie jesteście w stanie sprawić, by poczuli Mój Pokój. 
77 Czy nienawiść jest silniejsza od miłości? czy ciemność jest potężniejsza od światła? czy zło ma 
większy wpływ niż dobro? - nie, Moje dzieci 
78 Nie upominam was, tylko z miłością budzę was, aby wam powiedzieć, że nie jest trudno pracować 
w winnicy Jezusa i że powinniście wytrwać w swoim doskonaleniu się. Jeśli przez chwilę nosicie w 
sobie postanowienie odnowienia się, wasz duch raduje się i czuje się bliższy swemu Ojcu. Ale pokusy 
czyhają na wasze kroki i sprowadzają was w dół. 
79 Podnieście się na duchu, uświadomcie sobie, że żyjecie w czasie innym niż Pierwszy i Drugi, w 
którym elementy materialne i duchowe są wszędzie wzburzone. Jest to walka, która jest widoczna 
tylko dla tych, którzy są duchowo przygotowani i niewidoczna dla tych, którzy nie są. W tym wirze 
poruszają się miliony ludzkich i duchowych istot, jedne rozpalają światło, inne go szukają; jedne 
szerzą ciemność, inne od niej uciekają. 
80 Biada temu, kto osłabnie w poszukiwaniu światła w tym czasie! Miliony niewidzialnych oczu 
obserwują cię, aby doprowadzić cię do upadku. Chcę, abyście byli dobrym ziarnem, które podbija 
pola, na których wyrosły chwasty. Jak morze przelewające się przez swoje brzegi, zło napiera naprzód 
i dezorientuje jedno serce za drugim, jego nieczyste wody zalewają domy, serca dzieci, umysły 
młodzieży, najczystsze uczucia kobiet. Wasze najszlachetniejsze instytucje są zdegradowane, tak jak i 
najświętsze. A tymczasem, co ty robisz? Czy ty też jesteś wśród ślepców, którzy nic nie widzą? Czy 
zamykacie się w swoim egoizmie, aby poszukać odrobiny pokoju dla swojego serca? Czy zamykacie 
się w czterech ścianach swojej sypialni, aby nie docierał do niej zgiełk wojenny i lamenty mężczyzn? 
81 Nie mówcie, że Mistrz nie mówił do was proroczo, gdy teraz widzicie, że nadchodzi czas, który 
wam zapowiadam. Zanim jednak nastanie pokój między ludźmi, ogień wypali chwasty na całej 
powierzchni ziemi, rozpętane wody obmyją ją do czysta, a śnieg ją oczyści. 
82 Obudźcie się, uczniowie, bądźcie przygotowani, abyście nie zostali zaskoczeni, bo będziecie 
przeciwstawieni słowami, czynami i książkami. Broń i oszczerstwa będą przygotowane przeciwko 
wam. Będziecie również świadkami bitwy ideologii, doktryn i teorii. Teologowie będą starali się 
zgłębić więcej niż do tej pory. Filozofowie wprowadzą w świat nowe idee. Naukowcy będą głosić, że 



ich wiedza jest jedyną prawdą. Fanatycy poszczególnych religii pojawią się jako strony i będą się 
ścierać. 
83 Będzie to czas, na który powinniście być przygotowani, ponieważ wasz głos będzie jedynym, który 
będzie słyszany jako spokojny i świadomy. 
84 Czy widzisz teraz, jak bardzo cię odzyskuję? czy widzisz teraz, jak jesteś mały i jak wiele masz 
jeszcze skaz i niedoskonałości? a jednak będziesz mi służył, a twoja ofiara będzie miła i pachnąca w 
oczach Mojej Boskości. 
85 Tabernakulum, Arka Przymierza i Prawo są w twoim sercu. Wam, którzy jesteście pokorni, objawię 
to, czego uczeni nie są w stanie pojąć. 
86 Ludzie, w tym czasie powracacie jak syn marnotrawny do domu Ojca. Przyjąłem cię i powiedziałem 
ci: Ty jesteś pierworodnym, lecz pod Twoją nieobecność rozproszyli się inni bracia i siostry. Zostałam 
sama i płakałam w Mojej samotności. Teraz wróciliście, a Ja wam mówię: zasiądźcie do Mojego stołu, 
są tam chleby, owoce i wino. W następnym pomieszczeniu znajdują się narzędzia. Potem płakaliście 
za swoją niewdzięczność i nieposłuszeństwo, zdając sobie sprawę, że byliście pariasami wśród innych 
ludów, które nie otrzymały tego, co wy otrzymaliście. Prosiliście, aby wasze dary duchowe zostały 
wam zwrócone, a wasze bogactwo zostało wam zwrócone. 
87 Uświadomiłem wam, że ponosicie wielką odpowiedzialność w niezgodzie ludzkości. to 
powierzyłem ci miecz miłości, abyś nim ujarzmiał tych, którzy wywołują bratobójcze wojny i 
wprowadzał ich do Mojej Obecności; powierzyłem ci miecz miłości, abyś nim wprowadzał ich do 
Mojej Obecności 
88 Waszą misją jest pokój, braterstwo i uduchowienie. Nie ganię twego serca za jego obecne uczynki, 
lecz przypominam twemu duchowi jego przeszłość i uświadamiam mu wzniosłą misję, jaka czeka go 
w wieczności. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 142  
 
1 Miłość moja zstępuje na was, aby żądać od was wypełnienia przykazań, których nauczyłem was w 
czasie waszego istnienia. Widzę, że jesteście pełni łaski, namaszczeni i przygotowani do wypełnienia 
waszej misji i chcę zebrać owoce ziarna, które wam dałem. Chcę zachwycić się waszą pokorą i dobrą 
wolą. Jeśli zaoferowałem wam, że świat będzie pełen łaski i błogosławieństw dzięki waszemu 
wstawiennictwu, to dlatego, że dałem wam władzę, aby wasze dobre uczynki były pomnażane poza 
tą ziemią. Za Twoim wstawiennictwem potrzebujące dusze otrzymają światło. Bo zaprawdę 
powiadam wam, nie tylko ten świat przechodzi przez epokę trudności i prób dla swego oczyszczenia, 
ale i w innych sferach są pokuty i smutki 
2 Uczyńcie Moją naukę waszą, czujcie Moje Słowo; jak jest łagodne i miłosierne, jest też surowe 
zrozumiecie to i zgłębicie! nie pozwólcie, aby to ziarno zostało uniesione przez wiatr i nie zakorzeniło 
się w waszym sercu, bo jutro będzie wam go brakowało Na co czekacie, aby dostosować wasze życie 
w praktyce Moich Praw? Nie czekajcie na próby, aby was dotknęły, bo to byłoby dla was bardzo 
przykre. Czyńcie to z miłości i przekonania, wypełniając przykazanie, które mówi do was: miłujcie się 
wzajemnie. 
3 Wykorzystajcie ten czas, kiedy mówię do was z największą jasnością i pozwólcie Mi się prowadzić; 
pamiętajcie, że wasza przyszłość jest świetlana pamiętajcie, że wasza przyszłość będzie spokojna, jeśli 
będziecie przestrzegać Mojego Prawa. 
4 Zwróćcie się do siebie, zbadajcie się w świetle waszego sumienia, a zobaczycie, że mówię do was 
sprawiedliwie, że nie sieję grozy, ale że ostrzegam was, abyście żyli czujnie 
5 Słowo moje jest pokarmem dla ducha. przez cały czas mówiłem do ciebie w obecnym czasie 
zostawiłem to przesłanie dla ludzkości, służąc sobie przez was. Czuwam nad światem, gdy on śpi. 
Ukazałem się wam i tak jak w Drugiej Erze, dni po Moim Zmartwychwstaniu, uniosłem się przed 
Moimi uczniami, a oni widzieli Mnie odchodzącego w duchu, tak teraz przychodzę do was pełen 
chwały, aby sądzić wszystkie istoty. 
6 Dziś Światło moje rozchodzi się nad całą ludzkością; od narodów i prowincji będzie się rozchodzić 
wasze światło z narodów i prowincji twoi pobratymcy przyjdą do tej ziemi w poszukiwaniu Słowa 
Mojego, gdy poznają te nauki; przyjdę do ciebie ze Słowem Moim, i przyjdę do ciebie ze Słowem 
Moim w owym czasie nie będę się już dawał poznać przez umysł ludzki, jak to czynię dzisiaj, a wy, 
wierni, przyzwyczaicie się podnosić ducha, aby mieć łączność ze Mną, i będziecie przedstawiać 
wszystkim Moje wydrukowane Słowo i dawać świadectwo o tym, co otrzymaliście w Moich Naukach; 
będziecie im mówić, że Ja jestem tym, który dał Moje Słowo wszystkim, i że Ja jestem tym, który dał 
Moje Słowo wszystkim; będziecie im mówić, że Ja jestem tym, który dał im Moje Słowo powiesz im, 
że nie stałem się człowiekiem, ale że przyszedłem w duchu i że w tej postaci pozostałem wśród was 
na wieki; powiesz im, że nie stałem się człowiekiem, ale że przyszedłem w duchu 
7 Dzisiaj, kiedy obchodzicie pamiątkę Mojej Męki, mówię wam, że poszedłem na Kalwarię po raz 
kolejny, że Moja Męka odnawia się w każdej chwili, że wojna, grzech i materializm stanowią krzyż 
obrażenia dla waszego Boga Wy, którzy zrozumieliście Moje Słowo, zjednoczycie się ze Mną w 
wielkiej walce przeciwko grzechowi. Duchowe zastępy rozpoczęły swoją walkę, dołączycie do nich. 
8 Nawiedzenia wstrząsną światem. Dobra nowina dotrze do wszystkich i będą wiedzieć, że 
przyszedłem, aby zostawić inny testament i osądzić ich dzieła. 
9 Nie chcę, abyście wy, Moi słuchacze, ronili później łzy, bo nie zrozumieliście Mojego boskiego 
objawienia. módlcie się, a w waszej modlitwie otrzymacie Światło, aby przeniknąć to nowe 
objawienie, które wam daję w tym czasie; daję wam Światło, aby przeniknąć to nowe objawienie, 
które wam daję w tym czasie 
10 Udzielam wam daru pokoju. Jeśli pozostaniecie przygotowani, rozprzestrzenicie go swoimi 
myślami i pracami. te cenne chwile, kiedy zbieracie się razem, aby podnieść swego ducha i 
zamieszkać w duchowych regionach, skąd obcujecie ze mną, już nie powrócą. Ani nie usłyszycie 
Mojego Słowa przez ludzkie pośrednictwo po czasie przeze Mnie wskazanym. 
11 Czuwajcie i módlcie się, a zobaczycie, że Moje słowo się spełni. 



12 Udzielam wam nowej lekcji. Każdy z nich ma za zadanie przygotować was do wykonania waszego 
zadania. Zaczynacie rozumieć, że nie przyszliście na ziemię tylko po to, żeby zachować swoją powłokę 
cielesną, gromadzić bogactwa lub zdobywać zaszczyty. Nie doświadczasz żadnych trudności na 
drodze życia. Jeśli uważaliście się za biednych, to dlatego, że nie próbowaliście uświadomić sobie, co 
nosicie w swoim duchu. Czy konieczne jest, abyś stracił wszystko, co posiadasz, abyś nauczył się 
doceniać to, co masz? Nie, dzieci Moje, lepiej jest, abyście dzisiaj, kiedy jeszcze posiadacie wasze 
dary, poznali je, abyście mogli ich używać dla dobra waszego ducha; dlatego proszę was, abyście 
nauczyli się doceniać to, co posiadacie. 
13 Jeśli Moja nauka wydaje się wam dziwna, mówię wam, że to wy jesteście dziwni, bo zarówno Ja, 
jak i Moje Prawo jesteśmy niezmienni i wieczni; Ja jestem tym, który jest dziwny; Ja jestem tym, który 
jest dziwny za każdym razem, gdy do ciebie przychodzę, znajduję cię bardziej odległym, bardziej 
splamionym i dlatego jeszcze bardziej zbaczającym z właściwej drogi; forma wydaje ci się nowa, w 
nowej formie, w nowej formie, w nowej formie Czy forma, w której teraz daję ci się poznać, wydaje ci 
się nowa? Nie jest to nic nowego. Czy chcesz, aby mój głos był słyszany w nieskończoności bez 
pośrednictwa ludzi? Nawet ta forma nie byłaby nowa. Już w Pierwszej Erze sprawiłem, że głos Mój 
był słyszany przez lud zgromadzony u stóp góry Synaj. Ale co się stało z tym ludem, gdy usłyszeli w 
ten sposób głos swego Ojca? Ich uszy, ich serca i ich umysły nie były w stanie przyjąć tej manifestacji 
mocy do tego stopnia, że musieli zakrywać uszy, aby nie słyszeć, i prosili Mojżesza, aby pośredniczył 
w rozmowach z Jehową, aby przestał mówić, gdyż jego głos był jak grzmot. Mój Głos zstąpił wtedy z 
Mojego Ducha na waszą sprawę, podczas gdy teraz przygotowuję was do wzniesienia się tam, gdzie 
czeka na was Moja Ojcowska Miłość i słyszycie Mnie z ducha na ducha. 
14 Chociaż objawiłem się z pełną jasnością w każdym czasie, człowiek zwątpił z powodu swojego 
materializmu Nawet tam na Synaju, przy wzniosłych dowodach i manifestacjach, jakie Pan dał ludowi, 
serca te wątpiły, wahały się i były gotowe odwrócić się od Ojca na każdym kroku. Przy każdej słabości 
ludu okazywane było miłosierdzie Pana, a na końcu świeciła tylko Jego Prawda. 
15 Kiedy mówię wam o Moim Objawieniu się jako Człowieka, muszę wam powiedzieć, że chociaż było 
to zapowiedziane na długo przedtem, świat spał i nie był w stanie Mnie rozpoznać. Od chwili, gdy 
Jezus otworzył swoje oczy na tym świecie, aż do chwili, gdy zamknął je wisząc na krzyżu, Moje Serce 
było ranione przez wątpliwości ludzi podczas Jego drogi życia. 
16 Oni wątpili w boskość Jezusa, osądzając Go przez Jego pokorę, przez skąpość Jego ubrania i brak 
materialnej mocy i skarbów ziemi. I nawet w chwili śmierci wątpliwości tych ludzi wwiercały się w 
serce Jezusa, jakby każde ich pytanie było włócznią: "Jak to możliwe, że Jego ciało krwawi, skoro jest 
Bogiem?". "Jak to możliwe, żeby Syn Boży umarł?". 
17 Dwa tysiące lat minęło, aby niektórzy pojęli te lekcje, a wiele jeszcze musi upłynąć, aby wszyscy je 
pojęli. 
18 Dziś, jeśliby ktoś powiedział, że przyszedłem niespodzianie, nie mówi prawdy, bo zapowiedziałem 
wam moje powtórne przyjście i przepowiedziałem wam znaki, które wam dam. Ale jeśli spałeś, kiedy 
dawałem ci znaki, to jak mogłeś je zauważyć? 
19 Tak jak w Drugiej Erze Moja Obecność nie była taka sama jak w Pierwszej Erze, tak i w tej Erze 
Moje Objawienie jest inne, choć jest to zawsze ta sama Nauka Ja zawsze zapowiadałem Moje 
przyjście z wyprzedzeniem o wiele wieków, aby zastać was przygotowanych, aby nie zastać waszego 
domu w nieładzie i aby was zawstydzić Moją wizytą. Chciałem, abyście mieli wszystko gotowe na 
Moje przyjście, abyście, gdy zapuka do waszych drzwi, mogli Mi powiedzieć, jak panny z Mojej 
przypowieści: "Wejdź, Mistrzu, bądź przyjęty w Twoim domu". Ale to wasze zwątpienie przyjęło Mnie 
- zwątpienie w formę Moich objawień i Mojego objawiania się, zwątpienie w cuda, których wam 
udzielam, a które wy przypisujecie złym mocom, zwątpienie w ubóstwo i pokorę Moich nowych sług i 
w miejsca, w których się objawiam. ale wiem, że po zakończeniu Mojego objawienia przyjdzie wiara i 
jej zrozumienie, tak jak to było w przeszłości, pomimo waszego chłodu, waszego zwątpienia i 
waszego materializmu; przychodzę do was, ponieważ jesteście złymi siłami; przychodzę do was, 
ponieważ jestem nowym sługą, ponieważ jestem nowym sługą i ponieważ jestem nowym sługą 
20 Przychodzę do was, bo was kocham, bo wiedziałem, że w czasie mojego nowego objawienia się 
znajdę was jak trzodę bez pasterza, jak chorych bez lekarza i jak uczniów bez nauczyciela. Przychodzę, 



aby przygotować pewną liczbę ludzkości do zasiania dobrego ziarna na nowych polach, ponieważ 
weszliście w nowy wiek, wiek uduchowienia. 
21 Odtąd aż do roku 1950 korzystajcie z Mojego Słowa, które leje się na wasze serca jak wodospad z 
nieba. przechowujcie ją, abyście po Moim odejściu mogli ją przekazywać w obfitości. Umacniajcie się 
w Mojej nauce, aby wasza dusza się nie zachwiała. Należy pamiętać, że niektórzy będą musieli stanąć 
przed sądem za to nauczanie. Będziecie się ograniczać do mówienia z pełną prawdą tego, czego was 
nauczyłem. Po 1950 roku wasza pamięć wyczyści się i będziecie pamiętać Moje nauki, lecz będziecie 
również otrzymywać przez objawienie nowe i nieznane nauki. 
22 Ktoś mówi do Mnie w tej chwili z głębi swego serca: "Panie, dlaczego nie dokonujesz na mojej 
drodze życia tych cudów, które czyniłeś w dniach, gdy zacząłem iść za Tobą, gdy teraz jestem bardziej 
przygotowany i mam więcej wiary?". - Powodem jest to, że nie zrozumieliście jak obserwować. 
Nawet dzisiaj nie czynię takich cudów, jakie czyniłem za pierwszym razem. Ten czas był czasem 
waszego przebudzenia się do Życia Ducha. Był to czas dowodów i cudów materialnych. Dziś jest czas 
duchowych cudów. Jak to możliwe, że wasz duch zawsze pozostaje na tym samym poziomie i że ja 
powtarzam wam tę samą lekcję? 
23 Kiedy weszliście w Moją Obecność, aby słuchać Mojego Słowa, uczyniłem zaskakujące cuda, aby 
ożywić waszą wiarę. dlaczego dzisiaj, skoro już masz to światło, prosisz o to, co jest właściwe tylko dla 
słabych? Teraz twoja kolej, by zrobić swoim bliźnim to, co ja zrobiłem tobie. 
24 Dziś uczę was Mojego Prawa i mówię wam: Pokój mój niech będzie z wami, jak również czystość w 
waszych myślach, abyście zwracali uwagę na to, co Słowo mówi do was w tym dniu; mówię wam: 
Pokój mój niech będzie z wami i czystość w waszych myślach, abyście zwracali uwagę na to, co Słowo 
mówi do was w tym dniu Pokój przynoszę ludziom, którzy dokonują pokuty na ziemi - z miłością do 
jednych, z bólem do innych. Odsłaniam przed twoimi oczami te skazy duszy, których twoje serce nie 
zna, abyś mógł je cierpliwie zmyć. Daję ci również odczuć wielką odpowiedzialność, jaką przyjąłeś 
wobec Mojego Dzieła. 
25 W pokorne i proste, lecz gorliwe ręce złożyłem Moje dzieło w Trzeciej Erze, abyście je czcili i 
chwalili przez wasze dzieła. 
26 Daję wam Moje Słowo w zaciszu tych domów, które nazywam "miejscami zgromadzeń", a nie 
"świątyniami", aby nie mylono ich z tymi, gdzie istnieją ceremonie i obrzędy. Wiesz, że poprzez te 
Moje nauki buduję w twoim sercu prawdziwą świątynię Boga Żywego. każde zgromadzenie tych, 
którzy zbierają się w miejscach zgromadzeń, będzie wzrastać duchowo według ich miłości, ich 
posłuszeństwa i ich dobrej woli w wypełnianiu Moich poleceń. 
27 Wolą Moją jest, abyście wszyscy pracowali dla wywyższenia Mojego Dzieła, gdyż zbliżają się czasy 
wielkiej wagi dla waszego ducha; są to czasy, w których Moje Dzieło ma być realizowane; są to czasy, 
w których Moje Dzieło ma być dokonane są to te, w których Moje Światło, przemienione w Głos i 
Myśl, przenika twojego ducha z nieskończoności, w najwyższym zjednoczeniu, jakie możesz osiągnąć. 
Nie możecie powiedzieć, że w tym czasie Duch Pana wszedł do mózgu nosiciela głosu, ponieważ 
istota ludzka nie jest w stanie pomieścić tego, co jest Najwyższą Potencją. Był to promień Boskiego 
Światła, który zstąpił na umysł tego, który został przeznaczony do przekazywania Moich nauk. W ten 
sposób Prawda przepływa przez te ignoranckie usta, a to będzie początkiem zniszczenia 
bałwochwalstwa i fanatyzmu religijnego. 
28 Ludzie ci posiadają najwyższą łaskę służenia jako siedziba lub podstawa Boskiego Promienia, a ich 
umysły i usta jako przekaźniki Słowa, a jednak nadal będą zwykłymi ludźmi, takimi jak reszta. 
29 Jutro te miejsca spotkań będą się mnożyć, a tłumy będą zjednoczeni w nich, aby usłyszeć 
manifestację z ducha na ducha Pana do swoich sług, bez nikogo, kto próbuje odróżnić tych, którzy 
służą Panu jako instrumenty. Chcę prostoty we wszystkich twoich pracach. Lubię tych, którzy są 
pokornego serca. Pamiętaj, że narodziłem się w stajni, wśród pasterzy, bo wśród nich znalazłem 
czystość, by czuć Mnie i wierzyć we Mnie. nikt z was nie miał jeszcze żłóbka do kołyski, ale z waszym 
Królem trzeba było to zrobić, aby dać wam przykład pokory 
30 Dlaczego przychodzę ponownie do ludzi po udzieleniu im tych lekcji życia wiecznego? ponieważ 
ludzie uczynili obrzędy z każdej z Moich Lekcji. Odczujcie mnie i nie próbujcie przedstawiać mnie w tej 
czy innej formie, bo każda z nich oddali was od Prawdy. nie próbuj, jako Ojciec Przedwieczny, 



wyobrażać Mnie sobie jako starca, takiego, jakiego malujesz, bo ani czas, ani walka nie pozostawiają 
śladów w umyśle Stwórcy, gdyż Ja jestem ponad czasem i nie podlegam mu, jak ty. 
31 Moje Słowo znów będzie niewygodne dla ludzi, jak w minionych czasach, ale Ja powiem im 
prawdę. nie narażając nikogo, nazwałem hipokrytę hipokrytą, cudzołożnika cudzołożnikiem, a 
niegodziwca niegodziwcem. Prawda została zniekształcona i konieczne było, aby ponownie zabłysnąć, 
jak teraz prawda została ukryta, a zatem musi ponownie pojawić się przed oczami ludzi. Czego uczę 
cię w tym czasie? - Błogosławić sercem i duchem wszystko i wszystkich, bo kto w ten sposób 
błogosławi, upodabnia się do swego Ojca, kiedy On daje wszystkim swoje ciepło. Dlatego mówię 
wam: Nauczcie się błogosławić duchem, myślą, sercem, a wasz pokój, wasza siła i ciepło serca dotrą 
do tego, do kogo je wysyłacie, jakkolwiek daleko myślicie, że jesteście od niego. Co by się stało, gdyby 
wszyscy ludzie błogosławili się nawzajem, chociaż się nie znali i nigdy się nie widzieli? Że doskonały 
pokój będzie panował na ziemi, że wojna będzie niewyobrażalna. Aby ten cud stał się rzeczywistością, 
musicie skierować wasze umysły ku górze przez wytrwałość w cnocie. Czy uważasz, że jest to 
niemożliwe? 
32 Ilu nawróconych grzeszników osiągnęło stopień, który nazywasz świętością! Pierwotnie nie byli 
lepsi od ciebie, ale ty jeszcze nie osiągnąłeś tego stopnia doskonałości. Zaczynasz kochać, dar intuicji 
zaczyna przynosić owoce i już masz inspirację, bo kiedy cię dotykam, odpowiadasz. Nie wszystkie 
drzwi odpowiadają na Moje pukanie, ale te, które się otwierają, pozwalają Mojemu Światłu 
przychodzić do was. Przemiana grzesznika nie jest niemożliwa. Przypomnijcie sobie kilka imion z 
Drugiej Ery: Magdalena, Paweł, Augustyn, Franciszek z Asyżu. Dlaczego miałbyś pamiętać tylko te z 
Pierwszego Razu? 
33 Ci, o których wspomniałem, znali grzech, a nawet błoto namiętności, a jednak teraz świecą jak 
luminarze w niebie i jako oświeceniowcy ludzi wysyłają swoje światło do was. 
34 Tylko ja mogę wam objawić to, co nieznane. Dlatego mogę wam powiedzieć, że dzisiejsi ludzie na 
próżno starają się poznać młodość Jezusa na ziemi. Badają i wyobrażają sobie, ale znane jest tylko 
Moje dzieciństwo i czas Mojego głoszenia. Mówię wam: Jezus, zanim wyruszył, by głosić Królestwo 
Niebieskie, nie uczył się niczego od ludzi. Czego On miał się nauczyć od tych, którzy nawet w Jego 
dzieciństwie, mylili nauczycieli Prawa? Ten czas, o którym ludzie nic nie wiedzą, był tylko czasem 
oczekiwania. 
35 Jeśli uczą się ode Mnie z miłością w sercu, to niemożliwe jest, abyś błądził. 
36 Oto jak cię przygotowuję. Dzisiaj jedni przychodzą, a przez nich przychodzą inni, a przez nich 
znowu przychodzą inni. Każdy dzień i każde pokolenie będzie mnie odczuwało jako bliższego, bo ich 
uduchowienie będzie większe. 
37 Codziennie czyńcie miłosierdzie, to będzie najlepsze podniesienie dla Mnie. Dawać, pomagać, 
pocieszać - to będzie najlepsza codzienna modlitwa, bo wtedy będziesz mówił do Ojca uczynkami, a 
nie słowami, które nawet jeśli mają już swoją formę, to w swej istocie są puste. 
38 Módlcie się do Mnie z myślami. Nie potrzebujesz do tego konkretnego miejsca, a postawa twojego 
ciała jest obojętna. W pokoju wznieście wasze myśli na wyżyny nieba, a potem oczekujcie na Moje 
natchnienie. 
39 Co ja wam powiem w owym dniu, tego nawet prorocy nie wiedzą. Ja sam w Moich Wysokich 
Radach mogę wam to wyjawić. nie lękajcie się nie znać intymnych rad Ojca waszego. Bądźcie 
szczęśliwi wiedząc, że Ja, jako Mistrz, zawsze będę wam ujawniał nowe lekcje. Jak możesz myśleć, że 
chcę coś przed tobą ukryć, tylko po to, żebyś o tym nie wiedział? Kocham was, a w Sercu Mojego Ojca 
żaden egoizm nie może istnieć. gdy zbliżam się do ciebie, to po to, by oświecić twego ducha, aby 
Mnie rozumiał i miłował; jestem z tobą w Duchu, jestem z tobą w Duchu, abyś Mnie rozumiał i 
miłował 
40 Ja przyszedłem do was w duchu, ale nie wszyscy uwierzyli we Mnie, nie wszyscy mnie odczuli. 
Wielu się Mnie zaparło, a jeszcze inni się Mnie zaprą Gdybym się objawił tym, którzy się Mnie 
wypierają w tysiącu różnych form, nie rozpoznaliby Mnie w żadnej, bo forma, w której mnie sobie 
wyobrażają, sprawia, że pozostają w błędzie. 
41 Nigdy nie ukryłem się za maską, gdy pokazywałem się światu, ale ograniczyłem się w mojej mocy 
bycia widzianym, słyszanym i rozumianym przez ludzi. 



42 Dlaczego nie posuwasz się naprzód na drodze swojego rozwoju duchowego? Czy Ja mam się 
pokazać według waszego zacofania? Jeśli bylibyście przygotowani i objawiłbym się w kamieniu, by 
przemówić do was przez niego, byłbym rozpoznany przez was nawet w tej postaci. Ci, którzy znają 
Moją naturę, czują Mnie wszędzie. Ci zaś, którzy uformowali sobie fałszywy obraz Mojej Boskości, nie 
byliby w stanie Mnie rozpoznać, a nawet zaparliby się Mnie, nawet gdyby ujrzeli Mnie w całej Mojej 
Chwale. 
43 Co jest dziwnego w tym, że Ja daję się poznać przez organ ludzkiego umysłu? Ja się nie ukrywam, 
jestem obecny. Kto chce dowodu na to, niech oczyści swoje serce i umysł, a wtedy zobaczy prawdę 
swoimi duchowymi oczami. 
44 Nikt poza człowiekiem nie może odzwierciedlać Boskiego Ducha. Umysł człowieka jest 
zwierciadłem Boskiego Rozumu. Jego serce jest źródłem, w którym przechowuję miłość. Jego 
sumienie jest światłem od Mojego Ducha. Jeśli wątpisz, że posiadasz tak wielkie dary i nie czujesz się 
ich godny, to nie jest to wina twojego Ojca, ale twoja, ponieważ nie zrozumiałeś jeszcze 
nieskończonej miłości, jaką mam dla ciebie. Zobaczcie, że wasze plamy nie były przeszkodą w 
objawieniu się Mnie wśród was w tej postaci. Ale jeśli jutro uczeni osądzą te przejawy jako złe, to nie 
ja będę ich sądził, lecz oni sami. 
45 Stworzyłem człowieka z taką doskonałością, że gdy patrzy na siebie, widzi odbicie tego, czym jest 
jego Ojciec. Ale człowiek nie umiał spojrzeć na siebie, nie umiał wniknąć w swoje wnętrze, dlatego 
mnie nie znał. 
46 W różnych wiekach dawałem się poznać ludziom w nieoczekiwany sposób. Kto by wam 
powiedział, że w Drugiej Erze obiecany Mesjasz, Syn Boży, nie będzie miał nawet skromnego domu, w 
którym mógłby się urodzić? Kto by ci powiedział, że Maryja, żona cieśli, będzie Matką Jezusa? 
47 Od początku moich pierwszych kroków na ziemi dawałem znaki mojej mocy, a jednak nie byłem 
nawet przez wielu podejrzewany. 
48 Nie przyszedłem tym razem, żeby cię zaskoczyć. Gdybyście się przygotowali, przekazując obietnicę 
Mojego powrotu z rodziców na dzieci, z pokolenia na pokolenie, znalazłbym was oczekujących 
Mojego przyjścia; ale nikt Mnie nie oczekiwał. Niektórzy z was zapomnieli o tych proroctwach, inni 
nie znali ich, ponieważ były one utrzymywane w tajemnicy. Jakże niewielu przeszukiwało firmament i 
obserwowało wydarzenia na świecie, szukając znaków, które zapowiadałyby czas Mojego przyjścia! 
49 Niemniej jednak ci, którzy oczekiwali na Mój powrót jako Ducha Pocieszyciela, czują, że czas ten 
nadszedł i że Chrystus przyszedł duchowo do ludzkości. Inni słyszeli wieści o Moim przyjściu, a nie 
uwierzyli. 
50 Jezus powiedział swoim uczniom: "Tylko na pewien czas będę nieobecny od was. Przyjdę 
ponownie." Wtedy zostało im objawione, że Mistrz przyjdzie na ziemię "na obłoku", w otoczeniu 
aniołów, wysyłając na ziemię promienie światła. 
51 Oto Ja jestem "na obłoku", otoczony aniołami, istotami duchowymi, które ujawniły się wśród was 
jako posłańcy Mojej Boskości i jako wasi dobrzy doradcy. Promienie światła to Moje Słowo, które 
przynosi wam Moje objawienia i które zalewa mądrością każdy umysł. 
52 Błogosławieni, którzy uwierzyli nie widząc, bo to oni czują Moją Obecność. 
53 Czuwajcie, bo to jest czas, kiedy pokusa walczy niestrudzenie, aby was pokonać. Podejrzewa, że 
zbliża się czas, kiedy zostanie związana. Ona ma tysiące gilów, aby oddzielić cię ode mnie. Ale musicie 
się modlić i czuwać, aby sposób uniknięcia każdej zasadzki został wam objawiony. Nauczyłem was 
poznawać prawdziwy smak boskiego owocu, który jest sensem Mojej pracy. Uczyłem was drogi cnoty 
i wypełniania waszych duchowych i ludzkich obowiązków. To jest droga. Jak moglibyście zbłądzić? 
54 Nie uciekaj przed próbami, naucz się stawiać im czoła. Nie wystarczy zamknąć drzwi, aby być 
bezpiecznym. Przy zamkniętych drzwiach, niebezpieczeństwo wejdzie do środka. Nie daj się skusić 
niecnym namiętnościom. 
55 Przygotujcie się, bo będą wam przeciwstawione teorie, nad którymi się pracuje. Bądźcie czujni, bo 
pojawią się fałszywi prorocy. Nie śpijcie, myśląc, że wygraliście bitwę, nie przeszedłszy jeszcze 
pierwszego testu. 
56 Nie bójcie się walki, czuwajcie, a będziecie zwyciężać. Duch jest nietykalny, każda inna broń jest 
krucha. Dlatego walczcie z duchem, niech wasze oczy zawsze widzą jasno, a wasz przeciwnik będzie 
na waszej łasce, bo gniew go zaślepi, bo nie zna spirytualizacji. 



57 Nie chcę ministrów ani kapłanów spirytyzmu. Ja po prostu chcę apostołów. Nie chcę, abyś mówił 
światu, że będziesz mistrzem. Nie, bądźcie Moimi dobrymi uczniami, a przez wasze pośrednictwo 
przekażę wam wielkie nauki. 
58 Jeśli się przygotujecie, ten czas walki będzie zamiast bólu - odpoczynkiem, bo w nim będą 
widoczne znaki i cuda. 
59 Słowo moje zabrzmiało w niebiosach, a jego echo rozległo się na waszej ziemi. 
60 Przyjmuję cię w tym dniu łaski. Jesteście uczniami Jezusa, zawsze maluczkimi wobec wielkości 
Mojej nauki. Ja rozpalam światło waszej lampy i usuwam ciernie, które sami uprawialiście, tak że 
krwawią wasze stopy. otrzymajcie balsam uzdrawiający, który leczy wszystkie rany i dzięki niemu 
przestaniecie cierpieć; sprawię, że wasze stopy będą krwawić 
61 Słuchajcie Mnie, a potem zgłębiajcie Moje Słowo, które daję wam w całej prostocie, ale które ma 
głębokie znaczenie; w nim znajdziecie Moją Instrukcję zawartą, która jest całą Miłością i 
Sprawiedliwością. 
62 Dałem wam Siebie, kiedy posłałem wam Moje Boskie Promienie. Objawiłem wam Mojego Ducha 
Pocieszyciela, lecz nie byliście jeszcze w stanie zrozumieć znaczenia tego przejawu i przez to 
uniemożliwiliście jego jaśniejsze ukazanie się; ponieważ kiedy osądzacie źle waszych braci i siostry, 
stwarzacie rozłam i utrudniacie lub zamykacie kanał, przez który otrzymujecie Moje Orędzia; nie 
dałem wam Mojego Boskiego Promienia, lecz dałem wam Mój Boski Promień, który jest Moim 
Boskim Promieniem Ponieważ wśród ludu Mojego nie ma ani jedności, ani miłości, oddaliliście się od 
źródła łaski. Nie możecie mnie bowiem zapewnić, że mnie kochacie, jeśli nie czynicie tego w stosunku 
do waszych bliźnich. 
63 Moje prawa są sprawiedliwe, a nieposłuszeństwo jednemu z nich wystarczy, by świat utracił swój 
pokój. Moje prawa są większe i o wiele bardziej delikatne niż przypuszczasz. Dlatego dzieła, które 
ludzie zrobili od początku ludzkości, nadal mają wpływ i rozprzestrzeniają się jak burza, która dociera 
do ciebie. 
64 Narody są niczym innym jak tylko wytyczonymi przez ludzi granicami. Narody, religie, małe i duże 
grupy są poza Moimi Prawami, ponieważ nie rozpoznają się nawzajem, osądzają obce czyny, których 
nie powinni osądzać. Każdy z nich ma wiele rzeczy do poprawienia w sobie, tyle samo lub więcej niż 
to, co uważa za złe u swoich sąsiadów. 
65 Ludzie mówią o prawach, ale nie noszą ich w swoich sercach, nie czują ich, ani nie są posłuszni tym 
samym. Dla ducha nadszedł czas przebudzenia. Mam zamiar wypolerować serca, które są jak skały, 
bo nie błyszczą tak, jak powinny - to znaczy jak klejnoty bardzo kochane przez ich Stwórcę. Jakże 
mało jest tych, którzy mają prawdziwą wartość, lecz cierpliwość Moja jest niezmierzona. Ja jestem 
Mistrzem, który wiecznie uczy, szlifuje i doskonali waszą duszę. 
66 Nie bierzcie człowieka za wzór doskonałości, szukajcie za wzór Ojca, nie rozpaczając, gdy jesteście 
świadkami, jak jeden z waszych braci popełnia zły czyn. Nie pozwólcie, aby wasza wiara stała się 
słaba, ponieważ wszyscy upadniecie w tym czy innym czasie na długiej drodze zadośćuczynienia i 
zmartwychwstaniecie; czasami jest nawet konieczne, abyście rozpoczęli drogę od nowa. Powstańcie i 
uchwyćcie się woli życia we Mnie. Jeśli brakuje ci siły, aby podjąć walkę w życiu, weź ją ode mnie i 
oprzyj się na swoim Ojcu. 
67 Dlaczego pozwoliłeś, aby wyschło źródło miłości, które w tobie umieściłem? czy nie wiecie, że 
miłość jest życiem i zbawieniem? mówcie słowami miłości, głoście Moje przykazania i czujcie Moją 
moc, bo będziecie wiedzieć, że przyszedłem dać Duchowi wszystkie Moje zdolności i im więcej 
będziecie pracować, tym będziecie silniejsi 
68 Przyszedłem, aby was uczyć i chcę was uczynić lepszymi. Poznajcie siebie poprzez wnikanie w 
siebie. Nie dajcie się zwieść myśleniu, że poczyniliście wielkie postępy, jeśli najpierw nie nauczycie się 
przebaczać i kochać. Musicie być szczerzy i praktykować pokorę, tylko wtedy możecie czuć się panami 
swoich darów duchowych, zdolnymi do czynienia wielkich dzieł i pójścia wszędzie. Wtedy nie będzie 
żadnej przeszkody, która mogłaby was zatrzymać, a każde niebezpieczeństwo zniknie. Będziecie 
mogli zstąpić do ciemności i nie będziecie w zamieszaniu; przeciwnie, będziecie wtedy świecić 
jaśniejszym światłem i będziecie mogli zbawić tych, którzy tam mieszkają. 
69 Od początku czasów dałem wam poznać te przykazania: "Będziesz miłował Boga z całego serca 
swego i z całej duszy swojej" i "Kochaj bliźniego swego jak siebie samego". - Przestrzeganie tych 



praw, które w swej dwoistości tworzą jedno, napełniłoby ten świat radością, pokojem i szczęściem. 
Gdy zrozumiecie, że z powodu nieprzestrzegania tych praw człowiek cierpiał i stracił kierunek, 
poczujecie się zachęceni do rozpoczęcia nowego życia i zdacie sobie sprawę, że jest wiele do 
zrobienia w waszym wewnętrznym świecie, a także w waszych bliźnich. 
70 Miłość jest w stanie w jednej chwili rozpalić wiarę, zjednoczyć ludzi, obudzić w nich wiele 
zdolności, które dziś są jeszcze uśpione, dać nowe światło oczom ciała i ducha. Jeśli masz miłość w 
swoim sercu, masz Niebo w sobie. 
71 Gdy świat pokocha, zstąpi na niego pokój, Moje Królestwo i Moja Obecność będą w każdym 
duchu, a wy będziecie przygotowani do cieszenia się życiem duchowym, w którym osiągniecie 
doskonałe szczęście. 
72 Ile razy będziesz musiał powracać na ziemię, aby mieć ciało, przez które będziesz mógł ujawniać z 
coraz większą jasnością przesłanie, które przynosisz światu? Pozwól, aby twoja dusza, jak skowronek, 
przeżywała i cieszyła się wiosną w tym życiu i aby w swoim pielgrzymowaniu znalazła doświadczenie 
konieczne do powrotu do Mnie. Podczas gdy bogaci gromadzą skarby, które są zbyt nietrwałe, wy 
będziecie gromadzić doświadczenie, prawdziwą wiedzę. 
73 Chcę, abyście tworzyli domy, które wierzą w Boga Soli - domy, które są świątyniami, gdzie 
praktykuje się miłość, cierpliwość i samozaparcie. W nich będziecie nauczycielami dzieci, które 
będziecie otaczać czułością i zrozumieniem, nad którymi będziecie czuwać, śledząc z sympatią 
wszystkie ich kroki. Spryskaj swoją miłością zarówno tego, który jest obdarzony pięknem, jak i tych, 
którzy są pozornie brzydcy. Piękna twarz nie zawsze jest odbiciem równie pięknej duszy. Z drugiej 
strony, za tymi istotami o pozornej brzydocie może kryć się dusza pełna cnoty, którą powinieneś 
pielęgnować. 
74 Módlcie się z pokorą i pozwólcie, aby spełniła się w was Moja Wola, bo nie zawsze to, o co 
prosicie, jest sprawiedliwe, szlachetne i dobre. Wtedy dam wam to, co jest dla was dobre, abyście 
mieli życie spokojne i szczęśliwe. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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