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Uwaga w tej sprawie:  
 
Niniejszy tom został opracowany wiernie z treścią wyżej wymienionego niemieckiego oryginału na 
potrzeby programu tłumaczeniowego DeepL, ProVersion, który tłumaczy na 12 języków.  
 
Status Grudzień 2020 r.  
 
 
Wolą Pana jest, aby te dzieła były dostępne dla wszystkich ludzi za darmo. Nie jest Jego wolą, aby 
sprzedać to dzieło za pieniądze. Wszystkie dostępne tomy można bezpłatnie pobrać w internecie w 
formacie PDF.  
Wolą Pana jest również, aby Jego słowo rozprzestrzeniało się po całym świecie. Ma to nastąpić w 
związku ze świadectwem mojego własnego, spirytualistycznego przykładu. Z tego powodu na mojej 
stronie internetowej można bezpłatnie pobrać w formacie PDF wszystkie opublikowane dotychczas 6 
tomów mojego osobistego, spirytualistycznego przykładu, jak również 5 tomów poezji w języku 
niemieckim i angielskim, które powstały na podstawie Księgi prawdziwego życia.  
Pan powołał mnie do swojej służby w 2017 roku. Historię tę spisałem w powyższych 6 tomach, 
podając datę każdego z nich. Zawiera ona wiele snów, wizji, tajemnic, które Pan mi objawił, proroctw, 
przepowiedni aktualnych wydarzeń na świecie. Jest to przebudzenie dla ludzkości, a dla mnie faza 
oczyszczenia i wzniesienia oraz powrotu na łono Ojca.  
 
Moje imię, Anna Maria Hosta jest imieniem duchowym, które Pan objawił mi w 2017 roku.  
Hosta, Pan powiedział mi, ma następujące znaczenie:  
Hos... (nazwisko mojego męża) - Hos - t.... (hostia, chleb życia, słowo Boże) i  
Hos...t...A (A jak moje imię, Anna)  
Moje nazwisko cywilne nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wolą Pana jest, aby SŁOWO poruszało 
serca i aby te nastawiły się na słowo, a nie na posłańca. Posłaniec jest tylko nosicielem SŁOWA, a tym 
jest sam Bóg. Jest ona esencją wszystkich doświadczeń Boga z istotami, które stworzył, i jest dla ich 
pouczenia, aby mogli ją studiować w celu oczyszczenia i udoskonalenia siebie, w celu powrotu do 
Boga i ponownego wejścia na łono Ojca.  
 
Anna Maria Hosta 
Pokojowy Chrystus na Ziemi 
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  (wielojęzyczny) 
E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Przedmowa  
 
Z radością i wdzięcznością oddajemy do rąk Czytelników ostatni, XII tom serii "Księga Prawdziwego 
Życia". Z hiszpańskiego na niemiecki przełożył ją Traugott Göltenboth ─ podobnie jak pozostałe tomy 
─ z uwagą i wyczuciem. Jak zawsze, zalecamy czytanie tylko małych fragmentów z wewnętrznym 
zebraniem i refleksją nad tym, co jest czytane w każdym przypadku, tak, że duchowe znaczenie słów 
Chrystusa może być w pełni ujawnione. 
We wszystkich czasach Duch Stworzyciel przemawiał do swoich stworzeń na różne sposoby. W 
Pierwszej Erze Ojciec dał się poznać swoim dzieciom w bezpośredniej formie przez sumienie, a 
ponadto przemawiał przez usta posłańców, przewodników i proroków. Przepowiednie i objawienia 
sług Pańskich zapowiadały wznoszący się rozwój ducha ludzkiego i przyjście Mistrza. 
Wraz z narodzinami Jezusa w Palestynie rozpoczęła się Druga Era, kiedy to "Słowo" wcieliło się w 
Boskie Dziecko, aby przemówić do człowieka: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem". 
W ciągu 33 lat swojego życia wśród ludzi, Jezus Chrystus dał świadectwo swojego boskiego 
pochodzenia, a przygotowując swoich uczniów na jego odejście, powiedział, że wróci, nie w ciele, ale 
w obłoku, symbol duchowego, otoczony zastępami swoich aniołów. 
Manifestacje w Meksyku były mądrze przygotowane przez rękę Bożą. Najpierw, w 1866 roku, Duch 
Proroka Eliasza objawił się poprzez umysł Roque Rojasa, mówiąc: "Ja jestem Prorok Eliasz, ten z 
Przemienienia na Górze Tabor. Otworzył przed zebranymi, że rozpoczyna się Trzecia Era, Wiek Ducha 
Świętego. Kilka lat później, gdy wspólnota rozrosła się, a Chrystus przygotował narzędzia, objawił się 
po raz pierwszy w 1884 roku poprzez ludzki umysł wybranego przez siebie narzędzia, Damiana 
Oviedo, a następnie w każdą niedzielę w coraz większej liczbie, w końcu w setkach miejsc spotkań w 
całym Meksyku. 
Zgodnie z wolą Bożą, manifestacje w Meksyku trwały do końca 1950 r. W ciągu ostatnich około 20 lat 
czasu objawień, począwszy od 1930 r., większość nauk Pana była zapisywana w formie skróconej. 
Obfite nauki, doktryny, proroctwa, objawienia itp. miały miejsce w wielu różnych miejscach spotkań, 
które powstały w całym kraju. Mała grupa, która wcześniej służyła jako "nosiciele głosu" i która 
działała zgodnie z wyraźną dyrektywą od Ducha Bożego, zebrała 12 tomów z 366 głoszonych nauk. 
Nadali im tytuł: 
"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" po niemiecku: "Buch des Wahren Lebens" (Księga prawdziwego 
życia) 
Każda z tych nauk stanowi harmonijną jedność boskich instrukcji; jednak, choć w tamtym czasie były 
one skierowane do słuchaczy w Meksyku, stanowią ─ jak już wielokrotnie podkreślano ─ dziedzictwo 
dla całej ludzkości dzisiaj i dla przyszłych pokoleń. 
Nie litera boskiego słowa, ale jego głębokie, wewnętrzne znaczenie podnosi człowieka i jest 
pokarmem i balsamem dla jego głodnej duszy. Jednocześnie służy jako przewodnik dla jego 
postępowania w życiu codziennym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wstęp  
 
Poniższe fragmenty mogą dać czytelnikowi pierwszy wgląd w niniejszy tom. Numery w nawiasach 
odnoszą się do instrukcji i numeracji wersetów. 
 
Wielka księga życia ─ Trzeci Testament 
Moje Słowo pozostanie spisane po wszystkie czasy, z niego ułożycie Księgę Trzeciej Ery, Trzeci 
Testament, Ostatnie Przesłanie Ojca, bo we wszystkich Trzech Epokach Bóg miał Swoje "Złote Pióra", 
aby zostawić Swoją Mądrość ludzkości. 
Mojżesz był pierwszym "złotym piórem" użytym przez Ojca do zapisania wydarzeń Pierwszej Ery 
niezatartymi literami na zwoju. Mojżesz był "złotym piórem" Jehowy. Wśród moich apostołów i 
naśladowców Drugiej Ery, Jezus miał cztery "pióra", a byli to Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. Były to 
"złote pióra" Boskiego Mistrza. Ale kiedy nadszedł czas, aby Pierwszy Testament został połączony z 
Drugim więzami miłości, wiedzy i duchowego postępu, stał się jedną księgą. 
Teraz, w Trzeciej Erze, kiedy macie Moje słowo na nowo, wyznaczyłem również "pióra ze złota", aby 
mogło być zachowane na piśmie. Gdy nadejdzie czas, zbierzecie jedną księgę i ta księga, księga 
Trzeciej Ery, gdy nadejdzie czas, zostanie również połączona z księgą Drugiej Ery i Pierwszej Ery, a 
wtedy z objawień, proroctw i słów trzech czasów powstanie Wielka Księga Życia dla zbudowania 
wszystkich dusz. Wtedy będziecie wiedzieli, że wszystkie słowa, od pierwszego do ostatniego, 
wypełniły się w prawdzie i w duchu, że wszystkie proroctwa były przewidywanym biegiem historii, 
który Ojciec objawił ludzkości. Bo tylko Bóg może sprawić, że zostaną spisane wydarzenia, które się 
spełnią. Kiedy prorocy mówili, to nie oni to robili, ale Bóg robił to przez ich pośrednictwo. 
A teraz, moje kochane dzieci: kto przywiązuje wagę do książki, którą zaczynacie tworzyć? Prawdę 
mówiąc, nikt! 
Ale nadejdzie czas, kiedy ludzkość, pełna pragnień, pełna ciekawości, poprosi cię o twoją książkę, a 
wtedy obudzą się, zbadają moje słowo i będą o nim dyskutować. W tym starciu idei wyłonią się 
strony: naukowcy, teologowie i filozofowie. Do narodów zostanie przyniesione świadectwo Twojego 
słowa i księga mądrości, a wszyscy będą mówić o mojej nauce. Będzie to początek nowego boju, 
wojny słów, myśli i ideologii, ale w końcu, gdy wszyscy poznają w prawdzie i w duchu, że Wielka 
Księga Życia została napisana przez Pana, obejmą się wzajemnie jako bracia i będą się miłować, tak 
jak jest Moją wolą. 
Konieczne jest, aby te trzy księgi tworzyły jedną, aby to Słowo mogło oświecić cały świat. Wtedy 
ludzkość podąży za tym światłem, a przekleństwo Babilonu zostanie zdjęte, gdyż wszyscy ludzie będą 
czytać Wielką Księgę Prawdziwego Życia, wszyscy będą postępować według tej samej nauki i będą 
miłować się wzajemnie w duchu i w prawdzie jako dzieci Boże. (358, 58-66) 
 
Wpływ nauczania Chrystusa na ducha 
Moje światło, rozprzestrzeniając się po całym świecie, spowodowało, że moja prawda jest 
poszukiwana w każdej nauce. To jest powód zachowania mężczyzn w ich różnych przekonaniach. Jest 
to spełnienie tego, co zostało przepowiedziane. Który z nich reprezentuje prawdę? Kto ukrywa 
głodnego wilka w owczej skórze? Kto zapewnia czystymi szatami swoją absolutną wewnętrzną 
szczerość? 
Aby odkryć moją prawdę, musicie przynieść spirytualizm, ponieważ ludzkość podzieliła się na tak 
wiele wyznań i światopoglądów, jak to odpowiadało rozwojowi ludzkiego myślenia. Dlatego powstało 
coraz więcej sekt i wyznań i bardzo trudno będzie wam ocenić zawartość prawdy, która jest zawarta 
w każdej z nich. 
Moja nauka oświeca myśli i idee ludzi, i stopniowo każdy z nich pojmuje podstawy, aby udoskonalić 
swoje dzieła i skierować je na doskonalszą i wyższą drogę. (363, 4-8) 
 
Cuda Jezusa 
Udzieliłem ci przez Jezusa uzdrowienia jego stworzeń, ku zdumieniu wielu. 
Niewierzący, którzy słyszeli Jezusa mówiącego o swojej mocy i którzy wiedzieli o Jego cudach, żądali 
najtrudniejszych dowodów, aby uczynić Go na chwilę niepewnym i udowodnić, że nie był nieomylny. 



Ale to wyzwolenie opętanych, fakt, że przywróciłem ich do stanu normalnych istot ludzkich, tylko 
przez dotknięcie ich, lub spojrzenie na nich, lub skierowanie do nich słowa rozkazu, aby te duchy 
opuściły ich umysły i obaj zostali uwolnieni od swojego ciężkiego brzemienia, zdezorientowało ich. 
Wobec tej mocy faryzeusze, uczeni, uczeni w Piśmie i celnicy wykazywali różne reakcje. Niektórzy 
uznawali autorytet Jezusa, inni przypisywali Jego moc nieznanym wpływom, jeszcze inni nie potrafili 
nic na ten temat powiedzieć. Ale chorzy, którzy zostali uzdrowieni, błogosławili jego imię. 
Niektórzy byli opętani przez jednego ducha, inni przez siedmiu, jak Maria z Magdali, a jeszcze inni 
przez tak wielką liczbę, że sami mówili, iż są legionem. Przez całe życie Mistrza jedna manifestacja 
duchowa następowała po drugiej. Świadkami jednych było dwunastu uczniów, innych ludzie ─ na 
otwartej przestrzeni i w domach. Był to czas cudów, "cudów". Mężczyźni i kobiety otrzymywali znaki i 
wezwania z zaświatów. Starożytni i dzieci również byli świadkami tych objawień, a w dniach, które 
poprzedziły śmierć Zbawiciela na krzyżu, Niebiańskie Światło przeniknęło do serc ludzkich; istoty z 
Doliny Duchowej nazywały serca ludzkie; i w dniu, w którym Mistrz wydał ostatnie tchnienie jako 
człowiek, a Jego Światło przeniknęło do wszystkich jaskiń i do wszystkich zakątków, do materialnych i 
duchowych domów, pragnąc istot, które od dawna na Niego czekały ─ istot zmaterializowanych, 
zdezorientowanych i chorych, którzy zboczyli z drogi, skrępowani łańcuchami wyrzutów sumienia, 
dźwigający ciężary nieprawości, i inne dusze, które myślały, że nie żyją i były przywiązane do swoich 
ciał ─ wszystkie one obudziły się z głębokiego snu i wstały do życia. (339, 21-22)  
 
Uzdrowienie z cierpień fizycznych i psychicznych  
Będę do was przemawiał z ducha na ducha i prowadził was po drodze. Ale chcę, abyście, zanim 
przyjdziecie do ludzi jako nauczyciele, przyszli jako lekarze, a wtedy, gdy zaspokoicie ich ból, będą 
mogli pić ze źródła czystej wody Mojego Słowa. Szukajcie najpierw rany, wrzód, lub choroby, i leczyć 
ich cierpienie, a następnie zwrócić się do ich dusz. Idźcie do waszych bliźnich, jak to czynił Jezus w 
Drugiej Erze i przynieście uzdrawiający balsam przed moim słowem. Ale co to za balsam, o 
uczniowie? Czy jest to woda ze źródeł, pobłogosławiona i zamieniona w lekarstwo dla chorych? Nie, 
ludzie. Ten balsam, o którym do was mówię, jest w waszym sercu. Tam umieściłem ją jako cenną 
esencję i tylko miłość może ją odblokować, aby wypływała bez przerwy. Jeśli chcesz wylać go na 
jakiejkolwiek osoby chorej, to nie będzie twoje ręce, które leczą, ale Duch, który przelewa się z 
miłością, miłosierdziem i pocieszeniem. Tam, gdzie skierujesz swoje myśli, dokona się cud. Możecie 
działać na istoty i elementy natury na wiele sposobów, aby przynieść wszystkim pocieszenie. Ale 
powiem wam też to: Nie bójcie się chorób, bądźcie cierpliwi i miłosierni wobec wszystkich. 
Tak samo możecie uzdrawiać opętanych i tych, którzy są zdezorientowani w swoich ludzkich 
umysłach, ponieważ posiadacie tę moc i powinniście oddać ją w służbę tym istotom, które są w 
rozpaczy i zapomnieniu. Uwolnij ich i ujawnij tę moc przed niewiernymi. Jedną z wielkich misji tego 
ludu jest niesienie światła tam, gdzie panuje ciemność, łamanie wszelkiej niewoli i niesprawiedliwości 
oraz doprowadzenie tego świata do poznania swego Pana i do ujrzenia siebie samego, swego 
wnętrza, w pełnym poznaniu prawdy. (339, 39-41) 
Niebo i piekło 
Nie drżyjcie przed tymi objawieniami, przeciwnie, radujcie się na myśl, że to słowo zniszczy wasze 
wyobrażenia o wiecznej karze i wszystkie interpretacje, jakie dawano wam w minionych czasach o 
wiecznym ogniu. 
Ogień" jest symbolem bólu, samooskarżeń i pokuty, która torturuje duszę i oczyszcza ją tak, jak 
oczyszcza się złoto w tyglu. W tym bólu jest moja wola, a w mojej woli jest moja miłość do ciebie. 
Gdyby prawdą było, że to ogień gładzi ludzkie grzechy, to wszystkie ciała tych, którzy zgrzeszyli, 
musiałyby być wrzucone do ognia tu, w ziemskim życiu, za życia, bo martwe już by go nie odczuwały. 
Ciała bowiem nigdy nie wznoszą się w przestrzeń duchową ─ przeciwnie, po wykonaniu swego 
zadania zapadają się do wnętrza ziemi, gdzie zlewają się z naturą, z której wzięły życie. 
Ale jeśli wierzysz, że to, co nazywasz "wiecznym ogniem" nie jest dla ciała, ale dla duszy, to jest to 
kolejny poważny błąd, ponieważ w Królestwie Duchowym nie ma elementów materialnych, ani ogień 
nie ma żadnego wpływu na duszę. To, co rodzi się z materii, jest materią, to, co rodzi się z ducha, jest 
duchem. 



Moje słowo nie sprowadza się do atakowania jakiejkolwiek wiary. Jeśli ktoś tak myśli, to bardzo się 
myli. Moje Słowo wyjaśni treść tego wszystkiego, co nie zostało poprawnie zinterpretowane i co w 
związku z tym zrodziło błędy, które były przekazywane wśród ludzkości z pokolenia na pokolenie. 
Jaką wartość miałoby moje prawo i moja nauka, gdyby nie były w stanie zbawić dusz od błędu i 
grzechu? I jaki sens miałaby moja obecność jako człowieka na świecie, gdyby było wielu, którzy mieli 
zginąć na zawsze, w zadośćuczynieniu bez końca? (352, 44-48) 
 
Opieka i pomoc Boża 
Nigdy nie żyłeś opuszczony. Od początku, kiedy powstałaś, byłaś pod osłoną mojej miłości. Wy, ludzcy 
rodzice, którzy czule kochacie swoje dzieci, czy bylibyście w stanie zostawić je na pastwę losu, gdy 
ledwo przyszły na świat, gdy najbardziej potrzebują waszej opieki, waszego oddania, waszej miłości? 
Widziałem, jak troszczysz się o swoje dzieci, nawet gdy osiągnęły już dorosłość; nawet o tych, którzy 
się wykroczyli, którzy cię skrzywdzili, troszczysz się z największą miłością. 
Ale jeśli odpowiecie na potrzeby waszych dzieci w ten sposób, jaka będzie miłość waszego Ojca 
Niebieskiego, który kochał was, zanim jeszcze istnieliście? Zawsze przychodziłem wam z pomocą, a w 
tym czasie, gdy spotykam się z wami z większym rozwojem duchowym, nauczyłem was jak walczyć o 
zniweczenie złych sił i jak zwiększać wibracje dobra. (345, 40-42) 
 
Ważne aspekty doskonałej modlitwy 
Zmagaj się, zmagaj się, aby osiągnąć doskonałość duszy. Pokazałem wam drogę do osiągnięcia tego 
celu. Powierzyłem wam modlitwę jako "broń" przewyższającą wszelką broń materialną, abyście mogli 
bronić się na drodze życia przed zdradą. Ale będziesz miał najlepszą broń, gdy wypełnisz moje prawo. 
Na czym polega modlitwa? Modlitwa jest prośbą, wstawiennictwem, adoracją i duchową 
kontemplacją. Wszystkie jego części są niezbędne, a jedna wynika z drugiej. Albowiem zaprawdę 
powiadam wam: Błaganie polega na tym, że człowiek prosi Mnie, abym spełnił jego pragnienia, 
zaspokoił jego tęsknoty ─ to, co uważa za najważniejsze i najbardziej zbawienne w swoim życiu. I 
zaprawdę powiadam wam, dzieci moje, Ojciec wysłuchuje prośby i daje każdemu to, czego 
najbardziej potrzebuje, ilekroć jest to dla jego dobra. Strzeżcie się jednak prosić o coś, co jest 
przeciwne zbawieniu waszej duszy. Ci bowiem, którzy proszą tylko o dobra materialne, o rozkosze 
cielesne i przemijającą władzę, proszą o zakucie duszy w kajdany. 
Drugi rodzaj modlitwy, wstawiennictwo, wypływa z miłości do bliźniego, tej miłości, której nauczyłem 
was jako Mistrz, gdy przyszedłem na ten świat. Módlcie się za waszych braci i siostry z bliska i z 
daleka, za tych, którzy cierpią z powodu skutków wojny w różnych narodach, którzy znoszą tyranię 
przemijających władców tego świata. 
Przygotujcie się, o moje dzieci, do modlitwy za waszych bliźnich, ale nawet w tym wstawiennictwie 
musicie wiedzieć, jak prosić, bo ważna jest dusza. Jeśli brat, rodzice lub dzieci są chore, módlcie się za 
nich, ale nie nalegajcie, by pozostali w tym życiu, jeśli nie tego potrzebuje dusza. Proś raczej, aby ta 
dusza została uwolniona, aby została oczyszczona w swoich cierpieniach, aby ból sprzyjał rozwojowi 
duszy w górę. 
Trzeci rodzaj modlitwy, adoracja Ducha Bożego, oznacza adorację wszystkiego, co doskonałe, 
ponieważ poprzez ten rodzaj modlitwy możecie zjednoczyć się z doskonałością, z miłością, która 
ogarnia cały wszechświat. W adoracji odnajdujecie stan doskonałości, który wszyscy musicie 
osiągnąć, a adoracja prowadzi was dalej do kontemplacji duchowej, która wraz z adoracją prowadzi 
was do zjednoczenia z Duchem Bożym, źródłem życia wiecznego, źródłem, które daje wam siłę, 
abyście dzień po dniu osiągali Królestwo Ojca. 
Tak właśnie powinniście się modlić: zaczynając od błagania, a kończąc na duchowej kontemplacji. To 
da ci siłę. (358, 10-16) 
 
 
 



Instrukcja 339  
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 Przychodzisz do mnie z duszą przygotowaną, pełną pokory i cichości, aby zapukać do drzwi Tego, 
który jest Miłością i wiecznym przebaczeniem dla swoich dzieci. i z niecierpliwością czekasz na słowo, 
które ukoi twój ból, które odpowie na twoje lamenty, lub które rozpali światło w twoich 
ciemnościach, abyś mógł poczuć się szczęśliwy. 
2 Widzę was zbliżających się różnymi drogami, z których każda wypełnia inne przeznaczenie. Ale wy 
wszyscy dążycie do tego samego celu i staracie się stać się jednym ze mną, poczuć bliskość 
doskonałości. I z radością przyjmujecie moje słowo, które was pieści i jednocześnie koryguje. 
Interpretujesz to w jego prawdziwym znaczeniu i zaczynasz mnie szczerze kochać. Nie boicie się już 
niczego ode Mnie, jak to było w innych czasach, bo dziś wiecie, że jestem doskonałą miłością i 
sprawiedliwością, że was nie karzę i że to wy sami musicie się bać, bo jesteście słabi i popełniacie 
poważne błędy, za które później będziecie musieli wylewać łzy i które będziecie musieli naprawić za 
bardzo wysoką cenę. Ale to doświadczenie sprawia, że żyjesz czujnie, aby uniknąć błędów, które 
trapią duszę i powodują cierpienie. 
3 Każdy, kto to zrozumiał, jest na właściwej drodze. Nie wykonujecie jeszcze dzieł najwyższej 
doskonałości, ale jesteście na drodze do ich wykonania, bo jesteście moimi uczniami. Światło 
rozwiało wasze wątpliwości, siła waszej duszy przezwyciężyła słabość, a zaufanie prowadzi was do 
poświęcenia się z prawdziwą miłością wypełnieniu waszego przeznaczenia. 
4 Kroczycie teraz niezauważalnie ścieżką duchową, życiem w prostocie i czystości, o które was 
prosiłem, i czujecie się zadowoleni w tym nowym życiu. Nie zadajecie już sobie pytania, dlaczego 
wróciłem do was, czy Moje Słowo wskazuje wam nową drogę. Dziś wiecie, że to, co powiedziałem 
wam w Drugiej Erze, nie było wszystkim, czego miałem was nauczyć, że lekcja nie była skończona i że 
zachowałem dla was czas łaski, w którym musiałem wznowić Moje nauki, aby wskazać wam drogę 
prowadzącą do życia duchowego, prawdziwego dialogu ze Mną i wyjaśnienia Moich słów danych w 
tym czasie, kiedy mieszkałem wśród was, a które jeszcze nie zostały przez was zrozumiane. 
5 Zastanówcie się, a w końcu zrozumiecie, że ani w Pierwszej, ani w Drugiej Erze nie byliście w stanie 
pojąć, poczuć i uwierzyć w tak wielką lekcję. Ale Ojciec, który jest Panem czasu i wieczności, 
poprowadził was za rękę na drogę życia z największą cierpliwością i mądrością, bez pośpiechu, i dziś 
weszliście w nowy wiek. 
6 Teraz jest czas Ducha Świętego, który wkrótce osiągnie swój punkt kulminacyjny, czas wielkich 
objawień i sprawiedliwości, kiedy zasłony wielu tajemnic zostaną podniesione, aby wszystko było 
jasne i klarowne! 
7 Otworzyłem wam oczy, abyście mogli wyjść poza to, co znacie, i wejść do mojego skarbca, bo Ja, 
Ojciec, nie jestem tajemnicą dla moich dzieci. Chcę być znany i kochany przez Ciebie w sposób 
doskonały i pełny, tak jak ja Cię kocham. Nie byłem jeszcze kochany i uwielbiany tak, jak powinienem 
być, i nie wiecie, jaką radość sprawilibyście Mojemu Duchowi przez chwilę zrozumienia i szacunku dla 
Prawa. 
8 Od waszego przyjścia na ziemię mieliście Moje przejawy w zasięgu waszych umysłów, lecz gdy 
stawialiście pierwsze kroki na drodze ewolucji, wasze zrozumienie było jeszcze bardzo małe, tak jak 
małe jest dziecko, gdy się rodzi. Musiałem się ograniczyć, aby być widzianym i słyszanym, abyście 
mogli mnie zrozumieć. 
9 Nie ujawniłem się całkowicie w pierwszych razach, ponieważ twój rozum byłby zdezorientowany i 
cała twoja istota czułaby się przygnieciona. Dlatego w ciągu długich wieków przygotowywałem was i 
postawiłem na początku drogi, abyście ją przebyli krok po kroku, i abyście doszli do obecnego okresu, 
gdzie będziecie mogli lepiej zrozumieć i pokochać waszego Ojca. 
10 W każdym czasie wysyłałem na ten świat posłańców, którzy mówili o przetrwaniu duszy, o jej 
nieśmiertelności i o wyższym życiu, które osiąga, gdy jest udoskonalona. Od pierwszych dni, kiedy 
człowiek zamieszkiwał ziemię i miał w sobie cechy niewinności, tak w czasach większej grzeszności, 
jak i teraz, w czasach materializmu i fałszywej nauki, Moi duchowi posłańcy dawali dowody 



wysokiego stopnia wywyższenia, w jakim żyje dusza, która wie, jak utrzymywać się w stałej łączności 
ze swoim Panem. 
11 Ale posłańcy pierwszych czasów nie byli w stanie wyjaśnić ludzkości wielkich okresów czasu, przez 
które przechodzi dusza, i jej życia w zaświatach. Patriarchowie, którzy wiedzieli, jak utrzymać się w 
cnocie, w miłości do swego Stwórcy, byli zadowoleni, że mogli prowadzić swoją rodzinę, plemię lub 
naród drogą sprawiedliwości i prawości. Ale chociaż posiadali wiedzę o istnieniu swego duchowego, 
uniwersalnego Boga, intuicyjną wiedzę o wyższym życiu duszy w zaświatach, przy całym swym świetle 
i cnotach nie mogli ujawnić drogi rozwoju duszy i przyczyny jej wielkich prób. 
12 Prorocy mówili z wielką prawdomównością, prawie zawsze przychodząc na ziemię w czasach 
zamieszania i aberracji. Ostrzegali oni narody i wzywali je do pokuty i nawrócenia, zapowiadając 
wielkie nawiedzenia sprawiedliwości, jeśli nie zwrócą się ku dobru. Przy innych okazjach 
przepowiadali błogosławieństwa za przestrzeganie i posłuszeństwo Boskiemu prawu. Ale to, co ci 
prorocy mówili, było napomnieniem do praktykowania dobra, sprawiedliwości i wzajemnego 
szacunku. Nie ujawniły one życia duszy, jej przeznaczenia i ewolucji. Nawet Mojżesz, którego 
wybrałem na swego przedstawiciela i przez którego pośrednictwo przekazałem Prawo na wszystkie 
czasy, nie mówił wam o życiu duchowym. 
13 Prawo Ojca zawiera mądrość i sprawiedliwość. Uczy ludzkość żyć w pokoju, kochać i szanować się 
nawzajem oraz udowadniać, że w moich oczach są godnymi istotami ludzkimi. Ale Mojżesz nie 
pokazał ludzkości, co jest poza progiem śmierci fizycznej, ani co restytucja nieposłusznych dusz jest, 
ani nagrody dla tych, którzy są mądrzy i sumienny w ich zadania w życiu. 
14 Później Dawid królował, pełen duchowych darów i natchnień, a w chwilach uniesienia, w swoich 
zachwytach, słyszał hymny i pieśni duchowe, z których stworzył Psalmy. Wraz z nimi miał zaprosić lud 
izraelski do modlitwy i złożyć swemu Panu najlepszą ofiarę ze swego serca. Ale Dawid, z całą swoją 
miłością i natchnieniem, nie mógł objawić ludziom cudownego istnienia dusz, ich rozwoju i celu. 
15 A Salomon, który po nim objął rządy, wykazał się wielkimi darami mądrości i mocy, którymi go 
obdarzono, i za które był kochany i podziwiany, a jego rady, wyroki i słowa są pamiętane do dziś, 
gdyby jego lud zwrócił się do niego i zapytał: "Panie, jakie jest życie duchowe? Co jest po śmierci? 
Czym jest dusza?" Salomon, przy całej swojej mądrości, nie potrafił odpowiedzieć. 
16 Zaprawdę, powiadam wam: Mojżesz ze swoją gorliwością wiary i posłuszeństwa, prorocy ze 
swoimi ostrzeżeniami, patriarchowie ze swoim przykładem, doradcy, uczeni i sędziowie ze swoimi 
zbawiennymi radami i dobrymi sądami pozostawili wam swój przykład, abyście idąc za nim, sprawili, 
że wasze pierwsze kroki z tej ziemi w drodze do Ziemi Obiecanej na wysokościach będą bezpieczne. 
Powinniście zacząć od praktykowania dobra na tym świecie, musielibyście być sprawiedliwi między 
sobą, aby znaleźć sprawiedliwość na ziemi. Tutaj ye znajdować the owoc lub żniwo twój praca w the 
pole. Ten dom był dla człowieka w tamtych czasach odbiciem, obrazem wiecznego życia ducha. 
17 Później Mesjasz, stając się człowiekiem, przyszedł, aby zainaugurować nowy czas i dać nową lekcję 
ludzkości, w której miał wielkie objawienia dla niej, mówiąc: "Wy jesteście dziećmi światłości, a Ja 
was przemieniam w moich uczniów". Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co widzicie, że Ja czynię, 
wy też możecie czynić w imię Ojca." I rzeczywiście, Mesjasz, w którym Mój Duch dał o sobie znać, 
przyniósł klucz otwierający bramy do Drugiego Wieku oraz moc do złamania pieczęci, które zamknęły 
Księgę Życia, Mądrości, Sprawiedliwości i Wieczności. 
18 Przed jego przybyciem pozwoliłem, aby świat ludzi został odwiedzony przez świat duchów. W ślad 
za Mistrzem szły duchy światła i wielkiego wyniesienia, a także duchy małego wyniesienia. Zarówno 
jeden, jak i drugi byli obecni w tym czasie. Ci pierwsi pokazali się jako pokorni, pełni oddania słudzy. 
Wśród nich był Ten, który zapowiedział Maryi Jej wysokie przeznaczenie, aby w Jej najczystszym łonie 
przyjęła "Słowo" Ojca. Inny odwiedził pasterzy z Betlejem, aby dać im wiadomość o narodzinach 
Ziemi Świętej, a inny posłaniec ostrzegł Świętą Rodzinę przed niebezpieczeństwem, które im groziło, i 
prowadził ich i chronił, gdy uciekali do Egiptu. 
19 Wiele manifestacji było widzianych w tym czasie z radością i wiarą wielu. Ale inni, wrogo 
nastawieni i niewierni do życia duchowego, wątpili i zaprzeczali tej prawdzie. Ale moje duchowe 
zastępy, które się roiły, zostały przyciągnięte przez światło, którym promieniował Mistrz. 
Istoty Światła w służbie Boskiego Dzieła oraz inni zbuntowani i ignoranci dali się odczuć wszędzie, a 
wśród tej ludzkości pojawili się opętani, których Nauka nie była w stanie uwolnić i którzy zostali 



wyrzuceni przez ludzi. Ani nauczyciele Prawa, ani naukowcy byli w stanie przywrócić zdrowie tych, 
którzy byli chorzy. 
20 Wszystko to było jednak zamierzone przeze Mnie, aby was nauczyć i dać wam dowody miłości. 
Udzieliłem ci przez Jezusa uzdrowienia jego stworzeń, ku zdumieniu wielu. Niewierzący, którzy 
słyszeli Jezusa mówiącego o swojej mocy i którzy wiedzieli o Jego cudach, prosili o najtrudniejsze 
dowody, aby uczynić Go na chwilę niepewnym i udowodnić, że nie był nieomylny. Ale to wyzwolenie 
opętanych, fakt, że przywróciłem ich do stanu normalnych istot ludzkich, tylko przez dotknięcie ich, 
lub spojrzenie na nich, lub skierowanie do nich słowa rozkazu, aby te duchy opuściły ich umysły i obaj 
zostali uwolnieni od swojego ciężkiego brzemienia, zdezorientowało ich. 
21 Wobec tej mocy faryzeusze, uczeni, uczeni w Piśmie i celnicy wykazywali różne reakcje. Niektórzy 
uznawali autorytet Jezusa, inni przypisywali Jego moc nieznanym wpływom, jeszcze inni nie potrafili 
nic na ten temat powiedzieć. Ale chorzy, którzy zostali uzdrowieni, błogosławili jego imię. Niektórzy 
byli opętani przez jednego ducha, inni przez siedmiu, jak Maria z Magdali, a jeszcze inni przez tak 
wielką liczbę, że sami mówili, iż są legionem. 
22 Przez całe życie Mistrza jedna manifestacja duchowa następowała po drugiej. Świadkami jednych 
było dwunastu uczniów, innych ludzie ─ na otwartej przestrzeni i w domach. Był to czas cudów, 
"cudów". Mężczyźni i kobiety otrzymywali znaki i wezwania z zaświatów. Starożytni i dzieci również 
byli świadkami tych objawień, a w dniach, które poprzedziły śmierć Zbawiciela na krzyżu, Niebiańskie 
Światło przeniknęło do serc ludzkich; istoty z Doliny Duchowej nazywały serca ludzkie; i w dniu, w 
którym Mistrz wydał ostatnie tchnienie jako człowiek, a Jego Światło przeniknęło do wszystkich jaskiń 
i do wszystkich zakątków, do materialnych i duchowych domów, pragnąc istot, które od dawna na 
Niego czekały ─ istot zmaterializowanych, zdezorientowanych i chorych, którzy zboczyli z drogi, 
skrępowani łańcuchami wyrzutów sumienia, dźwigający ciężary nieprawości, i inne dusze, które 
myślały, że nie żyją i były przywiązane do swoich ciał ─ wszystkie one obudziły się z głębokiego snu i 
wstały do życia. Zanim jednak opuścili tę ziemię, dali świadectwo o swoim zmartwychwstaniu i 
istnieniu tym, którzy byli ich krewnymi. Przez to wszystko, świat był świadkiem tych manifestacji w tę 
noc smutku i żałoby. 
Serca ludzkie zadrżały, a dzieci zapłakały w obliczu tych, którzy od dawna nie żyli i którzy tego dnia 
powrócili tylko na chwilę, aby dać świadectwo o Mistrzu, który zstąpił na ziemię, aby rozsypać swoje 
ziarno miłości i który jednocześnie uprawiał pola duchowe zamieszkałe przez nieskończoną liczbę 
dusz, które również były Jego dziećmi i które uzdrawiał i uwalniał z ich niewiedzy. 
23 Wiedza o tych faktach była przekazywana z pokolenia na pokolenie, a apostołowie byli na drogach 
świata, otwierając oczy tej śpiącej ludzkości, pokazując drogę, która prowadzi do wyższego życia, 
robiąc wyłom do wyższych sfer i wyjaśniając naukę swego Mistrza. Uwalniali też opętanych, 
uzdrawiali chorych nie tylko na ciele, ale i na duszy. Zachęcali i patrzyli ze współczuciem zarówno na 
tych, którzy mieszkają na tym świecie, jak i na tych, którzy żyją w dalekim świecie. Czuli ból jednego, 
jak i drugiego, bo nie ma obcego ani odległego bólu dla tego, kto kocha. Ten, kto się przygotowuje, 
jest w stanie dostrzec lament, prośbę lub potrzebę, gdziekolwiek się znajdują. I ci uczniowie pouczali 
innych, aby mogli ich naśladować w wypełnianiu ich misji na ziemi. 
24 Pozwoliłem na te manifestacje, aby świat zastanowił się i zrozumiał, że dusza nie umiera, że jej 
życie jest wieczne, i że w każdej zagrodzie, w której mieszka, jest jej wyznaczona droga, są jej 
przydzielone obowiązki i ma ona zadanie do spełnienia. 
25 Powróciłem także po ukrzyżowaniu, aby dać świadectwo Mojej prawdzie i przezwyciężyć niewiarę 
ludzkości. I nawet wśród Moich uczniów musiałem się pokazać, aby udowodnić, że Ja jestem Życiem, 
a Moje Życie jest we wszystkich rzeczach stworzonych. Ja sprawiłem, że ci moi naśladowcy ujrzeli 
Mnie, a ich palce dotknęły Mnie, aby uwolnić ich od ich męki. Gdyż po dokonaniu przeze Mnie dzieła 
na Kalwarii, byli oni zrozpaczeni i trzeba było, aby obecność Moja pocieszała ich i dodawała im 
otuchy. Ale to nie było całe znaczenie tego wydarzenia, było ono antycypacją Mojego powtórnego 
przyjścia, lekcją o głębokim znaczeniu, której udzieliłem wam, gdy ukazałem się w Duchu Świętym ku 
zdumieniu i radości tych umiłowanych uczniów. Wtedy zdali sobie sprawę, że nadejdzie czas, kiedy 
przyjdę w sposób duchowy, aby wszystko wyjaśnić i przynieść wam nowe przesłanie. 
26 To jest to, co wam powiedziałem w tym czasie: "To, co wam powiedziałem, nie jest wszystkim, 
czego mam was nauczyć. Abyście mogli wiedzieć wszystko, muszę najpierw odejść i posłać wam 



Ducha Prawdy, aby On wyjaśnił wszystko, co powiedziałem i zrobiłem. Obiecuję ci Pocieszyciela w 
czasie próby". Ale tym Pocieszycielem, tym Wyjaśniaczem jest Ja sam, powracający, by was oświecić i 
pomóc wam zrozumieć przeszłe nauki i tę nową, którą wam teraz przynoszę. 
27 To Ja zapoczątkowałem Trzecią Erę, abyście przez dokładne studiowanie poznali przyczynę 
wszystkich moich objawień i mieli wiedzę o moich objawieniach. 
28 W Drugiej Erze w latach, kiedy żyłam na tym świecie, byłam otoczona nadprzyrodzonymi 
wydarzeniami, zdarzeniami i istotami, a wszystko to mówiło o znaczeniu tego okresu, o realizacji 
Moich obietnic danych umiłowanej ludzkości od początku czasów. I dzisiaj, kiedy przynoszę wam 
kolejną lekcję i daję wam poznać Życie Duchowe, daję wam zdolności i dary, abyście mogli stać się 
lekarzami dusz i w ten sposób być niestrudzonymi siewcami, nauczycielami prawdziwej mądrości. A 
do tego posłannictwa wybrałem przede wszystkim naród izraelski, aby to on był tym, który poucza 
inne narody. 
29 Dzisiejsza ludzkość, tak liczna, jak jest w waszych oczach, jest bardzo mała w porównaniu z 
otaczającym ją światem duchów. Z jaką mocą te legiony wdzierają się na drogi ludzi; a przecież oni 
nie widzą, nie czują, nie słyszą tego świata, który ich otacza. 
30 Przygotowuję was, Moi uczniowie, abyście zapalali światło w każdej duszy, abyście byli dla siebie 
nawzajem prawdziwymi przyjaciółmi, braćmi i siostrami, doradcami i lekarzami, a wasza intuicja 
powie wam, kto jest wokół was i jaka jest jego potrzeba, jego misja lub zadośćuczynienie. Wy jednak, 
zajęci tym wielkim dziełem, powinniście szanować i kochać przeznaczenie, jakie wyznaczyłem każdej 
istocie, i nie powinniście wchodzić w nauki, które by was zniżyły z wysokiego miejsca, na którym 
umieściło was Moje miłosierdzie. 
31 Nie jesteś już ignorantem. Dziś chodzisz mocno, bo już dawno zacząłeś swoją pracę. Od czasów 
patriarchów i proroków, a po Mojżesza, w którym były mądrze prowadzone i doradzał, wszystkie 
swoje działania, modlitwy i słowa zostały zapisane i mają swoje reperkusje w duszy. To one były 
początkiem, który uczynił was godnymi otrzymania moich pierwszych wielkich objawień, a także 
świadkami moich przybyć. 
32 Moje głoszenie w tym czasie nie będzie bezowocne, a dla tych, którzy mnie słyszeli i korzystali z 
mojej nauki, będzie skarbem owoców dobrego smaku. gdy przestanę się ujawniać za pośrednictwem 
ludzi, pozostawię Moich świadków, Moich uczniów, którzy będą kontynuować pracę, a potem z łona 
tego ludu sprawię, że wyjdą nowe pokolenia siewców, którzy sprawią, że to ziarno się rozmnoży. 
33 Zapraszam was, abyście pozwolili powrócić szczęśliwym dniom patriarchów. Wyobraź sobie przez 
chwilę, że prowadzisz cnotliwe i proste życie, takie jak to, w którym panował pokój, dobrobyt i radość 
życia. Wyobraźmy sobie te szczęśliwe czasy, kiedy mężczyzna dzięki swojej wierze i cnocie wiedział, 
jak zachować zdrowie i siłę ciała i duszy, i wiedział, jak reprezentować mnie w prawości, wigorze i sile 
─ te czasy, kiedy kobieta również była pełna cnót, czułości, siły moralnej, piękna w duszy i ciele, była 
łonem i kołyską, źródłem dobra i przykładem pobożności dla swoich dzieci, małżonka i ojca. 
34 Pamiętajcie o czasach, kiedy dach jednych rozciągał się, aby chronić innych, kiedy istniała 
gościnność i miłosierdzie, miłość i troska. Kiedy znów przeżyjecie takie dni i zapragniecie kochać i 
służyć bliźniemu, promować pokój waszego narodu, pokój waszego serca i waszego domu, zaproszę 
inne narody do udziału w tej radości. Tutaj, w twoim towarzystwie, znajdą braterstwo i przyjaźń, w 
twoim sercu szczerość. Pod twoim dachem znajdą honor i moralność, na twoim stole dary 
błogosławieństwa, a w twoich słowach światło i prawdę. A gdy te narody, które pragną pokoju, 
odwiedzą was i skorzystają z waszego duchowego ideału, powrócą do swoich krajów w długiej lub 
krótkiej podróży, pozostawiając po sobie ślad, przykład duchowości i prawdomówności. Będą chcieli 
być tacy jak wy, ponieważ odkryli w was tajemnicę pokoju, zdrowia, radości życia, którą znaleźliście w 
wypełnianiu moich praw i w duchowości, która jest prostotą, wzniosłością i prawdomównością we 
wszystkich działaniach. 
35 Czy widzicie tę ludzkość, która miota się i kręci w swojej niepewności i w swoim bólu? Czy czujecie 
ten płaszcz mroku, niepokoju, który spowija waszą planetę? Mistrz mówi wam: "Ten świat, który nie 
zna mojego powrotu, ani nie żyje natchniony moim słowem, jakże daleki jest od życia duchowego! 
Ale nawet dla oświecenia jej mieszkańców wystarczy jeden dowód, jedno wezwanie, aby się nawrócili 
i uznali, że jedynym zadaniem ich dusz na ziemi jest doskonalenie się poprzez próby, które im zsyłam. 



36 Wielu pojmie tę wielką prawdę, zanim opuszczą swoje ciała na ziemi i przekroczą progi tej 
"doliny", która czeka wszystkich. Ludzkość jest tylko o krok od tego urzeczywistnienia. Zasłony 
zostaną rozdarte i oczy wszystkich otworzą się, aby stawić czoła ukrytej wiedzy, a ten świat, który 
uważacie za tak wielki ─ ze swoimi rozległymi kontynentami, morzami tak rozległymi jak pustynie, 
drogami tak długimi, ludźmi tak niedostępnymi dla was, ich rasami tak niezrozumiałymi ─ zostanie 
podbity przez naukę, przez słowo, przez objawienie. Nie pozostawi to jednak żadnych śladów krwi, 
śmierci czy bólu. 
37 Człowiek zostanie oświecony przez słowo, które pochłonie ogień. Ale ten ogień będzie z miłości, a 
ślad, jaki zostawi na swojej drodze, będzie życiem, zdrowiem, pocieszeniem i pokojem. Ta nauka jest 
Moim Prawem, Moim Słowem i Moim Wiecznym Dziełem, które ofiarowuję po raz kolejny Moim 
dzieciom, a ono wybuchnie z mocą z serc wszystkich, ponieważ jest zapisane w każdej duszy, a jego 
pieczęć jest niezmywalna. 
38 Jaki będzie początek tej pracy, i jak ta wiedza dotrze do ludzi? Wszystko przygotowałem w 
doskonały sposób: Wielką część przyjmuję jako Moje zadanie. Pozwalam jednak wam i Moim 
duchowym gospodarzom uczestniczyć w tym dziele, jak również Moim posłańcom, którym 
powierzyłem nieskończoną ilość misji, abyście mogli wyruszyć jako legiony światła, by przynieść to 
objawienie i wyjaśnienie duchowych manifestacji, które stały się rzeczywistością w czasach 
minionych i w obecnej Erze, w której niewielu wyobrażało sobie ich wielkość. Ale światło to przyjdzie 
do wszystkich bez różnicy klasy społecznej czy rasy. Nie powstrzymacie się z obawy przed wyrokiem 
lub karą niewiernych. 
39 Dam wam wskazówkę, kiedy zabrać się do pracy, gdyż będzie to czas tak wielkich i wyraźnych 
znaków, że usłyszycie wołanie świata duchów i wołanie tego świata, który swoimi wydarzeniami 
wskaże, że nadeszła godzina waszej walki. Będę do was przemawiał z ducha na ducha i prowadził was 
po drodze. Ale chcę, abyście, zanim przyjdziecie do ludzi jako nauczyciele, przyszli jako lekarze, a 
wtedy, gdy zaspokoicie ich ból, będą mogli pić ze źródła czystych wód Mojego Słowa. Szukajcie 
najpierw rany, wrzód, lub choroby, i leczyć ich cierpienie, a następnie zwrócić się do ich dusz. 
40 Idźcie do waszych bliźnich, jak to uczynił Jezus w Drugiej Erze, i przynieście przed Moje słowo 
balsam uzdrawiający. Ale co to za balsam, o uczniowie? Czy jest to woda ze źródeł, błogosławiona i 
przemieniona w lekarstwo dla chorych? Nie, ludzie. Ten balsam, o którym do was mówię, jest w 
waszym sercu. Tam umieściłem ją jako cenną esencję i tylko miłość może ją odblokować, aby 
wypływała bez przerwy. Jeśli chcesz wylać go na jakiejkolwiek osoby chorej, to nie będzie twoje ręce, 
które leczą, ale Duch, który przelewa się z miłością, miłosierdziem i pocieszeniem. To właśnie tam, 
gdzie skierujesz swoje myśli, dokona się cud. 
41 Możesz działać na istoty i elementy natury na wiele sposobów, aby przynieść wszystkim ulgę. Ale 
powiem wam też to: Nie bójcie się chorób, bądźcie cierpliwi i miłosierni wobec wszystkich. 
Tak samo możecie uzdrawiać opętanych i tych, którzy są zdezorientowani w swoich ludzkich 
umysłach, ponieważ posiadacie tę moc i powinniście oddać ją w służbę tym istotom, które są w 
rozpaczy i zapomnieniu. Uwolnij ich i ujawnij tę moc przed niewiernymi. Jedną z wielkich misji tego 
ludu jest niesienie światła tam, gdzie panuje ciemność, łamanie wszelkiej niewoli i niesprawiedliwości 
oraz doprowadzenie tego świata do poznania swego Pana i do ujrzenia siebie, swego wnętrza, w 
pełnym poznaniu prawdy. 
42 Pomóżcie z miłością tym, którzy, łudząc się, że nadal należą do tego świata, żyją w swoich duszach 
zakłóceni i zdezorientowani, aby znaleźli drogę wyjścia z ich wielkiego błędu. Nie używaj przemocy, 
ale wypełnij swoje serce czułością i współczuciem, aby traktować wszystkie istoty sprawiedliwie. 
43 Czy nie przyniosłeś światło i komfort do tych zdezorientowanych istot? Tak, Mistrz ci mówi. Odkąd 
dałem ci tę wiedzę, oświetliłeś drogę tym istotom. Ale jak wielka musi być wasza wiara i wasza 
modlitwa, aby nawrócić te dusze. 
44 Walka, w której ciemne moce zostaną strącone, już wybuchła z jednego świata na drugi. Wielka 
bitwa odbywa się we wszechświecie, i to jest konieczne, że człowiek jest przekonany o tym, tak, że 
może on wziąć broń. Tak długo, jak świat przygotowuje się i zbliża się do ostatecznej próby, która 
musi przynieść mu światło, macie się modlić, czuwać i przynosić uzdrawiający balsam wszystkim, 
którzy są w potrzebie. Idź do nich w swojej modlitwie i dać im ochronę pod swoim duchowym 
płaszczem. Bo gdy wylewasz swoją istotę w miłości, Ja obejmę swoim duchem cały wszechświat. 



45 Módlcie się, ludzie, nie traćcie ani na chwilę serca z powodu bliskości mojego odejścia. 
Umacniajcie się na moje słowo i proście o pokój dla narodów. 
46 W przyszłości nie zamierzaj wiedzieć, kim byłeś wcześniej i kim będziesz jutro. Myślcie tylko o tym, 
że tam byliście, że tam teraz jesteście i że będziecie tam znowu, i że dotrzecie do Mnie drogą, którą 
wam wyznaczyłem ─ że jesteście Duchem Izraela, Narodem Wybranym, który ma zajmować wysokie 
stanowiska w Moim Dziele. Podejmijcie wysiłek, abyście mogli osiągnąć pokój na ziemi i błogość w 
zaświatach. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 340  
 
1 Z miłością i miłosierdziem przypominam wam słowa, które dałem wam w Drugiej Erze, kiedy 
nauczyłem was kochać się wzajemnie i zostawiać wyraźne ślady Mojej miłości na waszej drodze. 
2 Nauczyłem was kochać waszego Boga bardziej niż wszystko, co zostało stworzone. Lecz w tej 
Trzeciej Erze ponownie zwracam się do waszej duszy, aby dać jej Moją Miłość, Moje Światło i Moje 
Miłosierdzie. 
3 Nie oddalajcie się od Mojego łona, bo nie wiecie, co wam przyniesie przyszłość, a Ja nie chcę, 
abyście byli słabi w tym czasie. Jesteście Narodem Wybranym, który wyruszy, by pokazać światu 
bezpieczną drogę i sylaba po sylabie przekazać mu instrukcję, którą wam powierzyłem. Ale Moje 
Dzieło nie jest inną religią ─ to ludzie tworzyli religie zgodnie ze swoją inteligencją. Moje Dzieło jest 
Nauką, jest Prawem, które przyniosłem wam od początku czasu. 
4 W obecnym czasie ludzkość opróżnia kielich cierpienia, mówiąc: "To jest kara Boża". Ale Ojciec 
mówi do ciebie: "Ja jestem miłością i nie karzę cię. To wy sami uzyskaliście swoje oczyszczenie". W 
tym czasie daję wam instrukcje, które otrzymujecie poprzez Słowo, intuicję, dar widzenia i 
objawienia. Umacniam twoją duszę, aby nie dała się zaskoczyć pokusie, która zawsze chce cię 
odwieść od drogi światła. 
5 Słyszę tych, którzy w głębi serca mówią do Mnie: "uczyń nas godnymi, abyśmy stanowili cząstkę 
Twego apostolstwa". lecz powiadam wam, że po roku 1950 wyszkolę nowych uczniów i sługi Moje, 
którzy będą otrzymywać Moje orędzia przez intuicję i przez natchnienie, aby przemawiać do 
ludzkości. 
6 Pytacie się, jakie jest znaczenie "siedmiu stopni drabiny niebieskiej" i wasz Mistrz mówi wam z całą 
pewnością: liczba siedem oznacza duchowość, jest to duchowość, którą chcę widzieć w Moim 
wybranym narodzie Izrael. Powinniście przyjść do mnie z wszystkimi swoimi cnotami i rozwiniętymi 
zdolnościami. Na siódmym etapie, czyli na etapie waszej ewolucji, przybędziecie do Mnie i 
zobaczycie, jak Niebo otwiera swoje bramy, by was przyjąć. Nie opuszczam cię ani na chwilę, a jeśli 
ból jest w twoim sercu, to nie dlatego, że cię opuściłem, bo Moja miłość jest nieskończona. Powodem 
jest to, że Ojciec pozwolił, aby ból dotarł do was, abyście mogli się obudzić i być czujni. 
7 Wy, ludzie umiłowani, jesteście ze Mną w reprezentacji ludzkości. Stanowicie część plemion Izraela, 
144 000 naznaczonych spośród Mojego Wybranego Ludu. Jednak niektórzy z was są w duchu, a inni 
w materii. 
8 To orędzie pokoju i pociechy zaniesiecie do wszystkich miejsc na ziemi, gdyż potrzeba ludzkości jest 
wielka. Wypełniłem wasz podróżny tobołek moimi darami miłości i włożyłem miecz w wasze ręce, 
abyście mogli usunąć ciemności, które chcą was zatrzymać na waszej drodze. 
9 W tej Trzeciej Erze nakryłem dla was stół i dałem waszej duszy duchowy pokarm. Albowiem to Duch 
Święty oświeca was, abyście mogli osiągnąć duchowość. 
10 Eliasz był prekursorem w tym Trzecim Czasie. On zjednoczył was w przeszkodzie mojej miłości i 
pomaga wam iść dalej tą drogą, abyście nauczyli się przebaczać i kochać siebie nawzajem. Każdy, kto 
podąża za moimi naukami, osiągnie Światło i spokój umysłu, a radość będzie przepełniała jego istotę. 
11 W miłości Mojej dałem ci wolność woli, abyś z własnej woli przyszła do Mnie. Ponieważ jednak nie 
potrafiliście wznieść się w górę, przyszedłem do was, aby z czułością Mojej Boskiej miłości nauczyć 
was drogi. 
12 Prawdziwy spirytysta nie będzie znany ze swoich słów, ale z dobrych przykładów. Aby pomóc wam 
w waszym wznoszeniu się, mój świetlisty promień przychodzi do waszego świata, by oświecić i 
podnieść wasze dusze. 
13 Ludzie potrzebują mojej miłości, mojego słowa, które musi dotrzeć do głębi ich serc. Mistrz 
niestrudzenie walczy o to, by wasze dusze stawały się codziennie bardziej oświecone, by uwolnione 
od ignorancji mogły wznieść się do wyższych rejonów. 
14 Bramy mojego królestwa są otwarte, a "słowo" Ojca przychodzi do was z nieskończoną miłością, 
aby pokazać wam drogę raz jeszcze. 
15 Przyszedłem ponownie do ludzkości, ale ona nie odczuła Mnie, ponieważ pojawiłem się duchowo, 
a jej materializm jest wielki. Skoro twoja dusza powstała z Mojego Boskiego Ducha, to dlaczego ludzie 



nie czuli Mnie? Ponieważ związali swoje dusze z materializmem, z niższymi namiętnościami. Ale oto 
Baranek Boży, który przychodzi do was jako światło, aby was oświecić i przynieść wam prawdę. 
16 Słowo moje jest pokarmem dla waszej duszy, jest krystaliczną wodą, w której się oczyści, aby 
otrzymać od swego Boga to, co jej się należy. Nie staraj się o skarby ziemi, staraj się o wieczne skarby, 
abyś mógł poznać chwałę, która cię otacza. 
17 W trudnych chwilach, gdy czujesz się smutny i przygnębiony, wznieś się w modlitwie, abyś mógł 
otrzymać miłosierdzie od Ojca twego. 
18 Lud mój, czujecie się przygnębieni, bo brak wam wiary i ufności. Ale zaprawdę, powiadam wam, 
jeśli brak wam wiary, stracicie serce, a wasza dusza będzie słaba, smutna i przygnębiona. Chcę, 
abyście pokładali wiarę i ufność w Ojcu waszym, abyście mogli otrzymać wszystko, czego 
potrzebujecie. Kochaj, abyś był szczęśliwy, bądź dobry i niewymagający, cierp cierp cierpliwie i 
przebaczaj zniewagi bliźniemu swemu. 
19 Wezwałem was, abyście na nowo przyjęli moją naukę i abyście pozwolili Mi zamieszkać w swoim 
sercu i pełnić moją wolę, abym przez wasze pośrednictwo objawił się przez dobre uczynki. 
20 W Drugiej Erze Ja, Chrystus, objawiłem się przez usta Jezusa z Nazaretu, a gdy ludzie nazwali Mnie 
Życiem jako Człowieka, to przesłanie światła nadal oświecało wasz świat, i tak będzie zawsze. 
21 Fathom każde słowo moje, to będziesz w stanie osiągnąć światło prawdy, a twoja dusza będzie 
coraz większa i wspiąć się na doskonałej drabinie mojego duchowego światła. 
22 Moje światło zawsze było z ludźmi i objawiło się przez moich posłańców. Apostołowie Drugiej Ery, 
oświeceni światłem Ducha Świętego, zasiali duchowe nasienie Mojej Nauki. W Trzeciej Erze nauczam 
was z nieskończoną miłością, wykorzystując również ludzki intelekt, abyście, gdy poczujecie się pełni 
tego światła i miłosierdzia, mogli przynieść te promienie światła i miłosierdzia ludzkości. Jak Ja was 
pouczam, tak wy pouczajcie ─ jak otrzymujecie ode Mnie, tak z nieskończoną miłością zanoście moje 
słowo do waszych bliźnich. Nie wytykajcie przewinień waszych bliźnich, bo nie przyszedłem zdradzać 
waszych przewinień. Idźcie moją drogą i siejcie róże, nawet jeśli będziecie musieli zbierać ciernie. Jeśli 
ciernie zranią twoje serce, Ja uleczę twoje rany. Dam wam balsam uzdrawiający, pocieszenie i siłę 
duszy. 
23 Lud mój: Na świecie jest ucisk, ale zaprawdę powiadam wam, nie będzie on na wieki. Przyszedłem 
bowiem, aby usunąć ciemności świata i pozostawić mu światło duchowe, aby ten wielki ucisk został 
usunięty na zawsze, aby ludzkość mogła czuć się szczęśliwa, tak jak jest Moja Wola. Nie obwiniajcie 
jednak Ojca za wasze cierpienia, ani za wasze wojny, bo nie taka była Moja wola. 
24 Zaoferowałem wam pokój, jedność, braterstwo i dobrą wolę, i pouczyłem was, jak macie się 
wzajemnie miłować. Nie chcę wojowników w twoim świecie, ani bólu, który by cię ogarnął. To byli 
ludzie, którzy chcieli to tak, bo nie wiedzieli, jak kochać i przebaczać sobie nawzajem. Ja, jako Ojciec, 
przebaczyłem wam, bo skoro wasz grzech był wielki, to i ucisk wasz był bardzo wielki. Przez wzgląd na 
twój ból, przebaczyłem ci, bo każdy, kto cierpi i płacze, zasługuje na litość i miłosierdzie Ojca 
Niebieskiego, a w tym czasie osuszam twoje łzy. 
25 Kochajcie i przebaczajcie, abyście mogli osiągnąć moje Królestwo i nosić szatę światła na waszej 
duszy. Wasz Mistrz pokazuje wam drogę, abyście sami mogli się zbawić. Ale tak jak Ja wyciągam do 
was rękę, tak wy wyciągnijcie ją do waszych bliźnich i delikatnie prowadźcie ich po drodze, okazując 
im swoją miłość i dobrą wolę. 
26 Co było przyczyną waszego bólu, mój lud? Twoje wady. Stały się one cierniami, które zraniły wasze 
serca. Ale moja miłość leczy twoje rany. 
27 Mówię wam: Nie dawajcie powodu, abyście zasłużyli na ból. Wejdź na moją drogę z białą szatą 
cnót, abyś mógł wejść do królestwa niebieskiego. 
28 Będziecie stanowić część duchowych zastępów istot świetlistych, ponieważ dałem wam światło 
Ducha Świętego, abyście świecili jak gwiazdy na firmamencie. 
29 Powtarzam wam: Ja jestem Prawdą, Drogą, Światłem i Życiem. Przyjdźcie do Mnie, bo Ja was 
wzywam, abyście korzystali z tych wysokich przymiotów Mojego Boskiego Ducha. 
30 W tym czasie pokazuję waszemu duchowi szerokie horyzonty, abyście mogli uwolnić się od 
materializacji i zastanowić się nad całym dobrem, które możecie uczynić dla ludzkości. 
31 Z ochotą i posłuszeństwem będziecie wykonywać moje polecenia i panować nad swoim ciałem, 
abyście we współpracy duszy i ciała mogli pełnić moją wolę. 



32 Masz moją miłość i moje duchowe korzyści. Wy, którzy macie mój pokój, módlcie się za narody, 
które są w chaosie. 
33 Daję się odczuć w twardych sercach ludzi, którzy chcą wzniecać wojny, aby zrozumieli, że Moja 
wola jest silniejsza od ich wojowniczych zamiarów. Jeśli serce tych ludzi pozostanie twarde i nie 
pozwoli się zmienić przez Moją wolę, Moja sprawiedliwość będzie odczuwalna na całej kuli ziemskiej. 
34 Módlcie się za ludzkość, ludzie umiłowani, walczcie i pracujcie, aby przez wasze pośrednictwo 
dostąpili mojego miłosierdzia. To jest bowiem wasza misja i zadośćuczynienie, które wasza dusza ma 
w tym czasie, abyście mogli nabyć zasługi. 
35 Nie śpij, Izraelu, idź naprzód ze światłem Ducha Świętego w wypełnianiu twego trudnego 
posłannictwa. W tym czasie młodzi wychodzą i jak Kain, bracia pozbawiają się nawzajem życia. 
36 Powstań i przynieś światu moje światło i balsam na jego wielkie cierpienia. Walcz mieczem światła 
i ocal świat przed jego grzechem. Poprzez swoją modlitwę, wyeliminować złe wpływy, które zwodzą 
ludzi. Chcę, żeby świat uznał was za posłańców mojej Boskości i żebyście w tym czasie, w którym was 
wszystkich osądzam, byli moimi sługami, w których umieściłem światło i moc, by zniszczyć ciemne 
machinacje świata. 
37 Chroń swoje dzieci od bałwochwalstwa w tym czasie. W różnych wspólnotach religijnych wielu 
pyta mnie: "Panie, Ty powiedziałeś, że wrócisz. Dlaczego nie objawiasz się nam?". To ludzie Mnie nie 
zrozumieli, bo Ja obecnie wypełniam Moje słowo i czynię Moją wolę wśród Moich wybranych, aby oni 
byli ambasadorami, którzy budzą ludzkość i dają świadectwo Mojej obecności w tym czasie. 
38 Izrael: W tej Trzeciej Erze czekają na was wielkie rzesze. Powinniście być jak tęcza pokoju i światła, 
gdy niesiecie im Dobrą Nowinę. 
39 Konieczne jest, abyś przemówiła do tych, którzy ukrywają Moje słowo i którzy zniekształcają Moją 
naukę. Mówcie do nich z całą jasnością, ja wam pomogę, abyście mogli z nimi wytrzymać. Bo to 
ludzie są przyczyną tego, że jutro w moim dziele znajdzie się błąd i że moje Prawo zostanie 
sfałszowane, ponieważ dodali do mojego dzieła coś, co do niego nie należy. 
40 Ludzkość przyjmie moją naukę z przekonaniem, ale moi prawdziwi słudzy nie będą występować 
przed ludźmi jako panowie. Jutro będziecie musieli odważnie wyruszyć, aby wypełnić swoją misję w 
miejscach bliskich i dalekich, aby świat mógł wejść w siebie i wypełnić moją Wolę. Ale jak wiele prób 
czeka na ciebie, Izraelu! Jak wiele z moich dzieci powstanie jak głodne wilki, bo chcą cię zniszczyć! A 
jeśli nie będziecie przygotowani, odczujecie wielki ból, choć nie taka jest moja wola. Bądźcie 
przygotowani i przestrzegajcie każdej z moich wskazówek, aby wśród was i w ludzkości było szczęście. 
41 Pozwalasz, aby twoje życie przeszło ci koło nosa, mówiąc mi, abym przebaczył ci twoje 
przewinienia, tak jak przebaczasz swoim bliźnim. Ale zaprawdę, powiadam wam, tylko usta 
powtarzają te wyuczone na pamięć frazy, ale to nie wasze serce ofiaruje mi prawdziwy i rzeczywisty 
owoc waszych dzieł. 
42 Czasami, gdy ciąży na was jakaś próba, a wy fałszywie przypisujecie ją karze boskiej, mówicie do 
Mnie: "Panie, skoro przebaczyłem mojemu bratu, dlaczego nie przebaczasz mnie? Zamiast 
powiedzieć: "Ojcze, przebacz mi, kiedy być może nie przebaczyłem mojemu bratu z prawdziwością i 
szczerością, z jaką Ty nas nauczyłeś". 
43 Jeśli nauczyłbyś się medytować codziennie przez krótki czas i jeśli twoja medytacja dotyczyłaby 
życia duchowego, odkryłbyś nieskończone wyjaśnienia i otrzymałbyś objawienia, których nie mógłbyś 
otrzymać w żaden inny sposób. 
44 Twoja dusza posiada już wystarczającą ilość światła, aby zadać mi pytanie i otrzymać moją 
odpowiedź. Dusza człowieka osiągnęła już wielki szczyt rozwoju. Obserwujcie waszych bliźnich w 
skromnych okolicznościach, którzy pomimo braku wiedzy zaskakują was swoimi głębokimi 
spostrzeżeniami i jasnym sposobem, w jaki wyjaśniają sobie to, co dla wielu innych jest czymś 
niewytłumaczalnym. Czy uczą się tego z książek czy ze szkół? Nie. Ale z intuicji lub z konieczności 
odkryli dar medytacji, która jest częścią modlitwy duchowej. W swoim odosobnieniu, osłonięci od 
wpływów i uprzedzeń, odkryli drogę do społeczności z Wiecznym, Duchowym, Prawdziwym; a 
niektórzy bardziej, inni mniej, wszyscy, którzy medytowali nad prawdziwą istotą życia, otrzymali 
duchowe światło w swoich umysłach. 
45 Człowiek odkryje prawdę za pomocą swego ducha, wszyscy odczują Moją Obecność; bo już 
powiedziałem wam w Moim czasie, że każde oko ujrzy Mnie, gdy nadejdzie czas. 



46 Czas, w którym żyjecie, jest dokładnie tym, który został zapowiedziany przez moje słowo i moich 
proroków w minionych czasach, w którym wszyscy ludzie mają mnie oglądać za pomocą wrażeń i 
zdolności swego ducha. 
47 Nie będzie konieczne, aby widzieli mnie w ograniczony sposób w ludzkiej postaci, aby mogli 
powiedzieć, że mnie widzieli, ale wystarczy, aby ich duch mnie czuł, a ich umysł rozumiał, aby mogli 
powiedzieć całkiem prawdziwie, że mnie widzieli. 
48 Miłość i wiara, podobnie jak inteligencja, mogą widzieć nieskończenie dalej niż twoje oczy są w 
stanie to zrobić. Dlatego mówię wam, że nie jest konieczne, abym ograniczył Moją Obecność do 
postaci ludzkiej lub za pomocą jakiejś symbolicznej figury, abyście mogli Mnie zobaczyć. 
49 Ilu z tych, którzy mnie widzieli lub poruszali się ze mną w tamtej Drugiej Erze, nawet nie wiedziało, 
kim jestem. Z drugiej strony, ilu z tych, którzy nawet nie wiedzieli, kiedy urodziłem się jako człowiek, 
widziało mnie w duchu, rozpoznało mnie po moim świetle i cieszyło się moją obecnością z powodu 
swojej wiary. 
50 Otwórzcie wszystkie wasze oczy i udowodnijcie przez waszą wiarę, że jesteście dziećmi światłości. 
51 Wszyscy możecie mnie zobaczyć, ale do tego potrzebna jest dobra wola i wiara. 
52 Bramy królestwa, tego duchowego domu, do którego masz iść, aby poznać wszystko, są otwarte w 
oczekiwaniu na twoją duszę. 
53 Róbcie wszystko co możliwe w tym życiu, by mieć niezbędną siłę do wzniesienia się do Światła, 
gdy nastąpi wyzwolenie waszej duszy. Bądźcie jednak wielcy w miłości i w przebaczeniu, w 
miłosierdziu i w świetle, abyście, gdy nadejdzie godzina opuszczenia ciała, łatwo pozbyli się ziemskich 
ciężarów i abyście swobodnie, bez potknięć, dotarli drogą wznoszenia się do domu pokoju. 
54 Zeby pomóc wam w waszej ewolucji, Moje Słowo ponownie zstępuje do ludzi, żeby wskazać im 
drogę zbawienia. Z miłością biorę ludzi dobrej woli za rękę, by prowadzić ich do światła i pokazywać 
im, na każdym kroku tej drogi, piękno, którego nigdy wcześniej nie odkryli. 
55 Kiedy mówię wam o pięknościach, nie odnoszę się do natury, bo w tym celu obudziliście i 
rozwinęliście swoje zmysły. Mówię o pięknościach życia duchowego, których nie znacie. Bo skoro 
jesteście wobec nich zimni lub obojętni, zadowalacie się obrazami lub figurami stworzonymi przez 
ludzki umysł. 
56 Daję wam klucze, abyście otworzyli drzwi do waszego wiecznego szczęścia. Te klucze to miłość, z 
której wypływa miłosierdzie, przebaczenie, zrozumienie, pokora i pokój, z którymi trzeba iść przez 
życie. 
57 Jakże wielkie jest szczęście waszego ducha, gdy panuje nad materią i cieszy się światłem Ducha 
Świętego! 
58 Próby tego życia powodują, że tracisz wiarę na krótki czas. Ale zaufajcie Mi, zachęcam was do 
wypełnienia waszej misji i dzień po dniu będę umacniał waszą wiarę. 
59 Przygotowałem cię, aby przez twoje pośrednictwo dokonało się oczyszczenie ludzkości, abyś 
zaniosła moje światło narodom, które borykają się z wielkimi problemami. Ludzkość szlocha i szuka 
wolności, aby wejść na drogę uduchowienia. 
60 Codziennie oczekuję na przybycie nowych uczniów, aby powierzyć im moje Dzieło i uczynić z nich 
przykład pokory i czyste zwierciadło dla ludzkości. Wyruszą, nie chwaląc się, że są Moimi wybranymi, i 
będą walczyć i pracować jako głosiciele wiary, aby nieść światu Moje światło. 
61 Wielka jest liczba tłumów, które Mnie słuchają w tym czasie, ale mało jest tych, którzy 
przygotowali swoje serce jako świątynię Mojej Boskości. 
62 Czas na moje objawienie się wśród was jest krótki, dlatego chcę, abyście byli przygotowani. Mówię 
wam, moje dzieci: bramy mojego Królestwa czekają na was, tak jak wtedy, gdy w Pierwszej Erze 
przeszliście z Mojżeszem przez pustynię, aby dotrzeć do ziemi Kanaan. Jesteście jak Syn 
Marnotrawny, bo powracacie do piersi Ojca Mojego, czując na nowo Moje pieszczoty i otrzymując 
Moje nauki, a jeśli przyszliście do Mnie nadzy, to okryłem was Moim duchowym płaszczem, abyście 
się nie wstydzili. Ukazałem wam nowy dzień i dałem wam pokarm z Mojego stołu. Widziałem bowiem 
wasze upadki i jako Ojciec współczułem waszemu bólowi. Jednak w tym czasie przyniosłem wam 
pocieszenie, moje słowo jako chleb życia wiecznego, mój pokój i radość w waszym życiu, abyście 
mogli czuć się w ramionach waszego Ojca. 



63 Świat duchowy również odczuł szczęście, gdy zobaczył, że znowu jesteś ze mną. Przyłączyło was do 
pracy w Moim korytarzu, do przyjmowania potrzebujących i chorych, do rozpraszania ciemności i 
dawania balsamu chorym duchowo. 
64 Gdy tylko oddalasz się ode Mnie, Ja czuwam nad tobą tym bardziej, abyś nie wpadła w przepaść, 
bo miłość Moja jest bezgraniczna. To was uratowałem z niespokojnych fal, aby pokazać wam port 
zbawienia. Będę was prowadził po drodze, a mój duchowy świat będzie was chronił i pomoże wam 
wznieść się do mnie. 
65 Liczba Moich sług się pomnożyła, ale tylko nieliczni będą posłuszni po zakończeniu Mojego 
objawiania się poprzez ludzki umysł. Lecz mówię wam, że wtedy będziecie mieli moją manifestację 
duchową. Po otrzymaniu moich nauk strona po stronie, waszym zadaniem jest teraz wyruszyć, by 
wezwać ludzkość. 
66 Nosicie w duszy dary Ducha Świętego i mojej miłości, abyście mogli być uznani za duchowy 
trynitarny lud mariański. 
67 Duch Święty oświeci was, Księga Instrukcji pozostanie otwarta i sylaba po sylabie będziecie 
rozumieć wszystko, co wasz Mistrz dał wam w tym czasie. Będzie to Trzeci Testament, który dotrze 
do ludzkości ─ Słowo, które przyniosłem wam w tej Trzeciej Erze poprzez ludzki umysł. 
68 Gdy światło mego Ducha Świętego oświeci was całkowicie, przygotujecie się ze szczerością i 
miłością, abyście wzięli z mego słowa jego znaczenie i zanieśli je ludzkości jako pokarm i balsam. 
69 Westchnienia i szlochy tej ludzkości docierają do Mnie. Ale pytam się ciebie: Kto cię zranił? 
Milczycie i dlatego mówię wam, że to wasze winy was dręczyły. Ludzie bowiem usypali sobie drogę 
kłującymi cierniami, nie chcąc zrozumieć, że później będą musieli po nich chodzić. 
70 Czasami myślisz, że niesprawiedliwością jest ponosić konsekwencje błędów tych, którzy chodzili 
po ziemi dawno temu. Ale kto z was może potwierdzić, że nie był wśród tych, którzy zasiali ścieżkę z 
cierniami? Wielu ludzi będzie się uśmiechać z tego nauczania, ale to nie ich dusza będzie z niego 
szydzić ─ tylko ich serce. Człowiek bowiem zawsze był sceptyczny i niedowierzający, gdy chodziło o to, 
co duchowe. Ale wystarczy Mi, że Moje Słowo jest im znane, aby mimo ich ironii i niedowierzania coś 
w nich powiedziało im, że to Słowo może zawierać jądro, którego z głupoty nie potrafią rozpoznać. 
71 Kto, znając moje nauki, będzie się starał uniknąć Boskiej sprawiedliwości? Brak. 
72 Jak wielu ludzi po życiu w grzechu, widziało siebie bez cierpień i bólu przez całe życie, a kiedy 
nadeszła ich ostatnia godzina na świecie, myśleli, że ośmieszyli Boską sprawiedliwość, lub 
przynajmniej, że jej uniknęli. Następnie, gdy znalazły się w "duchowej dolinie", zamiast wiecznej 
męki, o której mówiono im na świecie, zobaczyły, że ze zdumieniem ogarnia je powiew światła i 
pokoju, odpowiedni do refleksji i rachunku sumienia. Kto musiał im powiedzieć w tych chwilach, że 
będą musieli ponownie przejść drogę, którą przebyli na ziemi? Wtedy dusza czuje na sobie ciężar 
mądrej i nieubłaganej sprawiedliwości. Ale jest ona zmaterializowana i nie zawiera w sobie nic z 
wieczności, ani z doskonałości duszy. Buntuje się, ponieważ uważa za niesprawiedliwe wszystko to, 
co z konieczności jest sprawiedliwe i miłosierne. 
73 Gdybyście wszyscy posiadali tę wiedzę, to sposób, w jaki znosicie wasze kłopoty i cierpienia, byłby 
inny. Nie byłoby rozpaczy w waszych cierpieniach, lecz przeciwnie, mielibyście wewnętrzną 
satysfakcję z wypełnienia zadośćuczynienia, aby oczyścić swoją duszę, a zamiast bluźnić i buntować 
się, co sprawiłoby, że zadośćuczynienie byłoby jeszcze dłuższe i bardziej bolesne, staralibyście się 
dzień po dniu zmniejszać ciężar z nadzieją, że poczujecie się wolni od plam. 
74 W tym Trzecim Czasie, który jest czasem Sądu, w którym duchowe zadośćuczynienie musi 
osiągnąć swój punkt kulminacyjny, aby następnie utorować drogę dla Nowego Wieku, Ja czynię Mój 
głos słyszalnym na świecie, aby obudzić ludzi z ich snu i wskazać im drogę do zamiany ich kielicha 
cierpienia na kielich wina życia wiecznego. 
75 Ujawniłem wam sposób skrócenia dni ucisku, uwolnienia was od ciernia, którym się raniliście, i 
powiedziałem wam, że nie chcę, abyście się dalej ranili na tej drodze. Zwalczam wasze wady, dając 
światło waszemu umysłowi, aby mógł zrozumieć przyczyny swoich cierpień i wiedzieć, jak ich 
uniknąć. W ten sposób nie będziecie już obwiniać losu ani swoich bliźnich za wszystko, co was 
spotyka. Ponieważ myśl o tym, że sami będziecie za to odpowiedzialni, nie sprawi, że będziecie 
czekać, aż wasze nieszczęścia się skończą, lecz natychmiast wyruszycie i użyjecie całego swojego 
wysiłku i siły woli, by uwolnić się od jarzma cierpienia, grzechu i ignorancji. 



76 Światło rozchodzi się po całej kuli ziemskiej, żaden człowiek, który usłyszy to słowo, nie będzie 
miał prawa powiedzieć, że wprowadziło go ono w zakłopotanie. Zanim ta Nauka dotrze do narodów 
ziemi, moja duchowa Obecność przebudzi je i będą one oczekiwały nadejścia dobrego poselstwa. 
Moje przesłanie przyjdzie, aby was pobłogosławić, pocieszyć, pomóc wam uwolnić się od 
materializmu i wznieść się do lepszego życia, które jest bliższe prawdzie. 
77 A więc, uczniowie, jeśli będziecie musieli jeden lub kilka razy powrócić do świata, niech to się 
stanie po to, abyście mogli zebrać smaczne owoce, które wcześniej pielęgnowaliście, aby wasza dusza 
doznała zadowolenia, że ma przed sobą możliwość dokończenia jakiegoś rozpoczętego dzieła. 
78 Nie opuszczajcie tej planety bez uprzedniego wykonania pracy powierzonej waszemu duchowi. 
79 Jakże bolesne jest to dla tego, kto musi powrócić, aby znaleźć pracę, którą opuścił, ledwie 
rozpoczętą, a którą teraz musi widzieć połączoną z nowymi zadaniami, obowiązkami i trudami! 
80 Przychodzę, aby pomóc wam naprawić wasze błędy, aby wyjawić wam tajemnicę odrobienia w 
jeden dzień straconego roku, a w jeden rok źle wykorzystanego wieku, umożliwiając wam w ten 
sposób wzięcie wieczności. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 341   
 
1 Gdyby moje przesłanie miłości zostało kiedyś zrozumiane, ludzkość żyłaby w pokoju. Ale człowiek 
woli zadowolić siebie i zapomniał o moim Prawie. 
2 Ludzie: W swoim wysiłku rozpowszechniania mojego Dzieła nie pracujcie tylko dla własnego 
postępu, lecz rozpowszechniajcie to światło wszystkim bez wyjątku. Ci, którzy nadal trzymają się 
duchowo nawykowych idei, które były przekazywane przez wieki i dlatego nie pozbyli się swojego 
fanatyzmu, nie zobaczą mojego światła, tak jak ty to zrobiłeś. Wasz duch przyjął to Boskie objawienie, 
lecz jaki jest wasz obowiązek wobec ludzkości? Udostępniajcie im wiedzę, którą zdobyliście dając 
świadectwo prawdzie swoimi czynami. 
3 Wybrałem was, abyście głosili orędzie miłości, które wam dałem. Objawiłem wam, że jestem w was 
i poza wami. ale wy pytacie Mnie: "Panie, jak możemy osiągnąć doskonałość, aby przyjść do Ciebie?". 
A ja w odpowiedzi mówię wam, że dzięki własnym zasługom będziecie wznosić się coraz wyżej, aż 
dojdziecie do Mnie. Dlatego zawsze radzę wam uduchawiać się, wznosić się i wykorzystywać wasze 
dary. 
4 Nie potrzebujesz już szczególnych form kultu lub obrzędów, ani obrazów, które nie mają ani życia, 
ani mocy. Zostaliście stworzeni "na obraz i podobieństwo" waszego Boga, ponieważ macie ducha, 
moc i dary, aby czynić dobro. W wypełnianiu swojej misji inspirujcie się stworzeniem, które ma życie i 
objawia moc i potęgę waszego Pana. Spójrz na firmament, obserwuj swoje otoczenie, jak wszystko 
wykonuje swoją pracę. Zobacz jak Gwiazda Królewska daje życie tej naturze i jaka harmonia panuje 
pomiędzy jej żywotnymi elementami a kiełkiem, który kiełkuje z ziemi. Wszystkie rzeczy w doskonałej 
harmonii ujawniają wielkość Boga. 
5 Chrystus w swojej doskonałości opanował materię, dlatego dokonał cudu, dając wzrok 
niewidomym i sprawiając, że chromy chodzi. Był to duch, który objawiał się poprzez ciało. Musicie 
jeszcze ewoluować, aby wasz duch mógł zdominować ciało i ujawnić się poprzez nie. 
6 Ponownie przychodzę do Ciebie jako miłość i miłosierdzie. Ale moje światło rozlewa się na 
wszystkich, ponieważ świat potrzebuje kierownictwa duchowego. 
7 Ci ludzie dobrej woli, którzy napominają ludzi, wyrzekając się wszelkiej osobistej korzyści i próżności 
─ ci, którzy naprawdę wiedzą, że ludzie są daleko od swego duchowego Ojca i że konieczne jest, aby 
weszli w siebie, opamiętali się i słuchali słowa światłości, aby mogli się uduchowić ─ ci, którzy pracują 
dla dobra swoich bliźnich, bez względu na to, do jakiej religii lub nauki należą ─ będą głosić prawdę, a 
prawda jest Bogiem. 
8 Moja Nauka jest uniwersalna i w miarę rozwoju duszy człowieka będzie ona oświecała wszystko, co 
jest wtórne i będzie szukała uduchowienia, światła i przewodnictwa w kierunku swojej doskonałości. 
9 Miłuj Boga swego i bliźniego swego, bo na tym opiera się zrozumienie całego świata. 
10 Powierzyłem moją pracę do Ciebie tak, że świat może otrzymać moje słowo przez pośrednictwo. 
Idź do wszystkich jednakowo, nie rób różnicy między rasami ani kolorami, bo wszyscy potrzebują tego 
samego pokarmu duchowego. W każdym dobrym uczynku, który wykonacie, dusza wasza będzie 
napełniona radością. Poczujecie mój pokój i większą siłę, by iść naprzód w realizacji waszego 
duchowego zjednoczenia. 
11 Z miłością oczekuję powrotu owiec, które opuściły przeszkodę ─ tych, które teraz idą innymi 
drogami. W tym czasie wasz Mistrz przemierza pustynię, aby szukać tych, którzy zbłądzili ─ tych, 
których teraz widzę, choć obdarzyłem ich moją łaską i miłością, uwikłanych w wielkie burze. 
12 Umiłowani uczniowie, dusze, które wyszły ode Mnie: Przygotowałem was w tym czasie Moją mocą 
i Moją miłością, abyście nie dali się porwać zamętowi, który ogarnia świat. 
13 Wkrótce skończy się czas mojego objawiania się poprzez ludzki intelekt, a potem wyruszycie, aby 
dawać świadectwo wśród ludzkości. Wprowadziłem was do szalupy ratunkowej i uczyniłem was 
moimi żołnierzami Trzeciej Ery, którzy wyruszą do walki, aby świat poczuł zaufanie, miłość swojego 
Boga. 
14 Będziecie jako czyste zwierciadło dla świata. Zobaczycie, że moje słowo wypełni się od pierwszego 
do ostatniego. Wy bowiem jesteście moimi sługami, którzy będą wypełniać moje polecenia z pokorą i 
posłuszeństwem, i którzy będą nosić ze sobą prawo zapisane w swoich sercach. 



15 Jako Mistrz uczę was pokory, abyście ze Mną jako przykładem wyruszyli do wszystkich prowincji. 
Bo lud jest głodny i spragniony Mojego słowa. 
16 Konieczne jest, umiłowany ludu, abyście odeszli na różne drogi ziemi. Oto bowiem, nawet w 
narodzie meksykańskim, wielu nie znało mojego Dzieła. Uznaj, że w świecie już powstają ci, którzy 
twierdzą, że pracują w moje imię, choć to oni są w duchowej potrzebie. 
Wy jednak, którzy zostaliście bogato obdarowani przez moją Boskość, jakie jest wasze zadanie? Aby 
Moja nauka była znana. Nie ukrywajcie się przed światem, ani nie odmawiajcie mu miłosierdzia, 
którego mu brakuje. 
17 Sekty, kościoły i różne nauki staną na waszej drodze i będą chciały sprowadzić was na manowce, 
deklarując się jako właściciele prawdy i twierdząc, że są moimi uczniami. Ty jednak masz wyruszyć, by 
wypełnić moje rozkazy. Daję wam to ostrzeżenie, abyście byli gotowi do walki. Ja będę z wami i 
uczynię was znanymi ludziom jako pośredników mojego pokoju, jako balsam, który łagodzi ich ból. 
18 Przez wasze posłuszeństwo będziecie się wspinać wyżej, krok po kroku, aż na szczyt góry. Tam 
oczekuję na naznaczonych z dwunastu pokoleń błogosławionego ludu Izraela. 
19 Moją nauką w tym czasie jest Trzeci Testament, w którym znajdziecie Moje przykazania, a który 
podałem wam w formie obrazowej i jasnej, abyście wzięli z niego to, co jest przeznaczone dla 
każdego z was. Wyryłem w tobie, Izraelu, Moje słowo niezatartymi literami i nic nie sprawi, że ono 
zaginie, a więc będziesz mógł w każdym czasie dawać świadectwo temu, co w Mojej doskonałej 
mądrości powierzyłem ludzkości. 
20 To przez modlitwę docieracie do Mnie, wspomagani przez Mój duchowy świat, który was chroni. 
Znacie już tę drogę, ponieważ w lekcjach, których udzieliłem wam w Trzeciej Erze, wziąłem was za 
rękę i nauczyłem was, jak dotrzeć do Mnie poprzez modlitwę. 
21 Swiatło Mojego Słowa jest przed wami jak latarnia morska, oświetlając wasze życie. Nie będziecie 
już mogli zgubić drogi, bo Ja jestem przed wami. Spieszyliście tu na Moje wezwanie, bo Mnie 
kochacie i znaleźliście Mnie objawionego w całej Mojej chwale. Ci, którzy widzieli moją obecność w 
widzeniu duchowym, byli zachwyceni, ale wy wszyscy widzieliście mnie oczami waszej miłości i wiary. 
Wszyscy rozkoszowaliście się Moim słowem jak nektarem, jak wykwintnym posiłkiem i jak balsamem, 
który również uzdrawia. 
22 Nie będziesz już mogła pomylić owocu Mojego słowa z innymi owocami, bo teraz znasz jego smak 
i wiesz, że zawiera on wszelkie doskonałości. Obecnie przygotowuję was do mówienia do innych, gdy 
nadejdzie czas, gdy wasze przygotowanie będzie duże i uwolnicie się od waszego materializmu. 
23 Wylewam na wszystkie dusze istotę Mojego Słowa, Mojej Miłości i Mojego Światła, a każdy, kto 
Mnie szuka, znajduje Mnie. 
We wszystkich religiach, doktrynach i wyznaniach, które istnieją na ziemi, znalazłem wzniesionych 
ludzi, którzy szukają mnie w uduchowieniu ─ dusze, które uwolniły się od wszelkiego materializmu i 
wzniosły mi świątynię w swoim wnętrzu. Intuicyjnie otrzymali ode Mnie, ponieważ objawiłem im, tak 
jak wam, wszystko to, co należy do Trzeciej Ery. Oni również przeczytali w Piśmie Świętym, w Moim 
słowie danym w Drugiej Erze oraz w interpretacjach i dyskusjach, że wraz z nim wlewam Moje światło 
wśród was i z miłością przyjąłem owoce ich ducha. 
24 Przygotowują wielkie dzieła, gdy widzą ludzkość zagubioną i zdezorientowaną. Powstali, zasłużyli 
się i powiedzieli do mnie: "Wybacz tym, którzy są nieświadomi". Mamy w sobie Twoje światło, dary, 
siłę, abyśmy mogli wypełniać Twoje przykazania." Budują oni na Prawie, na Moim Słowie danym w 
minionych czasach i szukają proroctw i zapowiedzi danych przeze Mnie Moim uczniom, mówiąc 
sobie: "Teraz jest ten czas". Dlatego mnie szukają i dlatego jestem z nimi, bo nie ukryłem się przed 
ludźmi. Każdy, kto mnie szuka, ma mnie przy sobie. 
25 Ja jestem Ojcem uniwersalnym, moja miłość zstępuje do wszystkich serc. Przyszedłem do 
wszystkich ludów ziemi. Jeśli jednak wybrałem ten naród meksykański, aby Moje Słowo i Moje 
objawienia wylały się na niego w całej pełni, to dlatego, że uznałem go za pokorny, że odkryłem w 
jego mieszkańcach cnoty i wcieliłem w nich dusze "ludu Izraela". Ale nie wszyscy należą do tej 
narodowości, nie wszyscy są wcieleni. Rozproszone po całym świecie są jeszcze dusze, które należą 
do liczby wybranych. Zostali naznaczeni, otworzyłem ich oczy, uczyniłem ich serca wrażliwymi i z 
ducha na ducha rozmawiają ze Mną. 



26 Mieliście moje słowo i moje przejawy za pomocą ludzkiego intelektu, a poprzez wasze dary 
widzieliście rozwój tego dzieła w Trzeciej Erze. Dlatego, ludu, wy jesteście moimi świadkami, którzy 
będą mówić z pełnym przekonaniem o tym, co widzieli i słyszeli, którzy zgłębią każde moje słowo, 
którzy będą interpretować moje błogosławieństwa. Inni bowiem, mimo intuicji i wyszkolenia, nie 
posiadają całej wiedzy, którą ty posiadasz. Ich zasługi są wielkie, bo nie słyszeli mnie w takiej formie, 
w jakiej wy mnie słyszeliście. Jednak oni są zjednoczeni z tobą w myślach. Nadejdzie dzień, kiedy 
spotkacie się na ścieżce i rozpoznacie się nawzajem. Wasze duchowe spojrzenie odkryje w nich duszę, 
którą noszą w sobie, ich siłę i ich cnotę, i w tym momencie podacie sobie ręce i będziecie wiedzieć, że 
ten wędrowiec, który przeszedł waszą drogę, należy również do Moich wybranych. 
27 Nie wszyscy usłyszą moje słowo w tej formie. Dlaczego, ludu Izraela? Nie wiecie, nie wiecie czy to z 
powodu waszego braku jedności, czy z powodu waszej niskiej duchowości. Ale bądźcie z nimi 
zjednoczeni, ponieważ oni, tak jak wy, są odpowiedzialni za ludzkość. 
28 Będziecie czynić swoją część, modlić się za nich i prowadzić ich. Wśród moich wybranych są 
również ci, którzy poświęcili się służbie mojej Boskości i noszą szatę jak duchowni. Wśród wybranych 
są najbardziej pokorni, którzy żyją nierozpoznani wśród tłumów. Są też tacy, którzy reprezentują 
prawa i rządy na ziemi. Tylko ja znam ich liczbę i mogę ich rozeznać. Ty, Izraelu, poznasz ich po swoim 
duchowym przygotowaniu. 
Wszyscy musicie utworzyć jedno ciało i jedną wolę w chwili próby, kiedy muszę zażądać rozproszenia 
narodu izraelskiego, aby wszędzie zasiać Moje nasienie. W tym momencie nie należy się tym 
przejmować. Niektórzy z was pójdą na łono instytucji i tam będą wypełniać swoją misję miłości, 
miłosierdzia, nauczania. Pozostali pójdą do mieszkańców wielkich miast. Pójdziecie pośród tych 
ignorantów i tam będziecie walczyć z fanatyzmem i ignorancją tych waszych współtowarzyszy. 
29 Czas wypełnienia waszej misji jeszcze nie nadszedł. Nie zaznaczyłem jeszcze całkowicie twojego 
numeru. Jesteście jeszcze w czasie nauczania, jesteście moimi uczniami. Lecz przyjdzie czas, gdy 
staniecie się nauczycielami, gdy ludzie będą was prosić o słowo, a to słowo, które wyjdzie z waszych 
ust, będzie prawdą, będzie moją czystą nauką. Powinniście go recytować bez dodawania 
czegokolwiek. 
30 Przygotowuję cię w tym czasie. Ja sam podjąłem się tego wielkiego zadania kształtowania waszych 
serc. Nie powierzyłem tego mężczyznom, bo widzę w nich egoizm. Ja sam kultywowałem wasze serca 
i poprzez próby, które przeszliście na waszej drodze, były one przepracowywane. Gdy się 
potknęliście, powiedziałem wam: "Ta próba da wam wielkie światło". A kiedy się zastanowiliście, 
zrozumieliście, że ta próba, którą postawiłem na waszej drodze, była konieczna, że była to faza 
waszego serca, którą trzeba było wygładzić. Czy zdajesz sobie sprawę, jak doskonałe jest Moje 
Dzieło? Jakże więc moglibyście używać Mojego słowa, aby mówić do ludzi, gdybyście nie byli 
oczyszczeni, gdybyście nie mieli w sobie wielkiego światła i wielkiej duchowości? 
31 Tylko Ja was prowadzę, tylko Ja znam wnętrze każdego z was i według siły waszej duszy posyłam 
wam próby. Tak was uczyłem, bo każdy z was w odpowiednim czasie powinien wyruszyć jako apostoł 
Mojej Boskości. Niezliczone są nauki, których wam udzieliłem. Jakże często mówiłem do ciebie o 
minionych czasach! 
32 W tej Trzeciej Erze połączyłem trzy Testamenty i stworzyłem z nich jedną Księgę. Lecz w tym roku 
1950, gdy przekazuję wam ostatnią stronę za pośrednictwem ludzkiego przekazu, Mistrz mówi wam 
zgodnie z prawdą: Z tą stroną księga nie zostanie zamknięta. Nadal będę pisał dla Was nowe, 
niezliczone strony. Będę nadal rzucał światło, abyście mogli wniknąć w moje słowo, abyście nadal w 
nim szukali, a z czasem osiągniecie większe uduchowienie, ponieważ nie będziecie się zatrzymywać. 
W roku 1950 nie osiągnęliście jeszcze największego uduchowienia, jesteście dopiero na jego 
początku. Ale później rozwiniecie ten dar, który jest ukryty w każdym z was. 
33 Przygotuj się, ludu Izraela! Ja jestem Panem w każdej chwili. Nie usunę siebie, tak jak po moim 
przyjściu na świat jako człowiek nie byłem nieobecny. Po Moim odejściu zawsze byłem obecny. Byłem 
tam wcześniej we wszystkich epokach i we wszystkich działaniach ludzi, zawsze zapisując ich dzieła, 
zawsze oceniając ich istnienie. Kto mi przeszkodzi w tym? Kto może przeszkodzić ci wznieść się do 
mnie i kochać mnie? Kto może mnie powstrzymać od kochania cię, od schronienia cię, od pocieszania 
cię, i od sądzenia wszystkich swoich działań? 



34 Wy, którzy tworzycie ludzkość, jesteście tymi, którzy oddalają się ode Mnie, którzy nie są już 
przepełnieni miłością do Mojej Boskości, którzy pogrążają się w materializmie, którzy dają się ponieść 
namiętnościom i zapominają o swojej duchowej misji. Ale Ojciec jest niezmienny i nieubłagany w 
swoich prawach i w swoich wyrokach. Ja zawsze jestem taki sam. Nie myślcie, że mój Duch objawia 
się z większą miłością w określonym czasie niż w innym. Jestem tym samym Duchem, który 
przemawiał przez Mojżesza i proroków ─ tym samym, który przemawiał przez patriarchów i 
apostołów, i tym samym, który przemawiał przez wszystkich posłańców. 
35 Pamiętajcie o mojej boskości, ludzie. Bądźcie jak Ojciec! Kochaj mnie tą samą miłością! Nie 
zmieniajcie się z miłości na chłód! Nie bądźcie dziś gorliwi, a jutro zimni! Chcę widzieć was zawsze 
kochających, zawsze wierzących, zawsze podnoszących się i uduchowionych, zawsze zbliżających się 
do mnie drogą w górę. Bo to jest cel waszego ducha. 
36 Dlaczego jednego dnia okazujesz mi swoją miłość i wiarę, a innego mi nie ufasz? Dlaczego twoje 
serce jest takie zmienne? Chcę widzieć cię jak litą skałę, twoją wiarę zawsze taką samą, twoją miłość 
zawsze rosnącą. Chcę, abyście byli jak rośliny, które uprawiacie na ziemi, abyście nie ustawali w 
waszym rozwoju, abyście w krótkim czasie osiągnęli pełnię i dojrzałość wszystkich waszych darów, 
abyście mogli mnie rozpoznać. 
37 Ja jestem Miłosierdziem, które was pielęgnuje, wy jesteście chętnymi roślinami. Przyjmijcie rosę, 
życie, które wam daję, i używajcie go dla wielkości waszego ducha. 
38 Dziś słyszą Mnie dzieci, a Ja mówię do nich tak, jak do dorosłych i starszych. Dlaczego nie 
przemawiam do dzieci w innej formie wyrazu, skoro ich intelekt jest mały? Ponieważ ich duch jest tak 
wielki jak twój, ponieważ oni mogą mnie zrozumieć. Nie mówię bowiem o "ciele", lecz o duchu. 
Dlatego powiadam wam: Nie myślcie o dzieciach, że są małe, i nie pozwólcie im myśleć, że mnie nie 
rozumieją. Niech się zbliżą! Ich duch jest głodny. Będę ich szkolił w taki sam sposób, w jaki szkolę 
ciebie. Są to pokolenia jutra, które powinny położyć kolejny kamień na waszych fundamentach w 
dziele budowy, w dziele uduchowienia. 
39 Są to ostatnie poranne nabożeństwa, w których usłyszycie Moje słowo w tej formie, lecz widzę, że 
liczba tych, którzy Mnie słuchają jest jeszcze mała. Serce człowieka jest utwardzone, kocha tylko 
pieniądze i przyjemności. Pozwoliła, aby dusza była niepokojona i ginęła w wirze wrogości, 
namiętności i ambitnych celów. 
40 Tylko lud Izraela był w stanie obudzić, i oglądać dla tych, którzy śpią, oglądać więc zawsze. 
Zamienię skały w owocujące rośliny, zasieję moje ziarno w odpowiednim czasie. 
Tak jak powiedziałem wam: "Nie budujcie na piasku", tak i ja wiem, kiedy siać, kiedy serce jest 
gotowe na przyjęcie, kiedy nadszedł czas. Wy, jako uczniowie Mnie, macie postępować tak, jak 
postępuje Mistrz: Siejcie, kiedy widzicie, że serce jest gotowe, kiedy jest otwarte i głodne, aby przyjąć 
światło tej Pracy. Twoja intuicja podpowie ci, która jest godzina. Ujawnię wam wielkie lekcje i 
dokonacie wielu dzieł, kierując się intuicją. 
41 Po zakończeniu Mojego Słowa, kto będzie was pouczał na ziemi? Każdy z was otrzyma ode Mnie 
natchnienie, wyposażenie. Dlatego nauczcie się modlić i jednoczyć się ze mną. Po tej manifestacji 
będziecie się zbierać jeszcze przez jakiś czas. Siła waszych myśli spowoduje, że otrzymacie od Źródła 
Życia i Światła wszystkie inspiracje, których potrzebujecie na waszej drodze, na waszej drodze życia. 
Będę inspirował wszystkich, ale będą wśród was tacy, którzy będą się wyróżniać, bo mają wielką 
intuicję, i to oni będą doradzać, będą mówić, nie nazywając siebie mistrzami, nie nazywając siebie 
naśladowcami Mnie. Przygotujcie się wszyscy, bo w tym czasie sprawdzę waszą wiarę, wasz postęp i 
zobaczę, czy korzystacie ze wszystkich Moich nauk i czy Moje słowo było owocne w sercu każdego z 
was. 
42 Nie chcę widzieć was płaczących w tym czasie, ani czuć nagości, głodu lub opuszczenia. Nie chcę 
widzieć was błąkających się jak na pustyni, ale jak rodzinę pełną życia, energii, zdolności duchowych. 
Chcę, abyście się wzajemnie kochali, rozumieli i pomagali sobie. 
43 Nauczyłem was miłości, prosiłem was o braterstwo, dałem wam do zrozumienia, że wszyscy 
zostaliście stworzeni z tą samą miłością, że wszyscy pochodzicie ode Mnie i dlatego wszyscy macie te 
same cechy, te same doskonałości. Im większe będą wasze zasługi, tym większe będzie natchnienie i 
tym większe będą wasze czyny. 



44 Jeśli raz nie jesteś pewien, czy podjąć zdecydowany krok, poczekaj. Zbierzcie wszystkie swoje siły, 
oceńcie wszystkie "owoce", żebyście mogli posuwać się naprzód w swojej ewolucji. Będę błogosławił 
każde z waszych dobrych postanowień. Przygotuję twoją duszę w taki sposób, że będzie rozumiała z 
pełną jasnością dyrektywy sumienia. Nie pozostaniecie bowiem obojętni, jak w tych czasach. 
45 Wiele prób będzie się przed wami stawiało. Będziesz musiał walczyć z wieloma oporami. Ale już 
przeszliście przez pierwsze próby, już zostaliście źle ocenieni przez waszych bliskich ze względu na 
moją Sprawę. Straciłeś wszystko i pozostałeś oddany. Ale dzięki mnie wszystko odzyskaliście. Dałem 
wam spokój duszy, którego wasi krewni nie byli w stanie wam dać. Ze mną znalazłeś pokój umysłu i 
duszy. Czego więc możesz się bać, kiedy świat cię atakuje, kiedy się z ciebie śmieje? 
46 Nie bójcie się! Bądźcie pewni swojej wiary, bądźcie w niej wytrwali, abyście w chwili próby mogli 
dać znak przed ludźmi, jaka jest moja nauka, że to, co wzięliście sobie do serca, jest słuszne, dobre i 
wartościowe. 
Każdy z was jest przedstawicielem mojego Dzieła. Gdziekolwiek jesteś, twoje czyny zostaną osądzone. 
Dlatego zwracajcie uwagę na wasze czyny, na wasze słowa, abyście wszędzie byli moimi uczniami. 
47 Każdy z was jest jak mocny filar na ścieżkach waszego życia. Możesz przywrócić wiarę temu, kto ją 
stracił. Możesz uratować od zamieszania duszę tego, który zbłądził. Możesz dać odwagę, spokój i 
ukojenie tym, którzy tego potrzebują. Pamiętajcie więc, ludzie, jak wielka jest wasza 
odpowiedzialność. Pamiętajcie, że nie powołałem was przypadkowo, ale że gdy odkryliście Moje 
Dzieło, przyjęliście na siebie wielką odpowiedzialność wobec Mnie i wobec ludzkości. 
48 Nie przyszedłem, aby odświeżyć twój słuch lub twoje serce. Przyszedłem pouczyć was o 
duchowych objawieniach, a potem, gdy będziecie pełni światła, waszym obowiązkiem jest pouczać 
innych. Kiedy nazwałem was Narodem Wybranym, to nie dlatego, że chcę was faworyzować ponad 
innych. Dlatego, że chcę wam udzielić Mojej nauki, wyjaśnić wam wszystkie tajemnice, abyście mogli 
z pełną jasnością mówić do innych i uczyć ich naśladować Mnie. Ja jednak zawsze będę twoim 
Panem. 
49 Ilekroć napotkacie przeszkody, trudności w pojmowaniu waszych bliźnich, ilekroć nowe próby 
zaskoczą waszą duszę, powiem wam: "Pokój mój niech będzie z wami", a wy po tym pozdrowieniu 
rozpoznacie Mnie i powiecie sobie wewnętrznie: "Mistrz jest ze mną, teraz otrzymam od Niego Jego 
natchnienie, bo mimo całego mojego przygotowania, brak mi światła w tej próbie". Dam wam 
światło, napełnię waszą duszę energią i sprawię, że wasze słowa będą słuszne, pełne prawdy, pełne 
istoty. 
50 Mówię do was wszystkich jako do moich uczniów. Nie chcę widzieć więcej "dzieci-uczniów" pod 
koniec 1950 roku. Dlatego tak dużo do was mówiłem, moje nauki były długotrwałe, żeby każdy z was 
mógł się uczyć i stać się moim uczniem w krótkim czasie. 
51 Widzę wdzięczność w waszych sercach. Mówicie Mi: "Mistrzu, moje życie i moje uczynki nie 
zasługują na to, by być z Tobą i przyjąć Twoją naukę". 
Nie mówcie w ten sposób, pozwólcie Mi przemienić was w Moich uczniów, pozwólcie Mi kochać was 
tak, jak zawsze kochałem. Pozwólcie Mi objawić się wśród was i ukazać wam, jak bardzo was kocham, 
abyście mogli kochać się nawzajem w ten sam sposób, aby pamięć o tych naukach, które są prądami 
miłości, zawsze pozostawała w was odciśnięta, a wasze serce przepełnione tą miłością mogło 
poświęcić się innym, waszym bliźnim. 
52 Natchnąłem was cnotami miłości, życzliwości, przebaczenia. Jakże potrzebne są te cnoty w 
obecnym czasie, bo widzę, że ludzkość już ich nie posiada! Kwitnie tylko samolubstwo, niezgoda i 
nieżyczliwość; wszędzie słyszę wzajemne oszczerstwa. Pamiętajcie, co wam powiedziałem: Nie mów 
źle o swoich bliźnich, nawet jeśli masz ku temu uzasadnione powody. Bądźcie gotowi pozostawić tę 
sprawę Mnie. Nie mianowałem was sędziami. Posłałem was wszystkich z tymi samymi darami, 
abyście się uważali za braci i siostry. 
53 Jednak sprawiedliwość istniejąca na ziemi nie wykazuje sprawiedliwych uczynków. Widzę brak 
miłosierdzia, brak zrozumienia i twardość serc. Ale każdy z nich nadal otrzyma swój doskonały wyrok. 
Dopuściłem te próby i dopóki człowiek nie będzie wypełniał moich praw, dopóki będzie się odwracał 
od przestrzegania ich przykazań, dopóty będzie na ziemi ktoś, kto będzie zginał jego serce, kto będzie 
je łamał. 



54 Gdybyście wypełniali prawo, nie byłoby potrzeby istnienia sędziów na świecie, nie byłoby kar, nie 
potrzebowalibyście rządów. Każdy określałby swoje własne działania, a wszystkim kierowałbym ja. 
Wszyscy bylibyście zainspirowani Moimi prawami, a wasze działania byłyby zawsze dobroczynne, 
zmierzające do uduchowienia i miłości. 
55 Ale ludzkość wpadła w głębokie otchłanie: niemoralność, wady, grzech zawładnęły sercami ludzi i 
takie są tego konsekwencje: Musicie pić gorzkie kielichy, musicie doznawać upokorzeń z rąk tych 
ludzi, którzy, choć są waszymi braćmi, sprawują władzę na ziemi. Lecz bądźcie pokorni, znoście sądy z 
cierpliwością, pamiętając, że Ja jestem doskonałym Sędzią. 
56 Przygotowuję was dzisiaj przez światło mojego Ducha, prosząc o modlitwę i introspekcję w 
waszym życiu, abyście mogli zrozumieć moje słowo, a nie tylko je usłyszeć. Studiujcie go, ale nie tylko 
studiujcie, ale podążajcie za nim, abyście mogli zrozumieć jego wartość. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 342  
 
1 Uczniowie: Jeszcze raz z pełną wiarą uczestniczycie w akcie przekazywania Moich nauk, wiedząc, że 
są to ostatnie lekcje, których wam udzielam. Duch Święty uczy swoje bardzo kochane dzieci. To jest 
kulminacja czasów, to jest rok 1950, który jest ogłoszony narodowi izraelskiemu jako ostatni, w 
którym będą mieli Moje Słowo w tej formie. Pośpiesz się i przygotuj swoje serce, aby zachować w nim 
całe znaczenie ─ istotę, którą wylewam w Moim miłosierdziu. Przygotowujesz swoją duszę i prosisz 
Mnie o zrozumienie, aby zrozumieć każdy z moich zwrotów. Kontemplujecie ludzkość, która jest za 
wami, która nie słyszała tych objawień, która nadal żyje w ciemności, i płaczecie w głębi waszej duszy. 
Chcecie podzielić się tymi naukami z waszymi bliźnimi, lecz Boski Mistrz mówi wam: Zachowajcie 
nadzieję, ale wcześniej przygotujcie się, abyście mogli zasiać pierwsze ziarno. 
2 Nie wszyscy usłyszą mnie w tej formie, ludzie. Wielu jest powołanych, a niewielu wybranych. 
Pozostawcie tę sprawę w Moich rękach, ale Ja będę sądził wasze dzieła od chwili, gdy usłyszycie Moje 
Słowo. Będę sądził pokolenia, które przyszły i odeszły od 1866 roku do dnia dzisiejszego, i każdemu 
dam według jego pracy. Wam, ludzie, mogę tylko powiedzieć: wciąż możecie naprawić swoje błędy, 
wciąż macie możliwości wypełnienia swojej misji. Jeśli do tej pory wasze usta były nieporadne, jeśli 
serca były jak skały i nie słyszały dźwięku wezwania, nie traćcie nadziei. Obecnie przygotowuję całą 
ludzkość, kierując ich umysłami i pracując nad ich sercami. Wszystkie próby, których doświadcza, 
prowadzą ją do upragnionego celu, jakim jest uduchowienie. Ale zanim to nastąpi, zostanie poddany 
oczyszczeniu. 
3 Abyście mogli przyjść do Mnie, ludzie, konieczne jest, abyście się oczyścili, abyście oczyścili swoją 
duszę, abyście mogli Mnie zobaczyć i poczuć. gdy cię wezwę, nie ukrywaj swej twarzy, nie wstydź się 
swojej przeszłości, bo wcześniej pozwolę ci oczyścić się ze wszystkich twoich przewinień i stać się 
godnym. 
4 Dlatego, ludzie, nie martw się, jeśli nie widzisz duże tłumy zebrane wokół mnie. najpierw 
przygotujcie się wraz z najbliższymi. Muszę wykorzystać każdego z nich, a to ziarno, które zasiałem, 
rozmnoży się; nadejdą sprzyjające czasy dla uduchowienia. Dziś napotykasz tylko przeszkody ─ 
łańcuchy, które uniemożliwiają Ci postęp. Lecz nadejdzie czas duchowego wyzwolenia dla wszystkich 
i wtedy wasze myślenie i mówienie będzie jak strumień, który zalewa pola tej ludzkości. 
5 Dzisiaj czujesz odpowiedzialność za to, że Mnie wysłuchałaś, że uwierzyłaś w Moje Słowo, że każde 
Moje pouczenie stało się dla ciebie obowiązkiem, że Moje Prawo spoczęło w twoim duchu i że na 
tysiąc sposobów zostało wyjaśnione przez ludzki umysł; przygotowałem cię do tego, przemówiłem do 
ciebie, wytyczyłem ścieżki, aby twoja dusza nie potknęła się w próbach; przygotowałem cię do tego, 
przemówiłem do ciebie, wytyczyłem ścieżki, aby twoja dusza nie potknęła się w próbach Widzę kroki, 
które jutro podejmiesz, i na to cię przygotowałem, przemówiłem do ciebie i wytyczyłem ścieżki, aby 
twoja dusza nie potknęła się w próbach. Dałem wam proroctwa, abyście się nie zatrzymywali, ale 
szukali w tajemnym skarbcu, który stworzyłem w waszym sercu, światła, którego potrzebujecie, aby 
przejść próbę, która przychodzi po drodze. 
6 Któż z was może powiedzieć, że jest nieświadomy lub nieświadomy, chociaż dałem wam światło, 
chociaż was wyszkoliłem, chociaż Moje Słowo otworzyło drogę między wami i pielęgnuję ziarno, 
które zasiałem w waszych sercach? Bądźcie spokojni, ludu Izraela, jeśli macie wiarę w dary, którymi 
was obdarzyłem. Idź naprzód, bądź codziennie mocniejszy w wierze, bardziej nieugięty w swojej woli, 
aby nic i nikt nie mógł cię zatrzymać w twoim biegu. Szkolę was, abyście byli wojownikami, ponieważ 
będziecie walczyć z ciemnością, ponieważ będziecie toczyć bitwy przeciwko złu. Zmiękczysz bowiem 
twarde serca i oczyścisz umysły ludzi zatwardziałych w samolubnych naukach i błędnych 
przekonaniach. 
7 Dlatego Boski Mistrz prosi was o modlitwę i medytację. Zawsze wam mówiłem: studiujcie moje 
słowo i każde z moich objawień, abyście mogli stać się moimi uczniami i w ten sposób stawić czoła 
wszystkim próbom i nieszczęściom, które was spotkają. Ale dobrze wiesz, że nie jesteś sam na swojej 
drodze życia. Towarzyszą wam byty duchowe, słudzy mojej Boskości, cnotliwe istoty, ci, którzy 
przychodzą do was w obliczu waszej słabości, aby wam pomóc, aby dać wam duchowe osądy, gdy ich 
nie macie, ci, którzy wzmacniają waszą wiarę, gdy stajecie się słabi. 



8 Pozwoliłem duchom wywyższonym, duchom cnotliwym, które mieszkają ze mną, mieć dostęp do 
tego świata w tym czasie. Dlatego, ludzie, skoro wszyscy wam pomagają, skoro wasz Mistrz was 
prowadzi, skoro Moje pouczenia są waszym bastionem, czego macie się obawiać? Dlaczego twoje 
serce ma rozpaczać, skoro jesteś przygotowany? 
9 Badajcie się duchowo, badajcie wasze umysły i serca, czytajcie w księdze, którą wam dałem od 
czasu waszego powołania, i rozważcie, ile stron zapisałem w waszym sercu, ile proroctw wam 
powierzyłem, ile zapowiedzi dał wam Eliasz i ile wyposażenia dał wam świat duchowy 
10 Wiele lat minęło od dnia, w którym otworzyłem tę książkę w Trzeciej Erze, i wielu z was słyszało ją 
od dłuższego czasu. Dlatego, ludzie, jeśli zachowaliście te lekcje w swoich umysłach, nadejdzie dzień, 
kiedy będziecie mogli otworzyć książkę na stronie, której będziecie potrzebować i przeczytać to, 
czego potrzebujecie. Ta księga, która zawiera niezliczone lekcje, nie zostanie zamknięta w 1950 roku, 
ale pozostanie otwarta na wieczność, tylko w inny sposób niż ten, który macie dzisiaj. 
11 Przemówiłem do was za pośrednictwem człowieka, aby nauczyć was duchowej łączności ze mną i 
z istotami duchowymi zamieszkującymi wysokie rejony, abyście w ten sposób mogli zawsze czytać w 
tej wielkiej księdze. 
12 Gdy rozwiniecie dar obcowania z moim Duchem, nie będziecie już więcej zwracać się do ziemskich 
książek, bo w tej książce będziecie mogli przeczytać i dowiedzieć się wszystkiego, co jest wam 
potrzebne. Wiedza o dobru zostanie wam objawiona, miłość rozwiąże wielkie problemy, pokój i 
miłosierdzie będą cennymi darami, które będą wam pomagać, a wy poczujecie się tak silni, jak nigdy 
nie byliście. Otrzymacie bowiem objaśnienia wielkich nauk, będziecie mogli czytać przed swoimi 
bliźnimi w tej wewnętrznej księdze, którą wam przekazałem, by dać wam światło. I do ciebie będzie 
się zwracał, ludu Izraela, bo ty jesteś właścicielem Moich objawień. Ale ten przywilej nie należy tylko 
do ciebie, ten dar jest przeznaczony dla wszystkich moich dzieci. Wszyscy będą podążać ścieżką 
uduchowienia i będą szukać dialogu z duchem do ducha. 
13 Będziecie pionierami tych objawień, jak zawsze byliście, bo Ja was posłałem na ziemię i dałem 
wam Moje polecenia, mówiąc wam: zanieście Moje orędzie zbawienia ludzkości! Mówcie z całym 
przekonaniem! Głoście i prorokujcie, bo taka jest Moja wola! 
14 Jesteście jeszcze w czasie przygotowania, ludzie, nie możecie jeszcze powiedzieć, że doszliście do 
pełnego rozwoju waszych darów. Postawiliście pierwsze kroki w intymności tych zgromadzeń. Lecz 
później, kiedy będą od was wymagane dowody, a Ja je przyznam, jeśli taka będzie Moja wola, za 
waszym pośrednictwem, wtedy obdarzcie miłosierdziem. Podczas gdy przedtem przyoblekłem cię w 
pokorę, nie lekceważ Mojego słowa, nie siej na jałowej ziemi. Rozwijajcie swoją intuicję, abyście we 
właściwej godzinie mogli przemówić zgodnie z Moją wolą, aby poprowadzić grupę mężczyzn do stołu 
waszego Mistrza, którego wam wskażę. 
Dzisiaj mieszkasz w ziemi wyznaczonej przez moją wolę, w której kwitnie pokój, pokora i gościnność. 
Ten naród był waszym domem, a na jego łonie mieliście spełnienie mojego słowa. Zapowiedziałem 
swój powrót do was i dotrzymałem słowa. Moja praca jest skończona. 
15 Jeśli jeszcze nie wypełniliście swojego zadania, dam wam na to niezbędny czas. Lecz Ja, jako 
Ojciec, wypełniłem Moje zadanie wśród was i zgodnie z waszym postępem przemówiłem do was. 
Zgodnie z waszym przygotowaniem wylałem Moje słowo, abyście je zrozumieli i poznali. Nie 
mówiłem do ciebie w niezrozumiały sposób wyrażania, ale z prostych słów, które wszyscy mogą 
zrozumieć, tak, że można je zrozumieć. Zgromadziłem was, przygotowałem was i dałem wam poznać 
dary, które już były w waszym duchu, potwierdzając je tylko, ponieważ wasza cielesna natura ich nie 
znała. 
16 Wy, dzieci ludu Izraela, wiedzieliście, co było napisane od początku. Znaliście swoje przeznaczenie, 
czuliście swoją odpowiedzialność, lecz konieczne było w waszym wcieleniu na ziemi, aby moje Słowo 
stało się człowiekiem, abyście mogli zrozumieć moją Wolę i moje rozkazy. Przyszliście z pomocą 
ludzkości w tych chwilach, w których leżała ona na wznak, w których opróżniła swój gorzki kielich, w 
których zadośćuczynienie osiągnęło swoje maksimum. Postawiłaś swoją stopę w tym narodzie, a Ja ci 
powiedziałem: Cała twoja istota została przygotowana, aby stać się balsamem i miłosierdziem wśród 
ludzi. 



17 Stańcie się aktywni, aby was rozpoznali i dajcie świadectwo, że jesteście Moimi wysłannikami. Na 
to was przygotowałem. Jednak w niektórych wciąż widzę wątpliwości. Ale oto te próby dadzą wam 
światło, którego potrzebujecie ─ niezliczone próby miłości, które dla was przygotowuję. 
18 Przygotujcie się i zawsze pogłębiajcie się, wy, którzy słuchacie mojego słowa nauczania. Nie 
patrzcie na to powierzchownie, wniknijcie w jego znaczenie, abyście w tych chwilach mogli pozostać 
w duchowych regionach, blisko mnie, i widzieć wydarzenia w wyższym świecie. 
19 Dałem się poznać w sposób prosty, bez ostentacji, aby nauczyć was pokory i jest moją wolą, 
abyście w tych prostych przejawach poznali i odczuli ich wielkość. Dałem wam dary duchowe, abyście 
przez nie widzieli, słyszeli i czuli Mnie całą swoją istotą. Dotknąłem wszystkich czułych strun twojego 
serca i pieściłem cię Moim słowem. Żadne ludzkie słowo nie dało ci takiego orzeźwienia, pokoju i 
rozkoszy, jakie daje ci ta nauka, a po tym "smaku", po tej istocie, którą w nią wlewam, możesz mnie 
rozpoznać. 
20 Po roku 1950 będziecie mocniejsi w waszej wierze. Twoje przekonania będą silniejsze. Będziecie 
mogli z szacunkiem i czcią wspominać godziny, w których mój Uniwersalny Promień, przekazywany 
przez ludzki umysł, stał się Słowem, które was zachęcało, prowadziło, pocieszało. Również w Drugim 
Czasie powiedziałem Moim uczniom: "Syn Człowieczy musi umrzeć, aby mu uwierzono". Po raz trzeci 
mówię wam: Po wypełnieniu Mojego słowa przez człowieka, znajdę więcej wiary i będę bardziej 
kochany. 
21 Przypomnieliście sobie w tym czasie lata mojego przepowiadania ─ te trzy lata, w których 
przygotowywałem moich uczniów i mieszkałem z nimi. Oni widzieli wszystkie Moje dzieła, a w swoim 
przygotowaniu mogli przeniknąć Moje serce i zobaczyć czystość, cały majestat i mądrość, która była 
w Mistrzu. 
Moje czyny w tym czasie nie były czynione dla rozgłosu, Moje chodzenie po ziemi było skromne, 
jednak ci, którzy byli przygotowani, mieli pojęcie o wielkości Mojej Obecności i o czasie, w którym 
żyli. Wybrałem więc uczniów Moich, z których niektórych spotkałem nad brzegiem rzeki, i których 
wezwałem, mówiąc: "Pójdź za Mną". Kiedy skierowali swój wzrok na Mnie, zrozumieli, kim jest Ten, 
który do nich przemówił, i tak wybrałem jednego po drugim. 
22 Szli za Mną wiernie ─ duchem swoim, posłuszni rozkazom Moim, rozumiejąc miłość Moją, 
zachowując w sercu swoim skarb, który im powierzono. Nie chcieli, aby to bogactwo zostało 
utracone, i po pewnym czasie od Mojego odejścia spisali Moje słowo i pomnożyli je, aby nie zniknęło 
z umysłów ani z serc pokoleń, które przyjdą, a także tych, którzy Mnie nie słyszeli. Oni pisali, 
natchnieni przeze mnie, aby te pisma nie były sfałszowane. Jednak ludzie sfałszowali, źle je 
zinterpretowali. Ale oryginalne pisma były Moim prawdziwym słowem. 
23 Zapowiedziałem wam zadania, wybrałem was wszystkich i naznaczyłem was na waszych czołach 
moim znakiem. Do niektórych z was powiedziałem: Przygotujcie się, abyście mogli prorokować; do 
innych zaś: Przygotujcie się, abyście mogli głosić tłumom duchowe natchnienie, a innych 
przygotowałem, aby Uniwersalny Promień, przekazywany przez ich intelekt, mógł głosić Moje Słowo. 
24 Wszystkim wam powierzyłem cenne dary ─ dary ducha, dary wieczne. Nie zostaliście wybrani tylko 
w tym okresie czasu, w którym żyjecie, posiadaliście tę zdolność już wcześniej i po tym czasie nadal 
będziecie ją posiadać. Lecz mówię wam, że jego rozwój będzie zależał od tego, jak było wasze 
przygotowanie. Nie pozwolę, aby twoja dusza stała w miejscu. Przygotuję ją na drogę, która wiedzie 
w górę, na drabinę, która prowadzi do mnie. W królestwie Moim bowiem jest miejsce przygotowane 
dla każdego z was, a czas jest krótki. Musicie przyspieszyć swoje kroki, abyście w krótkim czasie mogli 
zająć miejsce przeznaczone dla waszego ducha. 
25 Czy w moim królestwie są hierarchie? Nie wiesz. Mówię wam tylko: starajcie się! Walczcie, byście 
osiągnęli rozwój wszystkich waszych zdolności, byście mogli Mnie przez nie zrozumieć, byście mogli 
Mnie kochać i wypełniać swoją misję w każdym czasie. 
26 Dziś zamieszkujecie ziemię, ale jutro musi być dla was przygotowana nowa droga. W tym 
momencie, gdy dusza osiągnie próg tego świata, wezwę ją do zdania sprawy z siebie i poprowadzę do 
nowego życia. 
27 Ja nie mówię w pustyni w tym czasie. Wielkie rzesze słyszą mój głos we wszystkich kościołach, we 
wszystkich zgromadzeniach, które się przygotowały. Ale to Eliasz jest twoim przewodnikiem, to on 



daje ci proroctwa, to on cię przygotowuje. On jest prekursorem. Poczuj go przed sobą, zawsze wokół 
siebie. 
28 Ilekroć dotknie was próba, wzywajcie Eliasza, który jest światłem, który jest tym, który 
przygotowuje drogę. W tym momencie próby, Eliasz i ja będziemy z tobą. 
29 Teraz są ostatnie czasy Mojego słowa, dlatego tak do was mówię. Nie chcę bowiem, abyście byli 
zrozpaczeni, ani abyście byli rozproszeni. 
30 Macie nadal zbierać się razem i trwać jeden przy drugim. Każdy objawi swoje dary: Kto jest 
jasnowidzem, niech się przygotuje na przyjęcie orędzia, jeśli taka jest Moja wola ─ zapowiedzi, 
światła, które poprowadzi ten lud, a zatem każdy niech pracuje według swoich darów, bez egoizmu, 
w głębokiej pokorze, z całą wyniosłością duszy, wiedząc, że czyniąc to, zapisuje się w Wielkiej Księdze 
Wieczności ─ że każde wasze dzieło będzie osądzone przez wasze dzieci, przez waszych naśladowców 
─ wiedząc, że dzieło, które wam poleciłem, jest dziełem Ducha Świętego. 
31 W tym dniu was zjednoczyłem, zostawiam was przygotowanych jako jedną rodzinę. zegarek! 
Przygotujcie się wszyscy, abyście swoją modlitwą mogli wspomagać narody, władców, wszystkich 
tych, którzy ponoszą wielką odpowiedzialność. Albowiem ponad wolą wszystkich tych stworzeń jest 
Moja Wola, Moim Prawem jest nieubłagana sprawiedliwość, a obok Prawa Zadośćuczynienia jest 
Prawo Miłości. 
32 Pozostaje to samo: Każdy, kto popełnia grzech, musi oczyścić swój grzech, zadośćuczynić za niego. 
Ale w jego zadośćuczynienia będzie komfort przez Ducha Świętego. 
33 Ja jestem Pocieszycielem, jestem obiecanym Duchem prawdy. Od czasów patriarchów, ten czas 
został ogłoszony, kiedy mężczyźni będą opróżniać najbardziej gorzki kielich. Od tego czasu było 
powiedziane, że Pocieszyciel przyjdzie do was, aby stanąć przy was w godzinie próby. 
34 Tak więc spełniłem Moje słowo, przygotowałem cię, ludu Izraela. Ja także napełniam was, jako 
Moich uczniów, miłosierdziem, pociechą i miłością. Poznajcie wasze dary, wykorzystujcie je na 
drodze, pracujcie poprzez wasze myślenie i waszą modlitwę, abyście mogli być balsamem wśród 
ludzkości, abyście mogli zatrzymać postęp zła. 
35 Prawo moje jest w każdym z was, nawet zakony, dary ukryte; zmysły i zdolności są przygotowane, 
oczy duszy są otwarte. Duch jest receptywny, ponieważ jest Boską Iskrą, abyście mogli zrozumieć 
godzinę, w której żyjecie i modlić się, wstawiać się i pracować według moich wskazówek. 
36 Błogosławię cię. Wszystkie skargi ludzkości zostaną przeze mnie wysłuchane i każda z ich próśb 
zostanie wysłuchana. 
37 Jeszcze raz potwierdzam wam dary, abyście mogli z nich korzystać pełni miłości do ludzkości. 
Otaczaj ich swoją miłością, pokojem, który ci daję i światłem, które rzucam w Moim słowie. 
Powierzam ci je jak siostrze. 
38 W was błogosławię całej ludzkości, jak jest napisane, mówiąc im, aby oczekiwali na dobre czasy, 
kiedy dam im obfitość i pokój; mówię im, aby oczekiwali na dobre czasy, kiedy dam im obfitość i 
pokój; mówię im, aby oczekiwali na dobre czasy, kiedy dam im obfitość i pokój 
39 Dziś jesteście na wysokości czasów, a Ja was tylko umacniam, abyście mogli wytrwać w próbie. 
Lecz obietnica jest obecna w każdym z was, że po odkupieniu będzie pokój, będzie błogosławieństwo 
dla wszystkich i początek nowej drogi, którą ludzkość podąży w kierunku uduchowienia. 
40 Mój Boski Duch będzie zbierał owoce, które wypracujecie przez waszą duchową misję. 
41 Jesteście niestrudzonymi robotnikami, którzy uprawiali złote ziarno, które wam powierzyłem w tej 
Trzeciej Erze, i z tego dobrego ziarna coś mi pokazujecie. Patrzę na to i widzę w duchu, że niektórzy z 
was zrozumieli Mnie i dzięki Moim pouczeniom i mądrości przemieniają się w umiłowanych uczniów, 
którzy w moim zastępstwie, na wszystkie sposoby, przekazują Dobrą Nowinę swoim bliźnim. Inni 
również wskazują mi na wysiłek, jaki włożyli w próby, w których ich dusza była w stanie zatriumfować 
i przezwyciężyć wszystko, co napotkała na swojej drodze. Słyszeliście bowiem mój głos, który sprawił, 
że zadrżeliście i nie pozwolił wam zasnąć ponownie na waszej drodze. 
42 Na Moje wezwanie powstałaś pospiesznie, aby usłyszeć Moje przykazanie, które jest Prawem, 
jakie wycisnąłem w twoim sercu, i pełna skruchy zobaczyłaś, że czasy cię zaskoczyły i że ukryłaś to tak 
wielkie i wzniosłe dzieło o nieocenionej wartości, które powierzyłem twemu duchowi. Ale wasza 
skrucha przyszła do Mnie, Moje spojrzenie jako Sędziego rozpoznało, że wasza dusza płakała za 
straconym czasem, i w ostatniej chwili błagacie o przebaczenie, miłosierdzie i współczucie. 



43 W ten sposób przyjmuję tych, którzy przebudzili się z głębokiego snu i okazują Mi swoje 
postanowienie misji i posłuszeństwa, zdając sobie sprawę, że powierzyłem ich duchowi trudną misję i 
że świat potrzebuje was, by wyruszyć w drogę, aby dzięki waszemu pośrednictwu mógł dostąpić 
zbawienia i uciec od swej ruiny, by odświeżyć się w świetle, które ujrzeliście w tej Trzeciej Erze; w ten 
sposób przyjmuję tych, którzy przebudzili się z głębokiego snu i okazują Mi swoje postanowienie misji 
i posłuszeństwa, zdając sobie sprawę, że powierzyłem ich duchowi trudną misję i że świat potrzebuje 
was, by wyruszyć w drogę, by dzięki waszemu pośrednictwu mógł dostąpić zbawienia i uciec od swej 
ruiny, by odświeżyć się w świetle, które ujrzeliście w tej Trzeciej Erze 
44 Przygotowałem was i obdarzyłem was ponownie największymi darami. Moje światło oświeciło 
twoje serce i twój umysł, a w twoim sumieniu odczuwasz odpowiedzialność, jaką masz w Moim 
dziele, aby wyruszyć jako posłańcy Mojej Boskości i oznajmić ludziom pokój, którego na różne 
sposoby szukali, abyś mogła w Moim imieniu dać życie duszom, które przez wieki były martwe dla 
życia łaski. Dlatego wezwałem was, ludu Izraela, a słowo moje przez głosicieli odbiło się wśród was 
jak głośny dzwon. Jednak nie wszyscy z was mnie zrozumieli. 
Lecz ci, którzy odczytali Moją Wolę, wznieśli się do Mnie, aby otrzymać polecenia, które mają 
wykonać w życiu, aby poznać Mnie i poznać siebie, aby wyzwolić się z niewoli, którą ich dusze znosiły 
przez wieki. 
45 Wy jesteście duszami, które mają w sobie wolność, którą tylko miłosierdzie moje może wam dać, i 
nie będziecie już niewolnikami ani nie przyjdziecie do upadku, jeżeli rozkołyszecie się zupełnie i 
zjednoczycie ducha waszego z moim. 
46 Chcę, abyście odczuli Mój pokój i Moją miłość, i abyście się tą miłością umocnili, aby wasza stopa 
nie zatrzymywała się, ale zawsze szła naprzód, aż dojdziecie do szczytu góry, abyście dzięki 
wzniesieniu i harmonii, jaka istnieje między waszym duchem a Moim, mogli rozpoznać, jak wiele 
ludzkość ma otrzymać z Mojego miłosierdzia za waszym pośrednictwem, i abyście byli przekaźnikami 
Moich wielkich dobrodziejstw, Moich objawień, które przyniosłem wam jako Duch Święty. 
47 Moją wolą jest, abyście wyruszyli jako żołnierze, apostołowie, uczniowie i pracownicy i poświęcili 
się moim dzieciom, które oczekują na moment wyzwolenia, które tak jak wy oczekują na zastawiony 
stół Chlebem Życia. Ta ludzkość odczuła jedynie surowość złych czasów, a trudy te zadomowiły się w 
ich duchu. Teraz jest czas, kiedy świat drży, bo jego oczyszczenie jest wielkie, ból nim wstrząsa, a on 
uświadamia sobie, że moje słowo, które jest napisane, teraz się urzeczywistnia. 
48 Ta ludzkość budzi się teraz pośród własnego bólu, aby ujrzeć światło nowego dnia. Wy jednak, 
umiłowany ludu, wypełniając moje słowo, będziecie moimi świadkami i będziecie nieść wszędzie to 
orędzie pokoju, ukazując wszystkim raz jeszcze drogę do zbawienia. 
49 Izrael: Bitwa, którą twój duch stoczył z ciemnością, była wielka. Wyruszyliście w drogę Moimi 
śladami i zostaliście zaskoczeni przez próby. Niektórzy z was zrozumieli Mnie i uznali siebie 
nawzajem. Zobaczyli bowiem, że dzieło Moje nie ma żadnej skazy, że jest czyste jak płatki śniegu, i 
pełni oddania i duchowego pragnienia ruszyli, aby sprawić, że ludzkość będzie się cieszyć Moim 
dziełem. Inni, którzy ucztują na moich naukach, nie przeniknęli prawdziwego znaczenia, jakie niosą 
moje słowa. Nie zrozumieli oni spełnienia, którego oczekuję od każdego z Moich wybranych. 
50 Chcę widzieć was zjednoczonych duchowo, chcę znaleźć w waszym sercu owoc miłości, którą was 
obdarzyłem, chcę widzieć waszą rękę złączoną z moją prawicą. Zbliża się czas, gdy powinniście dać 
dowód mojej Obecności wśród waszych bliźnich, gdy powinniście przemawiać do nich jasnymi 
słowami, pełnymi światła i prawdy, ukazując im wasze serce jako mieszkanie mojego Boskiego Ducha 
i dając im do zrozumienia, że to wy jesteście dawcami duchowych dobrodziejstw, które wylały się z 
mojego skarbca w tym czasie. 
51 Zmartwychwstań, Izraelu, jako dziecko światłości, które zwyciężyło ciemności, które stanęły na 
twojej drodze. Pokażcie światu waszą odnowę, wasze uduchowienie, bo obdarzyłem was siłą. Swoim 
dobrym przykładem i modlitwą obudźcie waszych bliźnich, którzy śpią i przemawiajcie do nich tak, jak 
czyni to Mój Boski Duch. Nie bądźcie bluźniercami ani sercami zatwardziałymi wobec mojej miłości i 
miłości waszych bliźnich. Albowiem łaska moja i dary Ducha Świętego rozlały się na was, abyście się 
rozmnażali jak dobre nasienie. 
52 Przyjmuję wysiłek, jaki twoja dusza włożyła w tym czasie, aby stać się Moim sługą, a na końcu 
twojej pracy dziennej dam ci nagrodę, na którą zasłużyłaś: będzie to wieniec laurowy na twojej duszy. 



Obiecałem wam, że jeśli okażecie mi tylko odrobinę zrozumienia i posłuszeństwa, będę z wami, 
przyozdabiając was i dając wam to, co należy się wam jako dzieciom światłości, jako wybranym tej 
Trzeciej Ery, jako tym, których oczyściłem Moją Boską Krwią, abyście byli tymi, którzy dają o Mnie 
świadectwo. 
53 Zbadaliście samych siebie i zobaczyliście swoją słabość i niedoskonałość. W chwilach, gdy 
brakowało ci wiary, a próby cię zaskakiwały. Ale ty zadrżałeś przed moim boskim spojrzeniem, które 
widzi najskrytsze sekrety twojej istoty. 
Chcę, abyście odczuli gratulacje, które Mój Duch składa waszym za to, że pracowaliście i trudziliście 
się według Mojego Prawa, Mojej Boskiej Misji, a za wasz wysiłek, za ból, który cierpieliście, aby Mnie 
naśladować w stawianiu czoła próbom i ich pokonywaniu, powierzam wam klejnot o nieocenionej 
wartości: Moja mądrość. 
54 Jako Duch Święty wlewam w ciebie Moje promieniowanie, lecz codziennie podejmuj inny wysiłek, 
aby twój duch osiągnął wielkie wzniesienie, a twoje serce większe uduchowienie. Albowiem wolą 
Moją jest, abyś ty, Izraelu, był jak czyste zwierciadło dla twoich bliźnich, świadcząc o Mnie swoimi 
uczynkami. Okaż duszy owoc zbawienia, przekaż orędzie Mojego pokoju wśród ludzi. 
55 Zjednoczyłem i zgromadziłem was w tym czasie, aby dać wam "szatę" apostoła, żołnierza, aby 
przyozdobić waszą duszę moją łaską i moim światłem. Przez Ciebie moje dzieło nie będzie rozerwane, 
ani wyszydzone, ani wyśmiane. Zostawiam wam tę odpowiedzialność, aby rzesze ludzi mogły wznieść 
się do życia łaski dzięki waszemu przykładowi, aby ludzkość usłyszała Moje wezwanie i przyszła do 
Mnie, bo Ja na nich czekam. 
56 Mój miecz świetlny walczy obecnie i pokonuje ciemność. Przygotowuję drogi, byście mogli 
powstać ze szczerością i wypełnić moje Prawo w moim Boskim Dziele. Powierzyłem ci wiele z mojego 
miłosierdzia, aby twoje serce zostało wstrząśnięte w obliczu bólu i nędzy ludzkości. Sprawiłem, że 
widzicie cały ból, jaki w tym czasie cierpi świat, i utrapienie dusz, abyście czuwali i modlili się, abyście 
pracowali głosząc moją prawdę i pielęgnując cnoty w waszych sercach. 
57 Nie chcę, żebyście odczuwali Mnie z daleka, ponieważ powiedziałem wam, że dzięki waszemu 
uduchowieniu wszyscy będziecie Mnie odczuwać, będziecie postrzegać Mnie bezpośrednio. Wasz 
duch usłyszy Mój głos i duchowo zobaczycie Moją Obecność. Dlatego chcę widzieć twojego ducha 
zjednoczonego z Moim na zawsze, bo taka jest Moja Wola. 
58 Przygotuj się, Izraelu, abyś mógł służyć Mi posłuszeństwem i miłością. Albowiem Ja was 
namaściłem, abyście byli prawdziwymi uczniami. 
59 Obecnie buduję w was Świątynię Ducha Świętego i przygotowuję wasze przybycie do Nowego 
Jeruzalem. 
60 Z owocu mojej mądrości dawajcie waszym bliźnim, którzy się do was zwracają z dobrą wolą, 
dawajcie wszystkim, którzy o to proszą, dawajcie pierwszym i ostatnim. Odżywiajcie je moim 
pokojem, czuwajcie nad nimi i rozprowadzajcie je wśród ludzkości jako świadectwo mojej Obecności 
wśród was. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 343  
 
1 Ja objawiam się jako Miłosierdzie i Miłość wszystkim, którzy Mnie szukają. ludzie chodzą różnymi 
drogami, ale Eliasz niestrudzenie toruje drogę i jako świecąca latarnia morska pokazuje port 
zbawienia w tym czasie. 
2 Wy, ludu Izraela, będziecie nieść Moje Słowo po całym świecie, będziecie wyruszać bez lęku przed 
falami wzburzonego morza, nie zważając na niezgodę, która wzburza ludzkość. Będziecie się bronić 
bronią miłości, którą powierzyłem waszemu duchowi, i Moim Prawem usuniecie opatrunek 
ciemności. W ten sposób ludzkość rozpozna Mnie i również stanie się częścią Mojego umiłowanego 
ludu. 
3 Nie chwalcie się przed waszymi bliźnimi, bądźcie pokorni i pokazujcie im dobre przykłady. 
4 Przez cały czas ludzkość nie doceniała mojego miłosierdzia, źle oceniała Tego, który stworzył 
wszystko, co istnieje we wszechświecie. Mistrz objawił wam przyczynę wszystkich rzeczy, abyście 
mogli być w harmonii ze stworzeniem, wypełniając moje Prawo, które nie sprawi wam bólu, lecz 
doprowadzi waszą duszę do wiecznego pokoju. 
Ludzie tworzyli różne prawa i pokazywali różne drogi swoim sąsiadom. Ale na nich doświadczyli tylko 
bólu i zamieszania, a wielkie rzesze wpadły w otchłań. 
5 Wyznaczam granicę niegodziwości rodzaju ludzkiego ─ tych, którzy dzielą narody. Zjednoczą się i 
przestaną zabijać niewinnych ludzi. Oto wdowy, dzieci, które idą swoją drogą bezbronne i osierocone. 
Ten lament przychodzi do Mnie, o ludu umiłowany! 
6 Ludzie w swoim zaślepieniu bluźnią Mojemu Boskiemu Imieniu, gdy dopada ich ból. Czy moje 
dobrodziejstwa, które im dałem z mego doskonałego miłosierdzia, są przyczyną ich cierpień? Nie, 
moje dzieci. Przyczyna leży w ich własnym grzechu. 
7 Cały ich ból jest owocem, który uzyskali przez swoje nieposłuszeństwo. Wy jednak poprowadzicie 
narody do miłości, do harmonii, do pokoju, który im oferuję w tym czasie. 
8 Zapowiedziałem wam, że fałszywi Chrystusowie pojawią się wśród ludzi, a także wśród was wielu 
będzie zwiedzionych i dadzą dostęp do pokusy, myląc ludzkość. Lecz każda dusza będzie musiała 
stawić się przed sądem Moim, a wtedy zapytam ją, co uczyniła z Moim rozkazem, z Moją instrukcją. 
Zapytam też dusze, na czym polega miłość i miłosierdzie, które przyniosły światu. Moje światło 
rozproszy ciemności, aby zbawić ludzkość od jej grzechu i usunąć ciemną opaskę z jej oczu. W ten 
sposób moja miłość pomoże wam odrzucić pokusy, aby wszyscy mogli zobaczyć drogę światła, którą 
wam wyznaczyłem. 
9 Zbliża się bitwa, o umiłowany Izraelu! Ale w tym zamieszaniu światopoglądowym, które pojawi się 
wśród ludzkości, będziecie jak tęcza pokoju, dając przykład uduchowienia i miłości, zrywając 
łańcuchy, które wiążą ludzi materializmem. Będziecie mówić pokornymi słowami i ukazywać prawo w 
waszym duchu. W ten sposób świat cię rozpozna. 
10 Gdy będziecie przygotowani, wyruszycie i swoim przykładem będziecie wysoko trzymać duchowy 
trynitarno-maryjny sztandar, niosąc wiarę, nadzieję i miłosierdzie, przemierzając morza, przestworza, 
pustynie i doliny, aby uśmierzyć ból ludzkości i przynieść mój pokój tym, którzy wypili kielich 
cierpienia. 
11 Dałem wam światło, pouczenie i moje polecenia w Trzecim Testamencie, który wraz z Pierwszym i 
Drugim tworzy jedną naukę o miłości i miłosierdziu, aby ludzie mogli się wzajemnie miłować, aby nie 
tworzyli już dla siebie złotego cielca, ani nie żywili fanatyzmu i bałwochwalstwa, czyli tego, co ich 
oddaliło od prawdziwej drogi. 
12 Ja zbawiam dusze, aby już nie żywiły się tym, co zbyteczne i złem, w które pokusa kazała im 
wierzyć. To jest twój bój, Izraelu! Miłość moja objawi się na wszystkich drogach ziemi i nikt nie będzie 
mógł wyrwać z ciebie miłosierdzia, które złożyłem w twojej duszy. Ja jestem waszym Ojcem, który 
zstępuje, aby nauczyć was mówić z miłością, który zachęca was swoim pokojem, który odciska swoje 
słowo niezatartymi literami w najbardziej ukrytych waszych sercach. 
13 Przychodzę pełen łagodności, abyście mogli brać ze mnie przykład. Mówię przez różnych nosicieli 
głosu w wypełnieniu tego, co powiedzieli prorocy, a wy odczuwacie pokój i pocieszenie, gdy jesteście 



ze mną. Powróciłem w tej Trzeciej Erze z wielkimi duchowymi skarbami do powierzenia waszemu 
duchowi. 
14 Jako Mistrz daję ci kolejną stronę księgi Moich nauk. W Moim słowie daję wam pocieszenie i życie 
w łasce, abyście mogli iść dalej drogą, która doprowadzi was duchowo do Mnie, gdzie znajdziecie 
prawdziwe szczęście. 
15 Mała jest liczba tych, którzy przygotowali się, aby czuć mój pokój i usłyszeć mój głos w głębi ich 
istoty, aby stać się posłańcami tego pokoju. 
16 Wy jesteście Moim ludem, który został naznaczony krwią Baranka już w pierwszej erze - tej, którą 
wyzwoliłem z niewoli faraona. 
17 Z biegiem czasu wasza dusza rozwijała się poprzez różne ziemskie ciała. Tylko ja znam ból, przez 
który przeszliście. Ale przez doświadczenie, które zdobyliście, zbliżaliście się coraz bardziej do Ojca. 
18 Dzień dzisiejszy jest naznaczony zadośćuczynieniem, abyście jutro nie cierpieli w duchowej dolinie. 
Przyszedłem uwolnić waszą duszę ze wszystkich jej łańcuchów, aby mogła wznieść się do Mnie i 
dotrzeć do boskiego domu, gdzie czeka na was Ojciec. 
19 Wielka jest moja miłość do ciebie. Nie chcę więcej widzieć, jak cierpisz i płaczesz na swojej drodze. 
Chcę widzieć was szczęśliwych i radosnych, gdy praktykujecie moje Prawo w sposób, który dla was 
przygotowałem. Mój świat duchowy jest gotowy pomóc wam w wypełnieniu waszej trudnej misji. 
20 Słowo Moje jest Boskim pocieszeniem dla twojej duszy. Noś go zawsze w swoim sercu, abyś mógł 
być ze Mną. Wybaczcie waszym bliźnim, jeśli umniejszają Moje Dzieło, jeśli rozdzierają "szatę", którą 
was przyozdobiłem. Zostaw tę sprawę mnie. Tak jak twój Mistrz, dawaj dobry przykład, a zobaczysz, 
że twoi bliźni nie będą już dłużej zakłócać twojego spokoju i będą przychodzić do ciebie tylko po to, 
by zapytać, jak osiągnąłeś tak wielką wielkoduszność. 
21 Nie jest moją wolą, abyście się przyzwyczaili do bólu. Jeśli to was oczyściło, to dlatego, że tego 
potrzebowaliście. Teraz, gdy zdobyłeś doświadczenie, szukaj mojego pokoju i podążaj moją drogą. 
Pracujcie bez wytchnienia, aby moje słowo dotarło do ludzi. To są przygotowane pola, na których to 
ziarno zakwitnie i wyda owoc. Bo gdziekolwiek znajdą się trzy serca, które mają w sobie tę łaskę, 
którą obdarzyłem duszę w tej Trzeciej Erze, tam zstąpię, aby dać im Moje ciepło i Moją pieszczotę. To 
dusze, które należą do Mnie, wezwałem ─ to tych, którzy żywili fanatyzm i bałwochwalstwo, a 
których wybrałem spośród różnych wyznań i obrządków. 
22 Umiłowany ludu: w każdym czasie wzywałem twoją duszę, ale nie wiedziałeś, jak opanować swoją 
materialną naturę, aby wypełnić Moje Boskie polecenia. 
23 Nie wszyscy z was rozumieją, co każdy z siedmiu stopni drabiny Nieba oznacza dla wcielonych 
dusz. Oznaczają one ewolucję, którą każda dusza musi osiągnąć, ponieważ powinniście powrócić do 
Mnie tak czyści, jak wyszliście z Mojego Ducha. Lecz wy w swoich różnych wcieleniach splamiliście 
swoje dusze i nie przestrzegaliście Moich przykazań. Dlatego, ukochane dzieci, przyszliście ponownie 
na świat, aby zadośćuczynić. 
24 Słyszałem was na tych płaszczyznach duchowych, pełnych skruchy za to, że nie wypełniliście 
Mojego Prawa. Wy powiedzieliście do Mnie: "Ojcze, Ojcze, daj mi ciało ziemskie, abym przez nie 
wypełniał Twoje przykazania". I dałem wam tę możliwość, wysłałem was na ten świat, abyście w 
nowym ciele mogli wypełnić swoje zadanie. 
25 Czy tylko mała liczba reprezentujesz usłyszeć moje słowo w tym czasie? Naprawdę nie! Dusze 
bezcielesne również otrzymują to przesłanie. 
26 W każdym czasie objawiałem wam Siebie, tak jak było Moją wolą, abyście poznali jedno prawo, 
jedno przykazanie jednego Boga, który zbawił was swoją Boską Miłością. 
27 Moje prawo jest miłością i miłosierdziem. Już w Pierwszej Erze zostało wam to dane przez 
Mojżesza, abyście byli rządzeni przez to samo. 
W Drugiej Erze mówiłem do Moich uczniów o Moim drugim objawieniu, a oni pytali Mnie: "Jakie 
znaki będą świadczyć o Twoim przyjściu w owych czasach?" Lecz powiedziałem im, że ludzie odrzucą 
siebie nawzajem, że będą wielkie mordercze wojny, że będą walczyć między sobą, że zło będzie się 
szerzyć. Dzisiaj mówię wam: Dzieci są zainfekowane złem w młodym wieku, nie ma pokoju w 
domach, ani w narodach. Rodzice nie dają swoim dzieciom dobrego przykładu szacunku i moralności. 
Jak bardzo cierpi na tym wszystkim mój duch! 



28 Moje słowo było z wami, że możesz pokazać światło do swoich bliskich, że nie może zostawić ich w 
ciemności. Dałem wam światło, abyście mogli usunąć ślepotę i niewiedzę. 
29 Przyszedłem, aby dać wielkość twojej duszy, wielkość opartą na wypełnianiu mojego Prawa, które 
jest moją miłością. Lecz musicie udowodnić, że jesteście godni tej wielkości, wypełniając swoją misję 
naśladowania waszego Mistrza. 
30 Dałem się poznać przez głosicieli, bo nie chcę, abyście byli głodni i spragnieni, bo Moje Słowo jest 
Chlebem życia wiecznego. To jest światło i to jest pouczenie, które wam dałem, abyście byli dobrymi 
uczniami, którzy naśladują tych z Drugiej Ery. 
31 Tłumy słuchaczy są w błędzie i biorą głosiciela jak gdyby był moją Boskością. Nie, ukochane dzieci. 
Jestem w znaczeniu tego słowa, w świetle, które wysyłam wam z doskonałości. 
32 Jestem Miłością Ojca i czekam na ciebie cierpliwie na szczycie góry, aby ci stamtąd pokazać 
drabinę, po której twój duch zdołał się wspiąć. Lecz ci z was, którzy byli zbyt słabi, będą poszukiwani 
przez przedstawicieli różnych sekt i wspólnot religijnych. 
33 Nie wszyscy z was staną się Moimi prawdziwymi sługami, nie wszyscy będą silni. Gdy nadejdzie ta 
próba, wielu z was zaprze się Mnie, jak umiłowany uczeń, który się Mnie zaparł, choć należał do 
Mistrza. 
34 Czas, w którym jeszcze ogłaszam się wam przez głosicieli, jest krótki. Ale przed moim odejściem 
napełnię was siłą i mocą, aby nie ogarnęła was ciemność i abyście nie wpadli w otchłań. Z Wyższych 
Rubieży przyślę wam Moją zachętę i wielkie zastępy Mojego duchowego świata by wam pomagały. 
Będziecie się bronić bronią miłości. 
35 Dałem wam tę broń, z której iskry światła dotrą do wielkich rzesz. W każdym czasie broniłem cię i 
nie oddzieliłem się od ciebie. Ale teraz, w tym czasie, nie będziecie już słyszeć Mnie przez nosiciela 
głosu, aby potem otrzymywać Moje objawienie z ducha na ducha. 
36 Moje prawo nie zostało podyktowane przez człowieka, ono wyszło ode mnie. Ale świat, z Moich 
nauk, stworzył różne religie, wyznania i obrzędy według swego zrozumienia, aby potem powiedzieć 
ludzkości: "To jest prawdziwa droga." Lecz ja nie stworzyłem religii, lecz przez cały czas ukazywałem 
wam Prawo. 
37 Aby uczynić ją dla was niezapomnianą, dałem za was Moje Ciało i Moją Krew, a ta ofiara Boskiej 
Miłości powie wam na wieki: "Miłujcie się wzajemnie". 
38 Prawdziwy lud Izraela jest nim dzięki Duchowi Świętemu, a im dałem obficie Moje słowo, aby nie 
zbłądzili i bronili Mojego dzieła mieczem światła i miłości. 
39 Nie zwracałem się do waszego ciała, bo ono po spełnieniu swego zadania zapadnie się w ziemię. 
Dlatego mówię do was: Dołóżcie starań, aby zachować szatę duszy i ozdobić ją dobrymi uczynkami 
dla waszych bliźnich. 
40 Kocham cię miłością boską. Powtarzam wam: Przebaczajcie swoim bliźnim, tak jak ja przebaczam 
wam wasze winy. Nie zdradzam cię, ani nie potępiam. Pieszczę cię w głębi twego serca i duszy. Jeśli 
pozostawicie Mnie sprawę tych, którzy was obrażają, to w słusznym czasie zważę uczynki każdego z 
nich na wadze Mojej doskonałej sprawiedliwości. 
41 Okazujcie tylko łagodność i uśmiech na waszych twarzach, aby za waszym przykładem ci, którzy 
noszą w sobie ciemności tego świata, mogli się pokłonić, abyście to wy pokazali im łódź ratunkową i 
uratowali te dusze, które należą do Mnie. 
42 Nie obawiaj się szyderstwa ludzkości; daj jej Moją naukę i powiedz jej, że Moje Królestwo nie jest z 
tego świata. Bóg, który stworzył ten świat, nie słyszy ich, nie mówi do nich, ani nie widzą Go w 
sposób, w jaki wierzą wspólnoty religijne. Jednak ja wszystko słyszę, wszystko widzę i wszystko wiem. 
Wiem, o co prosi mnie każde serce w sposób alegoryczny. Dziś mówię wam, jak powiedziałem w 
Drugiej Erze: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem". 
43 Zwróć się do chorego i zostaw w nim swoją miłość i swoje miłosierdzie, a ty wznoś się do mnie z 
ducha na ducha. Weź za wzór moje przykłady z Drugiej Ery. Spuściłem wrażliwość do waszego serca, 
dałem wam światło i dar uzdrawiania. Podnieś swoją duszę, a ja przez twoje pośrednictwo dam 
balsam uzdrawiający chorym. 
44 Nie mam ochoty na kościoły z kamienia, szukam kościoła w twojej duszy i sercu, aby w nim 
zamieszkać, gdy jest duchowość w tobie. 



45 Po 1950 roku zgromadzicie się w Moich domach modlitwy i przygotujecie się, aby uduchowienie 
było w was. Nie będziecie już słyszeć Mojego słowa poprzez ludzki umysł, ale będziecie mogli 
rozmawiać ze Mną z ducha na ducha, a wasze pieśni będą wzniesieniem waszej duszy. 
46 Próby będą ciężkie, a nie wszyscy okażą się wytrwali. Wielu z was wpadnie w otchłań i straci 
światło, które dałem wam, abyście przeniknęli ciemność. Ale ci z was, którzy wytrwają i pozostaną 
niezłomni, okażą się godni Mojego Nieba. Daję wam nauki, ale to od was zależy, czy będziecie je 
studiować i pojmować. 
47 Izrael: Sześćdziesiąt sześć lat minęło, podczas których okazywałem ci miłosierdzie po miłosierdziu. 
Udzieliłem ci Moich dobrodziejstw, abyś poznał Mnie jako miłość i abyś mógł wypełnić Moje prawo. 
48 Przemówiłem do waszej duszy i przygotowałem ją, aby Moje Boskie "Słowo" objawiło się poprzez 
ludzki umysł, abyście, gdy nadejdzie ostatni moment tego objawienia, nie mówili Mi: "Nic nie 
zrozumieliśmy z Twojej nauki, jesteśmy jeszcze dziećmi-uczniami, które nie zrozumiały 
odpowiedzialności misji, jaką nam powierzyłeś". Dlatego, umiłowani ludzie, nigdy was nie opuściłem i 
niestrudzenie dawałem wam Moje Słowo, i do tej chwili Mój Uniwersalny Promień nadal zstępuje do 
was. 
49 Ja jestem doskonałością, Ja jestem życiem, Ja jestem miłością i nie jest wolą waszego Mistrza, 
abyście błądzili po drodze ─ abyście po tym, jak wyrwałem was z brudów grzechu, znowu błądzili po 
dawnych drogach, tracąc Moją łaskę i wracając do ciemności, aby mieszać się z głupotą i 
materializmem ludzkości. Nie, umiłowany Izraelu, powołałem was, spirytualistów, trynitarno-
maryjnych, abyście mogli udowodnić ludziom nieskończoną łaskę, jaką otrzymaliście ode Mnie. 
50 Prorokowałem wam wiele rzeczy i mówiłem do was: Przygotuj się, Izraelu, bo przyjdą czasy, gdy 
fałszywi Chrystusowie będą wśród was. Będziesz strapiony, a twoje uszy zostaną osiągnięte przez 
elokwentnego słowa mężczyzn, a następnie, jeśli jesteś nieprzygotowany, wpadniesz w sieci pokusy. 
Sami uczynicie siebie wydziedziczonymi i wstrzymacie Moje dary łaski. Chleb, który wam dałem, 
zostanie wyrzucony, a wy poczujecie się naprawdę głodni, potrzebujący i obdarci, choć nie jest to 
Moją Boską Wolą. 
51 Wiedz więc, Izraelu, że Ja wam wyznaczyłem prawdziwą drogę słowem Moim, że dałem wam 
Prawo Moje, abyście pełnili wolę Moją, abyście byli uczniami, którzy dają dobry przykład i wiernie 
wypełniają swoje posłannictwo. 
52 Nie żądam od ciebie niczego niemożliwego. Wszystko, czego od ciebie oczekuję, jest możliwe. 
Krzyż, który wam dałem, nie będzie obciążał waszych ramion, a jeśli czasami czujecie, że jest ciężki, to 
dlatego, że nie zrozumieliście swojego Mistrza i nie potrafiliście wyzwolić się z waszego materializmu. 
53 W Pierwszej Erze Mojżesz stanął na czele Izraela, by przez czterdzieści lat prowadzić go przez 
pustynię do ziemi Kanaan. Ale z nieposłuszeństwa, niewiary i materializmu, niektórzy bluźnili, inni 
stali się apostatami, a jeszcze inni zbuntowali się. Jednak Mojżesz przemówił do nich w tej sytuacji z 
mądrością i cierpliwością, aby nie naruszyli woli Najwyższego, lecz byli pokorni i posłuszni Ojcu, który 
nie patrząc na ich nieposłuszeństwo, sprawił, że manna spadła z nieba, a woda wytrysnęła ze skały. 
54 Daję wam, umiłowani, te przykłady do wiadomości, abyście chodzili właściwą drogą, a nie szukali 
ścieżek, bo wtedy sprawilibyście sobie ból. Umieściłem was na prawdziwej drodze, abyście walczyli i 
pracowali, czyniąc się godnymi Mojego miłosierdzia i Mojego nieskończonego współczucia, abyście 
na końcu waszej wędrówki znaleźli Ziemię Obiecaną. 
55 Nadejdzie czas, gdy będziecie prosić Mnie, aby Moje Boskie Słowo nadal przejawiało się poprzez 
umysły głosicieli i padniecie na kolana przed symbolami, które wam dałem, aby prosić Boskość, by 
zstąpiła w promieniu, by mówić do was o Prawie i udzielić wam miłości, byście mogli kontynuować 
drogę. Lecz gdy to się stanie, będziecie pamiętać, że tak jak w Drugiej Erze, po tym jak czas odejścia 
Jezusa został ustalony, nie będziecie już słyszeć Mojego głosu w tej formie i od tego momentu 
rozpoznacie, że Moja obecność była z wami i że poprzez waszą niewolę zmysłową przyzwyczailiście 
się do Mojego słowa. 
56 Wasze przebudzenie, Izraelu, będzie spóźnione, bardzo spóźnione, i to będzie powodem, dla 
którego serce mojego najukochańszego Ojca bardzo cierpi. 
57 Umiłowani, pragnę rozkoszować się waszą duszą ─ pragnę, abyście, gdy przyjedziecie do Mnie, 
powiedzieli: "Umiłowane dzieci, odbierzcie nagrodę". Moja miłość wkłada na wasze skronie wieniec 



laurowy i otwiera wam bramy Mojego nieba, abyście w Mojej miłości mogli cieszyć się błogością, 
która jest w Ojcu." 
58 Ludzka wola wychodzi naprzeciw i twierdzi, że Moje Boskie Słowo nie przestanie się objawiać 
poprzez ludzki zmysł rozumu, że nawet po 1950 roku Mój Uniwersalny Promień będzie jeszcze przez 
jakiś czas zstępował i przejawiał się poprzez nosicieli głosu. Dusze wcielone w te ciała popełniły wielki 
błąd i poważną winę, bo zapomniały, że Ja jestem Doskonałością, zapomniały, że Ja jestem 
nieubłaganym Prawem, zapomniały, że Moje słowo jest słowem Króla i nie zostanie cofnięte. 
Powiedziałem wam bowiem, że prędzej gwiazda królewska przestanie świecić, niż moje słowo nie 
spełni się we wszechświecie. 
59 Lecz wskazałem wam czas końca Mojego objawiania się poprzez ludzki intelekt i tak się stanie. Ale 
powiedziałem wam również, że was nie opuszczę, że będę widział wasze przygotowanie i słyszał 
modlitwę uczniów, tych, którym muszę udzielić ostatnich wskazówek w ostatniej chwili, aby mieli 
kierunek i wiedzieli, jak wykorzystać życie, które im dałem na tym świecie do ostatniej chwili, aby 
przygotować nowe pokolenia do opuszczenia tej ziemi przygotowanej przez miłość, zrozumienie i 
miłosierdzie. Wytyczę ścieżki, po których będzie kroczył mój ukochany lud. 
Zaprawdę powiadam wam, że po 1950 roku nie będziecie już mieli tego objawienia, a jeśli człowiek 
postanowi nie słuchać Mojej Woli i ukształtować Dzieło według swoich pragnień, dając je światu, 
będzie musiał odpowiedzieć za to przede Mną. Przygotowałem was i powiedziałem wam, umiłowany 
ludu: Moja wola będzie spełniona, moje słowo będzie spełnione w każdym czasie, i mówię wam: 
Nadejdzie czas, kiedy nie usłyszycie go już w tej formie. Dlatego gromadzić moje słowo w waszych 
sercach i zachować znaczenie tych ogłoszeń. Jutro bowiem będziecie prosić Ojca na próżno, ponieważ 
Mój Uniwersalny Promień nie będzie już zstępował, aby objawić Mnie poprzez ludzki zmysł 
rozumienia. 
60 Przygotujcie się, bądźcie posłuszni, pracujcie i oddajcie waszym bliźnim to, co wam dałem. Mówcie 
i głoście Dobrą Nowinę, aby wszyscy się przebudzili. Lecz ci, którzy chcą stworzyć materialistyczne 
dzieło i dodać je do Mojego Prawa, twierdząc, że Mistrz będzie nadal dawał o sobie znać poprzez 
nosicieli głosu, jeśli będą do tego dążyć, jeśli ich pragnienie będzie wielkie, usłyszą tylko fałszywe 
manifestacje. 
61 Dziś, ponieważ światło mojego Ducha Świętego jest z wami, ludu Izraela, walczcie i pracujcie jak 
wasz Mistrz. 
62 Wielka jest moja mądrość, ale twoim zadaniem jest studiować i interpretować moje słowo. 
Zacznijcie walczyć i pracować, bo spotkacie na swojej drodze tego, który pragnie mojego światła, 
mojego pouczenia. Spotkacie zwyrodnialców, pokornych, a także wywyższonych, a do wszystkich z 
nich musicie przemówić i pokazać im moje dzieło. Podejdźcie do drzwi ich serc i zapukajcie raz, drugi i 
trzeci. Ale jeśli pozostaną zamknięte, to przejdź dalej. Jeśli nie tylko nie słuchają cię, ale także 
wyśmiewają cię, bądź cierpliwy i idź do tłumów, które potrzebują zachęty, pocieszenia, balsamu dla 
ich dusz. Podejdźcie do nich i "namaśćcie" ich moim słowem. 
63 Odsuńcie się od wszystkiego, co mąci wasz umysł, i oddajcie się modlitwie, aby wasza dusza mogła 
obcować z waszym Bogiem i Panem, i bądźcie przykładem dla waszych ślepych bliźnich, pokazując im 
uduchowienie. Wasze umysły będą oświecone tak, że można wiedzieć, jak pouczać tłumy z mojej 
prawdy. 
Są serca, które czują pocieszenie na twoje słowa; w ten sposób obudzisz całą ludzkość. Wtedy nie 
będzie więcej samolubstwa, ani złej woli, ani goryczy, ani niezgody, a gdy będą ze Mną, powiem im: 
Błogosławieni jesteście, którzy przychodzicie do Mistrza, aby wziąć atom Mojego światła dla rozwoju 
waszej duszy. 
64 Lud jest głodny mojego słowa. To potrzebujący, którzy pukają do moich drzwi, których zostawiłem 
waszej opiece, abyście mogli przyjąć nowe pokolenia. 
65 Medytujcie codziennie i komunikujcie się ze mną z ducha na ducha. Drogi zostały przygotowane 
przez Eliasza, on was oświecił jak latarnia morska. Był on nie tylko zwiastunem Mojego objawienia się 
w Trzeciej Erze, ale jego misja zakończy się dopiero w wieczności. 
66 Po 1950 r. spośród tych tłumów, które mnie usłyszały, jedni będą trwać przy mnie, a inni odejdą w 
swoją stronę. Tak będzie z Moimi wybranymi: Niektórzy odejdą w pośpiechu, aby zjednoczyć się z 
tymi, którzy awansują przez ich uduchowienie, a inni znów pozostaną w swoim materializmie. 



67 Moi prawdziwi uczniowie wyruszą przygotowani i będą wiernie wypełniać moje polecenia. Będą 
jak mój syn Loth, który wiedział, jak zachować czystość w Sodomie i Gomorze, kiedy otrzymał mój 
rozkaz opuszczenia tych ziem, które miały być oczyszczone. Moi uczniowie również przetrwają każdą 
próbę. 
68 Miejcie zawsze wyryty w duszy przykład Abrahama: gdy prosiłem go, aby złożył w ofierze swego 
syna, zaufał Mi i okazał Mi swoją wielką wiarę i posłuszeństwo. Lecz gdy przystąpił do złożenia w 
ofierze swego ukochanego syna, posłałem mu Mojego anioła, aby powstrzymał jego rękę. Następnie, 
przez wzgląd na jego wiarę i posłuszeństwo, dałem mu wielką obietnicę, że ludzkość otrzyma dobro 
dzięki jego pośrednictwu. Nie żądam od was jednak śmierci ofiarnej, przypominam wam tylko 
Abrahama, abyście wzięli go za przykład w wierze i posłuszeństwie, a obiecuję wam, że osiągniecie 
życie wieczne. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 344  
 
1 Słuchacie Słowa, które codziennie przedkładam wam jako otwartą księgę. Objawiłem wam jego 
treść, przyniosłem wam szczerość i światło. Dałem wam istotę mojego Słowa i mojej miłości, aby was 
przemienić. 
2 Błogosławieni jesteście, którzy powstaliście na łonie Mojego Dzieła. To na was skierowałem Mój 
duchowy wzrok, abyście jutro byli tymi, którzy będą świadczyć o Mnie wobec ludzkości. 
3 Wielu przyjdzie z różnych narodów, aby otrzymać część Słowa, które wam przyniosłem. To właśnie 
potrzebującym i rozbitkom pokażę tę łódź ratunkową. 
Weź pod uwagę, że użyłem grzeszników, aby odkupić innych grzeszników. Dziś są oni skałami, z 
których tryskają wody krystaliczne, są owcami, które są w Mojej owczarni, są plemionami Mojego 
Narodu Wybranego. Używam ich i poświęcam je mojej służbie. Są to spirytualiści trynitarno-maryjni, 
którzy jednoczą się w jednej modlitwie, aby uwielbiać Ojca i ofiarować Mu kwiaty swego serca. 
Umieściłem w nich Moje miłosierdzie i Moje światło, aby ich dusze stały się doskonałe. Są oni 
wybrani, aby otrzymywać i przekazywać ludzkości poprzez swoje pośrednictwo. Oni są Moimi 
żołnierzami, Moimi robotnikami, Moimi uczniami tej Trzeciej Ery. Pod ich opiekę oddałem źródło 
krystalicznie czystej wody i drzewo czystego owocu. To oni mają dość wiary, by jeszcze raz przejść 
przez pustynię. To właśnie oni, podobnie jak Eliasz, wyruszą, aby przywołać wielkie rzesze. 
4 Naród wybrany Izraela: otrzymałeś od Mistrza polecenie, abyś świadczył o Mnie wobec swoich 
bliźnich. Wy jesteście tym silnym Izraelem, który będzie uznany przez ludzkość, bo na was wylałem 
Moją łaskę i światło Ducha Świętego. 
5 Nie pozwól, Izraelu, aby ten czas poszedł na marne. Konieczne jest, abyście w przyszłości mieli Moją 
naukę w obfitości, abyście nie byli słabi i potrzebujący. Powiedziałem wam, że po moim odejściu nie 
odłączę się od was. Nie ufajcie jednak zbytnio sobie i nie pozwólcie, aby moje słowo, które wam 
obecnie powierzam poprzez ludzki intelekt, przeszło bez echa. Chcę, żebyście już teraz przygotowali 
się, żebyście, gdy poślę was do ludzkości, intuicyjnie odebrali Moje przesłanie i duchowo odczuli Moją 
obecność. 
6 Każdy, kto wie, jak się przygotować, będzie moim pośrednikiem słów. Gdy ten rok 1950 się skończy, 
oczy wasze ujrzą wiele cudów, bo potrzeba ludzkości jest wielka. 
Przygotuj się, Izraelu, do walki, ale w pełnej znajomości tej Boskiej Sprawy. Będziecie bowiem musieli 
oczyścić błędy świata i usunąć opętanie i zamęt w umysłach tych głosicieli, którzy nadal będą 
twierdzić, że nadal przejawiam się przez ich pośrednictwo. Ale nie będą wtedy Moim światłem w 
umysłach, ani nie dadzą słów pociechy i mądrości, tak jak Ja daję je wam. 
7 Jesteście ograniczeni i nie możecie przeniknąć planów i myśli waszych bliźnich. Ale Ojciec, ze swoim 
przenikliwym spojrzeniem, widzi wszystko, co wydarzy się jutro. 
8 Chcę, abyście byli moimi prawdziwymi uczniami, abyście potrafili wskazać prawdziwą drogę, 
abyście byli moimi posłańcami, aby przedstawić ludzkości moje dzieło. Ze światłem, które nosicie w 
sobie, rozproszcie ciemność i pokażcie, że jesteście dziećmi światłości. 
9 Nie traćcie ducha w obliczu prób, które pojawią się na waszej drodze, i nie bądźcie nieśmiali wobec 
tych, którzy się do was zbliżają, bo to właśnie potrzebujący duchowo znajdą się bez dobrych 
uczynków przed Moją Boskością. Powinniście być tymi pokornymi, którzy są gotowi ukoić ból i 
przygotować serce waszych bliźnich, nie chwaląc się miłosierdziem, które wam okazałem, sprawiając, 
że z waszych ust wychodzą słowa miłości i światła. 
10 Nie będę widział kłamstwo w was, Izraelu, na jeden dzień będzie to odkryte, a następnie świat 
powie: "Czy to są uczniowie Mistrza? Jeśli oni są fałszywymi uczniami, to fałszywy był również Mistrz, 
który zamieszkał wśród nich, aby przekazywać im kłamstwa." 
11 Musicie świadczyć o Mojej prawdzie przez dobre uczynki, przez waszą odnowę i uduchowienie. 
Nie chcę, aby jutro ludzkość powiedziała do Mnie: "Dlaczego Twoi wybrani, choć otrzymali Słowo 
Boże, nie okazują nam miłosierdzia ─ nam, którzy prosiliśmy ich o pociechę w naszych cierpieniach i o 
balsam, który leczy nasze choroby?". Wszystko to przystoi wam czynić, aby karmić wiarę w tych 
sercach i aby świat mógł was poznać. 



12 Twoim zadaniem jest sprawić, aby wędrowcy poczuli chłód drzewa i zregenerowali siły po 
szaleńczym marszu. Ja jednak przemówię do nich duchowo, sprawię, że poczują skruchę i wyznają 
swoje przewinienia przed Moim Boskim Duchem. Wtedy zrozumieją, że przyjmuję ich z otwartymi 
ramionami i że ich nie odrzucam, choć są jeszcze wielkimi grzesznikami. Duchowo usłyszą Mój głos 
mówiący do nich: "Umiłowane dzieci, zniosłem dla was wielki smutek, ale teraz jest odpowiedni czas, 
abyście się odnowili i pozwolili waszej duszy stać się wolną." Sprawię, że będą żałować za wszystkie 
swoje przewinienia i zawstydzą się swoich złych uczynków. 
13 Dlatego uczę cię dzień po dniu, Izraelu, tak że moje prawo może pozostać zapisane w twoim sercu. 
Przemówię do was przez sumienie i pokażę wam, jakie jest przykazanie mojego prawa, którego nie 
przestrzegaliście, i w ten sposób, krok po kroku, staniecie się odnowionym ludem, napełnionym moją 
mądrością. 
14 Sami doświadczycie waszej przemiany, zobaczycie kim byliście wcześniej i czym jesteście obecnie, 
a wtedy nawet najbardziej zatwardziałe serca przyjmą wasze słowa. Będziecie ich doradcami i z 
czystością w waszych sercach będziecie czynić im dobro i wskazywać im prawdziwą drogę. 
15 Jakich wskazówek ludzkość może oczekiwać od ślepych przewodników? Tylko od was otrzymają 
to, wy, którzy jesteście dziećmi światłości, ponieważ Ja objawię się przez wasze pośrednictwo. 
16 Nadejdzie czas, gdy wielkie próby wśród ludzkości będą w przygotowaniu. Wy jednak, którzy 
jesteście pod moją opieką, będziecie jak ptaki, które nie pracują, a jednak są karmione. Wtedy 
ludzkość będzie zdumiona, że pośród tak wielkiego nieszczęścia i nędzy zachowacie odwagę do życia i 
że ciemne siły nie zawładną wami, ponieważ byliście mi posłuszni. 
17 Wy jesteście tymi, którzy zostali wyznaczeni, aby uśmierzyć ból ludzi, aby nauczyć bluźnierców 
modlić się, którzy pozostali przez długi czas bez podnoszenia ich dusze w modlitwie. 
18 Lecz w tym celu powinniście codziennie bardziej uduchawiać siebie i uwolnić się od materializacji. 
Bo nie chcę, żebyście byli spirytystami, nie. Fanatyzm jest obrzydliwy w Moich oczach i to właśnie 
chcę wśród was wyeliminować. Sumienie podpowie ci, jak żyć w harmonii ze wszystkim. 
19 Czas, w którym usłyszysz to słowo, jest krótki. Dlatego moją wolą jest, abyście zgłębili moje nauki, 
abyście mogli je zrozumieć i być przygotowani. 
20 Uczcie się od Boskiego Mistrza, który daje wam instrukcje, które zostaną zachowane na piśmie i 
którymi będziecie się cieszyć jutro. Bo czas jest już krótki, w którym usłyszycie swojego Mistrza 
poprzez ludzki umysł. 
21 Miłosierdzie Ojca wchodzi w wasze dusze, zachęca je i mówi do nich: Uczcie się z Mojej nauki, bo 
jesteście jeszcze słabymi dziećmi, które nie czują Mojej siły. W każdej chwili przemawiam do was 
również poprzez wasze sumienie, abyście uświadomili sobie swoją misję. 
22. W prawej ręce mojej trzymam zakon, a w lewej wagę. Odejdę od was w tym objawieniu się wśród 
was. Ale nie martw się, bo będę cię duchowo karmić Moim słowem, a nie będziesz czuć się 
osierocony. Będziecie mnie nosić w sobie, bo nie będę się już ogłaszał poprzez ludzki intelekt. Lecz Ja 
przygotowałem waszą duszę do obcowania z Moim Boskim Duchem i będziecie otrzymywać Moje 
wskazówki zawsze wtedy, gdy taka będzie Moja Wola. 
23 Po moim odejściu rozpocznie się wasza walka. 
24 Powierzam wam moje Prawo, abyście je studiowali i nie łamali. Nabierzcie zasług wobec waszego 
Pana, bo teraz jest czas, aby z prawdziwym oddaniem w duszy powiedzieć do Mnie: "Panie, spełnij w 
nas swoją wolę". 
25 Z wielką miłością i cierpliwością odsunąłem was od brudów, od różnych światopoglądów, od 
bałwochwalstwa. Bo kłanialiście się przed obrazami, przed złotym cielcem. Jak wiele niewiedzy było 
w każdym czasie! Jednak zawsze objawiałem się wam jako Światło, jako Miłosierdzie i Miłość, abyście 
nie szli swoją drogą po omacku. 
26 W obecnym czasie wybawiłem was ponownie z różnych dróg, którymi podążała wasza dusza i na 
których doświadczaliście bólu. Dałem wam różne wcielenia po to, żeby wasza dusza, gdy przyjdzie na 
tę planetę, mogła się rozwijać. Jednak w tym czasie zastałem cię pogrążonego w głębokim letargu. 
Nie znalazłem gotowego serca, aby przypomnieć wam o proroctwach Drugiej Ery. Ale Moją wolą 
było, aby dać się poznać przez umysł ludzki, aby nauczyć was na nowo miłości wzajemnej. 



27 Moja miłość i moje światło zstąpiły na wasze dusze jako rosa łaski, abyście jutro mogli pokazać 
światu moje Prawo. Jeśli wiecie, jak się przygotować, nie będzie ręki, która was napiętnuje i sprawi 
wam ból. 
28 Wyruszycie jak apostołowie Drugiej Ery. Wiedzieli, jak się przygotować i czekać na właściwy czas, 
aby wyruszyć i szerzyć Moją Naukę. Spośród różnych sekt i wspólnot religijnych wybiorę tych, którzy 
będą do mnie należeć. Oni mnie rozpoznają i będą wiedzieli, jak wypełnić swoją misję. 
29 Wyruszysz, aby zanieść Moje nauki ludzkości, aby dotarł do nich pokój Mojego Niebiańskiego 
Królestwa. Bo moje spojrzenie widzi ich ból, ich spustoszenie. 
30 To jest to, co wam ofiarowałem, umiłowany ludu, i zobaczycie, że Moja obietnica się spełni. Wasze 
dusze będą wspinać się krok po kroku, aż osiągną szczyt góry. 
31 Nie bójcie się gadania ludzi, ani ich wyroków; bójcie się wyroku Boga waszego. Pamiętajcie, że 
powiedziałem wam, że jestem nieubłagany jako Sędzia. Dlatego pragnijcie mnie zawsze jako Ojca, 
jako Boga, aby wam niczego nie brakowało w waszym życiu. 
32 Przychodzę, aby wiązać zło w snopy, aby je wrzucić w ogień. Każde bowiem złe nasienie zostanie 
odcięte moim Boskim sierpem, którym jest to Słowo, które przychodzi do was, aby dać wam życie w 
łasce. 
33 Jako Mistrz zawsze czekam na was, by was pouczyć, by poprowadzić was po ścieżce. 
Błogosławieni, którzy przychodzicie, aby słuchać Mojego słowa, bo później wyruszycie, aby nieść 
Dobrą Nowinę waszym bliźnim. Ten, kto Mnie zrozumiał i wprowadzi w czyn moją naukę, wypracuje 
błogosławieństwo dla swego ducha. 
34 Niektórzy z was mówią do Mnie: "Dlaczego nie odczuliśmy Ciebie, Panie?". Ale ja wam mówię: Czy 
nie czułeś mnie, kiedy robisz dobre uczynki, kiedy okazujesz miłosierdzie swoim bliźnim? Czy nie 
odczuwasz satysfakcji, gdy wypełniasz swoją misję? Bo ta satysfakcja, którą masz w tym czynieniu, 
jest taka, jakbyś mnie czuł. Kto bowiem czyni zło, oddala się ode Mnie, a wtedy z trudem odczuwa 
Moją obecność. 
Jestem w każdym dobrym uczynku, w miłosierdziu, które okazujesz nie tylko wtedy, gdy dzielisz się 
chlebem, ale także wtedy, gdy dajesz słowa miłości i pociechy, aby zachęcić dusze i pocieszyć serca w 
cierpieniach tego życia. Jak wielu potrzebuje odrobiny miłości, jak wiele opuszczonych kobiet prosi o 
słowa zachęty, a wy, moi wybrani, powinniście wyruszyć, aby nieść miłość, zachętę i umocnienie 
wszystkim potrzebującym. 
35 Świat ginie w swoim zwyrodnieniu, w swoim chaosie, w swoim szale ku złu. Tobie jednak 
powierzyłem tę łódź, abyś ratowała rozbitków, tych, którzy nie słyszeli Mojego słowa, ale których 
dusze odczuwają potrzebę jego przyjęcia. Dlatego chcę, abyście ich obudzili i dali świadectwo 
ludzkości o Mojej Obecności w tym czasie. 
36 Świadczcie, że w tych czasach dałem się poznać przez ludzki intelekt, a niedowiarkom powiedzcie, 
że skoro w Drugiej Erze stałem się człowiekiem, aby żyć z ludźmi, to dlaczego nie miałbym dzisiaj dać 
się poznać przez grzeszników, których przygotowałem moją łaską? 
37 Dlaczego dajesz więcej wiary dziełom ludzkim, a wątpisz w cuda i wielkość twego Boga i Pana? 
38 Przypomnij sobie Moje kroki na ziemi jako Jezus, przypomnij sobie, że we wczesnym dzieciństwie 
przemawiałem do doktorów Prawa. Nauczyłem cię modlić się i być pokornym. Urodziłem się w stajni i 
umarłem na krzyżu. A skoro dałem wam to pouczenie, dlaczego nie mielibyście słuchać Mojego słowa 
w tej Trzeciej Erze, kiedy świat jest u szczytu zepsucia, i czy nie miałbym wam pokazać, jak was 
uczyłem w Drugiej Erze? 
39 Ludzie mają w sobie nienawiść i złą wolę, i dążą do zbytku, a fanatyzm także był w ich sercach. 
40 Ludzie, pytacie Mnie: "Dlaczego, Panie, wzmogły się próby na naszej drodze, odkąd przygotowałeś 
nas swoją łaską?". A ja ci odpowiadam: W Drugiej Erze nauczyłem was cierpieć i być pokornymi. 
Pamiętaj, że przyprowadzili Mnie na szafot z krwi, wcisnęli Mi na skronie koronę cierniową, a do ręki 
trzcinę i szydzili ze Mnie. Ale pozostałem łagodny i pokorny. Wiedziałem, że Moja Krew musi być 
przelana jako symbol zbawienia ludzkości. Kiedy mnie poznałeś, że odrzucam te gorycze, te mdłości, 
te utrapienia? Nigdy. Cierpiałem z miłości do was wszystkich i przelałem Moją Krew, aby wskazać 
wam drogę do zbawienia. Wy jednak w obecnym czasie nie będziecie przelewać swojej krwi, tylko 
przygotujecie się z dobrą wolą do mówienia światu o Mojej prawdzie. 



41 Dałem wam miecz i nazwałem was moimi żołnierzami. Jesteście częścią Moich zastępów, które 
zachęcam Moim słowem i mówię wam: Walczcie i nie bójcie się świata, bo Ja jestem waszym Ojcem i 
będę was bronił, oświecę was, abyście nie stali się ofiarami ludzkości. 
42 Umiłowany lud: Szybko poznacie, że Moje Słowo was zbawi. Mieliście mnie za kochającego Ojca, 
abyście nie cierpieli i nie potykali się. 
43 Pełen cierpliwości nadal prowadzę was, abyście jutro byli przykładem dla waszych bliźnich. 
44 Oddalcie się od świata, aby dusza wasza dostąpiła miłosierdzia Mojego i nie utraciła pokoju i 
miłości Mojej, abyście nie napotkały cierni, które świat stworzył przez swoją niegodziwość. 
Wyciągnąłem cię z otchłani i prowadzę cię, aby twoja dusza zbliżała się do Mnie, krok po kroku. 
45 Moje światło nigdy nie odeszło od ludzi, zawsze jestem blisko ich serca. Bo jakże mógłbym 
zostawić Moje dzieci w połowie drogi? I pozostawić ich bez Mojego miłosierdzia w tym czasie, kiedy 
słyszę lament bólu? 
Usunąłem twój ból i sprawiłem, że odpoczywasz pod drzewem życia, i nakarmiłem cię jego owocami. 
Nie będziecie łaknąć ani pragnąć po moim odejściu, a owocami, wodą i chlebem będziecie się dzielić z 
pragnącymi i głodnymi, z potrzebującymi. 
46 Spójrz na ludy w ich spustoszeniu, dotknięte ciężkimi burzami. Dlatego przygotowuję was, aby was 
oświecić, abyście mogli powstać jak wasz Mistrz, i aby przez wasze pośrednictwo we Mnie mogli być 
uwolnieni od ich zamętu duszy. Albowiem Ja sprawię, że poznają prawdę, oświecę ich duszę i umysł, i 
uwolnię ich od zamętu, który wszedł na świat. 
47 Przygotujcie się, moje dzieci, abyście z moją mocą i moim światłem mogli dać wskazówki ludom 
ziemi i dać im odczuć mój pokój. 
48 Błogosławiona niewinność jest zarażona zepsuciem świata, młodzież podąża jego drogą w 
zapierającym dech w piersiach biegu, a dziewice również utraciły skromność, czystość i niewinność. 
Wszystkie te cnoty zniknęły z ich serc. Oni żywili światowe namiętności i pragną tylko przyjemności, 
które prowadzą ich do ruiny. Mówię do was z jasnością, żebyście mogli wyruszyć i zrobić mocny krok 
w ewolucji waszej duszy.  
49 Chcę, abyście powstali i byli w komunii z waszym Bogiem, abyście mogli okazać miłosierdzie, które 
zawiera moje dzieło. 
Umiłowani ludzie: Obecnie wznosicie się krok po kroku, by móc osiągnąć szczyt góry. Światło Szóstej 
Lampy oświetla wszechświat, a Ja prowadzę dusze i daję im wzniesienie, aby mogły mnie dosięgnąć. 
51 Powierzyłem wam czas, abyście mogli na nowo przyjąć Moje nauki, aby światło Mojego Ducha 
Świętego rozproszyło ciemności z waszych dusz. Przez intelekt grzeszników dałem wam Moją 
mądrość słowami prostymi, ale zawierającymi w swym znaczeniu prawdę. 
52 Jutro wyruszycie, aby nieść Dobrą Nowinę po różnych drogach ziemi, dając świadectwo o Mnie, 
aby ludzie porzucili to, co szkodliwe, grzech i niezgodę, aby wszyscy uznali się za dzieci jednego Ojca. 
Dla Ducha nie istnieją klasy społeczne, rasy ani szlachectwo. Od jednego Ojca wszyscy wyszliście i do 
Mnie musicie powrócić. 
53 Ludzkość przeżywa obecnie swoje wielkie oczyszczenie z powodu swojego nieposłuszeństwa, ale 
nie zrozumiała, że sama sobie stworzyła ten kielich cierpienia. Ale Ja, jako Ojciec, przyszedłem w tym 
czasie, aby zważyć krzyż, który nosicie na swoich ramionach. 
54 Narody przez cały czas nie szanowały się nawzajem, dlatego tworzyły granice, różne ideologie i 
oddalały się od siebie. 
55 Dałem się poznać wśród was, abyście mogli brać ze Mnie przykład, aby na pustyni nie męczyły was 
palące promienie słońca. Wykształciłem was Moją mądrością, abyście mogli nadać kierunek 
ludzkości. 
56 W Drugiej Erze przygotowałem Moich dwunastu apostołów, aby nauczali ludzkość. Ale w tej 
Trzeciej Erze zjednoczyłem 144 000, aby ich przygotować, aby ludzkość mogła ponownie otrzymać 
Moje miłosierdzie poprzez ten lud. 
57 Umiłowany Izraelu: Jak bardzo ludzie pozostali w tyle z powodu swego nieposłuszeństwa, słabości 
ciała, które osłabiły duszę i nie pozwoliły jej się uduchowić, jak jest moją wolą! 
58 Badajcie i zgłębiajcie moje nauki, abyście jutro mogli je przekazać waszym bliźnim. Nie 
przyszedłem w tym czasie, aby zmylić ludzkość moją nauką. Przyszedłem tylko po to, aby uwolnić ją 



od jej grzechów, aby mogła obrać prawdziwą drogę i otrzymać mój pokój. Umacniam was, umiłowany 
ludu, abyście mogli podjąć walkę. 
59 Bliski jest czas, kiedy nie będziecie już słyszeć tego słowa przez głosiciela. Ale Ja nie oddzielę Siebie 
od Moich dzieci. Rzeczywiście odczujecie brak tego przejawu, ale tak jak byłem z wami duchowo od 
początku, tak będę aż do końca, bo taka jest Moja wola. 
60 Umiłowani uczniowie: Chcę, abyście świadczyli swoimi uczynkami o tym, co wam powierzyłem w 
tej Trzeciej Erze. Już w Drugiej Erze powiedziałem wam: "Miłujcie się wzajemnie". 
Gdy ludzie przyjdą cię słuchać, wskażesz im drogę, sprawisz, że zobaczą, jak bardzo byli w błędzie, i 
wyjaśnisz im każdą z nauk, których ci udzieliłem. Powiecie im, dlaczego jesteście spirytualistami, 
dlaczego jesteście Izraelitami i dlaczego jesteście trynitarzami mariańskimi. Pamiętajcie, że 
powiedziałem wam, iż jesteście Izraelitami ─ nie według ciała, lecz według ducha, ponieważ jesteście 
prawdziwymi potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba, którego nazwałem "Izraelem", ponieważ 
dowiódł swojej siły w próbie, dlatego wy również, jako Izraelici, powinniście być silni. Jesteście 
spirytualistami, ponieważ nauczyłem was szukać i kochać mnie waszym duchem. 
61 Dlaczego szukasz i kochasz Maryję? Ponieważ w Drugiej Erze powierzyłem was Jej czułości jako 
matce, a Jej duch wstawia się za wami i za całą ludzkością. 
62 Plemię Lewiego zostało wybrane już w Pierwszej Erze, aby było sługami, kapłanami Boga. I w tej 
Trzeciej Erze plemię Lewiego jest ponownie poświęcone służbie Mojej Boskości. To właśnie oni 
poświęcają się wypełnianiu swojej misji. 
63 Ludzie, nie postępujcie jak Judasz, nie zapierajcie się Mnie jak Piotr, nie wątpcie we Mnie jak 
Tomasz. Ale gdybyście mieli takie słabości, jakże byście sprawili ból mojemu Duchowi! 
Czuwajcie i módlcie się, bierzcie przykład z Moich apostołów w ich posłuszeństwie i tak jak oni, niech 
nikt nie chce być większy od drugiego, bo dla Mnie wszyscy jesteście równi, a według waszych 
uczynków będzie postęp waszej duszy. Powiadam wam, jak powiedziałem Moim uczniom: "W domu 
Ojca jest wiele dworów". Ale musicie stać się godni, aby w nich zamieszkać. Niektórzy z Was przybędą 
wcześniej, inni później. Pozwólcie waszej duszy wznieść się poprzez dobre uczynki, poprzez 
wypełnianie Prawa. 
64 Gdy przejdziesz na tamten świat, dam ci księgę, w której zapisane są twoje dobre i złe uczynki, a 
dusza twoja będzie się radować, gdy szala Mojej sprawiedliwości przechyli się na stronę twoich 
zasług. Lecz jeśli tak się nie stanie, powrócicie na tę planetę i jeszcze raz zadośćuczynicie. Ci z was, 
którzy wypełnili swoje zadanie, będą nadal oddawać zasługi ze sfery duchowej, by wznosić się coraz 
dalej i będziecie walczyć i pracować dla ludzkości, tak jak aniołowie i mój świat duchowy, który 
zwycięsko przeszedł przez tygiel. 
65 W ten sposób, krok po kroku, wypracujecie prawdziwą błogość i w końcu połączycie się z Moim 
Boskim Duchem, ponieważ wiecie, że wyszliście ze Mnie i powinniście powrócić do Mnie czyści i 
czyści. 
66 Gdybyś zrozumiał, jak bardzo twoja dusza oczyszcza się przez ból, pokochałbyś go. Ale "ciało" 
powoduje, że dusza staje się słaba. Lecz ja mówiłem wam o modlitwie, abyście mogli się bronić przed 
pokusami. 
67 Po tym, jak to słowo przestanie być słyszane przez wasze uszy, wyruszycie, aby oddać ludzkości 
wszystko, co zgromadziliście. Wtedy poznacie wielkość Mojej Nauki i będziecie wiedzieli jak wznosić 
się i obcować z Moją Boskością z ducha do ducha. Gdy będziecie ze Mną, powiem wam: 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 345  
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 Witamy wszystkich w Mistrzu! 
2 Umiłowany ludu, minęło zaledwie kilka porannych nabożeństw, odkąd jestem wśród was jako 
Sędzia, odkąd osądziłem do głębi Mój lud Izraelski, znajdując jednych modlących się i wstawiających 
się, innych obojętnych na duchowe objawienia i otwartych jedynie na pokusy świata. Niektórych 
spotkałem z prawdziwym przygotowaniem duchowym i otwartością umysłu, innych pogrążyłem w 
regresie, niektóre z Moich dzieci w rutynie, a niektórych bez przygotowania duchowego. 
3 Oceniłem miłość ludu i odkryłem, że jeszcze nie kochają się wzajemnie jak bracia, że harmonia 
duchowa nie jest jeszcze odczuwana i przeżywana przez mój Naród Wybrany. 
4 Wysłuchałem modlitwy zgromadzenia, a w niektórych była skrucha za przewinienia, w innych 
nieśmiała prośba o pokój na świecie i o zjednoczenie narodu izraelskiego. Ale jakże niewielu było 
tych, którzy, świadomi swojej odpowiedzialności przed Bogiem i światem, umieli pokornie stanąć 
przed Mistrzem z prawdziwą duchową wizją, pragnąc pouczenia ─ umieli ustawić się przed Sędzią z 
pochylonym karkiem, wtuleni w ramiona Ojca jak dzieci, które wiedzą, że Bóg jest ponad wszelką 
miłość. 
5 Przy tej błogosławionej okazji, w tym momencie łaski, Ojciec wylał swoje duchowe dobrodziejstwa. 
Swoje natchnienia, swoją sprawiedliwość i swoje dyrektywy przekazywał częściowo za 
pośrednictwem ludzi, a w znacznym stopniu także z ducha do ducha, szczególnie swojemu ludowi, ale 
także światu i całemu światu. 
Było to już moje ostatnie przemówienie nauczycielskie, gdzie przybyłem do was jako sędzia, gdzie 
mój promień przekazywany ludzką mocą był z wami, otoczony "robotnikami" wszystkich prowincji, 
przedstawicielami wszystkich Kościołów, spirytualistycznymi trynitarnymi sługami mariańskimi, przez 
których moc rozumienia ukazywałem moje dzieło i pobudzałem wiarę tłumów. 
6 Znowu zobaczę was tak zjednoczonych w czasach, które nadejdą, ale już nie w tego rodzaju 
manifestacji. Tak więc lud czuł to w swoim duchu przed sobą i szlochał. Ciało" było słabe i stawiało 
opór przed bliskim odejściem i zakończeniem tych rajdów. 
7 Eliasz przygotował cię, wskazał ci ten moment z góry swoim duchowym palcem wskazującym, aby 
wszyscy ludzie zostali przebudzeni, obudzeni i przebudzeni, aby ten czas sądu i łaski nie spotkał ich 
obojętnie. Eliasz bowiem zawsze ukazuje się jako przewodnik na drodze dusz, przygotowując ścieżki, 
usuwając ciernie i głazy, aby stopy moich dzieci nie kaleczyły się w drodze. On dzwoni duchowym 
dzwonem, który przemawia przez sumienie do głębi duszy, abyś się obudził, napełnił światłem, abyś 
usłyszał głos Tego, który przychodzi ─ Tego, który zawsze mówi: "Oto jestem". Ojciec jest bowiem 
obecny w każdym momencie i w każdym miejscu. 
8 Sondowałem serce człowieka w każdym momencie osądu i znalazłem je pełne bólu, niepewności, 
mrocznych przeczuć. Zbliżyłem się, aby usłyszeć jego pulsowanie, aby wysłuchać jego próśb, które są 
coraz mniej duchowe, które są coraz bardziej oddalone od swoich źródeł, ponieważ pragną rzeczy 
materialnych, tylko wiedzy i skłonności ziemi. W ten sposób zetknąłem się z człowieczeństwem, z 
człowiekiem, zajętym tylko dobrami tego świata, ale z duszą pełną lęku, która zachowała tylko 
promyk, iskierkę nadziei. Nie zgasiłem jednak tej iskry, przeciwnie, ożywiłem ją moją prawdą, moją 
pociechą, moją zachętą i moją istotą. Te, w owej chwili łaski, rozproszyłem duchowo po całym 
świecie, aby Moja obecność była odczuwalna, a Moja istota była we wszystkich bez wyjątku, gdyż 
Eliasz również wcześniej dał się poznać. Kiedy przyszedłem, dusze i serca były już przygotowane przez 
ducha Eliasza, Bożego przewodnika we wszystkich czasach i epokach. Eliasz jest bowiem tym, który 
zawsze był z tobą, a którego rzadko odczuwałeś. 
9 Eliasz jest wielkim Duchem, który jest po prawicy Boga, który w swej pokorze nazywa siebie sługą 
Boga; przez jego pośrednictwo, jak również innych wielkich Duchów, poruszam Wszechświatem 
duchowym i wykonuję wielkie i wysokie rady. Tak, Moi uczniowie, mam mnóstwo wielkich duchów 
na Moją służbę, które rządzą Stworzeniem. 
10 Wtedy zadajecie sobie pytanie: "Czyż Ojciec nie jest tym, który wszystko czyni?". Ale ja ci 
odpowiadam: Ja jestem Tym, który dokonuje wszystkich rzeczy, bo Ja jestem we wszystkich duchach. 



Ja jestem we wszystkich stworzeniach, a beze mnie nic się nie rusza. Ale tak jak dałem życie wielu 
duchom, tak też dałem im wszystkim udział w Moim dziele, w Mojej pracy, miejsce w Moim 
stworzeniu, godne miejsce po Mojej prawicy. Po tym, jak przygotowałem was wszystkich, od 
pierwszego do ostatniego, na ten poranek łaski, który właśnie mijał, Eliasz pokazał swemu Panu pola 
obfitujące w chwasty. Lecz Ojciec rzekł do Niego: "Niech się stanie! Nadal chwasty będą się trochę 
mnożyć, nadal chwasty będą kwitnąć, pogłębiając swoje korzenie i rozprzestrzeniając się jeszcze 
bardziej po ziemi. Ale wkrótce nadejdzie czas żniwa, wkrótce sierp się ustawi, a wtedy wśród złego 
nasienia znajdzie się pszenica, choć naprawdę nieliczna. Ale to będzie przechowywane w moich 
stodołach, aby być ponownie zasiane, gdy godzina jest właściwa, a ziemia jest odpowiednia i żyzna, 
podczas gdy kąkol będzie wrzucony w ogień związany w snopy. 
11 Zło wzrosła wśród ludzi, mój lud. Dobro, cnota, miłość okazały się słabe wobec inwazji zła, chorób, 
plag, zarazy i nieszczęść. Wszystko to, co jest nasieniem zepsucia, zainfekowało serce dobrych, 
spowodowało potknięcie się niektórych, zdziesiątkowało liczbę wiernych, ponieważ zło sprawowało 
wielką władzę nad ludzkością. 
12 Pozwoliłem, aby te rzeczy się wydarzyły ze względu na przyznaną wam wolność woli. Albowiem za 
wszelkim zepsuciem, za wszelką ciemnością i ułudą ludzką jest Boskie Światło, Duch, który nie 
przemija i nigdy nie przeminie. Istnieje pierwotna istota, która jest duszą światła, która zachowuje 
nieskażony pocałunek, jaki dał jej Ojciec i która jest Boską pieczęcią, z którą wysłałem wszystkie Moje 
dzieci na drogę walki. Dzięki tej charakterystyce żadna z tych dusz nie zostanie utracona. 
13 Wielka jest liczba zgubionych. Ale na powierzchni ziemi, w łonie różnych narodów, które tworzą 
ludność ziemi, w mało znaczących miastach i na nizinach, nie brakuje pewnych serc, które wiedzą, jak 
powstać, które zachowują przymierze zawarte ze swoim Panem i są przykładem i duchowym 
wsparciem dla tłumów. Kiedy się modlą, zapytajcie Mnie: "Dlaczego jest tyle zła? Dlaczego nie ma 
pokuty w sercach ludzi? Dlaczego ludzkość nie budzi się do dobra, do pokoju? Dlaczego ludzie nie 
potrafią się wzajemnie zrozumieć, kochać, uznać za braci i siostry w Bogu?" 
14 Ale Ojciec daje pokój ducha i nadzieję tym, którzy czuwają i modlą się, i mówi im: Poczekajcie, aż 
ci, którzy zgrzeszyli najbardziej ─ ci, którzy zadali ludzkości najwięcej bólu ─ będą później ich 
największymi dobroczyńcami, ponieważ tak naprawdę nie "umrą". Umrze grzech, zniknie jego ciało, 
znikną ciemne moce jako przyczyna grzechu ludzi. Ale dusza, kierowana przez swego ducha, nigdy nie 
zniknie, nawet jeśli będzie musiała przejść przez wielkie tygle, wielkie zadośćuczynienia, wielkie 
oczyszczenia duszy, nawet jeśli będzie musiała przejść przez śmierć fizyczną, nawet jeśli będzie czuła, 
że ciemności, które ją otaczają w jej odkupieniu, są wieczne ─ nawet jeśli będzie czuła, że ogień jej 
pokuty jest ogniem piekielnym. Wszystko to minie, z tego wszystkiego ona wyjdzie cała i czysta ─ 
czystsza niż złoto, które przechodzi przez tygiel. 
15 Nie można wyobrazić sobie ani ocenić życia na podstawie wyglądu człowieka. Nie wiecie, co działo 
się przed waszym istnieniem na ziemi w innych światach, w niezgłębionych dla was zaświatach. Ale 
pamiętaj o moich naukach, one są twoją ścieżką. 
16 Istnieją siły, niewidzialne dla ludzkiego wzroku i niedostrzegalne dla ludzkiej nauki, które 
nieustannie wpływają na wasze życie. Są dobrzy i źli, światli i ciemni. 
17 Skąd pochodzą te wpływy? Z ducha, z umysłu, z uczuć. 
18 Wszystkie te wibracje przenikają przestrzeń, walczą między sobą i wpływają na wasze życie. 
Wpływy te emanują zarówno od wcielonych dusz, jak i od istot bez ziemskiego ciała. Bowiem 
zarówno na ziemi, jak i w zaświatach są dusze światłe i dusze zagubione. 
19 Jeśli zapytasz mnie, jak początek, pochodzenie tych uprawnień był, Ojciec odpowiada ci: 
20 Zanim istniały światy, zanim powstały wszystkie stworzenia i materia, Mój Boski Duch już istniał. 
Ale Jako Wszechjedność odczuwałem w sobie ogromną pustkę, bo byłem jak król bez poddanych, jak 
mistrz bez uczniów. Z tego powodu powziąłem zamiar stworzenia istot podobnych do Mnie, którym 
poświęcę całe Moje życie, które będę kochał tak głęboko i intymnie, że gdy nadejdzie czas, nie 
zawaham się ofiarować im Mojej krwi na krzyżu. 
21 Nie obrażaj się, gdy mówię ci, że kochałem cię, zanim jeszcze istniałeś. Tak, ukochane dzieci! 
22 Aby Bóg mógł nazywać siebie Ojcem, sprawił, że z Jego łona wyszły duchy ─ istoty podobne do 
Niego w Jego boskich atrybutach. To było wasze pochodzenie, dlatego powstaliście do życia 
duchowego. 



23 Ale ponieważ Ojciec jest nieskończony i stworzywszy waszą duszę, pragnął być zrozumiany przez 
swoje dzieci, stworzył życie materialne, stworzył jeden z waszych tymczasowych domów ─ świat. 
24 Ojciec ukształtował i przygotował wszystko z doskonałą, nieskończoną cierpliwością, tak że 
dziecko nie znajdzie żadnej niedoskonałości, ale na każdym kroku i w każdym dziele znajdzie ślad 
Ojca. Wszystko bowiem od początku było zaplanowane jak księga, na kartach której z biegiem czasu 
znajdziesz upragnioną odpowiedź na pytanie, które Mi zadasz: "Kim jestem, skąd przyszedłem i dokąd 
zmierzam?". 
25 Kiedy wszystko było przygotowane, dałem duszy ziemskie ciało, które służyło jako laska, jako 
szata, aby zamieszkała w cudownym świecie stworzonym dla niej z mądrością i doskonałością ─ 
księgę, która przedstawiała się dzieciom Pana ze wszystkimi swoimi lekcjami i pięknem, jako drabina 
stopni, która zaczynała się na tym świecie i sięgała aż do nieskończoności. 
26 A gdy wszystko było przygotowane, powiedziałem do wcielonej duszy, do człowieka: Tu jest twój 
tymczasowy dom. Idźcie swoimi drogami, pijcie ze źródeł, smakujcie i cieszcie się owocami, 
rozpoznajcie mnie w tym wszystkim. 
27 To był wasz początek w życiu materialnym, ale to, co Ojciec mówi wam tutaj, jest daleko z tyłu, 
zostało pogrzebane w czasie. 
28 Twoje obliczenia, twoje najwyższe nauki do pomiaru i liczyć czasy, nie wystarczy, aby określić 
początek dzieła, że tylko Bóg może dokonać, bo On jest jedynym, który zawsze będzie poza czasem. 
29 Skoro naukowiec nie może dokładnie określić wieku tego świata, to jak mógłby zgłębić początek 
Uniwersalnego Życia, jeśli mu go nie objawię? Niemniej jednak, abyście nie zaprzątali sobie głowy 
tym, że chcecie wiedzieć to, co jest poza waszym zasięgiem, zadowolicie się wiedzą, którą przekazał 
wam w tym dniu Ojciec, Wszechobecny, w którym jest obecne to, co było, to, co jest i to, co będzie: 
Początek waszego życia jest bardzo odległy, wiedza o nim została utracona z biegiem czasu. 
30 Kiedy człowiek zaczął żyć na świecie, prowadził życie duchowe, pełne czystości i niewinności. Ale 
Ojciec pyta was: Czy wierzycie, że zadowalała Mnie czystość tych stworzeń, która wynikała z ich 
niewiedzy, z braku poznania? Nie, uczniowie, z powodu tej niewiedzy nie można było poznać, 
zrozumieć ani pokochać Ojca, z powodu braku duchowych zasług nie można było docenić żadnego z 
Jego Boskich atrybutów, a Ja nie chciałem, abyście byli niższymi stworzeniami podległymi Mojej 
wyższej woli; albo czymś w rodzaju tych maszyn, które konstruujecie ─ bez własnej woli, bez 
własnego życia. 
Dlatego obdarzyłem duszę darem wolności woli i pozwoliłem ciału odkrywać przed duszą tajemnice 
ludzkiego życia. Ale ja uświadomiłem duszy, za pomocą intuicji, istnienie Stwórcy-Ojca. Biorąc pod 
uwagę słabość ciała, była to siła duszy, kierowana światłem ducha, w którym jest Moja 
sprawiedliwość, Moja mądrość i Mój głos. 
31 Z chwilą, gdy dusza przebudziła się do życia ludzkiego poprzez "głos" zmysłów cielesnych, wyrzekła 
się życia duchowego i rozpoczął się tygiel, walka, trudy, ból, konsekwencje wszystkich myśli, słów i 
dzieł. 
32 Tak, moje dzieci, konsekwencje wszystkich myśli, słów i dzieł, których człowiek doświadczył od 
początku, z powodu wolnej woli, spowodowały niewidzialne siły, te wibracje dobra i zła. 
33 Ci, którzy używając wolnej woli, zaczęli żyć w zdrowy sposób, starając się osiągnąć dobro swoje i 
bliźniego, wytwarzali zdrowe, korzystne wibracje. Lecz ci, którzy w tym samym użyciu wolnej woli, nie 
słuchali głosu sumienia i działali według samolubnych skłonności właściwych ich ciałom, wytwarzali 
niezdrowe, uwodzicielskie siły. 
34 Oba drgania pozostały w przestrzeni, gotowe do zwiększenia lub zmniejszenia swojej 
intensywności, zgodnie z myślami ludzi, zgodnie z ich wcześniejszymi dziełami. Ale te niewidzialne siły 
nie pozostałyby oddzielone od ewolucji dusz ─ nie, uczniów. Wibracje te pozostawałyby utajone 
ponad wszystkimi duszami, posłuszne im według ich myśli i uczynków. 
35 Ci, którzy zostali zainspirowani światłem sumienia, byli w stanie odeprzeć złe wpływy i zwrócili się 
ku korzystnym, zdrowym wibracjom. Lecz ci, którzy korzystając z wolnej woli, czynili uczynki 
przeciwne Boskim przykazaniom, przyciągali szkodliwe, niezdrowe wibracje i w ten sposób zwiększali 
swoje zamieszanie, a z tego braku równowagi pochodzą choroby i niecne namiętności, które dręczą 
człowieka aż do waszych dni. 



36 Ja, który znam wasze początki i waszą przyszłość w wieczności, dałem broń pierwszym ludziom, 
aby walczyli z siłami zła. Ale oni je odrzucili, woląc walkę zła ze złem, w której nikt nie jest prawdziwie 
zwycięski, bo obaj wychodzą pokonani. 
37 Jeśli Mnie zapytacie, jaką dałem ludzkości broń do walki ze złem, powiem wam, że była to 
modlitwa, wytrwałość w zakonie i wzajemna miłość. 
38 Mówiłem do was o pochodzeniu sił dobra i zła, a teraz mówię wam: Wibracje te musiały dotrzeć 
do wszystkich światów, które stworzę, aby przetestować dzieci Pana. Jednak nie chciałem przez to 
twojej ruiny, ale twojej doskonałości. Dowodem tego jest to, że zawsze objawiałem się Moim 
dzieciom, czy to przemawiając do was przez sumienie, czy nauczając was przez Moich posłańców, czy 
też stając się człowiekiem wśród Moich dzieci, jak to uczyniłem w Drugiej Erze przez Jezusa. 
39 Nie ma ras ani plemion, choćby wydawały się wam niewyszukane, nawet tych, których nie znacie, 
bo mieszkają w niedostępnych lasach, które nie doświadczyłyby przejawów mojej miłości. W chwili 
zagrożenia słyszeli niebiańskie głosy, które ich chroniły, strzegły i doradzały. 
40 Nigdy nie żyliście opuszczeni. Od początku, kiedy powstałaś, byłaś pod osłoną mojej miłości. 
41 Wy, ludzcy rodzice, którzy kochacie z czułością swoje dzieci: czy potrafilibyście je zostawić na 
pastwę losu, gdy ledwie narodziły się do tego życia, gdy najbardziej potrzebują waszej opieki, 
waszego oddania, waszej miłości? Widziałem, jak troszczysz się o swoje dzieci, nawet gdy osiągnęły 
już dorosłość; nawet o tych, którzy się wykroczyli, którzy cię skrzywdzili, troszczysz się z największą 
miłością. 
Ale jeśli odpowiecie na potrzeby waszych dzieci w ten sposób, jaka będzie miłość Ojca Niebieskiego, 
który kochał was, zanim jeszcze istnieliście? 
42 Zawsze przychodziłem wam z pomocą i w tym czasie, gdy spotykam się z wami z większym 
rozwojem duchowym, uczyłem was, jak walczyć, by zniweczyć szkodliwe siły i jak zwiększać wibracje 
dobra. 
Dawne wierzenia, obrazy, figury i symboliczne nazwy, za pomocą których ludzie minionych czasów 
przedstawiali zło, nadawali mu ludzką postać, przypisywali mu duchowe istnienie ─ wierzenia, które 
dotarły do dzisiejszych pokoleń ─ muszą zniknąć. Bowiem nie zdając sobie z tego sprawy, 
stworzyliście z nimi zabobonne mity i kulty, które są niegodne duchowego rozwoju, jaki człowiek 
osiągnął w tych czasach. 
43 Mówicie do Mnie: "Ojcze, jeśli źle wykorzystując dar wolnej woli, nie słuchając głosu sumienia i 
łamiąc Twoje prawo, daliśmy większą moc wibracjom zła, to co mamy czynić, aby być duchowo 
wolnymi, aby otrzymać pokój Królestwa Niebieskiego?". Ojciec ci odpowiada: Wolność, za którą 
tęskni wasz duch i mój, otrzymacie dzięki zasługom waszego zadośćuczynienia. 
44 Kiedy osiągniesz swoje duchowe wyzwolenie? Ojciec nie wyjawia wam tego w tej chwili, prosi was 
tylko, abyście walczyli przeciwko siłom zła bronią, którą inspiruje was moja miłość, abyście wytrwali 
w moim Prawie, abyście byli silni w wielkich próbach. Wtedy ujrzycie, jak w sercu ludzkości, która dziś 
jest podzielona na rasy, języki i kolory skóry, podzielona przez różne ideologie na doktryny, ambicje 
władzy i wrogości, nadchodzi ustanowienie mojego Królestwa. Ujrzycie ich trwających w cnotach w 
duchu i w prawdzie, trzymających się mocno moich nauk i wymawiających moje imię ze czcią. Ale 
niestety, ileż smutnych chwil i ileż pokus będziecie musieli przeżyć! 
45 Czuwajcie i módlcie się, zwyciężajcie w moim imieniu, a naprawdę osiągniecie swoje duchowe 
przemienienie. Niebo przyjdzie do was i pojawi się uśmiech pokoju i prawdziwej radości. Syn 
marnotrawny z przypowieści powróci do domu Ojca i zobaczycie, że ludzkość, po tak wielu 
zmaganiach i upadkach, w końcu osiągnie pokój obiecany ludziom dobrej woli. 
46 Wzmacniajcie się moimi naukami i dzielcie się tym światłem z ludzkością. Powiedz jej, jakie jest 
źródło zła i jak może z nim walczyć, uciekając się do broni miłości i cnoty. 
47 Mówisz, że wibracje dobra i zła istniały już wtedy, gdy człowiek pojawił się na powierzchni tego 
świata, i że od samego początku moja mądra i kochająca sprawiedliwość pozwoliła duszom wiernym 
światłu sumienia, jak również istotom zdeterminowanym przez wolność woli, wcielić się w ten świat 
─ jednym dla ekspiacji ludzkości, a drugim dla jej błogosławieństwa. Dlatego we wszystkich epokach 
życia ludzkiego widzieliście pojawiające się wielkie duchy ─ jedne dla dobra, inne dla zła ─ dusze pełne 
mocy, pełne siły, a kiedy widzieliście pojawienie się tych dusz wcielonych w ludzi dokonujących 
dobroczynnych dzieł, nie rozumieliście, dlaczego wszyscy ludzie nie są tacy. Ludzkość myli się, 



uważając ich za ludzi nadzwyczajnych, ponieważ w tym samym czasie, gdy inni ludzie rozwijają się tak 
mało, oni są w stanie przejawiać się z tak wielką mocą, z tak wielkim światłem, z tak wielką miłością, 
mądrością lub cnotą. Powodem jest to, że te dusze nie urodziły się po to, aby rozpocząć swoją 
ewolucję na Ziemi, lecz dlatego, że są to dusze, które oczyściły się na innych światach, w innych 
miejscach, nieznanych nawet wam ─ ponieważ nie przyszły do was, aby siać oszczędnie, lecz aby 
przynieść ze sobą plony, uprawiane owoce, które zostały przez nie doprowadzone do dojrzałości w 
innych czasach i w innych miejscach. Przyniosły swój smak, swoją żywotność, swoją esencję do 
twoich ust i zalały twoje istnienie dobrobytem. Dały one przykład waszej duszy oraz zachętę i 
wsparcie waszemu ludzkiemu sercu. Niektórzy z nich byli prorokami, inni patriarchami, uczonymi lub 
królami, jeszcze inni sędziami lub nauczycielami. Inni przekazali piękno natury, serca i duszy, aby 
Twoje serce odczuło piękno stworzenia. 
48 Zdumiewała was również przemoc, jaką mężczyźni i kobiety przejawiali w swojej niegodziwości 
przez wszystkie epoki waszego ludzkiego istnienia. Księga waszej historiografii zebrała ich nazwiska. 
W księdze pamiątkowej waszego istnienia, w księdze, w której Bóg zapisuje i rejestruje wszystkie 
wasze czyny, wszystkie wasze dzieła, są również ich imiona, a wy dziwiliście się, że dusza, ludzkie 
serce, może mieć tyle siły na zło, może zachować tyle odwagi, by nie drżeć na widok własnych 
uczynków; że może uciszyć głos sumienia, by nie słyszeć żądania rachunku od Boga, którego On 
wymaga przez to samo od wszystkich swoich dzieci. I jak często życie tych dusz na tej planecie było 
długie i długotrwałe. Tych ludzi, którzy z powodu wolności woli sprzeciwili się Mojej miłości i Mojej 
sprawiedliwości, użyłem i skorzystałem z samego ich nieposłuszeństwa, aby uczynić ich Moimi 
sługami. Myśląc, że działają w sposób wolny, wszystkie ich myśli, słowa i czyny były narzędziami 
Mojej sprawiedliwości ─ zarówno w stosunku do nich samych, jak i do innych. 
49 Lecz kiedyż się skończy to panowanie? Ojciec mówi do was: Panowanie zła nigdy nie zdominowało 
(całkowicie) ludzkości, bo nawet w czasach największej deprawacji byli wierni Mi, posłuszni Moim 
pouczeniom i apostołowie Mojego Prawa. Ale walka istniała od samego początku. 
Która z tych dwóch sił była do tej pory lepsza w walce? To zło! Dlatego musiałem dać się usłyszeć 
wśród was fizycznie, by stanąć przy was, by ożywić waszą nadzieję i wiarę we Mnie, by dać ciepło 
waszym sercom i powiedzieć wam: Nie jesteście sami na drodze, nigdy was nie okłamałem. Nie wolno 
ci nigdy zmienić zasad, które w tobie umieściłem. To jest droga dobra i miłości. 
50 Dla Boga nie ma nazwy religii, ani organizacji religijnych. Dla Ojca liczą się tylko czyny dokonane 
przez dusze w Jego prawie sprawiedliwości i miłości. 
Ja naprawdę zawsze byłem z wami i jestem we wszystkich istotach stworzenia. Ale kiedy trzeba było 
ograniczyć Siebie, zbliżyć się do Siebie i uczynić Siebie zmysłowo odczuwalnym z powodu Mojej 
miłości, zawsze to czyniłem ─ czy to przez uczynienie Mojego głosu słyszalnym dla ludzi, jak na 
Synaju, czy to przez przemawianie przez usta proroków, a także wtedy, kiedy stałem się człowiekiem, 
przez wcielenie Mojego własnego "Słowa" w tamtej Drugiej Erze, aby stało się żywym słowem i 
cudem, aby miało ludzką krew, aby było widzialne i odczuwalne nawet dla najbardziej materialnego 
oka każdego człowieka. Tak samo jest teraz w Trzeciej Erze, gdy wybieram spośród was mężczyzn i 
kobiety w różnym wieku, różnych narodowości i z różnych klas społecznych, aby przez jednych, 
drugich i wszystkich przekazać to samo słowo, to samo znaczenie, to samo objawienie i to samo 
świadectwo. 
51 Ale zaprawdę powiadam wam: Zawsze Elijah był tam wcześniej. Zanim człowiek zamieszka na tej 
planecie, Eliasz przyszedł, aby nadać jej duchową atmosferę, aby zalać wszystkie obszary waszego 
domu duchową esencją, aby przekształcić tę planetę nie tylko w ziemski raj, ale w sanktuarium dla 
duszy, aby człowiek nie tylko kłaniał się przed naturą, aby ją czcić, ale aby poprzez naturę odkrył 
obecność swojego Boga. Nawet zanim przybyliście, Eliasz już tam był. Dlaczego? Ponieważ Ojciec 
musiał przyjść, aby Jego głos był znany od pierwszych mieszkańców do ostatnich. I rzeczywiście, 
pierwsi usłyszeli Mnie, a nawet jeśli nie widzieli Mnie w całej Mojej Chwale i nie widzieli Mojego 
Boskiego Ducha w żadnym obrazie, to wiedzieli, że jestem Duchem i czuli Moją Obecność. Wiedzieli, 
że istnieję, że przemawiam, że jestem ich Ojcem, że ich rozważam i osądzam, że ofiarowuję im 
wszelkie dobro, trapię i ganię za wszelkie zło. 
52 Ale żebyście mogli świadczyć o istnieniu Eliasza, posłałem go w pierwszej erze, aby się wcielił, aby 
świadczył o sobie i o swoim Ojcu. I rzeczywiście, był on jednym z tych niezwykłych duchów, które 



zadziwiały ludzkość, które zadziwiały ludzi swoimi manifestacjami, swoimi dziełami, swoimi słowami 
─ człowiekiem, który ─ nie będąc naukowcem ─ miał w swoich rękach siły natury ─ człowiekiem, 
który, choć był człowiekiem, człowieka, który, choć był człowiekiem, był w stanie pokonać śmierć i 
przeżyć ją ─ człowieka, który poprzez swoje inwokacje przywoływał siły natury, aby pokonać niewiarę 
i materializm ludzkości ─ człowieka, który, nie będąc czarownikiem, posiadał rzeczywistą władzę nad 
bezcielesnymi duszami, a wszystko to udowodnił tym, którzy go otaczali. 
53 Eliasz powstał jako prorok, wygłaszając proroctwa, które wkrótce się wypełniły i które widzieli ci 
sami świadkowie, którzy je słyszeli, a także proroctwa wygłaszane przez długi czas, których świadkami 
były nowe pokolenia. I on też bronił sług Pańskich, nawiedzając pogan ręką sprawiedliwości. 
Wzmocnił też dobrą wiarę tych, którzy wierzyli w swego niewidzialnego Boga i czcili Go, którzy karali 
materializm, przesądy i pogaństwo narodów pogańskich. Ja objawiłem się przez Jego pośrednictwo, 
przemówiłem do ludzi przez Jego usta. Włożyłem Moją moc w jego prawe ramię, a żebyście byli 
świadkami, że sam Eliasz przeżył śmierć i że jest w prawdziwym życiu, sprawiłem, że powrócił. 
54 Musiał przyjść przed Mesjaszem, aby przygotować drogi, aby obudzić ludzi z głębokiego letargu, 
aby ożywić nadzieję tych, którzy dzień po dniu, z pokolenia na pokolenie, z rodziców na dzieci, z tak 
wielką miłością oczekiwali przyjścia Mistrza, Mesjasza. Sprawiłem, że Eliasz był w prawdzie i w duchu 
w Chrzcicielu, Wędrowcu ─ w tym, który powiedział do was: "Przygotujcie się, nawróćcie się i 
módlcie, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie". A lud izraelski, wierząc proroctwom Chrzciciela, 
czując strach przed jego słowami, pościł i modlił się, oczyszczał swe dusze i serca, i czuł w nich rychłe 
nadejście Dobrej Nowiny, Królestwa Mistrza. 
55 Sprawiłem, że życie Chrzciciela było niezwykłe, jeszcze zanim stał się człowiekiem, jeszcze zanim 
urodził się w łonie matki i przez nią w niemowlęctwie i młodości, a nawet w ostatniej chwili, aby jego 
obecność budziła was, jak dzwon budzi śpiącego, aby was jednoczył, jak pasterz jednoczy swoją 
trzodę, prowadząc was nad brzeg rzeki, aby was oczyścić, aby obmyć wasze ciała jako symbol Pana, 
który śpi, aby was zjednoczył, jak pasterz jednoczy swoją trzodę, prowadząc was nad brzeg rzeki, 
abyście się oczyścili, abyście obmyli wasze ciała, jako symbol oczyszczenia duszy, która tylko w ten 
sposób może przyjąć komunię ze swoim Panem. 
56 Po wypełnieniu przez Eliasza misji przygotowania wszystkiego jak posłuszny i pokorny sługa, złożył 
sprawę w ręce Pana i powiedział Mu: "Ojcze, oto rzesza, oto rzesza duchowa, którą powierzam w 
Twoje ręce, bo tam jest bezpieczna, bo najpewniejszą przeszkodą jest serce Twojego własnego Ojca." 
57 Ja sprawiłem, że Eliasz powrócił w trzecim czasie, a ja, jako Mistrz, zapowiedziałem go w tym 
drugim czasie, mówiąc: "Zaprawdę, Eliasz był wśród was, a wy go nie rozpoznaliście. Powrócę na 
świat, ale zaprawdę powiadam wam: Przede Mną będzie Eliasz." 
Ponieważ każde słowo Mistrza się spełnia, Eliasz przyszedł przede Mną w Trzeciej Erze, aby obudzić 
dusze, aby dać im do zrozumienia, że godzina Ducha Świętego otwiera swoją bramę, aby powiedzieć 
każdej duszy, aby otworzyła oczy, aby przygotowała się do przekroczenia progu Drugiej Ery w 
kierunku Trzeciej. Aby manifestacja Eliasza była bardziej namacalna w tej Trzeciej Erze, kazałem mu 
się objawić poprzez sprawiedliwego człowieka: Roque Rojas. 
Eliasz duchowo oświecił tego człowieka z zaświatów, inspirując go, wzmacniając i prowadząc go na 
wszystkich jego drogach od początku do końca. Ale zaprawdę, powiadam wam, to nie on wybrał 
Roque Rojasa spośród ludzi. Wybrałem go, posłałem jego duszę przygotowaną przez Moje 
miłosierdzie. Dałem mu ciało podobnie przygotowane przeze mnie, a wiecie, że był pokorny, że 
Ojciec dokonał wielkich dzieł przez jego pokorę i jego cnotę. Był prorokiem, nosicielem głosu, 
jasnowidzem i przywódcą. Z tego wszystkiego pozostawił ludziom świetlany przykład. 
Był wyśmiewany i wyszydzany przez swoich własnych ludzi, jak Mojżesz był na pustyni, był 
prześladowany jak prorok Eliasz, i musiał wycofać się do szczytów gór, aby modlić się i stanąć w 
obronie swoich ludzi. Podobnie jak jego mistrz, był wyśmiewany i potępiany przez kapłanów i 
uczonych w Piśmie. Podobnie jak jego Mistrz, tylko nieliczni wierzyli, szli za nim i otaczali go. Jego 
ręce emanowały mocą uzdrawiania, czyniąc cuda, które u jednych wzbudzały wiarę, a u innych 
wywoływały konsternację. Dla niektórych z nich z jego ust padły prorocze słowa, które zostały 
wypełnione co do joty. Jego usta dały radę pełną pociechy dla chorych na sercu. 
Jego umysł był zdolny do otrzymywania wielkich natchnień i mógł wpadać w zachwyty, jak te, które 
były udziałem sprawiedliwych, apostołów i proroków. Jego duch był w stanie oderwać się od tego 



świata i od swojego ciała, aby wejść w sferę duchową i pokornie dotrzeć do drzwi Tajemnego Skarbca 
Pana. Przez to podniesienie duch Eliasza dał się poznać pierwszym świadkom, zanim przyszedł 
promień Mistrza. 
Było to światło Eliasza, które Go przygotowało, które Go oświeciło i dało Mu definitywność wobec 
obecnych, które świadczyło i mówiło: "Ja jestem prorokiem Eliaszem, tym z przemienienia na górze 
Tabor". 
58 Mówił o sądzie, o przydziale i o śmierci, a obecni byli prawdziwie wstrząśnięci, a to wstrząśnięcie 
było z wiary, z ufności i z oddania Panu. Ale po tym, jak Eliasz przygotował tę drogę nowego 
objawienia, aby obecność Ojca weszła do Trzeciej Ery, po tym, jak przygotował tę drogę, aby Pan 
przyszedł na ten świat przez ludzkie pośrednictwo, przygotował słuch, serce i całą istotę człowieka, 
aby z uwagą słuchał słowa Ducha Świętego. 
59 Eliasz pozostał duchowo obecny wśród ludzkości, aby obudzić wszystkich, którzy zasnęli, aby 
oczyścić wszystkich, którzy byli splamieni, aby owinąć wszystkich, którzy byli zimni w ogniu swego 
ducha, aby wytyczyć ścieżki, drogi i drogi, które doprowadzą wszystkie dusze na drogę prawdy. Eliasz 
bowiem nie pracuje tylko wśród tego ludu, jego duch obejmuje w swej walce całą ludzkość. Kiedy dał 
się poznać poprzez Roque Rojasa, bramy Trzeciej Ery zostały otwarte dla świata. Jest to bowiem czas, 
w którym 144 000 duchów stopniowo dochodzi do wcielenia. 
60 Roque Rojas był pierwszym naznaczonym. Mówiłem do niego z ducha na ducha i powiedziałem 
mu: Zaprawdę, wielkie rzesze zgromadzą się wokół Mojego słowa, aby się orzeźwić. Ponieważ jednak 
są oni jeszcze niedojrzali, będę musiał objawić Moje słowo i Moje dzieła przez nosicieli głosu. Będę 
musiał naznaczyć ich fizyczne czoła trójkątem, aby mogli rozpoznać, że należą do 144 000, że należą 
do tych, których zapowiedziałem już w Drugiej Erze przez innego proroka, aby wypełnili w tym czasie 
trudną i wielką misję wśród ludzkości - misję odkupienia, uduchowienia i wywyższenia. 
61 Przez Roque Rojasa dałem wam do zrozumienia, że jesteście w czasie szóstej pieczęci, że księga 
otworzyła się dla was w szóstym rozdziale, w szóstej części. Ta Księga Siedmiu Pieczęci jest 
przewidywaną historią istnienia ludzkości, ponieważ tylko Bóg mógł napisać historię ludzi, zanim oni 
jej doświadczą. A ponieważ księga ta była zamknięta w tajemnicy, tylko jedna ręka mogła ją otworzyć, 
ręka święta i czysta, ręka doskonała, aby jej treść mogła być objawiona ludzkości, a tą ręką był 
Baranek, sam Bóg, którego poznaliście dzięki Jego nauce i ofiarnej śmierci w Drugiej Erze ─ wzniosłej 
ofierze miłości ─. On był jedynym godnym otworzyć tę Księgę. Nie było bowiem żadnego ducha na 
ziemi, ani w niebie, ani w królestwie stworzenia, ani w żadnym świecie, który byłby godny otworzyć 
księgę i wyjawić jej treść duszom. 
62 Poinformowałem was przez to objawienie, że należycie do szóstej pieczęci. Ale należałeś też do 
poprzednich pięciu i musisz przejść przez siódmy, aż wejdziesz do wieczności. 
63 Siedem pieczęci to twoje życie, to twoja historia, twoje zmagania, twoje zwycięstwa i porażki, 
twoje cierpienia, bitwy i wreszcie twoje odkupienie pełne chwały, pełne pieśni pochwalnych, pełne 
duchowych uczt po prawicy twego Pana, bardzo blisko Niego. Ale były zamieszania wśród Mojego 
ludu i po tych zamieszaniach nie znalazłem prawdziwego przygotowania w Moich głosicielach, abym 
Ja jako Mistrz mógł was od nich uwolnić jako Duch Święty. 
64 Eliasz nie poluzował siedmiu pieczęci, ani nie zasadził ich w waszym narodzie. Roque Rojas nie 
stracił Siedmiu Pieczęci. Księga Siedmiu Pieczęci, którą ja sam rozpętałem. Tylko Bóg mógł objawić 
swoim dzieciom intymne rzeczy, tajemnice samego siebie. Rzeczywiście, Duch Święty objawił wam 
wielkie lekcje przez Moich proroków i Moich apostołów. Ale tylko twój Pan jest tym, który może 
otworzyć swoje serce, abyś mógł kontemplować jego wnętrze. Prorocy mówili do was w przenośni, 
ale Ojciec przyniósł dla was realizację i spełnienie proroctw. 
65 Już wiecie, że byłem z wami przez cały czas, nadając blask waszej pierwotnej broni, waszej 
pierwotnej broni, abyście mogli pokonać zło, które istniało zanim się pojawiliście, abyście zawsze 
dawali wstęp dobrym natchnieniom, abyście swoją modlitwą i swoją cnotą zawsze przyciągali dobre 
promienie z Duchowego Świata Światła, abyście w swoich snach, w waszej pracy, w waszych próbach, 
w waszych krytycznych chwilach, nigdy nie wpadajcie w sieci pokus, które zawsze was osaczały, które 
zawsze obiecywały wam drogę zła, pełną przyjemności i przemijających bogactw, fałszywych świateł, 
erudycji i zaszczytów, które są dzisiaj, a jutro ich nie będzie, ale pozostawią po sobie wielką gorycz. 



66 Rozpoznajecie już, że zawsze mieliście pasterza, który przygotowywał wam drogę i zawsze szedł za 
wami: Eliasza. A kiedy mówisz do Mnie: "Mistrzu, w tych ostatnich czasach brakuje nam wielkich 
przykładów, by iść Twoimi śladami", Mistrz odpowiada ci: "Weź Roque Rojasa jako dobry przykład! 
Jest on obrazem Eliasza, czuwał nad wami jako pasterz, poświęcił swoje życie na Moją służbę, a w 
nim była czystość, wzniosłość i miłość, ponieważ pozostał wierny misji, którą mu dałem jako dobremu 
posłańcowi z wysoka. 
67 Roque Rojas nie dał Prawa, ani nie dał go ludzkości. On był tylko rzecznikiem Ojca, aby przez Jego 
intelekt i Jego usta Prawo Ojca dotarło do serca człowieka w słowach. Jako nosiciel głosu był w stanie 
oddać się w Moje ramiona, był w stanie natchnąć i zachwycić się we Mnie, z Eliaszem 
przemawiającym przez jego pośrednictwo, aby dać pierwsze bochenki, pierwsze krople wina, 
pierwsze pokarmy tym pierwszym uczestnikom, którzy zasiedli do stołu Pańskiego w Trzeciej Erze. 
Jako przewodnik prowadził was drogą prawdy, abyście się nie potknęli, uważając, abyście nie popadli 
w fanatyzm ani bałwochwalstwo ─ uważając, abyście nie pomylili spirytualizmu z naukami 
materialistycznymi, które mówią o "duchu", ale nie uczą wszystkich Moich dzieci ─ ani w sektach, ani 
w kościołach ─ praktyki miłosierdzia i dają wam czyste słowo. Jako widzący mógł mnie widzieć i 
dawać wierne świadectwo tym, którzy go słyszeli, aby umacniali się w wierze, a jego świadectwo 
zawsze było prawdziwe. 
68 Ale po Roque Rojasie miałeś inne przykłady, jeśli nie doskonałe, to takie, które pozostawiły ziarno 
w twoich sercach. Pozwólcie się pobudzić dobrym przykładem waszych braci, którzy idą naprzód. Nie 
oceniajcie ich jednak surowym wyrokiem doskonałego sędziego, bo wtedy nie bylibyście w stanie 
znaleźć w nich doskonałości, której szukacie. Ale jeśli szukacie wierności u któregoś z waszych braci i 
sióstr, znajdziecie ją; odkryjecie także odwagę, gorliwość, samozaparcie i poświęcenie. 
69 Ze wszystkich cnót odkryjecie w waszych braciach i siostrach tylko atom, cząstkę. Ale to jest 
jeszcze coś, bo to jest ziarno, które zasiewam w sercach moich uczniów, bo wy wszyscy nimi jesteście. 
Ale jeśli chcesz znaleźć doskonałość, szukaj jej w Moim Słowie. Bo w Moim Słowie jest Mistrz, a On 
mówi wam bez pychy: On jest naprawdę doskonały! 
70 Moje objawienie, którego udzielam wam od 1866 roku, wkrótce się zakończy. Ale kiedy Mistrz nie 
będzie już przemawiał przez intelekt człowieka, kiedy ta manifestacja skończy się dla mnie i dla was, 
co zrobi Eliasz? 
71 Już wam powiedziałem, że po tym, jak mieliście Mnie przez pośrednictwo człowieka, będziecie 
Mnie mieli z ducha na ducha. Czy następnego dnia po moim wyjeździe dialog będzie już zakończony? 
Czy naród izraelski już od pierwszego dnia po moim odejściu zacznie mieć wielkie natchnienia i 
doskonałe rozmowy z moim Boskim Duchem? Nawet teraz ci mówię: Nie. Już w tych uwagach 
zapowiedziałem i nakazałem wam czas medytacji i przygotowania. Z góry bowiem wskazuję wam z 
całą pewnością, że w tym czasie rozmyślania i przygotowania Eliasz będzie z wami, ale będzie to czas 
duchowy. Duchowe spojrzenie jasnowidzów będzie świadczyć, a wasze serca odczują jego obecność, 
jego serdeczność, jego proroctwa i zachęty. 
72 Gdy Mój lud będzie przygotowany, Mistrz przybędzie na swoim "obłoku", na tym duchowym i 
uniwersalnym obłoku, aby rozmawiać z każdym, kto jest naprawdę przygotowany, aby pomóc tym, 
którzy nie są w swoim przygotowaniu i aby obudzić tych, którzy mogą być oddaleni od tych nauk. 
Wtedy będę miał dostęp nie tylko do was, nie tylko do tego oświeconego ludu znajdę otwarte drzwi 
dla Mojego duchowego dialogu. Zaprawdę, na całej kuli ziemskiej ludzie już na mnie czekają. Nie 
wszyscy będą przygotowani tak, jak wam powiedziałem, ale będą to wierni, niezłomni, którzy wiele 
wycierpieli i nawrócili się, a także ci, którzy zachowali swoje przygotowanie, i tam będą na mnie 
czekać. Widzę ich i nie zawiodę ich. Ja będę z nimi w duchu i w prawdzie. 
73 Na całym świecie pojawią się jasnowidze, prorocy, którzy będą się ujawniać od ducha do ducha. 
Mężczyźni i kobiety w różnym wieku i różnych narodowości będą mówić o wielkich inspiracjach. Ten 
czas jest już bliski, o ludzie. Dlatego czuwam nad wami, szkolę was i pouczam, abyście nie popadli w 
pokusę ani w zamęt. W nadchodzących czasach powstaną bowiem wśród tej ludzkości wielkie 
aberracje. 
74 Duchowość, która jest moją własną sferą, zbliża się wielkimi krokami, tak jak te wiatry, które 
przychodzą z północy, burzą wszystko, wyginają wszystkie drzewa, wprawiają w drżenie wszystkie 
lasy, walą w drzwi i obijają twarze wszystkich istot. Podobnie, spirytualizm przyjdzie jako burza 



światła i miłości, burza, która zmiecie i zburzy wszystko. Ale będzie to miało miejsce w sercu 
człowieka, w sercu wszystkich instytucji, na łonie wszystkich narodów i wszystkich ras. To jest moje 
Królestwo, panowanie Ducha Świętego, panowanie duchowego wzniesienia, pokoju i miłości. 
Prawdziwie, zobaczycie wtedy, jak ludzkość, z osoby na osobę, z serca do serca, budzi się, wchodzi do 
Świątyni, do Sanktuarium, do prawdziwego Kościoła Ducha Świętego, który jest Dziełem 
Powszechnym, który jest Prawem Bożym, Prawem sprawiedliwości i miłości. Ale zobaczysz, że ludzie 
są zdezorientowani przez spirytualizm, niezależnie od tego, czy do niego dążą, czy go ścigają, czy też 
cieszą się z jego znalezienia. 
75 Zobaczycie, jak ludzie popadają w duchowe zamieszanie, w wielki fanatyzm. Aby bowiem jakaś 
doktryna mogła naprawdę zakorzenić się w sercu człowieka, musi najpierw być jak pastwisko 
fanatyzmu i bałwochwalstwa ludzkości. Duchowy fanatyzm ludzi będzie bardzo duży w Trzeciej Erze. 
Będą chcieli oddać się temu z taką mocą, że zlekceważą samo życie publiczne, zlekceważą swoje ciała, 
zlekceważą wiele ziemskich praw, aby w pełni poświęcić się tylko temu, co duchowe ─ myśleć, 
marzyć, żyć i zapomnieć o tym, co ziemskie, tylko dla istnienia duszy. Ale wtedy te same prawa 
właściwe dla materii, które mają zasadę sprawiedliwości w tym, co duchowe, poświęcą się zadaniu 
obudzenia ich, nawiedzenia ich, skarcenia i naprawienia. 
76 Również wy, jako uczniowie tego Dzieła, jako 144 000 naznaczonych, jako duchowy Izrael, który 
był nauczany przez Ojca przez wieki, będziecie mieli wielki obowiązek, aby z waszą wielką duchową 
księgą mądrości, z waszym sztandarem pokoju, jedności i dobrej woli, z waszą bronią 
sprawiedliwości, z waszymi darami objawienia, proroctwa, intuicji, interpretacji, nauki, moim 
słowem, powiedzieć ludzkości: "To jest Dzieło Ojca! To jest prawdziwy spirytualizm, i to jest właściwy 
sposób jego praktykowania! To jest kult, służba, której nauczył Ojciec jako Duch Święty!". 
77 Tam więc będą wasze pola bez końca, tam będzie wasza praca, która was czeka. Tam dzień będzie 
bez nocy, praca bez zmęczenia, a walka bez śmierci. Tam będzie uczta dla twojej duszy, uczta miłości i 
odkupienia, uczta walki! 
Im większa będzie wasza praca, tym większa będzie wasza radość i przejdziecie z tego życia do 
drugiego, nosząc w duszy plon waszego wypełnienia misji, jako najlepszy dowód, że należeliście do 
wiernych Pana ─ do dusz, które przyszły na ten świat tylko po to, aby siać pokój i miłość. 
Z High Beyond zobaczysz zmagania tego świata. Stamtąd zobaczycie, jak nasiona światła i miłości 
przenikają wszędzie, zobaczycie wszystko przemienione, zobaczycie, jak wszystkie zasady ludzkości 
wstrząsają się do fundamentów i będziecie oczekiwać z uległością i posłuszeństwem rozkazów Ojca, 
aby przyjść, aby powrócić na świat zgodnie z wolą Ojca. 
Ci z was, którzy nie dokończyli swojej pracy, którzy nie dokończyli swojej pracy, będą musieli 
powrócić, a inni będą musieli udać się do innych światów, na łono innych związków dusz. Ale to nie 
powinno was zasmucać ─ nie myślcie o wiecznym odpoczynku na łonie Boga. 
78 Wasze "ciało" myśli o odpoczynku, ponieważ jest słabe. Ale dla duszy odpoczynek byłby najgorszą 
karą, ponieważ najlepszą nagrodą dla duszy jest aktywność, praca i walka, ponieważ czyniąc to, wielbi 
ona swego Ojca, biorąc za przykład swego Boga, który nigdy nie odpoczywa, który nigdy nie śpi i który 
nigdy się nie męczy. Nie ma znużenia w duszy, która jest w pełnym rozwoju, ani nocy, ani głodu, ani 
pragnienia. 
79 Wystarczy, że śmierć obudzi waszą duszę w Wyższym Zaświatach i już od tej chwili, zamiast być 
zdezorientowaną, rozumie ona wszystko i mówi do Mnie: "Ojcze mój, dziś moje skrzydła otwierają 
się, by przyjąć nieskończoność i dziś mogę zrozumieć wszystko dzięki Światłu, które mi dałeś w każdej 
chwili. Ukaż Mi Moje zadanie, Moją misję". Czy nie wiecie, czy wy, którzy dzisiaj czujecie się 
nieistotni, pójdziecie do innych światów, aby tam pojawić się jako wielkie dusze, jako prorocy, jako 
mistrzowie natchnieni pięknymi dziełami Wszechświata? 
80 Nie wiecie o tym, ale Ojciec mówi wam bardzo dobrze, że wasza praca nie skończy się wraz ze 
śmiercią, że wasza podróż nie skończy się, gdy przybędziecie duchowo do mnie, że macie jeszcze 
wiele przed sobą do zobaczenia i przeżycia, wiele do nauczenia się i do zrobienia. 
81 To moje słowo słyszycie na ziemi poprzez ludzki intelekt, a na wyższych poziomach życia niż wasz, 
słyszą je również mieszkańcy tych samych, innych dusz, tak jak słyszą je duchy innych, jeszcze 
wyższych poziomów życia, które są tam u siebie. Bo ten "koncert", który Ojciec wykonuje w Trzecim 
Czasie z duchami światła, jest uniwersalny. Powiedziałem to: Mój promień jest uniwersalny, Moje 



słowo i Moja istota duchowa (w nim zawarta) są również uniwersalne i nawet na najwyższym 
poziomie, jaki osiągnęły duchy, słyszą Mnie. Obecnie, w tym objawieniu, słyszycie mnie w najbardziej 
niedoskonały sposób, czyli przez człowieka. 
82 Dlatego teraz przygotowuję was do wyższych zapowiedzi, abyście po wejściu do duchowości i 
całkowitym opuszczeniu tej ziemi, mogli zjednoczyć się z nowym etapem życia, aby usłyszeć 
"koncert", który Ojciec wykonuje razem z waszym duchem. 
Dziś nadal jesteś w materii, odświeżając swoje serce i ducha tym słowem, a te istoty, które należały 
do ciebie na ziemi, które nadal nazywasz ojcem, małżonkiem, żoną, bratem, dzieckiem, krewnym lub 
przyjacielem, są na innych etapach życia i słyszą to samo słowo; ale dla nich jego znaczenie, jego 
istota, jest inna, chociaż cieszą się tym samym szczęściem, tym samym orzeźwieniem, tą samą 
zachętą i tym samym chlebem. 
83 Czy ten koncert, o który pyta cię Mistrz, nie jest wspaniały? Czy wasza dusza nie cieszy się, czy 
wasza dusza nie raduje się na myśl, że to, co otrzymujecie tutaj jako pokarm duchowy, jest również 
powodem radości i życia duchowego na innych ciałach na innych światach, gdzie żyją istoty, które 
kochacie, istoty, które znacie i które dzięki duchowości są tak blisko, a jednocześnie tak daleko od 
was? 
W ten sposób przygotowuję was, moi uczniowie, do pełnego światła, w ten sposób pocieszam was i 
sprawiam, że widzicie nieskończone horyzonty, które objawia wam moje Dzieło, abyście mogli 
zanieść to orędzie nadziei i światła całej ludzkości, abyście mogli poznać prawdziwy sens życia 
ludzkiego i duchowego. 
84 Jednak nie przynoście Moich nauk tylko w Słowie, ale poprzez Dzieło. Bowiem chcę, abyście 
poświęcili się całkowicie praktyce Mojej Nauki i w ten sposób byli dobrymi spirytystami, którzy 
wiedzą, jak dawać światu to, co jest ze świata, a Bogu to, co jest z Boga. To, co należy się ciału, niech 
będzie mu oddane ze sprawiedliwością, z miłosierdziem i miłością, a to, co należy się duszy, niech 
będzie jej oddane z miłością i miłosierdziem. Będziecie mieli czas na wasze ziemskie obowiązki, a 
także czas na wasze duchowe ćwiczenia, na duchowe sposoby działania i na ich rozwijanie. 
85 W ten sposób każdy znak, każdy ślad fanatyzmu, bałwochwalstwa, materializmu, a nawet 
przesądów odpadnie od waszej duszy i zostanie usunięty z waszego serca, a praktykując spirytyzm z 
tą czystością, z tą szczerością, z tą prostotą i wywyższeniem, dacie ludzkości prawdziwy przykład czci, 
jakiej Ojciec oczekuje od was w Trzeciej Erze. 
86 Bądźcie mocni, nie tylko po to, abyście byli uczniami, ale i mistrzami w tym dziele, pełni mocy 
uzdrawiającej i obdarowani. Odkryjcie wszystkie te moce w waszej własnej piersi, w tej niewidzialnej 
arce, którą umieściłem w sercu każdego z was. 
87 Wejdźcie w siebie, a znajdziecie tam świątynię, Arkę Przymierza. Odkryjesz źródło, fontannę łask i 
błogosławieństw. Nie ma bezbronnej duszy, nikt nie jest wydziedziczony. W obliczu mojego 
Miłosierdzia Bożego nie ma nikogo w całym wszechświecie, kto mógłby nazwać się ubogim, 
wyrzuconym przez ojca; nikogo, kto mógłby nazwać się wygnanym z ziemi Pana. 
Ci, którzy czują się wydziedziczeni, czynią tak, ponieważ nie odkryli w sobie darów łaski, albo dlatego, 
że właśnie zatracili się w grzechu, ponieważ są zaślepieni, albo dlatego, że czują się niegodni. Musicie 
zawsze odkrywać w sobie te dary łaski; wtedy doświadczycie, że nigdy nie zabraknie wam mojej 
Obecności, że zawsze będziecie mieli "chleb", "balsam uzdrawiający", "broń", "klucze" i wszystko, 
czego potrzebujecie w sobie, ponieważ jesteście dziedzicami mojego Królestwa i mojej chwały. 
88 To jest Moje słowo, które zapisuję w twoim sumieniu w tym dniu łaski. 
89 Czuwajcie i módlcie się, o ludzie. Bo jak bardzo bliskie jest ziarno odnowy, ziarno odkupienia 
wśród was i ludzkości, tak również ziarno, które rozsiewa kąkol, kiełkuje w wielkiej mierze w sercach 
Moich bardzo umiłowanych dzieci! 
90 Czuwajcie i módlcie się, bo sierp się zbliża! Sierp nie jest w ręku człowieka ─ jest w Moim. 
91 Pozwolę, aby ręka człowieka przyniosła zniszczenie, śmierć i wojnę, ale tylko do pewnej granicy. 
Poza tę granicę nie będzie mogła wyjść niesprawiedliwość, deprawacja, ułuda i żądza władzy ludzi. 
Wtedy przyjdzie mój sierp i z mądrością odetnie to, co moja wola postanowi. Bo mój sierp to życie, 
miłość i prawdziwa sprawiedliwość. Ale wy, ludzie, czuwajcie i módlcie się! 
92 Tak chcę cię widzieć, a w sile twojej modlitwy znalazłem też powód do przebaczenia. Przez twoje 
wstawiennictwo poczuję się poruszony w Moim Sercu, aby powstrzymać Moją sprawiedliwość. W 



waszych błaganiach znajdę balsam, który przyniosę tym, którzy płaczą. W twoim podnoszeniu duszy 
znajdę również powód, aby powstrzymać zniszczenia, których dokonują ludzie. 
93 Dlatego chcę, abyście się wstawiali, modlili, przebaczali i kochali, o Izraelu! 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 346  
 
1 Daję ci moje słowo, aby wygładzić twoje serce, aby twój duch odczuwał mój pokój. 
2 Ja jestem Światłością i Życiem, a kto przychodzi do Mnie, otrzymuje coś z tej łaski. Jako Ojciec 
cierpię, gdy tracicie dobra duchowe, gdy z własnej woli karmicie materialistyczne skłonności i w ten 
sposób ściągacie na siebie ból. Kiedy cierpisz i płaczesz, to z powodu własnej bezbożności. Ale Ja 
usuwam z ciebie ciemności i oczyszczam twoją drogę z cierni i głazów, abyś mógł szukać Mojej drogi, 
abyś mógł zapomnieć o swojej przeszłości i patrzeć tylko na swoją przyszłość. 
3 Będę z wami zawsze, będąc dobrym doradcą i wiernym towarzyszem, mówiąc do was przez wasze 
sumienie, abyście nie popadli w pokusę. 
4 Jesteście jak roślina, którą Ojciec pielęgnuje. Jako dobry ogrodnik jestem wśród was, wyrywając 
pokrzywy i usuwając gryzącego robaka. Pielęgnuję twoją duszę, aby była w harmonii ze mną. 
5 Jesteście rozbitkami, którym pokazuję łódź ratunkową, abyście nie zginęli w falach wzburzonego 
morza. chodzić po wodzie, jak powiedziałem Piotrowi, ale nie mów do Mnie, jak on: "Mistrzu, ratuj 
nas, toniemy". Gdy wiara, wraz z miłością, tworzy jedną moc, doświadczycie wielkiej siły w waszej 
duszy, a nawet wasze ciało będzie mogło chodzić po wodzie, ponieważ moc waszego Ojca będzie was 
podtrzymywać. Nigdy jednak nie miej zamiaru wystawiać swojego Pana na próbę. 
6 Błogosławiony, który jest miły Ojcu z jego dzieł, bo Ja cicho wynagrodzić go dając mu wiele razy to, 
co on dał. 
7 Wielka jest liczba potrzebujących, ślepych, zagubionych. A jednak Ja, jako Ojciec, zbliżam się do 
nich, aby obdarzyć ich swoim miłosierdziem. 
8 To objawienie będzie z wami aż do roku 1950 i pozostanie zapisane w waszych sercach. Lecz dopóki 
ten czas nie nadejdzie, prowadzę was, abyście zbliżyli się do Mnie. Nauczałem was, ponieważ 
nadszedł Trzeci Czas, a w nim usłyszeliście głos Niebiańskiej Trąby, która obudziła waszą duszę. 
Niektórzy z was pytali Mnie: "Ojcze, dlaczego przyszedłem ponownie, aby żyć na ziemi?". A Ojciec ci 
odpowiada: Aby twoja dusza mogła odzyskać utraconą czystość. Zaprawde, zaprawde, powiadam 
wam! Błogosławiony ten, kto osiągnął zadośćuczynienie, bo będzie w Moim Królestwie, bo wtedy 
będzie oczyszczony i wypełni swoją misję. 
9 Wy stanowicie część Narodu Wybranego Izraela, któremu dałem szatę światła, abyście jutro 
wyruszyli jako nauczyciele, jako przywódcy ludzkości. w tym obecnym czasie wzywam wszystkie Moje 
dzieci i każdy, kto jest ze Mną i Mnie kocha, powstanie do walki i do pracy. 
10 Pokusa jeszcze was otacza, ale nadejdzie czas, który wam zapowiedziałem, w którym pokusa 
będzie związana, tak że na waszych drogach będzie tylko światło, które was prowadzi. 
11 Jesteście w czasie walki i pracy, w którym powinniście się oczyścić i oczyścić swoją przeszłość. 
Albowiem nie waszemu "ciału" powierzyłem dziedzictwo, lecz waszej duszy, która wyszła ode Mnie. 
12 Ja muszę oczyścić duszę, oczyścić ją, aby była w drodze powrotnej do Mnie, aby połączyła się z 
Moim Boskim Duchem na całą wieczność, aby cieszyła się Moim Królestwem Niebieskim. 
13 Umiłowane dzieci, wy, którzy przybyliście w niewielkiej liczbie, zaprawdę powiadam wam: Moje 
przenikliwe spojrzenie odkrywa wszędzie Moich wybranych, którzy czują w swoim duchu, że teraz 
jest czas Mojej Obecności. Oni nie słyszeli Mojego słowa tak jak wy, a jednak w swoim duchu słyszą 
głos, który mówi im, że znowu jestem wśród ludzi, że przyszedłem duchowo "na obłoku". Niektórym 
dam widzieć Mnie oczami ducha, innym za pomocą intuicji, a pozostałym sprawię, że miłość Moja 
będzie mocno odczuwalna, aby mogli odczuć obecność Ducha Mojego. 
14 W tym czasie pukam do drzwi serc ludzkich. Niektórych spotykam przygotowanych, inni śpią, 
ponieważ pozostali w różnych sektach i religiach i na krótki czas zboczyli z drogi. Ale nadszedł czas, 
kiedy Mój głośny dzwon wezwie ich, aby wszyscy mogli przyjść do Mnie, otrzymać zmartwychwstanie 
swoich dusz i zjednoczyć się, aby odczuć Mój pokój na ziemi i dotrzeć do Ziemi Obiecanej. 
Przypowieść 
15 Wielki pan pełen cnoty i mocy był na wysokim tronie, a w jego sferze mocy otaczały go wielkie 
tłumy, miliony i miliony stworzeń. Ale żaden z tych tłumów nie mógł zbliżyć się do władcy; tylko z 
daleka mogli go zobaczyć. Ale w głębi serca pragnęli zbliżyć się do Niego, być bardzo blisko. 



Naraz otworzyły się drzwi, a w nich ukazał się krwawiący baranek i napis: "Oto światło, oto drzwi 
otwarte dla każdego, kto chce wejść, dla każdego, kto ma cnotę w sercu". Podejdź, podejdź blisko!" 
Ukazało się promieniste światło, a tłumy ludzi szły ku tym drzwiom pełne radości. Niektórzy 
przyjechali i weszli do tego budynku. Ale nie wszyscy tam dotarli, bo napotkali na swojej drodze 
ciernisty żywopłot i nie mogli iść dalej. Inni napotykali na wielkie bariery, które uniemożliwiały im 
wejście przez te drzwi. 
Lecz ten Władca, ten Pan Wszechmogący, spojrzał z wysoka na tłumy i rzekł do nich: "Wchodźcie, 
wchodźcie, bo Baranek przelał swą najczystszą krew, aby wam wskazać drogę, którą wszyscy 
wejdziecie do mojego królestwa". 
16 Błogosławione dzieci, z Moją wzniosłą miłością dałem wolność waszej duszy i uwolniłem was z 
łańcuchów grzechu. Przez Moją najdroższą Krew dałem wam możliwość, aby wasza dusza zasłużyła 
na swoją nagrodę i wznosiła się aż do osiągnięcia Mojego Królestwa. 
Koniec przypowieści 
17 Czy rozumiecie mnie, ludzie? Tym Władcą jest twój wieczny Ojciec, Wielki Jehowa. Drzwi, które się 
otwierają, to Jezus, wasz Mistrz, ofiarowany Baranek, który przyszedł na świat, aby was zbawić, i 
który przelał swoją krew do ostatniej kropli, aby dać światło i zmartwychwstanie waszym duszom. 
18 W obecnym czasie powierzyłem wam ponownie okrycie cielesne, abyście mogli się nawrócić, 
abyście się odwrócili od grzechu i wszystkich skłonności tego świata, abyście mogli krok po kroku 
wstępować na górę, gdzie oczekuję was z otwartymi ramionami. 
19 Uczyłem was, w jaki sposób podnosić się w modlitwie, abyście mogli odejść od grzechu, abyście 
mogli odrzucić pokusy. Jest bowiem napisane: Nie będzie więcej śmierci duszy, bo Ja jestem Drogą i 
Życiem, i przyjdzie czas, kiedy przypomnę wam: "Gdzież jest, o śmierci, twoja moc? Gdzie jest, o 
grobie, twoje zwycięstwo?" Bo tak naprawdę grzech jest przyczyną śmierci, a Ja w tym czasie 
eliminuję grzech poprzez światło Mojego Ducha Świętego. 
20 Nadejdzie czas, kiedy zobaczycie żniwo tego, co siejesz wśród ludzkości, małe po małym. W wasze 
ręce powierzyłem narzędzia pracy, abyście uprawiali pola i karmili ludzkość ich dobrymi owocami. 
21 Obrabiam twoje serce cienkim dłutem Mojego Słowa i oświecam cię światłem Ducha Świętego. Ja 
jestem najlepszym Nauczycielem i przyszedłem udzielić wam pouczenia, przebaczyć wam, 
poprowadzić was drogą prawdy, a także jako najlepszy Lekarz jestem wśród was, by uzdrowić waszą 
duszę z jej trądu i uwolnić ją od bólu. 
22 Daję wam moją naukę, abyście ją stosowali, abyście nosili w sercu miłość i czystość, a chociaż 
pokusa zbliża się do was, nie znajdzie w was miejsca, ponieważ czynię was mocnymi przez moje 
światło i przez moją miłość, abyście odrzucili wszelką słabość. 
23 Błogosławieni: rozważajcie świat z jego wojnami, jak opróżnia kielich cierpienia. A jednak od tego 
wszystkiego zachowałem was, nie przypisujcie tego przypadkowi, błogosławieni ludzie. Wy jesteście 
ludem obdarowanym, abyście przygotowali się z Moim Słowem, aby je ukazać światu, bo taka jest 
Moja Wola. 
24 Wy jesteście moim narzędziem, wybrani ludu Izraela, w wasze ręce powierzyłem moją moc i moje 
światło, abyście rozproszyli ciemności ludzkości. 
25 Przez wasze posłuszeństwo i wypełnianie poleceń odczujecie, że jesteście duchowo przemienieni i 
zjednoczeni z zastępami duchowymi, tak że w tej Wysokiej Otchłani będziecie nadal moimi sługami i 
już nigdy nie odłączycie się ode mnie. 
26 Powierzyłem wam ten czas dla waszego przygotowania, abyście się odnowili i weszli na górę krok 
po kroku. 
27 Zaprawdę powiadam wam: miłość Moja i światło Ducha Świętego zostały wylane na całą ludzkość. 
Jednak wojny zaskoczyły narody, jak mój apostoł Jan widział w Drugiej Erze. Czy przygotowałem dla 
was te cierpienia? czy ja jestem śmiercią? Nie, Moje dzieci, Ja jestem Życiem, a Życie dałem 
wszystkim Moim dzieciom. 
28 W każdej reinkarnacji, którą powierzałem waszej duszy, zawsze dawałem wam wezwanie do 
prawdziwego życia. Ale to światło nie jest tylko dla was, Narodzie Wybrany Izraela, bo jesteście 
przedstawicielami całej ludzkości. 
29 Mówię do waszego ducha, pukając do drzwi waszych serc i dając się odczuć przez sumienie, 
abyście poznali odpowiedzialność, jaka ciąży na waszym duchu. 



30 Wyznaczyłem wam jedną drogę, bo jestem jednym Bogiem i jednym Prawem, i w każdym czasie 
dawałem jedną i tę samą naukę, aby dusza mogła pełnić moją wolę; dałem wam jedną drogę, aby 
dusza mogła pełnić moją wolę. 
31 Miłosiernymi słowami uświadamiam wam, że nie byliście w stanie wypełnić swojej misji. Widzę 
bowiem, że ludzkość zbłądziła i w swoim zaślepieniu i materializmie dała się wprowadzić w aberracje, 
które stworzył człowiek, a więc jest tak, jakby ten przywdział ciemny bandaż na swoją duszę i wyzbył 
się Mojej łaski. 
32 Uświadomcie sobie, ludu Mój, w jak wielu błędach uwikłana jest ludzkość. Przez swoją ignorancję, 
szuka mnie w swoim materializmie, a jego serce czci fałszywych bogów. Dlatego nie odczuwała 
duchowo Mojej Obecności. Moje dzieci zachwycają się pięknymi słowami i wierzą, że kroczą drogą 
światła i prawdy, nie rozpoznając w tym czasie Mojego Ducha jako zbawczej gwiazdy, która wysyła 
swoje światło z nieskończoności. 
33 Wybrałem was ze świata i chociaż jesteście niewykształceni i nieznaczący, wyraziłem Moje Słowo 
przez wasze pośrednictwo, aby wyjaśnić światu Moją Prawdę przez światło Ducha Świętego, aby ta 
ludzkość nie popadała już w błąd i aby jej duch miał życie łaski i aby odczuwała Mnie w swoim sercu i 
miała duchowość. 
34 Wybrałem was, abyście stali się posiadaczami Mojej łaski i abyście wyruszyli ─ gdy tylko Mnie 
zrozumiecie ─ aby ratować waszych bliźnich od zguby, aby ratować rozbitków z morza bogatego w 
zło, aby wyzwolić niewolników pokusy. 
35 W trzecim czasie wysyłam wezwanie do wszystkich jednakowo, aby wszystkie moje owce 
powróciły do owczarni. 
36 Ratuję duszę z ciemności i budzę ją ze snu, bo stworzyłem was i bardzo was kocham, a w Drugiej 
Erze z miłości do ludzkości przelałem Moją Krew dla waszego zbawienia. 
37 Ukazałem wam wiele duchowych korzyści, abyście mogli przygotować się i stać się żołnierzami 
mojej Boskiej Sprawy. Powierzyłem wam moje przesłania w formie objawienia i poprzez intuicję, 
żebyście mogli zrozumieć moją Wolę. 
38 Powiedziałem wam, umiłowany Izraelu, że nadejdzie czas, kiedy powstaną źli rzecznicy, aby dać 
dostęp fałszywemu Jezusowi, i w swoim materialnym zabieganiu będą zwodzić, mówiąc, że przez nich 
przemawia Mistrz. Pojawią się fałszywi "przywódcy" i fałszywi "prorocy", fałszywi "żołnierze", którzy 
będą starali się sprowadzić was na manowce ze ścieżki światła i prawdy swoim słowem i materialną 
pogonią. 
39 Ostrzegałem cię. Pamiętajcie, że mówiłem wam o tym co roku: Przygotuj się, umiłowany ludu, 
skorzystaj z Mojej Obecności i nagromadź w swoim sercu Moje Słowo, aby jutro było ono twoją 
zachętą i aby w ten sposób czas nie uderzył w ciebie nieprzygotowanego. 
40 Powierzyłem wam trzy ostatnie lata, abyście mogli się podnieść i przygotować jako przykład dla 
głosicieli, aby mogli was rozpoznać jako prawdziwych żołnierzy i prawdziwych uczniów Boskiego 
Mistrza. Ale ta łaska wielu z was zatrzymała się i nie zwróciła na nią uwagi. Powiedziałem do Izraela: 
Spójrz na ludzkość, jak jest owinięta w swoją ciemność, w swój fanatyzm i bałwochwalstwo, i z tego 
powodu obudziła w swoim sercu żądzę władzy, chciwość, samouwielbienie, które czyni ją dumną, a 
wszystko to jest obrzydliwe w Moich przenikliwych oczach! Ciebie jednak oświeciłem, wziąłem cię za 
rękę, abyś mógł wyruszyć i pokazać światu drogę światła. 
41 Już w Drugiej Erze dałem wam Moje proroctwo, aby zapowiedzieć wam próby, które się wydarzą. 
Powiedziałem, że ziemia zadrży, że siły natury zostaną wyzwolone, że plagi, lamenty i śmierć 
spustoszą krajobrazy, że wieści o wojnie napełnią serca ludzi strachem. 
42 Ja jestem Tym, który ukazuje się jako światło przed ludzkością. Ja jestem Tym, który kieruje duszą, 
powierzając jej moją moc i miłość, aby panowała nad ciałem, a ono wypełniało moją wolę. 
43 Moja sprawiedliwość powstrzyma wojenne zapędy ludzkości, a ludzie będą się wzajemnie 
miłowali. 
Nie będzie więcej egoizmu, samouwielbienia ani braku zrozumienia. Wszyscy będą rządzić się zgodnie 
z Boskim Prawem, wszyscy będą posłuszni woli Stwórcy. Będzie pokój na ziemi, a narody nie będą już 
powstawać w wojnie przeciwko sobie. Nauka też mnie uzna. Wszyscy wyruszą w poszukiwaniu tej 
samej drogi, mając ten sam cel, a w tym świecie będzie panowała moralność, miłosierdzie i 
prawdziwa zgoda. 



44 To wy, umiłowany ludu, oczyścicie ścieżki i uczynicie je przejezdnymi. Bo wielkie tłumy przyjdą za 
tobą, a te tłumy wyposażę w moje słowo. 
45 Która to będzie godzina, Izraelu? Wy nie wiecie, ale Ja wam mówię: Powstańcie do walki, aby 
ludzkość otrzymała Mój pokój i Moją miłość i aby pozostała chroniona przez Moje Boże Miłosierdzie. 
46 Bardzo krótki jest czas, w którym jeszcze będziecie mieli Moje słowo przez ludzki zmysł 
pojmowania. Niektórzy jednak mówią zgodnie ze swoją inteligencją i mówią: "Jakże miałby nas 
opuścić Ojciec, skoro jest miłością? On, jako Miłość, ma obowiązek być blisko nas, bardzo blisko ─ 
dzisiaj, ponieważ jesteśmy w niebezpieczeństwie, ponieważ nie zrozumieliśmy jeszcze Jego pouczeń, 
ponieważ nie zgromadziliśmy jeszcze w sobie wielu rzeczy, które nam dał, i jesteśmy jeszcze słabi. On 
jest Bogiem kochającym, który nie może nas zostawić na pastwę bezlitosnego upływu czasu. On jest 
najwyższą miłością, która nie może nas upomnieć, gdy naruszamy jego prawo. On jako miłość nie 
może nas pociągnąć do odpowiedzialności, gdy nie jesteśmy posłuszni Jego najwyższej woli. Jego 
słowo zostanie wycofane tylko z tych miejsc, gdzie ktoś nie wypełnił Jego prawa ─ w niektórych 
miejscach Jego światło i Jego słowo zostaną wycofane. Ale w tych miejscach, gdzie aktywnie 
zabieramy się do pracy, On pozostanie z nami." 
Ale Mistrz mówi wam: Wiedziałem, że ludzkie niezrozumienie będzie przeszkodą dla mojego 
prawdziwego słowa. Ale w świątyni Ducha Świętego zjednoczą się idee wszystkich sekt, wszystkich 
wspólnot religijnych. 
47 Od dłuższego czasu Mistrz jest z wami. Przygotowałem was, naznaczyłem was jako moich 
wybranych moim światłem, dałem wam mój pocałunek pokoju, abyście żyli wytrwale i posłusznie. 
Temu, kto się przygotował, dane jest przeniknąć tajemnice Ojca, aby wiedział, że moje dzieło nie jest 
tajemnicą. 
48 Nie czujcie się opuszczeni w świecie, skorzystajcie z miłosierdzia, pokoju i pociechy, które 
przynoszę wam codziennie w moim słowie. Chcę, żebyście wiedzieli, jak kierować sobą jutro i 
odbierać wibracje moich myśli. Konieczne jest, abyście jutro, gdy już nie będziecie mnie słyszeć przez 
nosiciela głosu, zastosowali moje nauki i nauczyli się przyjmować moje światło duchowo. Mój 
duchowy świat będzie z wami podczas każdej duchowej manifestacji. 
49 Jeśli jesteście przygotowani, nie będzie żadnych przeszkód ani odległości, które uniemożliwią wam 
przyniesienie tego przesłania światła i pokoju dla ludzkości. Będziesz przykładem pokory i łagodności 
dla swoich bliźnich, przez ciebie dam im życie i zachętę. Błogosławieni, którzy się zestarzeliście w 
pracy na moim polu, błogosławieni, którzy jako młodzieńcy odwróciliście się od zbytków świata, 
albowiem będziecie się cieszyć wieczną radością. Nie szukajcie jednak nagrody na tym świecie i nie 
oczekujcie pochwał, bo te próżności pozbawiłyby was łaski, którą powierzyłem waszej duszy. 
Szanujcie dobre lub złe ideały ludzkości, lecz słuchajcie tylko Mojego głosu przez wasze sumienie, 
abyście mogli się zjednoczyć i być pokornymi, abyście mogli okazać się godnymi szacunku ludzi. 
Przypowieść 
50 W jednej okolicy było wielu potrzebujących. Ale pewien pan, który posiadał wielkie bogactwa i 
dobra, posłał po nich, wskazując dzień, w którym da im to, czego im brakowało. Gdy nadszedł ten 
czas, potrzebujący przyszli do tego pana i powiedzieli mu: "Panie, pospieszyliśmy tutaj na twoje 
wezwanie; teraz jesteśmy w twojej obecności". 
Spojrzenie tego Pana było pełne współczucia i miłosierdzia z powodu nagości i ubóstwa tych 
potrzebujących. Następnie zapytał ich, gdzie mają swój dom, aby mógł im przesłać dary miłości, 
którymi ich obdarzy. Wtedy rzekli do Niego: "Panie, nie mamy domu ani schronienia. Tam, gdzie 
zaskakuje nas ciemna noc, tam odpoczywamy." Wtedy każdy Pan dał im hojnie ze swego bogactwa i 
rzekł do nich: "Jeśli brakuje wam więcej tego daru miłości, przyjdźcie znowu, gdy będziecie go 
potrzebować. A teraz idźcie w swoją stronę". 
51 W podobny sposób przyszedł przed tego Pana osieroconej kobiety i wdowy, a on umieścić dar 
miłości w jej rękach. Tam przyszli młodzieńcy i dziewice z ich lamentującym płaczem bez pokoju i bez 
pociechy, a Pan, który widział wszystko, dał im także bogactwo swoje i przykrył ich nagość płaszczem 
swoim. Tam przyszedł stary, którego siły zostały wyczerpane, a do nich dał otuchy, pokoju i 
dobrobytu. 



52 Zarówno jeden, jak i drugi opuścili to miasto. Lecz nadszedł dzień, kiedy Pan, który dał im wiele, 
zapragnął zobaczyć te tłumy ponownie, aby zobaczyć, czy wiedzieli, jak korzystać z bogactw, czy też 
popadli z powrotem w ubóstwo. Ale ten Pan widział, że oni znowu byli w bólu. 
Koniec przypowieści 
53 Mistrz pyta cię: "O kim mówiłem do ciebie?". A wy mi odpowiadacie: "Mistrzu, o nas samych". 
54 Po 1950 roku, gdy nie będziecie mnie już słyszeć w tej postaci, wielkie próby będą wśród ludzkości. 
Ale wy, umiłowany ludu, ufajcie w Moją moc, w Moją miłość i w Moje miłosierdzie. Bądźcie 
przykładem dla waszych bliźnich, abym przez wasze pośrednictwo mógł ich ocalić od ruiny. 
55 Ludzkość opróżnia swój kielich cierpienia, a jej lament dociera do Mnie. Ale jako miłość i 
miłosierdzie zawsze byłam z mężczyznami. Jestem Ojcem, ale co zrobić w obliczu lamentu 
ludzkości?..: Wywierajcie Moją miłość i zachęcajcie dusze jak zawsze. 
56 Ci, którzy są słabi, będą bardziej cierpieć z powodu tego, co otrzymują od świata, niż z powodu 
tego, co zostało przydzielone ich duszy jako zadanie. Ci, którzy patrzą na ciebie ze zmarszczką i widzą, 
że jesteś słaby i naruszają moje prawo, będą również ci, którzy bluźnią ci i pokazać swój brak 
wypełnienia w moich przykazań. 
57 Wiele razy ostrzegałem was przed pokusami, które czyhają na was, by sprowadzić was na 
manowce. Ale musicie być niezłomnymi żołnierzami w bitwie i nie być słabymi w próbach, ani w 
podstępności niegodziwości. 
58 Mała jest liczba mojego ludu, który naprawdę przygotował się na przyjęcie mojej mądrości. 
59 Dałem się poznać przez pokornych, skromnych, intelektualnie niepiśmiennych, aby dać światu 
dowody Mojej mocy i Mojej mądrości. 
60 Przez różne organy pojmowania dałem wam Moje Słowo, aby was poprawić i dać wam Moją 
miłość, Moje światło, Moje miłosierdzie, aby nauczyć was cnoty, aby rzesze słuchaczy mogły wznieść 
się do życia w łasce. 
61 Człowiek jest głodny i spragniony mojej prawdy, ale w jego sercu panuje nienawiść, chwasty, zła 
wola, a złudzenie opanowało go, ponieważ różne światopoglądy starały się go omamić inną nauką i 
innym prawem. 
62 Szukajcie komunii z waszym Bogiem, umiłowani ludzie, i nie kłaniajcie się przed przedmiotami 
materialnymi, ani ich nie czcijcie, bo nigdy was tego nie uczyłem, ani nie przyniosłem wam 
mistycyzmu. Ja tylko wlałem w wasze dusze Moje światło i Moje miłosierdzie, aby materializm nie 
stanął wam na drodze. 
63 Jeżeli będziecie czuwać i modlić się, jeżeli będziecie studiować i badać, otrzymacie wiele ode mnie, 
gdy rok 1950 dobiegnie końca. Jesteście bowiem duszami wyewoluowanymi, którym powierzam 
wiele rzeczy z Mojego miłosierdzia. Ale powiedziałem wam, że jeśli z braku przygotowania nie 
będziecie wiedzieli, jak dawać o Mnie świadectwo, kamienie przemówią i dadzą świadectwo o Mojej 
obecności wśród ludzi. 
64 W Moim Słowie wyjaśniłem wam to, czego nie zrozumieliście, abyście mogli usunąć błędy, które 
wprowadziliście do Mojego dzieła. Jak bowiem możecie dawać dobry przykład swoim bliźnim, jeśli 
najpierw nie oczyściliście się z dawnych przyzwyczajeń? 
65 Przebaczyłem wam i ozdobiłem was, abyście później mogli okazać tę samą dobroć ludziom. 
Powierzyłem wam moje słowo jako miecz świetlany, abyście mogli powstać do walki i wyeliminować 
ciemność i fanatyzm, które przeniknęły ludzkie serca. Jest to bowiem jak złe nasienie, które się 
bardzo rozmnożyło i dlatego ludzkość zboczyła z drogi prawdy i nie była w stanie dążyć do 
doskonałości duszy. 
66 Przychodzę z zamiarem, aby świat zobaczył swoje błędy, aby nie zbaczał już z drogi, którą mu 
wyznaczyłem. Na tej ścieżce nie ma cierni i kamiennych odłamków, które sprawią, że twoje stopy 
będą krwawić. 
67 Człowiek powstaje, aby wystawić mnie na próbę, nie zdając sobie sprawy, że wszyscy jesteście 
poddani wielkim próbom w tym czasie. Świat bowiem stał się dumny ze swej nauki i ze swych 
bogactw, a wyparł się Mnie jako swego Króla i Pana. Dlatego też ludzie będą również zaprzeczać, że 
dałem się wam poznać poprzez ludzki intelekt. Lecz ci, którzy się Mnie zapierają, będą w duszach 
swoich dotknięci miłością i miłosierdziem, aby się przebudzili i zrozumieli, że to, co stworzyli, jest 
przemijające, a we Mnie jest Życie wzniosłe i wieczne. 



68 Ludzie, nie pozwólcie, aby ostatnie chwile Mojego przepowiadania przez głosicieli poszły na 
marne, bo Moim słowem przygotowuję was, abyście mogli przetrwać wszystkie próby, abyście mieli 
broń światła, którą będziecie walczyć przeciwko ułudzie i egoizmowi ludzkości. 
69 Nie czujcie się słabi ani nieznaczący, bo obdarzyłem was Moim Miłosierdziem, Moją Instrukcją i 
Moją Miłością, abyście mogli powstać jako żołnierze Trzeciej Ery. 
70 Ludzkie serce odczuje Moją miłość i będzie wielbić Moje Boskie Imię. Jako Ojciec, nikomu nie 
odmawiam Mojego miłosierdzia. Usunę ciemności zaślepionych; albowiem światło Mojego Ducha 
Świętego rozprasza ciemności świata, aby wyzwolić dusze, a te właśnie zbawiłem w każdym czasie. 
71 Kiedy się uduchowisz, Izraelu, kto będzie w stanie sprowadzić cię z twojej drogi? Jakie spojrzenie 
będzie wtedy w tobie jak strzała? Będziecie widzieć tylko uśmiechy, radość w sercach i ręce 
wyciągające się do was, a to będzie jak oczekiwana nagroda za wasze zmagania, abyście nie 
doświadczali tylko bólu na waszej drodze życia. 
72 Powierzam wam jeszcze wiele spraw w moim pouczeniu, abyście byli wojownikami, którzy niosą 
oręż światła, miecz miłości i wysoko stawiają poprzeczkę wiary, nadziei i miłosierdzia. 
Czego ci jeszcze brakuje, Izraelu? Abyś, zjednoczony w myśli i w czynie, wyprostował się, abyś się 
odnowił, abyś był czystym zwierciadłem, w którym ludzkość może zobaczyć swoje niedoskonałości. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 347  
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 W tym dniu przyjmuję cię i błogosławię cię. Twoja dusza jest przygotowana, uważna na głos twego 
ducha, aby przyjąć Moje pouczenie. Czytam wasze serca, pieszczę was i daję wam Moje Słowo, a ono 
będzie balsamem, który ukoi cierpienia waszego życia. 
2 Ale ja nie pocieszam was tylko w tym czasie, ale zapraszam was, abyście byli moimi uczniami. 
Mówię do was: Weź swój krzyż i chodź za mną! Pamiętajcie o Moich przykładach w Drugiej Erze na 
każdym kroku, który stawiacie. Moje przyjście jako człowieka w tym czasie nie było daremne. 
3 Moje cierpienia, Moje słowo i Moje najwyższe przykazania są zapisane w twojej duszy. Jest tam 
księga, którą napisałem w trzech czasach, jest tam moje słowo, które przekazałem przez wszystkich 
posłańców, są tam świadectwa i czyny. Możesz znaleźć wszystko w sobie, jeśli nauczysz się wnikać w 
swoją duszę. Nie jesteście już duchowo małymi dziećmi, ponieważ przeszliście przez ścieżkę i 
jesteście w dojrzałości, w kulminacji. Wy, którzy słyszeliście moje słowo w pierwszym, drugim i 
trzecim czasie, jak można wątpić w to przesłanie? Jak moglibyście wymazać zapowiedzi, które 
zostawiłem zapisane w waszych duszach, skoro obiecałem wam powrót, skoro powiedziałem wam: 
"Jeszcze raz będę z wami". Nie powiedziałem wam jednak, w jaki sposób, dałem wam tylko znać i 
oznaczyłem czas i wydarzenia, które będą świadczyć o moim powrocie ─ wszystko, co wam 
przepowiedziałem. Teraz mówię wam, że będą wielkie próby, abyście mogli być pewni, że Duch 
Święty zstąpił na waszego ducha, aby wypełnić swoją misję wśród ludzkości. 
4 Teraz jest ten czas! Spełniły się wszystkie moje zapowiedzi. Wszystkie proroctwa tych, którzy mówili 
w duchu i w prawdzie, spełniły się. 
5 Oto Ja jestem obecny, zawsze z wami, nie ukryłem się. W tym czasie, to znaczy od mojego odejścia 
w Drugiej Erze do mojego przyjścia w Trzeciej Erze, zawsze byłem obecny dla ludzkości. Moje światło 
zawsze świeciło wśród was, Moja miłość jest taka sama, również Moje nauczanie i Moje przykłady, 
jest to tylko inna faza przejawiania się. 
W tym czasie uczyniłem Moje słowo fizycznie słyszalnym, aby stało się dla was zrozumiałe. Używałem 
waszego języka, abyście mogli zrozumieć Moje przekazy i oto jestem, ludzie, pełen miłości wśród was 
z otwartymi ramionami, i jak Ojciec przyjmuje Syna marnotrawnego, tak Ja przyjąłem was. 
Ale Ja uczynię was moimi uczniami ─ chcę, abyście byli świadkami wszystkich Moich słów i Moich 
objawień. Pozostawię zapisany w waszych sercach Testament Trzeciej Ery, cenną księgę 
odpowiadającą temu okresowi. 
6 Słyszeliście moje słowo przez pośrednictwo licznych głosicieli. Każdy z nich ma w tym czasie ode 
mnie misję, bardzo ważną rolę do spełnienia. Jego odpowiedzialność jest bardzo wielka, a kiedy 
skończy się ten czas manifestacji poprzez mózg człowieka, zażądam sprawozdania od każdego z tych 
głosicieli i będą oni musieli odpowiedzieć Mi za Moje słowa, za światło, które dałem do ich mózgu, 
aby było przekazywane słowami i wiernie przekazywane ludziom, którzy Mnie kochają. Ale i ludzie 
będą musieli zdać Mi rachunek ze wszystkich słów, które otrzymali, a gdy nadejdzie czas pełnego 
działania, zażądam rachunku od wszystkich. 
7 Dziś przyszedłem do was jako Ojciec i jako Mistrz, Mój sąd w narodzie izraelskim jeszcze się nie 
rozpoczął, jeszcze nie zażądałem od was żniwa. Dziś jeszcze daję wam czas, ale Mistrz mówi wam: 
wykorzystajcie go na działanie, na studiowanie, na zgłębianie Mojej nauki, która jest głęboka, abyście 
dzięki niej mogli Mnie kochać i zawsze iść za Mną. 
8 Dla każdego z was mam miejsce w Moim Duchu. Gdy zdobędziecie tę wysoką nagrodę, przyjdziecie 
do mnie. Do tego czasu walczcie na ziemi, a potem na drodze, gdzie Moja Wola ma was posłać, 
abyście mogli ofiarować Mi wasze wypełnienie misji. Pamiętajcie, że zawsze wam towarzyszę, że 
moje spojrzenie podąża za wami wszędzie, że moja opieka jest nieograniczona nad każdym z was, że 
wasze bóle nie pozostają przeze mnie niezauważone, że czytam na dnie waszego serca i znam waszą 
przyszłość. 
9 Dlatego, ludzie, miłujcie Mnie, studiujcie Moją naukę, abyście mogli zrozumieć wszystko, co chcę 
wam powiedzieć i co chcę wam przekazać. Ja, jako Ojciec, przychodzę pełen miłości, aby dać wam 
przykazania i nakazy, ponieważ jesteście ludźmi odpowiedzialnymi za ludzkość, którzy muszą być 



nauczycielami, przykładami, przewodnikami. Dlatego uczyłem was dzień po dniu, dlatego moje 
"słowo" nie milczało. Dałem wam długi czas, abyście mnie usłyszeli, abyście wreszcie otworzyli wasze 
umysły i przygotowali wasze serca na zrozumienie mnie. 
10 W Drugiej Erze mówiłem do was tylko przez trzy lata. Moje słowo było nieustanne. W tym czasie 
Ja dzień i noc przemawiałem do uczniów i do tych, którzy przychodzili, aby Mnie słuchać. Żyłem z 
tobą, widziałaś wszystkie Moje czyny. Byliście świadkami moich narodzin, byliście świadkami mojego 
wzrastania jako człowieka. Nie ukryłem się przed wami, chciałem, aby wszystkie moje czyny były 
znane, ale wy osądziliście mnie, ludzie, nie będąc sędziami. Ty osądzałaś Moje dzieciństwo, Moją 
młodość, osądzałaś Moją Mękę i choć jesteś Moim stworzeniem, nieraz źle Mnie oceniałaś. Chociaż 
jesteś częścią Mnie, jesteś Moim dzieckiem, osądziłeś Moje czyny jako ojciec. 
11 Ja jestem miłością i przebaczeniem. Spojrzałem ze współczuciem na wasz osąd i powiedziałem 
wam: Pewnego dnia, po długich próbach i wielkich doświadczeniach w waszym życiu, poznacie 
miłość, jaką Jezus obdarzył ludzkość ─ Jego prawa, Jego miłosierdzie i już nigdy nie zboczycie z drogi, 
którą On wam wyznaczył. Będziecie ubolewać nad swoją przeszłością i prosić Mnie o możliwość 
naprawienia wszystkich waszych przewinień, o posłuszeństwo wobec Moich poleceń i dobrowolnie 
staniecie się moimi sługami. 
Ale ja nie chcę widzieć w was sług. Chcę, abyście zawsze byli Moimi dziećmi, Moimi uczniami, bo Ja 
nie mam sług. Jesteście wszyscy Moimi stworzeniami, którym dałem Moje atrybuty, Moją moc i Moją 
łaskę. Wy wszyscy należycie do mnie. Nawet jeśli świat mnie nie uznaje, należy do mnie, a ja mam 
prawo go kochać. Ludzkości, nie możesz przeszkodzić, abym cię kochał, ale musisz walczyć, aby nie 
dopuścić do tego, aby wszystkie zakłócenia zniknęły z twojej drogi i szukać światła, które doprowadzi 
cię do portu zbawienia. 
12 W tym czasie, ukochane dusze, napotkaliście nieskończoną ilość prób. Często potykałeś się, nawet 
twoje "ciało" doprowadza cię do łez. Ale czyż duch nie jest silniejszy od ciała? Czyż nie dałem ci 
ogromnej mocy, abyś mógł walczyć z wszelkimi przeciwnościami? Czy nie jesteś częścią Mojego 
własnego Ducha? Macie siłę, moc i energię ─ wszystko, co jest potrzebne do walki z wszelkimi 
zagrożeniami dla waszej duszy, jakie napotkacie. Ostrzegam was dzisiaj, ludzie, ponieważ na waszej 
drodze napotkacie jeszcze większe niebezpieczeństwa niż te, które napotkaliście dzisiaj. Ale nie 
zatrzymujcie się na tej drodze, nie pozwólcie, żeby wasze myślenie się pomieszało. 
13 I ogłosił wam czas prześladowań, potępienia ludzi innych przekonań. Ale wy jesteście moimi 
uczniami, macie moc i światło, i z nim będziecie mogli zatriumfować nad wszystkimi 
światopoglądami, nad wszystkimi "światłami", które ludzie wam przedstawiają. Na początku nie 
będziecie mogli pokazać im materialnych książek ani żadnej materialnej pracy. Będziecie mogli 
przedstawić tylko swoją wiarę i swoją miłość, a tych cnót, które są duchowe, nie będą mogli dotknąć. 
Poczujecie w sobie, że wielka wiara opanowuje wasze istoty i to wystarczy, aby zwyciężyć. Będziecie 
jak niezniszczalny filar na drodze innych. 
14 Nawet jeśli materialistyczne poglądy światowe powinny dotrzeć do Ciebie, nawet jeśli mężczyźni 
chcą uwieść cię przez nauki, nie zginać karku przed nimi. Będziecie czuli Moją miłość pulsującą w 
pełni w waszych sercach, Moje prawo żywe, które jest nieubłagane, które jest niezmienne przez 
wieki, i będziecie umieli przekazać je pokoleniom, które z was wyjdą. Pozostawię bowiem ten lud jako 
nauczycieli dla innych narodów. Każdego z was użyję jako podkładki pod wielkie drzewo, które 
zaopatrzę w gałęzie zgodnie z moją wolą. Im większe będą wasze cnoty, tym większe będzie światło 
tych, którzy pójdą w wasze ślady. 
15 Walczcie o swoich bliskich, starajcie się o wiarę istot, które zostawiłem waszej opiece. Przynoszą 
łaskę i zdolności i zrobią krok naprzód na drodze uduchowienia. Oni potwierdzą twoje słowa, a kiedy 
nie będzie cię już z nimi, przypomną sobie Prawo, którym kierowali się ich rodzice na ziemi, i będą mu 
wierni. 
16 To jest historia ludu Izraela, tego ludu, który będzie wiernie szedł za Mną, ponieważ nazwałem go 
powiernikiem Mojego światła, Mojej mądrości. Macie trudną misję wobec ludzkości, nie będziecie w 
stanie przechylać się raz na jedną, raz na drugą stronę. Znacie swoją drogę ─ wiecie, że wasz Ojciec 
zstąpił do was, czyniąc się słyszalnym fizycznie, aby do was mówić, aby was prowadzić, ponieważ nie 
byliście jeszcze przygotowani na rozmowę ze Mną z ducha na ducha. 



17 Uczyniłem Moje manifestacje namacalnymi, a Moje słowo jasnym, abyście mogli Mnie zrozumieć. 
Ale kiedy ten czas się skończy, po tym roku 1950, będziecie wiedzieli z całą pewnością, jaką drogą 
musicie podążać. Będziecie rozmawiać ze Mną, a wasza intuicja podpowie wam, jak praktykować 
Moją Naukę, jak zanieść to cenne ziarno do serc, które go potrzebują. Nie zmarnujecie ani jednego 
ziarna, ani nie zasiejecie go przypadkowo, lecz umieścicie je tam, gdzie ziemia jest przygotowana, 
gdzie intuicja podpowiada wam, że to ziarno wzejdzie, i tak będziecie jak siewca. 
18 Wyruszycie, za przykładem apostołów, aby zasiać ziarno w sercach i duszach ludzi na ich drogach. 
Ale księgą, którą musicie przedstawić, będzie księga waszego własnego życia, waszego własnego 
przykładu, waszej wiary i waszego zaufania do mnie. To będzie bardziej przekonujące niż to, co 
można powiedzieć słowami. Dlatego podejmijcie dziś wielkie postanowienia dla wypełnienia misji, 
ludzie. 
19 Zostawię cię na moim miejscu. Usta nosicieli głosu będą milczeć, ale twoje usta będą 
przygotowane, twoje serce natchnione. Poprowadzę was po tej ścieżce nieskończonych inspiracji, a 
jutro będziecie mówić o naukach jeszcze wam nieznanych. 
20 Sprawię, że przenikniesz do wnętrza serc, które mnie oczekują. wyjdziecie jako posłańcy ode 
Mnie, aby mówić o świętych objawieniach z taką czcią i miłością, z jaką słyszeliście Mnie przez 
pośrednictwo człowieka. Twoje usta będą ćwiczone, ale musisz uważać na swoje słowa, bo twoje usta 
nigdy nie będą kłamać. Będę was obserwował z High Beyond, a wasze przykłady pozostaną zapisane 
niezatartymi literami. Tak, ludu Izraela, krok po kroku czynię wam postęp na drodze do wypełnienia 
zakonu. Wszystkie dzieła wymagają pewnego czasu, aby je zrozumieć. Dałem wam ten czas, abyście 
mogli osiągnąć pełnię, dojrzałość i wejść na drogę uduchowienia. 
21 Nie cofnąłem waszych dawnych zwyczajów od was wszystkich naraz, ale sprawiłem, że 
porzuciliście stopniowo te, które nie były mi miłe. Nauczyłem was modlić się duchem, powiedziałem 
wam, jak rozmawiać z waszym Ojcem poprzez wejście w ciszę, medytację i komunię z waszym 
Bogiem. 
22 Tak shalt thou iść twój sposób, O ludzie. Modlitwa będzie waszą obroną, wiara waszym 
zbawieniem. W godzinach próby moja Obecność będzie z wami. Wewnętrznie usłyszysz Moje 
pozdrowienie, jak w tym czasie: "Pokój mój niech będzie z tobą", a wtedy poczujesz pewność, że 
Moje silne ramię jest w twoim ramieniu, i że to, co byś uczynił w posłuszeństwie Mojemu słowu, 
będzie przeze Mnie pobłogosławione i potwierdzone. 
23 Dotąd pozostawaliście wokół Mnie jak dzieci i uczniowie, a Ja was z miłością nauczałem, 
zanurzałem w waszych sercach Moje najmilsze słowa, abyście się nimi karmili. Dusza karmi się 
miłością, nie ma dla niej innego pokarmu. Kiedy więc oddalacie się od tej miłości, od tej istoty, która 
jest w moim słowie, odczuwacie pustkę, sieroctwo, potrzebę otrzymania tej pieszczoty. A kiedy 
wracacie do Mnie, wypełniacie pustkę waszego serca na nowo tą krystalicznie czystą wodą. 
24 Napełniłem ten dzbanek po brzegi, abyście nie odczuwali pragnienia, abyście zawsze byli pełni 
łaski i natchnienia, aby miłość mojego Ducha mieszkała w waszych sercach. 
To źródło nie wyschnie, ludzie, nawet jeśli moje słowo ustanie w tej formie. Będziecie wtedy odbierać 
moje emanacje, moje frazy w waszej modlitwie, w waszych zachwytach. Wszystko będzie dla was 
zrozumiałe, nie będę używał obcego języka, lecz nadal będę mówił do was w duchowej formie 
wyrazu, w której mówiłem do was, i im większe będzie wasze przygotowanie, tym wyższą treść nauk 
będziecie mogli zrozumieć. 
25 Ilez ja wam dam znaków, ludzie! Wszystko to, co nie zostało powiedziane za pośrednictwem 
człowieka, opowiem wam później z ducha na ducha. Ale w tym celu musicie nadal modlić się z 
oddaniem. Z modlitwy dojdziecie do uniesienia, a wtedy, gdy wasza dusza jest wywyższona, poczuje 
jak Boski Mistrz wyjaśnia Swoje Słowo, jak mówi wam wszystko w jednym zdaniu, i to zdanie, które 
wam daję, zgłębicie, podacie do wiadomości waszym współtowarzyszom, i w ten sposób po 1950 
roku ludzie będą mogli kontynuować naukę w tej formie. 
26 Nie pozwolę wam być bezczynnymi ani przez jeden dzień. Gdy będziesz przygotowana, Moje 
natchnienie będzie nieustanne. Zawsze, gdy znajdę was przygotowanych, objawię wam wielkie nauki 
dotyczące duszy i dam wam wielkie proroctwa, które będą służyć nowym pokoleniom, ponieważ 
pozostawicie wiele nauk na piśmie. Po 1950 r. pozwolę wam spisać te natchnienia, aby nie zostały 
wymazane z nikłej pamięci, aby zostały zachowane po wsze czasy jako spuścizna dla ludzkości, a ten 



ogromny głód, który ten świat mi przedstawia ─ to pragnienie miłości i prawdy, zrozumienia, 
duchowych objawień, zostanie zaspokojony poprzez nauki, które naród izraelski musi zanieść jako 
posłańcy do wszystkich regionów, do wielkich rzesz. 
27 Nadszedł czas wszechogarniającego sądu i wszystkie dzieła i wszystkie wspólnoty religijne będą 
sądzone przeze mnie. Z duszy ludzkiej powstanie krzyk udręki, bo wszystko, co fałszywe, zostanie 
obnażone; świecić będzie tylko prawda. W ludzkości nastąpi przebudzenie, a wtedy ludzie powiedzą 
do Mnie: "Ojcze, daj nam swoją pomoc, daj nam prawdziwe światło, które nas poprowadzi". A tym 
światłem i pomocą będzie nauczanie Ducha Świętego, będzie to nauczanie, którego wam udzieliłem, 
a które należy także do nich wszystkich, bo Ja jestem Ojcem wszystkich. 
28 Mój Duch już widzi sieroctwo ludzi, pustkę, którą każdy odczuwa w swoim sercu. Widzę, jak 
starają się wypełnić tę pustkę ziemskimi przyjemnościami i nie znajdują niczego, czym mogliby ugasić 
swoje pragnienie. Wszędzie szukają tej ulgi, tego balsamu, i znajdują go równie mało. Ale kiedy ─ 
ludzkość zadaje sobie pytanie ─ i z kim znajdziemy ten balsam i ten pokój? 
A jednak Ojciec mówi wam, ludzkości: oczekuję was; wszystko, czego potrzebujecie, jest we Mnie i 
jest w was, ale wy nie umieliście tego szukać. Zbłądziliście na różne ścieżki i szukaliście pokoju tam, 
gdzie go nie ma. Szukaliście prawdziwej miłości i prawdziwego światła tam, gdzie ich nie ma. 
Szukajcie mnie, a ze mną znajdziecie miłość, która musi wypełnić wasze serce, a ze mną znajdziecie 
spokój umysłu, światło i uzdrawiający balsam. 
29 Jesteście już wyczerpani swoimi poszukiwaniami i nie pukacie już do drzwi mojego Ducha. Jesteś 
głupi, ale czekam na ciebie, a kiedy zapukasz do moich drzwi, szybko się otworzą i pozwolą ci wejść. 
Pokażę wam wszystkie bogactwa Królestwa i pocieszę was w waszych przeszłych cierpieniach, a 
wtedy będziecie ubolewać nad straconym czasem, będziecie ubolewać nad waszymi przewinieniami i 
będziecie prosić mnie o przebaczenie i nową szansę. Dam ci wszystko. Wszystko, o co Mnie 
poprosicie dla dobra waszego i waszych bliźnich, dam wam. Moje bogactwa są nieograniczone, ale są 
to bogactwa duchowe. Jeśli poprosicie Mnie o ten skarb, dam wam wszystko i powiem: używajcie! 
Każda bowiem z łask i darów, które wam daję, ma wartość życia wiecznego i jest dla wszystkich. 
Tak więc przyszedłem w tym czasie, ludzie, i niektórzy z was widzieli Mnie jako pielgrzyma, 
pukającego od drzwi do drzwi wśród narodów świata. Niektóre z nich otworzyły swoje drzwi, inne 
pozostały zamknięte. Lecz Ja będę nadal pukał, będę wypełniał swoją misję jako Ojciec i jako Mistrz, 
będę was prowadził krok po kroku po Mojej drodze, będę dawał wam światło i wszyscy opamiętacie 
się i zrozumiecie powód waszego życia. 
Ostatecznym celem jest miłość, wypełnianie moich praw, i dopóki tego nie robicie, dopóki nie 
praktykujecie miłości, dopóki nie wypełniacie moich przykazań, dopóty będziecie błądzić. Ale 
wyznaczyłem granicę i ta granica została wkrótce osiągnięta. 
30 Po tej zapowiedzianej światowej wielkiej próbie, z której będziecie pić ostatnie krople kielicha 
cierpień, będzie początek odbudowy. W tym czasie ludzkość musi pokutować i powrócić na właściwą 
drogę. Musi rozpoznać wszystkie swoje przewinienia i znaleźć mnie. 
31 Tak, ludu Izraela, wy, którzy jesteście świadkami Mojego objawienia się, którzy słyszycie, jak 
mówię i osądzam ludzkość, wy także słuchajcie Mnie uważnie: zachowajcie Moje słowa, bo jesteście 
częścią tej ludzkości. Wy także okazaliście Mojemu Duchowi pustkę waszych serc, wy także 
przyszliście spragnieni i głodni. Ugasiłeś swoje pragnienie u źródła miłości. Dlatego pomyśl o tych, 
którzy nie są jeszcze gotowi, aby mnie znaleźć, bo zło było silniejsze w nich. Ale pewnego dnia to zło 
zostanie związane. 
32 Ludzkość musi znaleźć szerokie pole do wypełnienia Moich Praw, do odnowienia się i do życia w 
pokoju ze Mną. Kazałem im chodzić po wszystkich ścieżkach, bo chcę ich spotkać pełnych 
doświadczenia. 
Człowiek, dziecko Moje, który przyszedł na ziemię zgodnie z Moją wolą, przeszedł tysiąc prób, które 
dręczą jego duszę. Ale potem, jeśli jego wiara pozostanie mocna, jak wielka będzie nagroda, którą 
otrzyma! Po utrapieniach, zamieszaniach i niebezpieczeństwach znajdzie światło Mojego Ducha. 
33 Dlatego nie bójcie się, ludu mój, aby przejść przez próby, nie bójcie się wejść w wielkie konflikty. 
Nie zginiecie w nich. Wszystkim Moim dzieciom dam wyposażenie, aby obudziła się ich wrażliwość. 
Po próbach, doświadczeniach i owocach, przemówię do was i powiem wam: "Zobaczcie, jak 
pożyteczna była ta próba, jak się w niej umocniliście i jak zdrowi i cali jesteście teraz! Moją Wolą nie 



jest, abyście zginęli, Moją Wolą jest tylko, abyście uczynili swoją duszę odporną i kochali Mnie i 
poznali Mnie pomimo prób i wichrów." 
34 Są narody, które przeszły próby przez ogień, gorzkie próby, ale dla nich mam nagrodę. Wszyscy ci, 
którzy cierpliwie cierpieli i ufali we Mnie, otrzymają duchowy pokój, wzniosą się ponad te wszystkie 
utrapienia i będą świadczyć o Mnie, a naród izraelski przyjmie to świadectwo. 
35 Moje słowo oddziałuje na wszystkie dziedziny. Pokazałem ci wszystkie narody, ludzi. W obcowaniu 
z wami mówiłem wam o ich cierpieniach i o ich utrapieniach, mówiąc wam: Módlcie się, ludzie, 
bądźcie wstrzemięźliwi, nawróćcie się, abyście mogli wspomagać te narody w ich próbach. Jesteście 
silni, ponieważ stąpaliście po twardym gruncie. Módl się i przygotuj się, aby być bastionem dla 
innych, że możesz wyciągnąć rękę i dać miłosierdzie każdemu, kto go potrzebuje.Możesz okazać 
miłosierdzie dla bliźniego, nawet jeśli go nie znasz. Twój Duch, który ma wielką moc i jest 
przyobleczony w łaskę, może zesłać im to dobro, którym cię obdarzyłem. 
36 Dlatego proszę was, ludzie, przede wszystkim o miłość, abyście mogli poznać Mnie i siebie samych. 
Miłość jest pierwotną zasadą Mojego Prawa. Miłość jest ostatecznym celem wszystkich dzieł, to jest 
to, czego was zawsze uczyłem. Miłość, pokój i miłosierdzie ─ te cnoty są w was, nie musicie nawet 
uczyć się kochać. 
37 Miłości nie można się nauczyć, ale można ją odczuć, nosi się ją w sobie, a ty, jak wszystkie 
stworzenia, kiedy zostałeś stworzony, otrzymałeś wszystkie jej zdolności i cechy. Dlatego zanurzajcie 
się w siebie, szukajcie cnót, które umieściłem w waszej istocie i praktykujcie je na swoich drogach. 
Jakże szczęśliwy będziesz, Izraelu, kiedy będziesz mógł pełnić swoją misję wśród ludzkości, kiedy 
będziesz mógł rozwinąć swoje dary i dać im odczuć, kiedy będziesz siał i zbierał owoce miłe i 
zadowalające moją Boskość. Czas pełnej aktywności jeszcze nie nadszedł, ale już się zbliża. Jest to 
czas, kiedy staniecie przed ludzkością i musicie użyć wszelkiego światła, wszelkiej mądrości, aby 
wasze kroki były pewne, aby wasze świadectwo było prawdziwe. 
38 W ten sposób przygotowuję was i ostrzegam was. Każdego dnia macie Moje słowo, słyszycie 
ostrzeżenie, radę od waszego Ojca, bo jutro będziecie jej potrzebować. Dziś jesteś w pokoju, bo mnie 
słyszysz. Ale nadejdą okresy wielkiej walki i chcę, abyście byli przygotowani na te czasy, abyście byli 
zjednoczeni i aby to zjednoczenie was wzmocniło, tak że nie pozostanie ani jeden czuły punkt, ale lud 
Izraela zgromadzi się wokół Mnie w chwili Mojego odejścia, aby usłyszeć Moje ostatnie słowa, Jak 
ojciec na ziemi, otoczony przez wszystkie swoje dzieci, udziela ostatnich rad, a dzieci czekają na 
ostatnie chwile tego życia ─ i obiecuje kochać się wzajemnie i umacniać się w swoich cnotach, aby być 
jednym ciałem i jedną wolą, która kieruje ludzkością. 
Tak więc zostawię was, ludzi pełnych odpowiedzialności, ale także pełnych łaski, abyście byli silni w 
każdej chwili. 
39 Błogosławię cię, Izraelu. W różnych domach, gdzie się gromadzicie, błogosławię wasze dobre 
sposoby działania. Daję więcej wrażliwości waszym sercom i mówię wam: Usuńcie wszystko, co nie 
jest doskonałe, co nie prowadzi do Mnie, aby w odpowiednim momencie mogło być przeze Mnie 
osądzone i aby naród izraelski nie otrzymał bolesnego wyroku, ani nie widział swojego Mistrza 
krwawiącego i umierającego na krzyżu po raz kolejny z powodu swojej niedoskonałości, ale widział 
Go pełnego miłości, pouczającego całą ludzkość. 
40 W tym dniu łaski, kiedy umacniam was, dając wam Moje Słowo, które jest dla was pokarmem, 
zostawiam was przygotowanych i uprzedzonych. To są ostatnie czasy Mojego Słowa i chcę, abyście 
Mnie w nich słyszeli aż do ostatniej chwili, aby to Słowo odcisnęło się w waszej duszy, oświecając was 
i czyniąc was silnymi na nadchodzące czasy. 
41 To jest moja lekcja na ten dzień, ludzie. Módlcie się za siebie i za naród izraelski, który stoi w 
obliczu wielkiego sądu. Módlcie się za świat, który również stoi w obliczu wielkiej próby! Nie 
pozwólcie, aby minął choć jeden dzień bez podniesienia duszy i rozważenia tych wszystkich prób. 
Wysłuchałem waszych próśb i spełnię je zgodnie z moją wolą. 
42 Bądźcie błogosławieni, wy pokorni, którzy pokładacie nadzieję w Moim miłosierdziu, którzy 
wiedząc, że rządzi wami Wola wyższa od waszej, dajecie Mi prawo rozporządzania waszym życiem. 
Błogosławię was, moje dzieci, wasz krzyż będzie łatwy. 
43 Tym z was, którzy uporczywie pytają Mnie o powód, dla którego zostali poddani próbie, mówię: 
Milczcie, nie pytajcie Mnie o powód! Czy znasz swój dług wobec mnie? Czy wiesz, w jaki sposób 



oczyszczę twoją duszę, aby wróciła do Mnie tak czysta, jak ode Mnie wyszła? Dlatego mówię do was: 
Przyjmijcie próby, które wam zsyłam codziennie z cierpliwością i przygotowaniem, bo moja siła jest 
zawsze z wami. 
44 Udzielam wam światła, którego potrzebujecie, abyście mogli właściwie kierować sobą i prowadzić 
swoich bliskich drogą do zbawienia. 
45 Udzielam wam cennego daru komunii z Ojcem, która was ocali we wszystkich próbach. Dziś rano 
Mój balsam uzdrowienia i Moja pociecha są z wami wszystkimi, są ze światem i ze wszystkimi 
stworzeniami, które ode Mnie wyszły. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 348  
 
1 Umiłowani ludzie: Mistrz daje wam stronę za stroną księgi swojej nauki, abyście nosili ją odciśniętą 
w swoim sercu. Lekcje te będą dla was jutro skarbem o nieocenionej wartości, który pomoże wam 
wypełnić waszą misję na ziemi i wypracować nagrodę dla waszej duszy. Dzięki waszej walce ta nauka 
pozostanie odciśnięta w sercu człowieka, a wy będziecie śpiewać pieśń triumfu, gdy dotrzecie do 
Ziemi Obiecanej. 
2 Daję wam, że w czasie waszego przygotowania, bierzecie z mojego skarbca to, czego wam brakuje, 
aby dać swoim bliźnim. Na różne bowiem sposoby przyjdą moi wybrani, aby stać się moimi uczniami, 
moimi robotnikami, moimi żołnierzami, którzy będą bronić mojego Dzieła. 
3 Całe stworzenie jest poddane Mojemu Prawu i wszystko oddaje Mi cześć w swej harmonii. Podnieś 
swój wzrok na firmament, a zobaczysz promienne gwiazdy, które stworzyła Moja mądrość. 
Dostrzegajcie w nich przykład posłuszeństwa i harmonii, inspirujcie się tą chwałą, tą doskonałością, 
abyście mogli się w nich rozmyślać i pozwolić, by głos mojego Ojca przemawiał do was przez wasze 
sumienie. Drzewa dają swoje owoce, które są zawsze smaczne. We wszystkim Ojciec objawia się i 
przemawia do was, abyście mogli rozważyć i być posłuszni prawu, które wam dałem. 
4 Stworzyłem plemiona, ludy i narody, i wszystkim dałem to, czego potrzebują dla swego duchowego 
rozwoju. Czciliście mnie w gwiazdach i w przedmiotach stworzonych przez człowieka. Teraz szukajcie 
Mnie w sobie. Błogosławiony ten, kto wejdzie w ciszę wewnętrzną, bo odczuje Moją Obecność i 
osiągnie pokój duszy. 
5 Otrzymaliście Moje słowo przez niewykształcone umysły, które nie zostały wyćwiczone przez naukę 
ludzką. Jednak przygotowałem je, aby były podnóżkiem, na którym spocznie Mój Uniwersalny 
Promień. 
6 Kiedy słyszysz moje słowo, chcesz także, aby Ojciec stał się widoczny przed twoimi fizycznymi 
oczami. Ale ja wam mówię: Przygotuj swoje serce, a poczujesz mnie. Przychodzę bowiem nie tylko po 
to, by was pocieszyć w tym czasie bólu, ale by przynieść wam pouczenie, które już wam obiecałem, 
gdy byłem z wami w Jezusie po raz drugi. 
7 Moje przykłady, Moja Męka są zapisane w twojej duszy. Jest tam księga, którą napisałem w trzech 
wiekach, słowo moich wysłanników, świadectwa, czyny. Możecie odkryć wszystko, kiedy nauczycie 
się wnikać w swoją duszę. 
8 W tym wieku Mistrz mówi do was ze szczytu góry, gdzie czekam na was. Ja daję życie twojej duszy, 
aby mogła wznieść się do Mnie. Odczuwajcie Moją miłość i miejcie Mój pokój w sobie. Szukajcie tych, 
którzy zgubili drogę, zarówno na tym świecie, jak i w duchowej dolinie. Błogosławieni ci z was, którzy 
powiedzieli Mi: "Panie, pójdziemy Twoim szlakiem, uczyń nas dzielnymi żołnierzami, abyśmy bronili 
tej Sprawy". 
9 Pokazuję wam jeszcze raz drogę, na której znajdziecie prawdę. Uczę was, abyście mogli świadczyć o 
Mnie wobec ludzkości, abyście swoim przykładem przygotowali przyszłe pokolenia, które będą nosiły 
w sobie Moją miłość i odczuwały Mój pokój. Wtedy przekształcicie się w uczniów, którzy wzorują się 
na moich apostołach Drugiej Ery. 
Wyślę niektórych z was do różnych prowincji i narodów, aby wskazywali drogę tym, którzy ją zgubili. 
Ale wyruszysz z pokorą i będziesz czystym przykładem dla rzesz, które ci powierzę. Będziecie jak 
pochodnie, w których świeci światło Ducha Świętego. 
10 Kształcę Moich wybranych Moim słowem, nie zważając na ich przewinienia. Uzdrawiam ich dusze, 
bo jestem najlepszym lekarzem. Podnoszę je i mówię im: Podążajcie tą ścieżką prawdy, którą wam 
proponuję, a wkrótce dotrzecie do mnie. 
11 Wy jesteście Izraelem, spośród których wybrałem 144 000 noszących Moją Boską Pieczęć, aby 
przez wasze pośrednictwo ludzkość dostąpiła zbawienia 
12 Mężczyźni, kobiety i dzieci z różnych narodów będą Mnie szukać, a wy, Narodzie Wybrany, 
jesteście pośrednikiem, jesteście tym, który został przeze Mnie dany, aby na waszej drodze pola 
spieczone i pustynie zamieniły się w pola żyzne. 
Przypowieść 



13 Na wielkiej przestrzeni ziemi była mała liczba mieszkańców. Wiedzieli, że nadejdzie czas, gdy 
wędrowcy z czterech stron planety, różnych ras i kolorów, będą przybywać, by zamieszkać na tych 
ziemiach. Pokorny młodzieniec pouczał ich słowami prawdy, pokoju, światła i miłości. Stary człowiek 
szukał tłumów i wysłał im wezwanie, aby przyszli do tej ziemi. Prowadził ich, przygotowywał ich i 
mówił do nich o tych uprzywilejowanych ziemiach. 
Nadszedł czas, kiedy coraz to nowe tłumy przybywały, a wtedy młodzieniec rzekł do starca: "Co ty mi 
przynosisz?". A starzec odpowiedział: "Oto masz te tłumy, które przygotowałem i przyprowadziłem, 
aby stały się twoimi uczniami." Wtedy młodzieniec rzekł do niego: "Bądź błogosławiony, szukaj nadal 
na różne sposoby i drogami zagubionej owcy. Oświetlajcie jak lśniącą latarnię cztery krańce ziemi, 
noście na swych ramionach zagubione owce." 
14 Ten stary człowiek kontynuował na swojej drodze, pełen uległości i posłuszeństwa, aby zjednoczyć 
i zebrać wielkie tłumy. Następnie młodzieniec zwrócił się do mieszkańców tych ziem i powiedział im: 
"Przygotowałem was Moją miłością, dałem wam Moje pouczenie, ponieważ będziecie pośrednikami, 
przez których światło Ducha Świętego oświeci wielkie tłumy, które wkrótce nadejdą. Oto zastawiłem 
stół chlebem życia wiecznego, i tym samym chlebem będziecie żywić ludzkość."  
Koniec przypowieści 
15 Tak mówię do was, dzieci moje. Badajcie znaczenie Moich nauk i zrozumcie, kto jest młodym 
człowiekiem, a kto starym. To ja was uczę i przygotowuję do walki światopoglądów, która się zbliża. 
Starzec jest Eliaszem, dobrym pasterzem, który jednoczy i gromadzi owce mojej płotki. 
16 Ludzie, którzy modliliście się, aby przywrócić pokój i uśmierzyć ból, wkrótce usłyszycie z radością 
świadectwo żywego głosu waszych bliźnich i poznacie wartość modlitwy. 
17 Dziś pozwalam wam usłyszeć Moje rady i Moje ostrzeżenia, bo jutro będą wam potrzebne. Proszę 
was, abyście byli zjednoczeni, abyście byli silni i aby nie było wśród was ani jednego słabego punktu. 
Tak jak ojciec, który czuje, że jego koniec jest bliski, wzywa swoje dzieci, aby były przy nim w ostatniej 
chwili, aby udzielić im ostatniej rady, tak Ja mówię do was prosząc, abyście obiecali mi kochać i 
rozumieć siebie nawzajem, abyście stali się silni w cnotach, aby stworzyć jednego ducha, który czuwa 
i modli się za świat. 
18 Zostawiam wam wielkie posłannictwo, ale daję wam pokój i siłę. Sami nie będziecie w stanie 
osądzić swoich czynów. Ale Ja, Sędzia, zważę wasze uczynki, odbiorę wasze owoce i w końcu pokażę 
wam rezultat waszych wysiłków. 
19 Błogosławieni jesteście wy, pokorni, którzy uznajecie, że wyższa wola kieruje waszym losem. 
Przypisujecie to Mojej Boskości i przyznajecie Mi prawo do dysponowania waszym życiem, wiedząc, 
że zawsze daję wam dowody Mojej miłości do was. 
20 Wy jesteście ludem duchowym, na który Ojciec skierował swoje oczy, abyście mogli obudzić świat, 
aby otrzymać światło Ducha Świętego. 
21 Ludzkość szuka Mnie za pomocą religii, wśród których są i takie, które wykazują duchowość w 
swoim postępowaniu. 
22 Powierzyłem wam moje dzieło i oświeciłem was, abyście niestrudzenie pielęgnowali Moje Słowo 
w sercach ludzi ─ abyście mogli wznieść się ze sztandarem Prawa i jako dobrzy żołnierze bronić z 
miłością sprawy, którą wam powierzyłem. 
23 Duch mój raduje się ze żniwa dobrych robotników, ale cierpi też, gdy widzę, że robotnik zasnął, że 
nie wiedział, jak pielęgnować ziarno, które mu powierzyłem. 
24 Kiedy opróżniasz kielich cierpienia, Ojciec wysłuchuje cię w ciszy i pociesza cię duchowo. 
25 Wielka jest liczba tych, którzy narodzili się do życia w łasce w tym czasie w moim Dziele. Wy 
jednak, którzy byliście pierwsi, musicie się przygotować, abyście jutro, gdy nie będziecie już słyszeć 
mojego słowa przez głosiciela, wasi współtowarzysze nie czuli się osieroceni ani zdezorientowani. 
26 Ludzkość zna tylko Prawo Pierwszej Ery i to, co jest napisane w Pierwszym i Drugim Testamencie, 
ale Trzeci teraz zjednoczy i poprawi to, co ludzie zniekształcili z powodu braku przygotowania i 
zrozumienia. Ludzkość będzie musiała studiować moje przesłanie, aby wnikając w sedno każdego 
słowa, mogła odkryć jeden ideał, jedną prawdę, jedno i to samo światło, które doprowadzi ją do 
uduchowienia. 
27 Przygotuj się, umiłowany ludu, abyś wiedział, jak strzec tego skarbu, który ci powierzyłem. 



28 Błogosławieni, którzy mnie rozumieją w każdym przejawie poprzez ludzki zmysł. Błogosławione są 
rodziny, w których wszyscy, od pierwszego do ostatniego członka, są w łonie Mojego Dzieła 
Duchowego. Będą to posłuszne rodziny, błogosławione nasienie, które postawię przed ludzkością 
jako przykład. 
29 Mówiłem wam o życiu duszy ─ o tym, co nazywacie zaświatami, i o moim Boskim majestacie. 
Jednak mówię wam, że w tych naukach nie ma żadnej tajemnicy. Kto bowiem jest czysty, dostąpi 
przywileju oglądania i rozumienia życia Najwyższego Pośrednika, świata duchowego oświetlonego 
światłem Ducha Świętego i jego mieszkańców, którzy razem tworzą więź miłości. On ujrzy szczyt tej 
góry, z której mówią do was jasnowidze. To tam Ojciec oczekuje na całą ludzkość. 
30 Mój świat duchowy pracuje niestrudzenie, inspirując i odżywiając was, abyście mogli osiągnąć 
uduchowienie. Pomaga wam tak, że możecie mieć większy postęp w wypełnianiu waszej misji. 
31 Przez długi czas słyszeliście w moich zapowiedziach, że nadejdzie dzień, kiedy będziecie musieli 
być jak wasz Mistrz, aby pouczać waszych bliźnich, którzy nie znają spirytualizacji. Nadejdzie czas, 
kiedy światło Ducha Świętego w pełni was opromieni i oświeci, abyście mogli ogłosić światu moje 
dzieło, moje słowo dane w tym czasie, światło, które doprowadzi każdą duszę do Boskiego 
mieszkania. 
32 Zyjcie w zgodzie z tym, co wam powierzyłem dla waszego ludzkiego życia. Odżywiajcie się 
owocami drzewa życia, wiedząc, że wśród jego gałęzi znajdziecie odpoczynek i schronienie. Troszczcie 
się o nią sami, abyście widzieli, jak mnożą się jej gałęzie i owoce. 
33 Źródło wyleje swoją krystalicznie czystą wodę strumieniami, aby ugasić pragnienie wędrowców, 
którzy przemierzają pustynię, i aby ich wzmocnić. 
34 Wilk w owczej skórze będzie na ciebie czyhał na drodze. Musisz jednak czuwać, modlić się i 
uważać, aby nie wpaść w przepaść. Czasami będziecie czuć, że promienie słońca są bezlitośnie 
odczuwane w waszej istocie. Lecz sprawię, że mój świat duchowy będzie jak płaszcz ochronny na 
waszej drodze. Pomożecie mi stworzyć nowy świat wśród tej ludzkości. 
35 Jesteście uczniami, którzy są gotowi do jutrzejszej walki. Będziecie odważni i przekażecie wiele z 
tego, co powierzyłem w wasze ręce dla ludzkości. 
36 Nie chcę, abyście naruszyli Prawo. Niektórzy z was zostali pokonani przez ciemność, a stało się to 
dlatego, że nie chcieliście słuchać głosu waszego Pasterza, który wzywa was z tak wielką miłością. 
37 Przyzwyczailiście się do Mojego słowa i wątpicie, że Mistrz przestaje mówić do was poprzez ludzki 
umysł. Ale ja wam mówię: Dlaczego wtrącasz się w moje wysokie sprawy? Wyznaczyłem wam czas i 
nie jest Moją wolą, abyście mówili do Mnie: "Mistrzu, pamiętaj, że uderzenia losu i wojny budzą 
strach na świecie. Jest to czas próby dla ludzkości ─ a Ty chcesz od nas odejść?". Wtedy odpowie wam 
wasze sumienie i uświadomi wam długi czas, w którym powierzyłem wam Moje słowo. Ale jako 
Ojciec i jako Mistrz, po roku 1950, tak jak dzisiaj, wysłucham wszystkich waszych próśb przez waszą 
modlitwę. Po moim odejściu wszyscy jednakowo poświęcicie się wypełnianiu moich poleceń, 
rozwiniecie wasze dary, a ja będę do was przemawiał przez wasze sumienia, abyście się odnowili, i 
przez światło mojego Ducha Świętego dam wam poznać prawdziwą drogę, abyście nie popadli w 
ruinę. 
38 Gdy wielkie rzesze przyjdą do ciebie w potrzebie pociechy i miłosierdzia Mojego dla ich dusz, 
oświecę cię i natchnę, aby przez twoje pośrednictwo mogły otrzymać Moje słowo. Powierzyłem wam 
moją łaskę, abyście zostali uznani za dzieci światłości. 
39 Oczyściłem was, umiłowany ludu, ponieważ w tym czasie powierzyłem waszemu duchowi wielkie 
zadania, abyście mogli zdobyć zasługi, abyście mogli świadczyć o prawdzie Mojej nauki, czyniąc 
dobrze ludzkości, abyście w zaświatach mieli Mój pokój i nie ginęli już w ciemnościach. Pragnę, aby 
dusza twoja, gdy do Mnie przybędzie, powiedziała Mi: "Mistrzu, na swój sposób wypełniłam Twoją 
wolę i oto znowu jestem, abyś powierzył mojemu duchowi dyrektywy i polecenia zgodne z Twoim 
Boskim Miłosierdziem." 
40 Jeśli uduchowicie siebie, wasze dzieci będą wam posłuszne, a tłumy będą was szanować, ponieważ 
zobaczą, że jesteście rozwiniętymi duszami, które noszą w sobie światło Ducha Świętego. Wtedy na 
widok twojego przykładu ci, którzy pozostali w tyle, powrócą na Drogę, chwycą cię za prawą rękę i 
będą podążać twoimi śladami. Gdy zbliżą się do ciebie ci, którzy łakną prawdy, dasz im moje słowa, 
aby stali się łagodnymi owieczkami. 



41 Na ten czas źli będą związani w pęki, i wrzuceni w ogień. Ja dokonam tych wszystkich dzieł, a ty, 
Izraelu, będziesz mówił światu o czasie, w którym żyje, i o przyczynie tego wszystkiego, co się dzieje. 
Powierzyłem wam moją prawdę, bo moja miłość do was jest wielka. Jesteście powiernikami wielkich 
objawień i proroctw. 
42 Przez was Prawo zostanie na nowo poznane przez nowe pokolenia. Dlatego powiedziałem wam, 
że musicie być przygotowani. Przyszliście bowiem, aby przygotować drogę na przyszłość, aby w 
przyszłości nowe pokolenia nie były już bałwochwalcami, a fałszywi prorocy nie powstawali wśród 
nich, aby zwodzić ludzi. 
43 To wszystko musisz ujawnić światu, Izraelu. W tym czasie, kiedy powstały różne światopoglądy, 
sekty powstaną przeciwko sektom, denominacje będą walczyć między sobą i również odrzucą was. 
Ale ponieważ jesteście dziećmi światłości i pokoju, powiecie im: "Prawda jest zawarta w znaczeniu 
Trzeciego Testamentu, jest tam świadectwo o obecności i przyjściu Pana w tym czasie." Wskażesz 
ludzkości tę księgę i swoim wypełnianiem mojego prawa zaświadczysz o jej prawdzie. 
44 Lecz jeśli śpisz, Izraelu, jakże wielki będzie ból, ponieważ narody zostaną dotknięte przez Moją 
sprawiedliwość. Nie będą wiedzieć, jak szukać prawdziwego Boga i będą tylko zagubieni w swoich 
światopoglądach, i będą chcieli, abyś uznał ich fałszywych bogów, tym samym wprowadzając cię w 
błąd. 
45 Zyj czujnie ludu mój, bo powierzyłem ci moje słowo w obfitości, abyś nie był nieświadomy. Umiesz 
bowiem odczuwać Moją obecność, a Ja nauczyłem cię znać znaczenie Mojego słowa. 
46 Po Moim odejściu wielu będzie próbowało wam wmówić, że nadal przejawiam się poprzez ich 
intelekt. Ale Ja nie będę się przejawiał w tych mózgach, ani Mój świat duchowy, ponieważ po 1950 
roku nie będzie już używał ludzkiego mózgu, aby się wam objawić. Tylko duchowo będziecie mogli 
wymieniać się z moim duchowym światem światła. 
47 Bądźcie posłusznymi dziećmi, abyście nie wpadli w oszustwo, bo po moim odejściu będą miały 
miejsce wielkie wydarzenia. Jednak należy obudzić tych, którzy śpią, a nie spaść z powrotem do 
bałwochwalstwa. Wtedy, w chwili, gdy wzniesiesz się w modlitwie, odczujesz moją zachętę i 
otrzymasz strumień mojej łaski. W ten sposób dam wam dowód, że nie ulegliście błędowi. 
48. Moje spojrzenie zawsze będzie na ciebie uważne, nigdy cię nie opuszczę. Mój Duch będzie z 
wami, czuwając nad waszymi zmaganiami i broniąc was przed intrygami i niebezpieczeństwami. 
Wypełniajcie Moje prawo, aby człowiek ze swoimi prawami nie stanął wam na drodze. Jeśli jesteście 
mi przyjemni, będziecie przeciwstawiać się światu i będziecie odczuwać braterstwo wszystkich 
waszych sąsiadów. Teraz jest czas, aby świat rozpoznał Moje światło i nie odrzucał Moich posłańców. 
49 Macie moc wypędzić z waszych bliźnich istoty ciemności, aby wasi bliźni nie wyrywali sobie 
nawzajem siłą nici życia. 
50 Przez krótki czas pozwolę, aby świat czynił swoją wolę, ale potem Moja będzie miała miejsce na 
całym świecie. Czuwajcie i módlcie się w obliczu kielicha cierpienia, który opróżnia ludzkość. Bo lata 
mijają, a czas mija zaskakująco szybko dla Ciebie. Wskazałem ci drogę, po której masz kroczyć, i 
dałem ci wszystko, czego potrzebujesz, bo czuwałem nad twoją duszą. Nakarmiłem go chlebem życia 
wiecznego i obudziłem ze snu, aby mógł rozpoznać swoją misję i poczuć odpowiedzialność w Moim 
Dziele. 
51 Wielki był materializm i brak zrozumienia, i dlatego, umiłowani uczniowie, pozostaliście w 
zwyczajnej koleinie, nie pozwalając waszej duszy rozwijać się. 
52 W każdej chwili dałem ci poznać, przez Moje słowo miłości, czego zaniedbałaś, aby ludzkość 
poznała dzieło, które ci powierzyłem. Ale jeśli nie wyposażyliście się, to jak ludzkość przez wasze 
pośrednictwo otrzyma Mój pokój, Moje światło i Moją miłość? To wam powierzyłem misję szerzenia 
wszędzie Mojej nauki. Objawiłem ci majestat, którego nosicielem jest twój duch. Powiedziałem wam, 
że wybrałem was i namaściłem z miłości i z powodu Mojej łaski, bez waszych zasług. Wybrałem was, 
abyście byli apostołami, którzy ukażą światu Moje pouczenia wypisane w waszych sercach. 
53 Czas minął, ale nie zdobyłeś jeszcze zasług. Musisz wyciągnąć rękę, aby podnieść tego, który 
upadł. Musicie ukazywać światło jasnego dnia waszym bliźnim pogrążonym w ciemności, aby 
wiedzieli, że Ja objawiłem się wam i ludzkości w każdym czasie. 
54 W pierwszej epoce wyrwałem was z niewoli faraona przez Mojżesza, którego postawiłem na czele 
mego ludu, aby go zaprowadził do Ziemi Obiecanej, do ziemi Kanaan. 



55 W Drugiej Erze Jezus, Boski Mistrz, dał wam dowody Mojego umysłu, obecności i mocy. Ale 
człowiek, w swoim egoizmie i materializmie, odrzucił mnie. 
56 W obecnym czasie znowu jesteście niewolnikami, już nie faraona, lecz pokusy. Dał wam bowiem 
bogactwa, przyjemności i władzę, aby was sobie podporządkować, a wielu z was upadło i zboczyło z 
drogi światła, ponieważ byliście słabi. Ja nie cofnąłem wam łaski, wy sami ją cofnęliście przez to, że 
nie wypełniliście mojego Prawa. Ale świat, w swoim braku zrozumienia, nie zdał sobie z tego sprawy, 
a ludzie przekazują swoim bliźnim dzieło, które sami stworzyli. 
57 Jak wielki jest błąd, któremu ulegli "pierwsi", i jak wielki jest błąd, w który i wy popadliście, 
ponieważ nie uznaliście, że to jeden i ten sam Bóg przemówił do was, i że dlatego nie otrzymaliście 
innego pouczenia ani innego prawa. 
58 Jeden Bóg zawsze dawał ci się poznać, nigdy cię nie opuściłem, zawsze byłem blisko twego serca. 
Jezus objawił Moją Boską miłość w Drugiej Erze i jako Mistrz dał wam przykład posłuszeństwa Prawu. 
Nauczyłem cię modlić się i wskazałem ci drogę. 
59 W tej Trzeciej Erze wypełnia się Boska Wola, ponieważ otrzymaliście Moje pouczenie, chleb życia 
wiecznego dla waszej duszy. Ale zapowiedziałem wam, że po roku 1950 nie będziecie już słyszeć 
Mojego słowa przez ludzki intelekt, a tylko przez rozwój waszej duszy będziecie mieli kontakt ze Mną 
z ducha na ducha. 
60 Powierzyłem wam te ostatnie trzy lata mojego przejawienia się poprzez głosicieli, żebyście 
rozważyli i zrozumieli swoje obowiązki, żebyście wyszli z waszych nawykowych kolein i pozwolili 
waszej duszy rozwijać się. Ale wielu z was nadal spało i pozostało bez zrozumienia i podniesienia. 
Dlaczego, Izraelu, nie poświęciłeś się badaniu i interpretacji szczegółowych instrukcji, które ci dałem? 
Ślepi nadal nie widzą światła, chromych nie wiesz, jak leczyć, tak, że mogą one pójść za mną, a tłumy 
są zdezorientowani, zastanawiając się, czy znaleźli prawdziwą drogę? 
61 Wielu z was wierzyło, że wypełnia moje Prawo i są w poważnym błędzie, ponieważ dają tylko zły 
przykład swoim bliźnim. Są one powodem, dlaczego ludzie są zdezorientowani i nadal karmić 
bałwochwalstwo i szukać prawdziwego Boga za pomocą różnych ludzkich pomysłów. 
62 Umiłowani ludzie, zostaniecie pozostawieni jako sieroty przy końcu Mojego objawienia. Lecz tak 
jak w Drugiej Erze, zrozumiecie Mnie po Moim odejściu. Gdy już nie będziecie słuchać Mojego Słowa, 
rozpoznacie to, czego często was uczyłem, ale wasze przebudzenie będzie spóźnione. 
63 Dlatego, ludzie, z wielkim bólem w Sercu Mojego Ojca wypominam wam brak wypełniania prawa i 
posłuszeństwa. Nie chcę, aby jutro ludzkość uważała was za ludzi niegodnych Mojej Boskiej łaski. 
Wielu jednak, nie usłyszawszy Mnie tak jak wy, uwierzy w Moje przesłanie i pokocha Mnie. 
Wskazałem wam wasze błędy, abyście zrozumieli, że nie pokazujecie moich dzieł w świetle prawdy, 
abyście się odnowili i ujawnili światu to, co ode Mnie otrzymaliście. 
64 Miałaś na myśli, Izraelu, że Ja, ponieważ jestem kochającym Ojcem, nie zarzucałbym wam waszych 
wad i musiałbym was okryć Moim płaszczem, abyście byli znani światu jako prawdziwi uczniowie, 
żołnierze i nauczyciele jutra. Gdybym tak postępował, Izraelu, to Ja sam odmówiłbym ci Mojej 
miłości. Bo gdy nadejdzie czas, nie będziecie mogli świadczyć o Mojej prawdzie waszymi słowami i 
dziełami, a wtedy ludzkość jutra zaprzeczy Mojemu objawieniu. Bo doskonałość nigdy nie była 
zmieszana z twoimi niedoskonałościami. 
65 Powiedziałem wam, że znajdujecie się w czasie walki miłości z nienawiścią, mojego światła z 
ciemnością, pokory z arogancją. Lecz jutro, gdy nastąpi wasze przebudzenie, poczujecie w waszych 
sercach nieskończony i głęboki smutek, gdy zrozumiecie czas, który zmarnowaliście, i wtedy docenicie 
zadanie nosicieli głosu, którzy wiedzieli, jak przygotować się do przekazania wam mojej prawdy. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 



Instrukcja 349    
 
1 Umiłowany ludu: uwierzyliście w Moje przyjście w tym czasie, a nawet w ostatnich dniach Mojego 
objawienia, przychodzicie z pośpiechem, bez zmęczenia, pragnąc Mojego Słowa. Wielu zostało 
wezwanych, wszystkim dałem wodę z tego źródła, lecz niewielu mnie usłyszało i zrozumiało. Ale ja 
dałem się poznać i rozprzestrzeniłem miłość na cały świat. 
2 W Drugiej Erze powiedziałem do was: "Błogosławieni, którzy uwierzyli nie widząc!" I do was mówię 
podobnie w tym czasie: "Bądźcie błogosławieni, bo uwierzyliście i pozostaliście wierni Mojemu dziełu, 
nie widząc Mnie!". 
3 Moje przyjście nie powinno cię zaskoczyć, bo to zostało ogłoszone. Ale nie znałaś godziny, w której 
przyjdę. 
Po moim odejściu w Drugiej Erze, moje słowa zostały spisane przez moich uczniów, którzy zanieśli je 
innym, nowym uczniom, aby rozpowszechnić je na całym świecie. 
Obietnica mojego powrotu była dla tych, którzy szli bezpośrednio za mną, bodźcem w ciężkiej walce, 
piękną nadzieją i pokarmem dla ich ducha spragnionego wiedzy. I z pokolenia na pokolenie uczniowie 
Moi mieli nadzieję ujrzeć ponowne pojawienie się ich Mistrza. Ale oto pokolenia szły jedno za drugim, 
jedno za drugim. Wielka liczba istot przyszła wcielić się na Ziemi, a potem powróciła na tamten świat, 
nie widząc na własne oczy, że ta obietnica się spełniła. Mijały wieki, a nawet tysiąclecia. Ale kiedy 
godzina została wskazana, a Moja obecność w duchu otworzyła nową erę, stwierdziłem, że ludzie 
wymazali Moje słowo ze swoich serc i bardzo niewielu czuwało w oczekiwaniu Mojego powrotu. 
4 Przyszedłem do ciebie w ciszy, bez ostentacji. ale sposób, w jaki dałem się poznać, zaskoczył wielu, 
u niektórych wywołał wątpliwości, a u innych nawet drwiny. Tylko ci, którzy byli w stanie wytrwać z 
czujnym duchem i przebudzonym umysłem, odczuwali mnie, ponieważ mogli mnie odczuwać w 
każdej formie, jaką wybiorę, by się objawić. Ale obietnica została dana wszystkim, a jej spełnienie jest 
również dla wszystkich. 
5 To jest moje objawienie tego czasu: Człowiek był moim nosicielem głosu w każdym czasie. 
Wybrałem go, ponieważ jest Moim dzieckiem, Moim dziełem ─ oto powód. I chociaż to dziecko czuje 
się niegodne Mnie, ponieważ nie osiągnęło doskonałości, poza tymi niedoskonałościami widzę tę 
cząstkę światła, która jest częścią Mojego Ducha ─ uprzywilejowane stworzenie, inteligentną istotę 
zdolną do przekazywania Mojego Słowa. 
6 Wy, jako ludzie, czy kochacie tylko swoje dobre dzieci? Widziałam, jak rodzice wspierają swoje 
chore lub zagubione dzieci z większą troską, aby uwolnić je od cierpień. Wybrałem ten czas, aby 
wykonać to zadanie wśród pokornych, prostych mężczyzn i kobiet, grzeszników i niewykształconych. 
Znalazłem bowiem w nich wdzięczność, a oni umieli się oczyścić i wywyższyć, aby godnie wypełniać 
swoją misję. 
7 Jeśli w tym czasie nie stałem się człowiekiem, aby przemówić do was tak, jak to uczyniłem przez 
Jezusa, to powód jest następujący: czy moglibyście usłyszeć Mój duchowy głos, dostrzec i zrozumieć 
Boski język, skoro dziś tak się zmaterializowaliście, że nie jesteście w stanie usłyszeć i być posłuszni 
głosowi waszego ducha, który jest przerażony i słaby w tym świecie, w którym żyjecie? 
8 Dlatego wybrałem człowieka i obdarzyłem go duchowymi zdolnościami, aby mógł być nosicielem 
Mojego głosu. I przez to głoszenie odnalazłem wiarę i zostałem zrozumiany przez wielu. Inni jednak 
pozostali przy swoim niedowierzaniu. 
9 Pozwoliłem, aby świat duchowy dał się poznać człowiekowi w ten sam sposób i zjednoczyłem te 
istoty w duchu, a pozostałe w ciele. 
10 Konieczne jest, byście posmakowali "smaku" wszystkich filiżanek cierpienia, byście poznali ból, a 
także spokój, byście poznali wszystko i by stało się to częścią waszego istnienia. Chcę bowiem, 
abyście byli prawdziwymi uczniami, abyście więcej uczyli przez uczynki niż przez słowa. Przykład ma 
większą moc niż słowo i konieczne jest, abyście pozwolili mojej pracy dotrzeć do wszystkich waszych 
bliźnich, a to jest najlepszy sposób na jej rozpowszechnienie. 
11 Pracuj cierpliwie, wytrwale aż do końca. Nic nie zatrzyma cię na twojej drodze, bo wielki jest ból, 
który masz złagodzić, i jest wiele ciemności, które musisz usunąć. Przede wszystkim ufajcie w 
waszego Ojca i w siebie, i uznajcie wartość waszych darów. 



12 W drugiej epoce, kiedy Jezus skierował swoje słowo do tłumów, które za Nim szły, mówił w jednej 
nauce do wszystkich i do każdego, odsłaniając życie wewnętrzne tych istot, które się do Niego 
zbliżyły. Jednak, mimo różnych petycji, potrzeb i intencji przyniósł przed nim, Jego mądre, dokładne i 
jasne słowo zawsze pocieszał ból, rozwiązał problem, lub rozwiał wątpliwości. Chociaż 
nieprzygotowane serce niektórych nie było w stanie przyjąć tych słów i zinterpretować ich znaczenia, 
dusza duchowa, bardziej dostępna niż "ciało", bardziej wrażliwa na boskie promieniowanie, przyjęła 
te nauki i po zastanowieniu się i przejściu walki ze swoim ciałem, w końcu uwierzyła. Tylko bowiem 
wyższy Mistrz, Ojciec nieskończonej dobroci, mógł rozeznać dramat, jaki rozgrywał się w człowieku, 
ukoić i pocieszyć jego duszę. 
13 Wielu ludzi, gdy zobaczyli uczniów żyjących z Mistrzem, mieli nadzieję na takie same dzieła od 
nich, jak Jezus zrobił, i często byli rozczarowani, aby zobaczyć, że byli tylko małe dzieci zaczynają 
wzrastać duchowo, i starają się zrozumieć wielkie lekcje swojego Pana. Ale Jezus nie powiedział 
jeszcze do tłumów: "Słuchajcie tych uczniów!". On nie przedstawił ich jako nauczycieli w czasie 
swojego przepowiadania. To wciąż były kamienie, tylko polerowane, by potem błyszczeć. 
14 Jakże często uczniowie starali się odpędzić małe dzieci, które podchodziły do Jezusa, aby słuchać 
Jego słowa, sądząc, że postępują słusznie i w ten sposób zachowują większą pobożność, nie 
rozumiejąc, że i one muszą zająć miejsce wśród uczniów. Kiedy to się stało, jak bardzo bolały dzieci, 
które odeszły z matkami! 
15 Ludzie, którzy poszli za Jezusem zawsze starannie oceniał jego dzieła i jego uczniów. Kiedy jeden z 
nich próbował bronić swego Mistrza przez wyciągnięcie miecza, jego zachowanie zostało skarcone 
przez tłumy. Ale Jezus nadal poprawiał i szkolił swoich wiernych uczniów aż do dnia, kiedy powiedział 
im: "Zostawiam was w moim zastępstwie, abyście czynili ludziom to samo, co Ja wam uczyniłem." 
16 Wszystkie niedoskonałości, błędy i ignorancja spadła z nich jak bezużyteczne szaty, aby być ubrany 
w dary i autorytet Tego, który je wysłał. Teraz mogli reprezentować swego Mistrza i nawet gdyby 
zostali przez ludzi bezwzględnie poszukiwani, nie znaleźliby w nich powodu do wyrzutów. Jak wiele 
musieli walczyć z samymi sobą, aby osiągnąć stopień wywyższenia konieczny do głoszenia instrukcji 
swego Pana! Ale zaprawdę powiadam wam, ich przykład jest niezatarty. Ileż pokory i ileż miłości 
szerzyli na swej drodze, aby dać świadectwo o Moim dziele, i jak owocny i pożyteczny był ich przykład 
dla tej ludzkości. Nawet po wielu wiekach, ich imiona i pamięć o nich wciąż żyją w sercach ludzi, a ja 
świadczę o ich wielkim dziele w Trzeciej Erze, Erze po, ponieważ wiedzieli jak świadczyć o mojej 
prawdzie. 
17 Dziś, gdy znów jestem otoczony uczniami i małymi dziećmi, jak to było w Drugiej Erze, 
przygotowuję was w ten sam sposób, odziewając was łaską i mocą. Zostaniecie pozostawieni jak oni, 
jak owce wśród wilków. Ale nie rozpaczajcie, ani nie będzie wam się wydawało niemożliwe 
dokonanie wielkiego dzieła i pozostawienie przykładu dla ludzkości. 
18 Niepostrzeżenie zaczniesz prowadzić cnotliwe życie, a twoje kroki będą prowadziły cię do coraz 
większego zrozumienia i rozwoju twojej misji. Nie wiecie, jaką siłę będzie miał wasz przykład i jaki 
wpływ wywrzecie, gdy poświęcicie się wypełnianiu waszej misji. 
19 Widzę, jak w przyszłości tej ludzkości dzieła tego pokornego ludu, który toruje sobie drogę pod 
trudami i ciężkimi próbami, będą zapisane błyszczącymi literami. 
20 Ileż ciemności usuną wasze dzieła miłości i miłosierdzia, a ile ołtarzy fanatyzmu upadnie na ziemię 
w obliczu mocy waszego uduchowienia! Będziecie bowiem nosić moją naukę o pokoju i miłości w 
waszych oczach, na waszych ustach, w waszym sercu i we wszystkich władzach waszego ducha. 
21 Dziś, ponieważ Moje słowo wkrótce nie będzie już przejawiane w tej formie, mówię wam: Brak 
tych przejawów nie powinien powodować oziębłości waszych serc i być powodem wyobcowania 
między wami. Wciąż nie możesz walczyć sam w wypełnianiu swojej misji. Jesteście nadal zależni od 
siebie nawzajem, jeśli chodzi o ciepło, życie i zachętę. Po moim wyjeździe chcę dopilnować, abyście 
kontynuowali swoje spotkania. Będę bowiem nadal kierował waszymi dziełami i wynajmę Siebie, by 
wylewać natchnienia na te ukochane zgromadzenia. Chcę, abyście nadal, tak jak to robicie teraz, z 
cierpliwością zwracali się do Mojego słowa, do Moich nowych objawień, ponieważ Boskie światło 
będzie nadal spływać na was wszystkich bez ograniczeń. 
22 W badaniu moich nauk, unikać wszelkich kłótni lub pasji, tak, że nigdy nie może zmącić swój sąd. 
Duchowość, która jest oddaniem i wzniesieniem, powinna zawsze kierować waszymi spotkaniami i 



nie powinniście myśleć tylko o sobie. Sprowadźcie pośród siebie tych, którzy są chorzy, słabi lub 
zmęczeni życiem ─ tych, którzy doznają rozczarowania w różnych kultach, które praktykują ─ tych, 
którzy łakną i pragną duchowego pokarmu, tych, którzy są poniżeni i bezbronni, ponieważ ich sprawa 
nie jest rozumiana. Kochajcie ich wszystkich i przyprowadźcie ich, a tam w waszych zgromadzeniach 
dajcie im pociechę, uleczcie ich rany, pomóżcie im się modlić, a wszyscy przyjdą do mnie zjednoczeni 
w jednej modlitwie. Szukajcie Mnie jako Ojca i jako Lekarza, a ten akt wystarczy, abym wylał balsam 
uzdrawiający i udzielił wam cudów. 
23 Im bardziej uduchowione jest wasze zgromadzenie, tym większe cuda będziecie mogli zobaczyć w 
rzeczywistości. Dobrzy interpretatorzy Moich nauk powstaną wśród was, a kiedy będą przemawiać, 
aby przedstawić wam swoją interpretację, oświecę ich i powiem im, co w tym momencie będzie dla 
nich natchnieniem. Niech jednak nikt nie mówi z próżności, aby nie pozbawił się cennych darów. 
24 Tak jak w tych czasach wynagrodziłem wasze przygotowanie przez udzielenie wam tego 
objawienia, tak i w przyszłych czasach udzielę wam łask ze względu na wasze podniesienie i waszą 
gorliwość w Moim dziele. Jeśli będziecie działać w ten sposób, przyjdą do was mężczyźni i kobiety, 
którzy dowiedziawszy się o Moim powrocie, będą zainteresowani poznaniem Mojego przesłania i 
chętnie zapytają was o to, czego was nauczyłem i jak przemawiałem do ludzkości w Trzeciej Erze. Ale 
ta księga, którą "złote pióra" tworzą w tym czasie, to natchnienie, które nosiciel głosu przekłada na 
słowa, które zostaną zebrane i starannie strzeżone na kartach ksiąg, będzie świętym dziedzictwem, 
które pozostawiam każdemu, kto łaknie chleba i wszystkim tym, którzy pragną pokarmu dla swoich 
dusz. 
25 Nie odkładaj tych stronic w kąt twego zapomnienia, gdyż będą one bronią w dniach walki, gdy 
twoje usta nie umieją jeszcze mówić z konieczną elokwencją. Gdy wasza słaba pamięć zapomni moje 
nauki, te wydrukowane słowa przemówią z taką samą siłą przekonywania, z jaką ja was uczyłem. 
Światło tej nauki przeniknie do serca tych, którym będziecie świadkami, a oni będą wstrząśnięci i 
uwierzą w moje objawienie się jako Ducha Świętego. 
26 Dla ciebie nadejdzie czas bitwy, a zobaczysz, że ludzie czują się silni i odważni, płonący w swej 
wierze. Aby wiedzieć, czy ta godzina nadeszła, nie będziecie musieli pytać waszych bliźnich, ale 
poczujecie wezwanie, które kieruje do was wasz Ojciec. Prorocy będą przebudzeni, ponieważ ich 
odpowiedzialność się nie skończy. Ich duchowe oczy przenikną z zachwytem i miłością do tego 
świata, z którego wyraźnie zobaczą znaki, które sprowadzą ludzi na dobrą drogę. Również na tym 
świecie będą miały miejsce wydarzenia, które będą mówić wam o tej godzinie wypełnienia. 
27 Co jeszcze chcecie wiedzieć na te czasy, czego jeszcze nie zrozumieliście dzięki temu prostemu i 
jasnemu słowu, które wszystko wyjaśnia i oświeca? Z taką samą jasnością wy też powinniście 
pouczać, abyście byli prawdziwymi nauczycielami i doradcami ludzi. 
28 Krainy będą patrzeć na ciebie jako ich obronę, prorocy znajdą wiarę. Twoje kojące, uzdrawiające 
słowa będą pożądane przez chorych, Twoja rada będzie pilnie poszukiwana, a Twoja modlitwa i 
wstawiennictwo będą również wymagane w chwilach próby. 
29 Jakie to piękne czasy dla wypełnienia waszej misji! Co za wspaniała okazja, aby Twoja dusza 
rozkwitła i abyś mogła rozwijać swoje dary! Jakie szczęście poczujesz, gdy zobaczysz, jak wielu, którzy 
żyli bezużytecznie, rośnie w siłę w dobrym i podnosi się, czyniąc pożyteczne dzieła, dzieła ważne! 
30 To jest wasza misja: odkupić bliźniego i przywrócić mu światło, które utracił, aby mógł się poczuć 
uczestnikiem Bożej łaski. Wszystko, czego się pozbawił, będzie posiadał ponownie, aby stać się 
właścicielem Boskiego pokoju, Boskiej mądrości i Boskiej miłości. 
Wasze przygotowanie do tego czasu nie powinno zawierać mistycyzmu ani ludzkich teorii. Nie 
powinniście być sługami kultów czy formalności, lecz prostymi nauczycielami wchodzącymi w czas 
działania. 
31 Zrozumcie, że ludzkość obecnie budzi się do życia duchowego i wkrótce będziecie świadkami 
wielkich wydarzeń, które ujawnią jej postęp. Zobaczysz narody, które od dawna były wrogami, 
sprzymierzą się i uznają siebie nawzajem, wiele przeciwstawnych ras połączy się. Doktryny, które nie 
mają swoich korzeni w spirytualizacji i które zdominowały narody, zostaną wyeliminowane przez te 
same narody, które wcześniej ogłosiły je jako zbawienne, a powstaną nowe doktryny, które będą 
skłaniać się ku wyższości. Pozwolę im zyskać na ważności, ponieważ będą to ruchy poprzedzające 



najczystszą duchowość. Lecz gdy zobaczycie, że te procesy pojawiają się na ziemi, będziecie wiedzieli, 
że duch ludzi jest gotowy do przyjścia na koniec kolejnego wielkiego okresu czasu. 
32 Wielu z tych, których dziś nazywa się mędrcami, w owych dniach będzie się głowić i rozpaczać, 
podczas gdy inni, którzy byli prześladowani i poniżani za swe umiłowanie sprawiedliwości, w owych 
dniach równowagi i moralnej odnowy ujrzą, że ich aspiracje, ich zdrowe ideały, jaśnieją. 
33 Życie duchowe w pełni objawi się na tej planecie i będzie miało wpływ na wszystkich ludzi, a ci, 
którzy byli materialistami, zamkną usta, zamkną swoje książki i otworzą swoje duchowe oczy, by 
ujrzeć to życie, któremu zaprzeczali, i otworzą drzwi, które zamknęli dla wielkich rzesz. 
34 Zobaczycie moje światło świecące na całej kuli ziemskiej, a każda dusza zostanie oświecona. 
Skarbiec będzie otwarty i każdy, kto będzie chciał do niego zajrzeć, będzie mógł to zrobić, jeśli 
przygotuje się z odrobiną miłości. 
35 Wówczas, gdy ludzkość pozna moją naukę i pojmie jej znaczenie, zaufa jej i umocni się w 
przekonaniu, że jest ona pewną drogą, przewodnikiem dla każdego człowieka, który chce żyć w 
sprawiedliwości, w miłości i w poszanowaniu bliźniego. Jeśli ta nauka zakorzeni się w sercach ludzi, 
rozjaśni życie rodzinne, umacniając rodziców w cnocie, małżeństwa w wierności, dzieci w 
posłuszeństwie, a nauczycieli napełni mądrością. Władców uczyni wielkodusznymi, a sędziów 
natchnie do egzekwowania prawdziwej sprawiedliwości. Naukowcy poczują się oświeceni, a światło 
to ujawni im wielkie tajemnice dla dobra ludzkości i jej duchowego rozwoju. W ten sposób rozpocznie 
się nowa era pokoju i postępu. 
36 Spirytualizm, jak nazwałem tę naukę, nie oznacza mistycyzmu czy fanatyzmu. Nauka ta doradza 
uproszczenie kultu i najczystsze wzniesienie duszy. Prowadzi cię na tej ścieżce i sprawia, że krok po 
kroku kroczysz ścieżką prawdy. 
37 Jakże niewielu Mnie zrozumiało i ma pojęcie o prawdziwej istocie Mojej nauki! Widzę też w moich 
uczniach pragnienie pozostania w tradycji i zwyczajach swoich przodków ─ lęk przed porzuceniem 
wielu zwyczajów i obrzędów, które są przeszkodą w postępie ludzi w ich wyposażaniu. Pomogę 
jednak tym małym, tym słabym duszom, aby stały się silne i dorównały pierwszym uczniom, bo 
wszyscy zjednoczycie się w jednym celu. 
38 Posłannictwem tego ludu jest praca dla pokoju tego świata, głoszenie i sianie mojego słowa na ich 
drodze, aby ta dolina ziemi była odbiciem domu niebieskiego, a jej mieszkańcy podobieństwem 
sprawiedliwych, którzy mieszkają w moim królestwie. 
39 Aby osiągnąć cel na tym świecie, musicie walczyć, cierpieć i wylewać łzy, ale nie wolno wam tracić 
serca w walce. Będziecie wstrząśnięci niedoskonałościami i twardością ludzkiego serca, ale nie wolno 
wam być sędziami waszych bliźnich. Pamiętajcie, że w Drugiej Erze z moimi uczniami nie było 
potępienia dla żadnego z ich współtowarzyszy. Ja sam poprawiałem i sądziłem czyny tych, którzy szli 
za Mną, a jeśli ktoś oburzony tym, co uczynił inny, podszedł do Mnie, by powiedzieć: "Panie, dlaczego 
ten brat zgrzeszył? Co się z nim stanie z tego powodu, jakie to będzie miało dla niego konsekwencje 
w ciągu jego życia?", odpowiadam mu: "Jeśli zgrzeszył, nie popełniaj tej samej winy, ani nie oczekuj 
dla niego żadnej kary, abyś czuł, że jesteś doskonalszy i godniejszy Mnie." Nawet w dniu, kiedy 
spożywałam ostatnią wieczerzę z Moimi uczniami, a czyn Judasza był znany wszystkim, Moja 
obecność nakazała milczenie, nikt go nie potępił, nikt nie nazwał niesprawiedliwym ani zdrajcą, nikt 
go nie upomniał ani nie nazwał niewdzięcznym. Milczenie nastąpiło dlatego, że uczniowie nauczyli się 
już tej lekcji od swego Mistrza, a dopiero sumienie Judasza wezwało go do odpowiedzialności i 
osądziło. 
40 Tak więc i wy powinniście być w tym czasie: Nie sądźcie, ani nie potępiajcie waszych bliźnich, 
jakkolwiek nieświadomi i wadliwi ich widzicie. Zostawcie swoje troski Mnie i czyńcie swoje obowiązki 
jako dobrzy uczniowie. Dawaj przykład, bo jeśli będziesz to robił szczerze, bez próżności, znajdziesz 
echo w sercach tych, którzy cię otaczają i wkrótce zobaczysz, że oni też podejmują te same kroki i 
podążają za tym samym natchnieniem. 
41 Czuwajcie i módlcie się, ludzie! Dążcie do waszego zjednoczenia i pokoju. Jesteście już w ostatnich 
dniach tego roku i chcę widzieć was zjednoczonych. Byłam skowronkiem, pod którego skrzydłami 
wszystkie pisklęta znalazły schronienie. Dlatego chcę nadal dawać wam ciepło, abyście się nie 
rozproszyli. Często was pouczałem, abyście jako pierwsi wiedzieli, jak prowadzić tych, którzy za wami 
podążają. Weźcie pod uwagę, że wśród nich są tacy, którzy nie są stabilni i konieczne jest, abyście im 



pomogli. I nawet wśród tych, którzy często mnie słyszeli, są tacy, którzy są słabi. Powtarzaj im Moje 
słowa, daj im ciepło i życie, aby nie zbaczali z drogi, i pracuj dla pokoju tego świata swoimi dziełami. 
Módlcie się, a ta modlitwa rozjaśni życie waszych bliźnich. A twoja dusza, przemieniona w skowronka 
pokoju, będzie latać jak Mistrz nad obliczem ziemi, niosąc moje przesłanie wszystkim ludziom dobrej 
woli. 
42 Nie oczekujcie jednak rezultatu waszego siewu w chwili, gdy umieścicie nasienie w ziemi. 
Mówiłem wam, że duchowe nasienie nie ma takiego samego miejsca do kiełkowania jak to, które 
siejecie na swoich polach. Jeśli materialne nasienie kiełkuje w ciągu siedmiu dni, to duchowe może 
wykiełkować tak samo w ciągu siedmiu sekund, jak i w ciągu siedmiu etapów wieczności. Musicie siać 
i pielęgnować z miłością, a pewnego dnia wasza duchowa dusza, która należy do życia wiecznego, 
doświadczy radości, widząc kiełkowanie zasianego przez siebie ziarna, jego wzrost, rozkwit i 
owocowanie. Ale nie tylko to, ale pomnażanie tego owocu, którego zasiałeś tylko jedno ziarno. 
43 W ten sposób uczę was i wyjaśniam wam to, czego nie jesteście w stanie zrozumieć, umacniam 
was każdego dnia, bo chcę was widzieć silnymi na duszy i zdrowymi na ciele. 
44 Każdy, kto czuje się słaby lub chory, niech się umocni w mojej Obecności, niech dozna mojej 
pociechy, niech powstanie z wiarą i ufnością w swoje przeznaczenie. To właśnie ta wiara będzie laską, 
która pozwoli nam się utrzymać i iść naprzód. Jeśli wasze cierpienia są długie, przezwyciężcie je dzięki 
sile, którą Ja wam daję. Jeśli widzicie ból u waszych bliźnich i chcecie go usunąć, przyjdźcie do źródła 
pocieszenia, a bardzo szybko przekształcicie ten ból w pokój i uśmiech. Nie widzicie śmierci tam, 
gdzie jej nie ma, bo Ja jestem Życiem, a wy wszyscy, jako ludzie, żyjecie we Mnie. 
45 Jeśli chcecie się modlić za byty, które mieszkają w duchowej dolinie, nie wyznaczajcie sobie dni ani 
godzin, żeby je wzywać i zbliżać się do tych istot. Czyńcie to z miłości, która was z nimi łączy, i 
pamiętajcie, że należą one do życia duchowego, że żyją w wieczności i nie podlegają upływowi czasu. 
46 Yyjcie teraz w komunii z tym światem, jeden bliski drugiemu. Zacieśniajcie wasze więzy miłości i 
jeśli istoty, z którymi byliście zjednoczeni na ziemi, są wyżej od was na drabinie duchowej, będą wam 
pomagać w waszym życiu. Jeśli natomiast pozostali w tyle i potrzebują waszej modlitwy i pomocy, to 
przykład, jaki możecie im dać, pomoże im, a w ten sposób utrzymacie harmonię i pokój na tym 
świecie. 
47 Nie okazuj niecierpliwości w oczekiwaniu na połączenie z bliskimi. Ta niecierpliwość wypływa z 
ludzkiego serca, które chce dostrzec formę tych istot, ich twarz i zachowanie, aby choć przez chwilę 
się nimi nacieszyć. Powstrzymajcie tę niecierpliwość i czekajcie z prawdziwą duchową cnotą, aż 
nadejdzie radosna chwila tego zjednoczenia, a wtedy pójdziecie razem tą samą drogą, która 
doprowadzi was wszystkich do mojej prawicy. 
48 Czuwajcie i módlcie się za istoty z zaświatów. Dla tych, którzy niczego od ciebie nie potrzebują, 
twoja modlitwa będzie pozdrowieniem, pocałunkiem, duchowym uściskiem. Ale dla tych, którzy 
potrzebują waszej pomocy, wasza modlitwa będzie balsamem, uwolnieniem, pieszczotą i 
zachęcającym głosem na drodze prób i zadośćuczynienia. Kiedy te duchy, które nie były w stanie 
wznieść się do domu, który jest ich domem, do świata, do którego należą i który na nich czeka, 
otrzymają głos z tego świata, który przyciąga je poprzez ich modlitwę, obudzą się ze snu, powstaną ze 
śmierci i będą dążyć do swojego zbawienia. 
49 Ludzkość jednak nie wie, jak oświetlić życie tych istot, ani jak wyeliminować ich materializację. Nie 
jest w stanie zerwać łańcuchów wyrzutów sumienia i bólu, które na nich ciążą. Ty, który posiadasz 
światło, módl się i zmiłuj się nad tym nieznanym Ci światem, pomóż mu się wyzwolić i wyruszyć w 
drogę do życia, które mu się należy. Nie cofajcie się przed ich obecnością i nie bójcie się ich. Ja was 
gromadzę, abyście się razem modlili i przychodzili do mnie. W ten sposób przyjmę was, aby dać wam 
pokój, który musi się rozprzestrzenić, aby objąć wszystkich. Bo wszyscy jesteście Moimi bardzo 
kochanymi dziećmi. 
50 Mój Boski Duch obejmuje was i błogosławi wam. Przyjmijcie moje słowo, abyście byli pełni światła, 
siły i mądrości, i przeniknijcie je, abyście poznali moją Wolę. Chcę, abyście uważnie strzegli tego, co 
otrzymujecie i wiedzieli, jak to interpretować. 
51 W moich przejawach miłości czuliście, że daję wam życie. Odczuwacie Moje ciepło i opiekę i nie 
jest wam już zimno, tak że stajecie się istotami pełnymi wiary i nadziei. 



52 Każde Moje słowo jest rozkazem i chcę, abyś wyruszył z pośpiechem, aby je wypełnić. Moje 
proroctwa, przekazane przez proste i pokorne istoty, wypełnią się, a wy będziecie o nich świadczyć. 
53 Z powodu Mojej pracy wielu z was będzie źle osądzonych. Ale to nie ty powinieneś wziąć sprawę 
w swoje ręce, zostaw ją Mnie, a ja cię obronię. Tylko staraj się szerzyć to światło i bądź pokorny. 
Ilekroć zostaniecie zaatakowani, używajcie tylko tej broni, którą wam dałem: miłości, szacunku i 
pokory. Im bardziej będziesz krytykowany, tym bardziej Ja będę manifestował Moją moc z tobą. A ci z 
was, którzy mają dar patrzenia poza to życie, w krainy ducha, umacniają słabych, potwierdzając moje 
słowa. A ci z Was, którzy mają dar wznoszenia się, aby usłyszeć głosy z Wyższych Rubieży, niech 
przygotują się do przekazania moich wiadomości. Te wyższe przejawy będą podtrzymywać wasze 
dusze nawet w największych próbach. 
54 Wwoje dzieła pozostaną zapisane na zawsze. Dlatego wy, którzy zostaliście poświęceni mojej 
służbie, używajcie we właściwy sposób waszego intelektu i daru słowa. 
55 Daję wam moją naukę jako ziarno, abyście je siali i pielęgnowali. Gdy twoje przygotowane serce 
poczuje, że nadeszła godzina, aby rozpocząć swoją pracę, otwórz je, podziel się z wszystkimi 
głodnymi, a ziarno się rozmnoży. 
Wielu nie będzie wiedziało, jak przyjąć Dobrą Nowinę, ponieważ ich umysły nie będą jeszcze gotowe 
do zrozumienia tych lekcji. Inni będą chcieli ukraść cenny owoc, aby go nadużywać. Ale potem się 
nawrócą i jak "synowie marnotrawni" przyjdą do mnie. Zastąpię jednak nasienie, które utracili przez 
niewiedzę, i każda dusza dobrej woli posiądzie je. 
56 Gdy będziesz umiał odkryć w Moim słowie nauczania całe światło i zachętę, jakiej potrzebuje twój 
duch, pójdziesz za Mną aż do końca. Nie odczujecie zmęczenia, nie zatrzymają was w waszym zadaniu 
rozsławiania Mojego słowa, a nieszczęścia nie sprawią, że się zachwiejecie. Gdy zrozumiecie jedną 
lekcję, zgłębiajcie następną i kontynuujcie czytanie księgi nieskończonych lekcji, którą pozostawiam 
wam do studiowania i karmienia siebie. Weź z niego to, co jest niezbędne do życia. Żyjcie jako 
uczniowie Mnie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 350  
 
1 Przyjmuję cię przez pełnomocnictwo ludzkości, ty mała rzeszo ludu Izraela. Odsuwasz się od świata, 
aby usłyszeć mój koncert i spojrzeć poza granice tego, co jest materią. Sprawię, że będziecie 
przemierzać drogę pod moją opieką, a każdy z was będzie miał przy sobie lampę, aby nie potknął się, 
gdy dojdzie do kresu swej ziemskiej wędrówki. 
Gdy dusza wasza odłączy się od ciała, by wznieść się do Mnie i przedstawić Mi swoje uczynki, 
zobaczycie wszystkie wasze uczynki, wasze kroki zapisane w księdze waszego życia i razem ze Mną 
będziecie sądzić wasze dzieła. 
2 Dzisiaj chcę widzieć twoją duszę wolną, by wypełniać swoje zadanie, gotową do służby i uważną na 
Moje natchnienia, widzącą koniec życiowej drogi, który jest bliski, bardzo bliski, i czującą, że wkrótce 
otrzymasz nagrodę, którą mam ci do zaoferowania. 
Powiem wam: Przyjdźcie do Mnie, wy, którzy umiecie słuchać Mojego Słowa poprzez ludzki umysł, 
wy, którzy żyjecie według Moich przykazań i zasiewacie miłość i przebaczenie. 
3 Każdy, kto nosi moje słowo w swoim umyśle i przestrzega go w życiu, posiądzie moje królestwo, 
będzie miał zdrowie, natchnienia i dary prorocze. W ten sposób moi uczniowie będą mogli 
praktykować moje prawo, bez względu na to, czy są ignorantami czy uczonymi, biednymi czy 
bogatymi, dziećmi czy dorosłymi. Niewykształceni zostaną oświeceni i będą mówić z mądrością. Ten, 
kto nie posiada niczego na ziemi, będzie czuł, że posiada wszystko, ponieważ uduchowił się i będzie 
obojętny na dobra tego świata. Jego serce będzie wypełnione radością, bo będzie w stanie pozwolić 
tym, którzy nie posiadają go w swoim skarbie. Dzieci, których dusze bardzo się rozwinęły, będą 
mówić z determinacją, a ich świadectwa będą rozpalać wiarę nowych wtajemniczonych. 
4 Wy, którzyście się ode Mnie nauczyli, bądźcie pokorni, pouczajcie z cierpliwością i przebaczajcie 
winy waszym bliźnim. 
5 Przygotowałem cię, aby dać życie nowym pokoleniom, które będą komunikować się ze mną z 
największą doskonałością. W tym czasie ludzie zobaczą, jak przychodzę do nich i ustanawiam Moje 
Królestwo w ich duszach. 
6 Zyjcie czujni i gotowi na każdą próbę. Dziś przynosisz przede mną ból ludzkości i swój. Ale ja wam 
mówię: Wyjmij ten kubek, poczuj pokój i przekaż go. Pieszczę cię i daję ci radość. Gdy uwalniacie 
duszę od bólu lub wad, wznosicie się na kolejny poziom i odczuwacie szczęście współdziałania w 
Boskich Dziełach z waszym Mistrzem. 
7 Aniołowie moi będą z tobą. Ja, wasz Pan, będę wam towarzyszył w drodze. 
8 Obecnie buduję sanktuarium w twoim sercu. Nie szukam wspaniałych rezydencji, ani 
bezużytecznych luksusów człowieka. Kształtuję serce proste, łagodne i pokorne, które jest otwarte na 
moje wezwanie. 
9 Tylko przez krótki czas będę w kontakcie z wami poprzez ludzki umysł. Przygotowuję was, abyście 
jutro dali pokój światu. Moje Miłosierdzie ratuje zgubionych od zatracenia. Nie byłbym bowiem 
Ojcem, gdybym zwracał się tylko do dusz czystych. Bo sprawiedliwi już mieszkają w moim królestwie. 
10 Człowiek chciał być w kontakcie ze mną za pomocą swoich różnych wierzeń, ale zatrzymał się 
duchowo. Dlatego powierzyłem wam Moje słowo, abyście jutro mogli powstać i być czystym 
zwierciadłem, w którym ludzie będą mogli zobaczyć swoje niedoskonałości. 
11 Jestem bardzo blisko każdego serca, ale ludzie mnie nie zrozumieli. Mówiłem do was w waszym 
języku, abyście mogli mnie zrozumieć. Bo gdybym wam dawał Moje pouczenia w bardziej wybranym 
języku, nie zrozumielibyście Mnie. Dlatego mówię do ucznia i uczennicy prostymi słowami, aby nie 
byli zdezorientowani i nie odrzucili Mojej miłości. 
12 Dzięki waszemu przygotowaniu i odnowieniu ludzkość otrzyma dobro. Bo dzięki jednemu z was, 
który jest tak wyposażony, będzie można, poprzez samą modlitwę, powstrzymać nieszczęścia, które 
dotykają ludzkość. 
13 Wyjaśniam wam to, czego nie zrozumieliście, abyście i wy jutro mogli z całą jasnością pouczać 
ludzkość. Gdyby tysiąc umysłów było wyćwiczonych, to przez nich rozpowszechniałbym Moją naukę. 
14 W Drugiej Erze wybrałem dwanaście Moich dzieci, aby uczynić ich Moimi apostołami, a oni 
zapomnieli o swoich dobrach, aby pójść za Mną i opuścili swoich krewnych. Także ten, który był ze 



Mną, do którego powiedziałem: "Porzuć bogactwa ziemi, weź swój krzyż i chodź za Mną". Nie chcąc 
jednak zrezygnować ze swoich bogactw, powiedział do Mnie: "Panie, nie mogę pójść za Tobą". 
15 Jestem Miłosierdziem i nie wymagam od was śmierci ofiarnej. Bo i uczniowie moi z własnej woli, z 
posłuszeństwa mojemu Boskiemu prawu, wyruszyli, aby stać się rybakami ludzi. 
16 Dziś jesteście moimi uczniami. Ale żebyście mieli radość, pociechę i pokój, dajcie schronienie 
memu słowu w waszych sercach. 
17 Pamiętajcie, że w Drugim Czasie, gdy kobieta cudzołożna była prześladowana przez tłum, 
powiedziałem do jej prześladowców: "Jeśli ktoś z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień." 
Podobnie w tym czasie przebaczam cudzołożnicy jeszcze raz. Dlatego mówię wam, abyście się nie 
zajmowali sprawami waszych sąsiadów. Nie stańcie się sędziami, aby ich potępić. Albowiem i ja wam 
powiadam: "Któż z was jest bez winy?". 
18 Ja jestem Światłem i Miłosierdziem i wiem, czego wam brakuje. Dlatego bezbronna ludzkość 
przychodzi do Mnie, a Ja jej powiedziałem: "Uczyń swoje cierpienia znośnymi, bo Ja je znam". Ja 
jestem Pocieszeniem, Ja jestem Miłosierdziem, Ja jestem Przebaczeniem". 
19 W obecnym czasie ludzkość jest zdezorientowana i zdezorientowana przez idee, które pielęgnuje i 
z tego powodu wielu z was zwątpiło w obecność waszego Mistrza w Trzeciej Erze. Ale mówię wam, 
dzieci Moje: Przygotujcie się i zrozumcie, że to słowo wypływa z Mojego Boskiego Ducha. 
20 Daję wam światło, abyście mogli zrozumieć formę przejawu Mojej Boskości poprzez ludzką 
zdolność pojmowania. Nosiciel głosu jest tylko instrumentem przygotowanym przeze mnie do 
przemawiania do was przez jego pośrednictwo. Jest napisane, że przyjdę, aby dać się poznać, 
posługując się prostymi sercami, umysłami nieporadnymi, ustami nie wymownymi, aby mówić do 
was o Prawie, o sprawiedliwości i o miłości. 
21 Przez cały czas posyłałem dusze wielkiego światła, aby wcielały się na ziemi, aby poprzez ich 
przykład i miłość ludzkość uchroniła się od chaosu, nienawiści i zamętu; posyłałem dusze wielkiego 
światła, aby wcielały się na ziemi, aby poprzez ich przykład i miłość ludzkość uchroniła się od chaosu, 
nienawiści i zamętu 
22 Powiedziałem wam, umiłowani, że podobnie jak apostołowie Drugiej Ery, wy także zostaniecie 
przemienieni w rybaków ludzi. Z miłością, współczuciem dla tego, który cierpi, wyruszycie w swoją 
podróż. Jakie więc serce zawróci cię z drogi? Dusza zdezorientowana otrzyma światło i kryształowe 
wody mojej nauki, aby ugasić swoje pragnienie. 
23 Nie pozwól, aby zło nadal kwitnąć. Młodość ginie, dziewice są wciągane w bagno w swojej 
delikatnej młodości. Miej miłosierdzie dla bliźniego swego. Oto kielich cierpienia, który obecnie 
opróżnia ludzkość. 
24 Moje proroctwa teraz się wypełniają. Dlatego proszę was, abyście byli przygotowani, abyście nie 
czuli się słabi, kiedy nadejdzie czas wypełnienia waszej misji. 
25 Obecnie wybieram tych, których muszę posłać do narodów, aby byli posłańcami pouczenia, które 
wam powierzyłem. Ten krzyż, który wkładam na wasze ramiona, nie powinniście brać go jako ciężaru 
─ jest to krzyż lśniący i łatwy do niesienia. Przemieniam was w Moich pracowników od pierwszego do 
ostatniego. Moje duchowe zastępy będą nad wami czuwać, a gdy wyruszycie na bitwę i zostawicie na 
ziemi to, co do was należy, tak jak apostołowie Drugiej Ery, dam wam wszystko, co jest potrzebne, 
abyście mogli nawrócić ludzkość. 
26 Powiedziałem wam symbolicznie, że 144.000 naznaczonych będzie tworzyć Mój Wybrany Lud 
Izraelski. Ty pokażesz światu szalupę ratunkową, a przez twoje pośrednictwo dam ludzkości pokój i 
pocieszenie. 
27 To nie ja zadaję wam ból. Pochodzenie waszych cierpień jest w waszych niedoskonałościach i 
nieposłuszeństwie. Powiedziałem do was: "Obudźcie się, umiłowani, bo próby walą do waszych 
drzwi". Ale jeśli wszyscy będziecie czuwać i modlić się, próby zostaną usunięte, a kiedy pokusa zbliży 
się do was, nie wpadniecie w jej sieci. 
28 Naznaczyłem was moim światłem, abyście mogli przejść przez próby w jednym kawałku. Ten dar 
ma większą wartość niż wszystkie bogactwa i skarby ziemi. Jest to Boski pocałunek, który wycisnąłem 
na waszą duszę w tej Trzeciej Erze, abyście nawet w największych nieszczęściach i w najtrudniejszych 
momentach życia mogli odczuwać Mój pokój. 



29 Ten dar zawiera balsam uzdrawiający, abyś mógł uzdrowić tych, którzy są chorzy na ciele lub 
duszy. Ma moc powstrzymania sił natury, gdy są rozpętane, ma broń, by zamienić niezgodę i wojnę w 
pokój. Jest to część waszego duchowego dziedzictwa, którą macie wykorzystać i rozwinąć w tym 
czasie. 
30 Serce wasze pragnęło mieć coś wielkiego w życiu, nie wiedząc, że nie będzie to mienie ani 
bogactwo świata, które zdobędziecie, ale dobra ducha. 
31 Jaką większą ambicję może mieć człowiek, niż stać się podobnym do swego Ojca Niebieskiego? 
Zaprawdę powiadam wam, jest to największe pragnienie, które powinniście pielęgnować. 
32 Nie jest niemożliwe, aby stać się podobnym do waszego Pana. Dlatego przyszedłem kiedyś na 
świat jako człowiek, aby was nauczyć przez Moje życie i przykład, jak upodobnić się do Ducha Bożego 
w miłości i sprawiedliwości. Zaprawdę powiadam wam, gdy poświęcicie swoje życie zadaniu 
upodobnienia się do Mnie, znajdziecie to szczęście i pokój, których na próżno szukaliście na innych 
drogach, a pokój ten będzie nie tylko wewnętrzny, ale i zewnętrzny. Teraz bowiem sumienie wasze 
nie będzie już musiało czynić wam wyrzutów na każdym kroku i każdego dnia, jak to czynią teraz 
wasze przewinienia. 
33 Kochajcie mnie i weźcie mnie w Jezusie za wzór. Pamiętajcie, Ja, który udowodniłem wam przez 
tego pokornego Mistrza z Galilei, że Moja moc, Moja mądrość i Moje bogactwa są większe niż te, 
które są na świecie. Wszystkie bowiem dzieła moje zrodziły się z miłości, która jest źródłem życia, 
mocy i światła, które wszystko stworzyło. 
34 Podobnie mówię wam, że w tej Trzeciej Erze zwycięstwo będzie należeć do tych, którzy biorą 
przykład z Moich dzieł. Bo broń, którą będziecie walczyć, będzie taka sama, jak ta, której używałem w 
tamtych czasach. 
35 Kiedy powiedziałem wam przez Jezusa: "Ja jestem światłością świata", chcę, abyście i wy byli jak 
latarnia morska w życiu waszych bliźnich, aby wasza obecność była zawsze dobroczynna, a wpływ 
zbawienny, aby wasze myśli były czyste, a uczucia szczere. Wtedy doświadczycie, jak łatwe jest życie, 
jak łatwa jest walka życia na ziemi i jak pięknie jest służyć bliźniemu. Wtedy, dzięki zasługom, 
staniecie się dziećmi światłości. 
36 Jakie dążenie budzi się w twoim sercu pod wpływem mojego słowa? Marne aspiracje tego świata? 
Nie, kochani ludzie. Moje Słowo budzi w tobie szlachetne pragnienie wzniesienia twojej duszy na 
drogę prawdy. 
37 Nie chcę też, abyście źle interpretowali moją naukę, bo myślicie, że chcę was widzieć biednych, 
płaczących, nieszczęśliwych, chorych, obdartych i głodujących. Nie, chcę, żebyście nauczyli się 
harmonizować wasze materialne zmagania życiowe z waszą misją duchową w taki sposób, żebyście 
mogli mieć to, co jest konieczne w świecie i pozwolić duchowi na kilka chwil, żeby mógł korzystać ze 
swoich darów i wypełniać swoją misję. 
38 Przygotowuję cię, o ludu, abyś był prorokiem tego czasu wśród ludzkości, dobrym prorokiem, 
przez którego zapowiadam nadchodzące wydarzenia i daję ci Moje rozkazy i polecenia. 
39 Mówię do was: Jeśli kiedykolwiek będziecie siać fałsz i kłamstwa, będziecie musieli zmyć swoją 
plamę bólem i łzami, a im bardziej wasze kłamstwa będą się rozprzestrzeniać i im więcej szkód będą 
wyrządzać, tym większe będzie wasze oczyszczenie. Czy ci, którzy szerzą zło wśród ludzkości, mogą 
słusznie nazywać się "dziećmi światłości"? Nie, umiłowani uczniowie! 
40 Jak wiele światła wam dałem, wy, rzesze ludzi, którzy przychodzicie dzień po dniu, aby przyjąć 
Moje nauki. Rozważ, że nie byłoby to sprawiedliwe, gdybyś stał się senny i został zaskoczony w jednej 
chwili przez jakąś próbę, która spowodowałaby twoje potknięcie! 
41 Twoje serce mówi do Mnie, przepełnione bólem: "Mistrzu, czy uważasz nas za zdolnych do 
niewierności, zdrady lub porażki?". Ale ja wam odpowiadam: tak, ludzie, z pewnością uważam, że 
jesteście zdolni do łamania swoich obietnic. Czy wśród tych dwunastu uczniów Drugiej Ery nie było 
takiego, który wydał Mnie w ręce sprawiedliwości tego świata, gdy przekonał się, że Królestwo, które 
Ja proponuję, nie jest z tego świata? Czy Piotr nie zadał śmiertelnego ciosu centurionowi w chwili, 
gdy mnie aresztował, ponieważ uczeń chciał w ten sposób bronić swego Mistrza i zatrzymać Go 
dłużej, niż było to napisane? Czy Tomasz nie ośmielił się wątpić w Moją duchową obecność, chociaż 
tak często obiecywałem, że zawsze będę z nimi? Dlaczego miałbym dziś nie wątpić w Ciebie? Z 



pewnością nie wszyscy zlekceważą Moje słowa w chwilach próby, bo i dziś, jak i w tamtych czasach, 
będzie wierność, będzie posłuszeństwo, będzie posłuszeństwo i siła. 
42 Uczniowie, tylko w tej godzinie mówię wam: "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie wpadli w 
pokuszenie." 
43 Izrael: gdy widzę wasze serca oziębłe, smuci się Duch Mój, a gdy widzę postanowienie odnowy i 
posłuszeństwa, napełnia się radością. 
Wiem, że po 1950 roku napadną na was gwałtowne burze. Ale wy jesteście Narodem Wybranym, 
którego wybawiłem od wszelkich nieszczęść przez światło Mojego Słowa. Nawet między wami wiele 
słów nieszczerości dotrze do waszych uszu, lecz Ja nie chcę, aby wśród Moich wybranych było 
zamieszanie. Ale w tych wydarzeniach moja prawda wyeliminuje fałsz, a dzięki światłu mojego Ducha 
Świętego będziecie silni, będziecie wiedzieli, jak bronić mojego dzieła, i będziecie w stanie utrzymać 
zamęt z dala od innych, ponieważ jesteście dziećmi światłości. 
44 Jak Ja jestem światłością świata, tak i wy powinniście być wśród ludzi. Ludzie cierpią i płaczą, bo 
byli głusi na Moje natchnienia. Jednak to wy macie ich prowadzić. Ty będziesz oazą dla wędrowca i 
będziesz mu potulnie dawać Mój pokój. 
45 Jeśli się nie przygotujecie, to udowodnię, że ostatni będą pierwszymi i wypiszę moje prawo w jego 
sercu, nawet jeśli nie słyszał mojego słowa. 
46 Zaprawdę powiadam wam, o Izraelu: Wy będziecie doradcami, którzy innym dają światło i pokój. 
Będziesz bronić Mojego dzieła w odpowiednim momencie i przemawiać z łagodnością do serca 
najbardziej niesfornych. Wtedy zobaczysz, że staną się łagodnymi owieczkami. Nie popadajcie 
ponownie w błędy, w których się znaleźliście, bo to tylko pozostawiło regres w waszej duszy. 
Zjednoczcie się, aby przynieść światło i instrukcje. 
47 Sprawcie, aby wasze dzieci widziały konsekwencje dobra i zła. Uczcie ich przykładów, które wam 
dałem. Przygotujcie ich, bo oni są wśród tych, którzy jutro będą mi służyć. Chcę widzieć was 
szczęśliwych, spokojnych i myślących tylko o dobru, abyście byli prowadzeni światłem Mojego Ducha 
Świętego. 
48 W każdej chwili zachowuję cię od wszelkich błędów; tak samo powinieneś modlić się za innych. 
Widzieć wszędzie ból: porzucone dzieci, młodzież wciągniętą w błoto, niewierność współmałżonka. 
Ale kiedy spotkasz grzeszną kobietę, krytykowaną przez mężczyzn, naucz ją prawdziwej drogi i usuń ją 
z goryczy i wzburzenia, które ją otaczają, aby mogła zacząć się odnawiać. 
49 Zmiłuj się nad światem, Izraelu, i jak przemówiłem do niego w Drugiej Erze, tak i ty przekażesz mu 
Moje słowo. 
50 Pozostawię ludzkości Trzeci Testament, który zawiera skarb mądrości, który dotrze do was, bo 
uczynię was godnymi jego przyjęcia, bez oglądania się na wasze plamy, bo jestem Miłością i 
Doskonałością. Ale Eliasz będzie coraz bardziej oczyszczał wasze dusze. 
51 Oddaliliście się od świata, aby Mnie słuchać. Jestem z pokornymi, aby budować sanktuarium w ich 
sercach. 
W Drugiej Erze mówiłem do was, aby dać wam Moją Naukę o miłości, miłosierdziu i przebaczeniu. Ale 
świat stworzył inne wyznania według swojego rozumienia. Jednak Ja, jako Ojciec, nadal oświecałem 
wszystkie moje dzieci. 
Wielu z was mówi do mnie: "Ojcze, czy moi bliźni są w błędzie? Dlaczego więc nie wskażesz im 
drogi?" Zaprawdę, powiadam wam, ludu błogosławiony: światło, które was oświeciło, i pouczenie, 
które wam dałem, dałem wszystkim jednakowo. Jednak ludzie poszli za własną wolą i nie chcieli mnie 
przyjąć. 
Nie zmuszam moich dzieci, każde z nich musi wejść na moją drogę z własnej woli, własnym wysiłkiem. 
W tym czasie bowiem oświecam całą ludzkość. Niektórzy mnie usłyszeli, to znaczy wy, błogosławiony 
narodzie izraelski. Innym wskazuję drogę poprzez intuicję, a także poprzez objawienia otrzymują oni 
światło Trzeciej Ery. 
52 Zawsze głosiłem miłość, bo miłość jest obroną, w którą włożyłem całą Moją moc. Błogosławiony 
ten, kto żyje z miłością w sercu, bo on będzie pokonać stopniowo wszystkie problemy swojego życia. 
Błogosławiony ten, kto ma miłość w swoim życiu i przejawia ją na swoich drogach. Bo te prace będą 
błogosławieństwem dla niego i dla innych. 



53 Dzieci moje, uznajcie Mnie za Ojca i za Ducha, abyście już nie szukali Mnie w bałwochwalstwie. 
Zawsze masz mnie jako światło Ducha Świętego w swojej duszy. 
54 Jeśli praktykujecie miłosierdzie, Ja jestem w tym miłosierdziu, i jeśli staracie się wypełnić wszystkie 
Moje polecenia, bądźcie szczęśliwi, błogosławieni, bo błogosławieństwa Moje pozostaną w was na 
wieki 
55 Nie usłyszycie już mojego słowa przez te narzędzia. Ale ten czas został przeznaczony na 
przygotowanie waszej duszy, a po 1950 roku rozpocznie się walka. Nie odłączę się od was, lecz 
konieczne jest, żebyście się uduchowili. Albowiem przez tych, którzy się przygotowali, będę nadal 
objawiał się z ducha na ducha.  
56 Widzący nadal będą Mnie widzieć, a do tych, którzy się uduchawiają, będę mówił przez intuicję, a 
w nich będzie intuicja. 
57 Błogosławieni: W Drugiej Erze powiedziałem Moim uczniom: "Dana Mi jest wszelka władza w 
niebie i na ziemi" i zaprawdę powiadam wam: Idźcie wszędzie i zanieście Moje słowo, zanieście Moją 
miłość i Moją naukę. Podobnie mówię teraz do was, błogosławieni: Wy jesteście przygotowanymi 
uczniami, którzy mają iść na wszystkie drogi ziemi i nieść Moje słowo i Moją miłość. Znowu powstanie 
ten, który powie, z wątpliwością w sercu, że to, co otrzymaliście, było tylko kłamstwem. Oni z kolei 
będą musieli dotknąć rany w moim boku, aby uwierzyć. 
58 Widzę, że ten, który choć długo Mnie słyszał, odrzuci Mnie jak Mój uczeń Judasz Iskariota i sprzeda 
Moje dzieło. Ale Ja zbliżę się do tych serc i przez Moją sprawiedliwość usunę z nich nieprawdę. 
Albowiem dzieło moje jest czyste i czyste, i nie ma skazy. Powstanie z całą swoją czystością we 
wszystkich sercach i duszach, bo taka jest Moja Wola. 
59 Przyjdźcie do Ojca, przyjdźcie na ucztę przygotowaną dla was. Na tym stole jest chleb życia 
wiecznego dla twojej duszy. Przygotowuję moich uczniów, abyście jutro mogli zaświadczyć, że byliście 
u Ojca i że On mieszka w waszych sercach, ponieważ przygotowaliście je jako Jego sanktuarium. 
60 Wy jesteście tymi, którzy otrzymali z mojego skarbca moc dawania życia "umarłym", abyście byli 
podobni do waszego Mistrza. 
61 Jeśli umiecie przygotować się tak, jak was uczyłem, moje duchowe korzyści będą z wami, a przez 
uduchowienie, które osiągniecie, wasi bliźni rozpoznają, że jesteście dziećmi światła, że choć nosicie 
w sobie moje wysokie cechy, pokazujecie się jako najpokorniejsi. 
62 Wywyższajcie się, umiłowani ludzie, nie zatrzymujcie postępu waszej duszy. Wykorzystajcie 
instrukcje, których udzielił wam wasz Mistrz, odciśnijcie je w swoim sercu. Bo krótkie są chwile, kiedy 
usłyszycie mnie przez ludzki umysł. 
63 Przygotować Trzeci Testament dla przyszłych pokoleń. Przyjdą wielkie tłumy, a kiedy będziecie 
przygotowani, będziecie do nich mówić pod natchnieniem mojego Ducha Świętego. 
Przypowieść 
64 Pewien pan, właściciel wielkich posiadłości, przyszedł do potężnego drzewa. Niedaleko niego 
znajdowało się źródło krystalicznie czystej wody. (64) W tym miejscu wzywał przechodzących 
wędrowców i zapraszał ich, aby odpoczęli w cieniu tego drzewa i ugasili pragnienie wodą z tego 
źródła. 
65 Spośród tych wędrowców Pan wybrał siedmiu mężczyzn i rzekł do nich: "Prosiliście o moją korzyść, 
a Ja teraz każdemu z was powierzę znaczną część tych ziem, abyście na nich trudzili się i pracowali 
jako dobrzy robotnicy, siejąc to ziarno i pielęgnując je, abyście zebrali obfity plon. Wielkie są bowiem 
tłumy, a są głodne i spragnione." Wtedy ów pan powierzył im nasiona i narzędzia, i powiedział im 
wszystkim, aby dbali o drzewo i o źródło, aby i oni mogli przyjąć rzesze ludzi po odejściu tego pana, i 
dodał: "Przygotujecie pola i umieścicie w nich to złote nasienie. Będziesz nawadniał pola wodą z tego 
źródła, abyś zebrał obfity plon, i będziesz pielęgnował potężne drzewo, aby jego owoc miał zawsze 
dobry smak. Będziecie pracować razem, a potem, gdy przyjdą głodne, spragnione i zmęczone tłumy, 
ofiarujecie im cień drzewa i słodycz jego owoców. Dacie im chleba i wody, aby czuli się mocni i mieli 
w sobie mój pokój." Do mężczyzn ten Pan powiedział: "Odchodzę teraz, ale wy odczujecie moją 
obecność bardzo blisko waszych serc; moje spojrzenie będzie was oglądać, a mój słuch będzie was 
słyszeć." 
Koniec przypowieści 



66 Zaprawdę powiadam wam: W tej Trzeciej Erze powołałem Moich robotników, aby dać im ich 
dziedzictwo, abyście jak wasz Ojciec przygotowali ucztę i przyjęli tych, którzy łakną i pragną Mojego 
Słowa. Otrzymają oni za waszym pośrednictwem skarby duchowe, które wam powierzyłem. 
67 Jesteście moimi owcami, które zostały doprowadzone do duchowej przeszkody. Pasterzem, który 
was prowadzi w tym czasie jest duch Eliasza. Nikt nie widzi tego pasterza, ale wszyscy go czują. 
Niektórzy zdają sobie z tego sprawę, inni nie. 
68 Eliasz otworzył Księgę Życia w szóstym rozdziale, jak tylko szósta pieczęć została rozwiązana 
przeze mnie, który mam władzę, aby to uczynić. 
69 Co ujawniła ci szósta pieczęć? Jakie przesłanie trzymał w swoim łonie, aby pokazać światu w tym 
czasie? Życie duchowe, poznanie samego siebie, objawienie wszystkich swoich cech, droga do 
rozwinięcia darów duchowych, manifestacja duchowa poprzez umysł i manifestacja z ducha do 
ducha. 
70 Wasza dusza jest pełna radości, ponieważ czuje się oświecona i widzi siebie chronioną przez 
posłańców i aniołów. Bądźcie wierni waszemu Pasterzowi, a będziecie odczuwać na całej waszej 
ziemskiej drodze ten błogosławiony pokój, który was teraz zalewa, i nie będziecie musieli uciekać, aby 
się ukryć, gdy On objawi moją sprawiedliwość przed tym pogańskim, bałwochwalczym i 
materialistycznym światem. 
71 Tak, ludzie, Eliasz jest pośród was i jeszcze raz przetestuje kapłanów fałszywego boga i jeszcze raz 
pokaże im, który z nich jest prawdziwy i jak należy go czcić. Jednak Eliasz nie przyjdzie, aby stać się 
człowiekiem. Ciało ludzkie nie jest absolutnie konieczne, aby istota duchowa mogła się 
zamanifestować na ziemi, a już na pewno nie Eliasz, który posiada klucz otwierający drzwi 
komunikacji między jednym a drugim światem. 
Świat duchów zbliży się jeszcze bardziej do ludzi, aby zaświadczyć o ich istnieniu i obecności. 
Wszędzie pojawią się znaki, dowody, objawienia i przesłania, które będą uporczywie mówić o tym, że 
nastał nowy wiek. 
72 Będą spory, będzie wzburzenie wśród narodów, ponieważ przedstawiciele religii będą szerzyć 
strach wśród tych, którzy wierzą w te wiadomości, a nauka uzna te fakty za nieprawdziwe. 
Wówczas zwykli ludzie nabiorą odwagi i powstaną, aby zaświadczyć o prawdzie dowodów, które 
otrzymali. Powstaną ci, którzy porzuceni przez naukę, odzyskają zdrowie w sposób duchowy i będą 
świadkami cudownych uzdrowień, objawień nieskończonej mocy i absolutnej mądrości. 
73 Wśród ludzi zwykłych i nieznanych wyjdą na światło dzienne mężczyźni i kobiety, których słowo, 
pełne światła, zaskoczy teologów, filozofów i uczonych. Ale kiedy kontrowersja jest największa, a 
biedni są poniżani, a ich zeznania negowane przez dumnych, wtedy nadejdzie chwila, kiedy Eliasz 
wezwie uczonych, panów i władców do odpowiedzialności i podda ich kontroli. 
74 Biada fałszywym i obłudnym w tej godzinie, gdyż doskonała sprawiedliwość zstąpi wtedy na nich! 
To będzie godzina sądu. Ale wiele dusz powstanie z niego do prawdziwego życia, wiele serc zostanie 
podniesionych do wiary, a wiele oczu zostanie otwartych na światło. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 351  
 
1 Ja jestem Światłem, Miłością, Miłosierdziem i Przebaczeniem. Przyjdźcie, aby otrzymać ode Mnie 
to, czego potrzebujecie dla dobra waszego i całej ludzkości. 
2 Umiłowani uczniowie, wy, którzy jesteście zgromadzeni wokół Mistrza: Przychodzicie, aby otrzymać 
Moją mądrość, aby nadać kierunek waszemu życiu i wypełnić misję, którą wam dałem. 
3 Gdyby wasz Mistrz miał wam powiedzieć wszystko, co jest w Mojej Mądrości, nigdy byście tego nie 
zrozumieli. A poza tym, jaką miałabyś zasługę, aby odkryć to, co zachowałem dla ciebie w Moim 
skarbcu? Jest to wzniesienie duszy, które czyni was godnymi otrzymania Moich Boskich natchnień. 
4 Ewoluowaliście, a ja w tym czasie objawiłem wam to, co już możecie zrozumieć. Jednak to nie Ja 
wyznaczam granicę waszego zrozumienia, to wy musicie wznieść się wyżej, aby otrzymać więcej ode 
Mnie. 
5 To, czego was nauczyłem, wystarczy, abyście zrozumieli, na czym polega wasza misja i jak macie 
budować w sobie Kościół Tego, który do was przemówił, abyście mogli zjednoczyć światopoglądy 
ludzkości i umieli połączyć tę naukę z nauką Jezusa w Drugiej Erze i tym, co zostało powiedziane przez 
proroków i oświeconych w Pierwszej Erze 
6 Moje przyjście w obecnym czasie nie było w postaci cielesnej, jak wielu się spodziewało, ale to wy 
macie być tymi, którzy doprowadzą ludzkość do zrozumienia Moich nauk o Drugim i Trzecim Czasie. 
7 Ludu mój, czas zakończenia mojego przepowiadania w tej formie jest bliski, ale wy musicie się 
bardziej przygotować. 
8 Na świecie jest wiele pokus. Ale na ile lepiej rozumiecie moje Dzieło, na ile sprawujecie panowanie 
nad ciałem, na tyle coraz bardziej zbliżacie się do doskonałości. 
9 Uduchowiajcie się, aby wasza dusza mogła osiągnąć stopień wywyższenia konieczny do 
kontynuowania jej wznoszenia się ku wiecznej doskonałości, która jest celem, do którego ma dotrzeć. 
10 Pamiętajcie na Moje słowa z Drugiej Ery: "Oddajcie Cezarowi to, co jest Cezara, a Bogu to, co jest 
Boga". Ale teraz mówię wam: "Dajcie waszemu ciału to, co mu się należy, a waszej duszy 
podźwignięcie i postęp, który jej się należy". 
11 Teraz moje "słowo" nie stało się człowiekiem. Przychodzi do ciebie "duchowo" na obłoku, aby ci 
objawić to, czego nie byłeś w stanie zrozumieć. 
12 Przez lata pokusa pojawiła się na twojej drodze. Chętnie sprowadza was na manowce z 
prawdziwej drogi, dezorientuje i dezorientuje, pozostawiając niepewność w waszych sercach. 
13 Poprzez objawienie i intuicję dałem przesłania temu światu i wysłałem przygotowanych ludzi, 
wybrane dusze, aby przemówiły do ludzkości poprzez swoje pośrednictwo. I ilekroć twoje serce się 
przygotowało, dałaś schronienie Mojemu Duchowi. Objawiłem się w waszym życiu jako pouczenie, 
jako miłosierdzie i jako pokój. Lecz nie zważałem na to, czy wierzyliście w Moje objawienie się, czy 
nie. Moim bowiem pragnieniem jako Mistrza i jako Ojca jest, abyście rozpoznali głos Tego, który 
mówi do was przez sumienie, przez wasz pokój i podniesienie. 
14 Nie przyszedłem zbawić wasze ciało, ale waszą duszę. Dlatego przemówiłem do was z miłością, 
abyście powstali i byli jak patriarchowie Pierwszej Ery, jak apostołowie Drugiej Ery i abyście byli 
Moimi uczniami Trzeciej Ery. 
15 Na każdym etapie rozwoju twoja dusza pozostała zmaterializowana i z tego powodu odeszłaś też 
od mojej miłości, padłaś ofiarą błędów i nadałaś inną interpretację mojemu słowu. 
16 Zbliżacie się do końca czasu, w którym usłyszycie moje słowo przekazane przez ludzki intelekt, to 
znaczy po raz ostatni. Ale odczuwam ból w sercu Mojego Ojca, ponieważ wykazujesz brak 
zrozumienia i przyzwyczajenia do Mojego słowa, a jedynie niewielkie podniesienie duszy. Ale czy z 
powodu waszego braku przygotowania będę nadal przejawiał Siebie poprzez ludzki mózg? Nie, 
kochani ludzie. Słyszeliście bowiem, że Ja jestem doskonałością, a wola moja jest jedna. 
Czy Ojciec mógłby być w swej woli podobny do człowieka? Wtedy nie byłbym doskonały, nie 
mógłbym być waszym Stwórcą ani waszym Bogiem. Prędzej Gwiazda Królewska przestanie świecić, 
niż Moje Słowo i Moja Wola nie zostaną wypełnione. 
17 Już w Pierwszej Erze prorocy zapowiedzieli ten okres łaski i w tym czasie Ja przygotowuję twoją 
duszę przez światło mojego Ducha Świętego, abyś z każdym dniem coraz bardziej wzrastała. 



18 Zobaczycie, że ci, którzy nigdy nie słyszeli Mojego słowa poprzez głosiciela, ani nie byli obecni przy 
manifestacji Mojego Uniwersalnego Promienia, powstaną, abym mógł przygotować ich serce i 
otrzymają Moje Boskie przesłanie i Moje dyrektywy poprzez intuicję. Będą mnie kochać jak 
apostołowie Drugiej Ery. Z nimi spełni się Moje słowo: "Ostatni będą pierwszymi". 
19 Wypełnijcie swoją misję, wy plemiona Izraela, uświadomcie sobie swoją odpowiedzialność wobec 
ludzkości, uświadomcie sobie, że jesteście nosicielami Mojego Prawa, że jesteście posłańcami 
spirytystycznej nauki, którą wam powierzyłem 
20 Izraelu, wyruszaj zjednoczony i dążący jako jedno serce, jedna wola, i bądź posłuszny Mojemu 
Prawu i Mojej Boskiej Woli. Wiecie, że Ja jestem waszym zbawieniem. 
21 Wycisnąłem moją naukę w twoim sercu, a mój boski blask był jak życiodajna krew w twojej duszy, 
umacniając cię i ożywiając, abyś mogła przystąpić do wypełniania swojej misji, abyś była jak starsi 
bracia i siostry wobec ludzkości, abyś umiała prowadzić ich moją drogą z posłuszeństwem i 
łagodnością. Macie być nauczycielami jutra. 
22 Wy, "ostatni": Nie uważajcie ludu Mojego za nieznany, bo w tych czasach posłałem te dusze, aby 
się odrodziły, aby ludzkość przez nie dostąpiła Mojego miłosierdzia. 
23 Jak wiele zamieszania jest na świecie, jak wiele oszustwa, ponieważ ludzki mózg, zamiast kierować 
się Moim Prawem, popadł w materializm, pogaństwo i bałwochwalstwo, a nieodpowiedni ludzie 
ośmielili się nazywać siebie "przedstawicielami Mojej Boskości", rzecznikami Mojego Boskiego Głosu, 
Mojej Miłości i Mojego Światła. A jednak widzę, że żywią się egoizmem, ciemnością, fanatyzmem, 
fałszem i niezgodą. Lecz ja jestem Doskonałością, która pokazuje wam drogę uduchowienia i miłości, 
abyście mogli otrzymać przebaczenie. 
24 Materializm i bałwochwalstwo panują na świecie, dlatego ludzkość popadła w pokusę. 
25 Kogo użyje Mistrz, aby mówił ludzkości o Mojej prawdzie...? Mój wybrany naród Izrael. 
26 Zgromadźcie się duchowo wokół Mistrza. Wy jesteście Moimi uczniami, którym dałem Moją naukę 
jak otwartą księgę, a wraz z nią jasność światła Ducha Świętego, abyście mogli zrozumieć Moje słowo, 
być mu posłuszni i wycisnąć je na waszych sercach niezatartymi literami. Jesteście dziećmi światłości, 
które powinny dawać dobry przykład ludzkości, pokazując jej duchowość, miłość i wiarę w waszych 
dziełach. 
27 Mistrz przyszedł do was duchowo w tej Trzeciej Erze, aby dać wam swoje słowo poprzez ludzką 
zdolność pojmowania, a to pouczenie jest jak promień światła, który przyszedł obudzić waszą duszę i 
sprawić, aby zrozumiała, że jest to głos jej Boga i Pana, głos Ojca, który wzywa swoje dziecko, głos 
Mistrza, który objawia się jako słowo w naukach, w przykładach, we wzniosłych zasadach, tak aby 
wasza dusza mogła zobaczyć siebie przyobleczoną w atrybuty mojego Boskiego Ducha. 
28 Umiłowani: chcę, abyście brali ze mnie przykład ─ chcę, abyście byli "na mój obraz i 
podobieństwo". Dlatego przyszedłem do was, aby dać się poznać poprzez intelekt moich głosicieli. To 
są ci, których wybrałem, przygotowałem i oczyściłem, abyście przez ich dary ducha przyjęli Moje 
Słowo. Były one twardymi skałami, z których sprawiłem, że wytrysnęła krystalicznie czysta woda dla 
waszych dusz. 
29 Przyszedłem w tym czasie, aby "ślepi" zobaczyli moje światło i aby pokazać im światło nowego 
dnia. Przyszedłem do was, aby dać wam świadectwo mojej obecności, aby przynieść wam moją 
miłość i moją prawdę, aby nie było między wami wątpliwości. Pragnę, abyście słysząc moje słowo, 
rozpoznali jego znaczenie i pełni wiary i miłości wznosili się do Ojca. 
30 Chcę, abyście okazali głęboką skruchę za to, że się zbezcześcili i oddalili od waszego Ojca, abyście 
byli wrażliwi na to, co duchowe, i aby wasze serce było świątynią, którą przygotowujecie dla waszego 
Ojca, abyście mogli nosić w sobie Jego miłość, Jego pokój, Jego światło, życie wieczne. 
31 Przygotujcie się, dzieci Moje, aby wasza dusza była wolna od wszelkiej materializacji, abyście mogli 
zdjąć ciemny opatrunek z waszych oczu i ujrzeć Mnie w całej Mojej chwale. Zmysłowość świata 
uniemożliwiła ci pełne odczuwanie Mojej Obecności i docenienie Mojej mądrości wlanej do twojego 
własnego serca. 
32 Jak doskonałe i czyste jest pouczenie, którego udzieliłem twojej duszy, abyś stała się godna Moich 
duchowych dobrodziejstw i była dziedziczką tego skarbu, z którym jutro wyruszysz, natchniona Moim 
Boskim Duchem, aby okazać miłosierdzie cierpiącej i potrzebującej ludzkości. W ten sposób 
przepowiednie spełnią się dla was. 



Ukażę ludzkości, przez twoje pośrednictwo, port zbawienia, szalupę ratunkową. Bo zaprawdę 
powiadam wam: ludy i narody, wielkie masy ludzi, którzy żyją na ziemi, zbłądziły, zabiły życie łaski. 
33 Uświadomcie sobie, że nie należycie już do "umarłych", ponieważ Ja dałem wam życie ─ każdy, kto 
do Mnie przychodzi, zmartwychwstaje. Pozwól, aby to życie i ta moc pozwoliły ci być w komunii ze 
Mną. Nie zamykajcie oczu na to światło, na tę chwałę. Wiedzcie, dzieci Moje, jak wielkie jest 
miłosierdzie Ojca waszego. 
34 Wy jesteście ludem, w którym pokładam Moją ufność, bo dacie nadzieję i pociechę ludzkości, 
będziecie świecącą pochodnią, która rozproszy jej ciemności. Ludzie szukają mnie w swojej rozpaczy 
─ niektórzy poprzez naukę, a inni w swoim bałwochwalstwie. Kiedy zobaczycie kobiety, dzieci, 
młodzież i dorosłych lamentujących i wzywających Mnie, ponieważ nie czują obecności Ojca, tej Ziemi 
Świętej, który obiecał powrócić, aby przynieść im pokój, pocieszenie i miłosierdzie, kiedy zobaczycie 
tę ludzkość oczyszczającą się i oczyszczającą się w swoim własnym bólu, musicie być wyposażeni, w 
harmonii ze Mną, czuwając i modląc się za tę ludzkość, aby mogła usłyszeć Mnie przez wasze 
pośrednictwo i zostać oświecona światłem Mojego Ducha Świętego. 
35 Sprawię, że nawet najbardziej zatwardziałe serca odczują impuls mojej miłości, tak że nie będą już 
kamieniami, które sprawiają ból ludzkości. 
36 Oto czas, błogosławiony ludu Izraela, kiedy zostaniecie wyposażeni i będziecie kroczyć pewnym 
krokiem w wypełnianiu waszego trudnego posłannictwa. 
37 Przyszedłem z moim słowem, aby was wyzwolić duchowo, aby zdjąć z was ciężar, który nosiliście, 
aby was uwolnić z łańcuchów, które was związały z tym światem i które nie pozwoliły waszej duszy 
wznieść się do Mnie. 
38 Wy jesteście tym ludem, w którym zobaczę uduchowienie sprawiedliwych. 
39 Noście swój krzyż z miłością, pokorą i cichością, bo Ja będę waszym Cyrenejczykiem*. Dawajcie 
dobry przykład ludzkości i bądźcie dla niej czystym lustrem, w którym widzi swoje oblicze. Bądź 
miłosierny i dziel się swoją siłą z bliźnimi. Chcę, abyście poprzez wasze uśmiechy objawiali światu 
miłość, którą obdarzył was Ojciec. Nie zostawię was bowiem samych w obliczu bezwzględności sił 
natury. W tym czasie wielkich niebezpieczeństw, w którym pokusy i wielkie próby staną na waszej 
drodze, będziecie czuli Mnie bardzo blisko, ponieważ będę w was, abyście nie mieli w sobie strachu, 
jaki odczuwa świat w obliczu objawienia się Mojej Boskiej sprawiedliwości. 
* W oryginalnym tekście hiszpańskim Cyrenaeus to "Cirineo". Jest to imię człowieka, który pomógł 
Jezusowi nieść Jego krzyż, gdy ten załamał się pod jego ciężarem. W Biblii nazywany jest również 
Szymonem z Cyreny. 
40 Nie naruszajcie prawa i nie oddalajcie się od mojej miłości, nie zarażajcie się niegodziwością 
świata. Miejcie tylko bojaźń przed oddaleniem się od Ojca waszego, bo bojaźń ta jest początkiem 
mądrości, przez którą osiągniecie najwyższe błogosławieństwo. 
41 Kto pozostaje przygotowany i umie czuwać nad dziełem, które powierzyłem jego rękom, ten 
będzie nieustannie otrzymywał z mojego skarbca łaskę Królestwa Niebieskiego, moje 
błogosławieństwa i to on będzie dawał wierne i prawdziwe świadectwo przed ludźmi. 
42 Powierzyłem wam broń lekką, broń potężną, abyście się bronili przed pokusami, które napotkacie 
na swej drodze. Pokusa jest gotowa w każdej chwili jak drapieżny ptak, aby ograbić waszą duszę z 
łaski i darów, które wam powierzyłem ─ zabrać dobre ziarno i pozostawić wam plewy. To jest jak 
głodny wilk, który chce cię pożreć. Wy jednak powinniście żyć w prawdzie, którą wam przekazałem, 
abyście byli dobrymi uczniami, którzy swoim przykładem wskazują tę drogę ludziom. 
43 Gdy nie czuwaliście ani się nie modliliście, pokusa przyszła do was jak wicher, burząc waszą 
świątynię i gasząc światło waszej pochodni, wyrywając wam naukę. Wtedy czułaś się pozbawiona 
mojego miłosierdzia, potrzebująca i w mojej obecności jak oskarżona. Płakałeś i czułeś wyrzuty 
sumienia. Ponownie błagasz Ojca o miłosierdzie, a wtedy Ja ponownie wkładam w twoje ręce księgę 
światła, oczyszczam twój umysł, przygotowuję twoje serce, daję ci nową szatę i mówię ci: Wstań, 
czuwaj i módl się, abyś nie popadł w pokusę. 
44 Zjednoczcie się, umiłowani, aby Ojciec mógł się radować z posłuszeństwa i wierności swoich dzieci. 
45 Chcę, abyście byli jak jeden uczeń, abyście nieśli światu jedną naukę. 
46 Walczcie, ludu Mój, mieczem świetlanym, który wam powierzyłem w Moim Słowie, ─ modlitwą, 
abyście mogli zwyciężyć pokusę. Walczcie ogniem Mojej miłości, abyście zniszczyli kąkol, i światłem 



Ducha Świętego, abyście rozproszyli ciemności od zdezorientowanych, od nieświadomych, od 
bałwochwalców, od skorumpowanych, i abyście poprowadzili niewinnych, którzy szukali Mnie w 
świątyniach materialnych. 
47 Ty, który przewodniczysz tym skromnym miejscom zgromadzeń, przyjmiesz te tłumy i będziesz im 
mówił o Mojej miłości z prostotą Mojego Słowa. Powiesz im, że przyszedłem z pragnieniem do 
grzeszników ─ nie po to, aby ich potępić, lecz aby mogli Mnie poznać, aby osuszyć ich łzy, rozproszyć 
ciemności w ich duszach, uzdrowić ślepotę ich oczu i sprawić, aby poczuli i zobaczyli Moją obecność. 
W ten sposób dacie życie "umarłym" w moje imię. Wy, Naród Wybrany, będziecie jak świecąca 
gwiazda dla ludzkości. 
48 Odcisnęłaś moje słowo w swoim sercu, a kiedy będziesz gotowa, mój Boski Duch będzie 
przekazywany twoim bliźnim z tej błogosławionej księgi. Rozmnożę ten chleb, aby dusze były 
odżywione i wzmocnione. 
49 Wypełnienie waszej misji będzie bliskie waszym sercom nie tylko w czasie waszego życia na ziemi, 
bo na niej dopiero zaczniecie stawiać pierwsze kroki. Masz spowodować wielkie rzesze, aby porzucić 
bałwochwalstwo i zrezygnować z ich broni wojennej, aby mogli przyjąć w swoich sercach przesłanie 
mojego pokoju. Wasza dusza jednak będzie nadal walczyć i pracować niestrudzenie, nawet po 
opuszczeniu swojej fizycznej powłoki, dopóki nie zobaczycie, że ludzie mają pokój i dobrą wolę, że 
mają w sobie światło Ducha Świętego, że szukają wywyższenia i są uduchowieni. Będziecie walczyć z 
pokolenia na pokolenie i w ten sposób będziecie wspinać się na górę, aż dojdziecie do jej szczytu, 
gdzie odświeżycie się owocami waszych dzieł. 
50 Po 1950 r., kiedy nie będziecie mnie już słyszeć w tej postaci, nie będziecie się smucić i nie 
będziecie mówić: "Dokąd pójdę? Jaką misję mam pełnić w ten sposób? 
Jaka jest Twoja wola, Panie?" 
51 Zaprawdę powiadam wam, otrzymacie Moje natchnienie, wasza dusza usłyszy Mnie i poczujecie, 
że biorę was za rękę i wskazuję wam drogę, którą powinniście podążać, aby zwrócić się do waszych 
bliźnich. Sprawię, że twoje oczy ujrzą tych, a twoje uszy usłyszą tych, którzy Mnie szukają, i będziesz 
wiedział, że ci, którzy Mnie szukają, będą cię szukać. Wtedy napełnię cię natchnieniem, a przez twoje 
pośrednictwo dam światło tym tłumom. 
52 Ludzkość oczyściła się w swoim bólu i oczyści się jeszcze bardziej, aby dusze przebudziły się i 
zrozumiały, że ich owoce niosą gorycz i śmierć. Będą szukać swego Odkupiciela i odnajdą drogę, z 
której zbłądzili. Ale to przesłanie światła, pokoju i miłości przekażę światu przez Moich wybranych. 
Żyjecie w czasie łaski, w nowym dniu, w którym boskie światło oświetla drogę wszystkich ludzi. Ja, 
Mistrz, przyjmuję was, pozwalam wam spocząć na Moim łonie i błogosławię was, a gdy pieszczę ten 
lud tutaj, zraszam błogosławieństwami i dobrodziejstwami cały świat. 
53 Wy, uczniowie Moi, przygotowaliście się do wysłuchania Mojej lekcji na ten czas. Przyszliście z 
wiarą i nadzieją, tak jak przychodziliście w przeszłości, kiedy się do was zwracałem. 
54 Droga, którą wam pokazuję, jest drogą Prawa, szeroką, dobrze wytyczoną, abyście mogli czuć się 
bezpiecznie idąc nią. Wypełnienie tego Prawa jest ceną waszego zbawienia. Czy chcecie się zbawić i 
osiągnąć cel tej drogi, aby posiąść dary i moc sprawiedliwych? Masz w sobie wszystko, co jest 
potrzebne do osiągnięcia tego celu. Obdarzyłem cię cnotami, abyś mógł doskonalić swój ideał. 
55 Jeśli czujesz, że walka o zwycięstwo twego ducha jest ciężka, wykorzystaj siłę, którą posiadasz. 
Jeśli gnębią was nieszczęścia tego świata, uzbrójcie się w cierpliwość. Jeśli ludzkie niezrozumienie 
sprawia ci cierpienie, podnieś swoją duszę i tutaj, w komunii ze Mną, ucisz swoje skargi i przywróć 
pokój swojemu światu, bez żalu i zemsty, ale kochając i przebaczając jak dobrzy uczniowie. 
56 Rozpowszechniajcie na waszych drogach tę naukę, którą wam przyniosłem, aby świat mógł się nią 
karmić. Bo głód i pragnienie, które cierpią ludzie, jest przytłaczające. 
57 Nie marnuj chwili, gdy twoi bliźni przedstawiają ci swoje nieszczęście. Przynieś pociechę duszy, 
aby złagodzić jej udrękę. Ich duchowa nędza i choroba jest bardziej bolesna i uciążliwa niż ta, której 
doświadcza ich ciało. 
58 Twoje słowo jako uczeń będzie miał moc, aby rozwiać mgłę, smutek, który otacza serce bliźniego. 
59 Powołałem cię, aby zaspokoić to błogosławione pragnienie, które Mi okazujesz, aby udoskonalić 
twoją duszę, aby wyjść poza ludzkie poznanie i wejść do Boskiego skarbca. A Ja, który wysłuchuję 
waszych próśb i pragnę waszego postępu, dałem Moje słowo obficie, abyście czuli się szczęśliwi. 



60 Gdy obecny czas się skończy i pozostanie w was tylko wspomnienie tego przejawu, będziecie 
uważać się za szczęśliwych i gdy będziecie czytać w księgach Moje Słowo, będziecie polewać swoimi 
łzami te strony zapisane z miłością i czułością, którą okazujecie Mi jako Moje dzieci. 
61 Czas jest już bliski, kiedy staniecie przed tym rodzajem ludzkim jako świadkowie mojej prawdy. Ale 
już teraz powinniście podjąć postanowienia i uzbroić się w odwagę. Bo próba, która was czeka, jest 
wielka. Nic nie uczyni was tchórzliwymi, umiłowani uczniowie! I tak jak moje słowo wskazało wam 
jeden kierunek: Miłość i Prawda, wy również będziecie niestrudzonymi siewcami tego ziarna wśród 
ludzkości. 
62 laska twoja będzie modlitwą, przygotuje i przyrządzi ci to, co jest dobre. W tej modlitwie 
poczujecie, jak wasza dusza przenosi się na inne poziomy, na wyższe, wznioślejsze poziomy, im 
większe jest wasze przygotowanie. A na nich będziecie oddychać spokojem, będziecie czuć się 
zainspirowani przez istoty, które je zamieszkują ─ sprawiedliwych i cnotliwych, a one wprowadzą was 
w moją Obecność. W tej komunii przekażę wam moje nowe objawienia i polecenia. 
63 Chcę, abyście teraz odpoczęli od waszej długiej wędrówki, abyście już nie ronili łez w tej ziemskiej 
dolinie i abyście się podnieśli duchowo. 
64 Zapowiadam wam, że dożyjecie największych katastrof na świecie, które będą skutkiem ludzkiego 
egoizmu i żądzy władzy, braku miłości i miłosierdzia. Co zrobisz w tym czasie, Izraelu, kiedy zobaczysz, 
że wszystkie siły natury zostały uwolnione, a twoi współtowarzysze rzucają się do ucieczki? 
Ten świat będzie zobaczyć występowanie silnych trzęsień ziemi, wody będą pękać ich brzegi, a części 
morza staną się suchej ziemi, a inne kraje zostaną zalane przez wody. Ludzie będą przemieszczać się 
ze swoich ziem, a nawet z ojczyzny, w poszukiwaniu ratunku. Powódź wody, jak w potopie pierwszej 
ery, zniszczy wiele miast, a tylko niektóre z nich unikną tego surowego wyroku. 
65 Jak przyjmiesz tych ludzi, którzy uciekają przed tak wielką nędzą i bólem, szukając w tym narodzie 
arki zbawienia? Czy będziecie posłuszni mojej woli i podzielicie się z nimi waszym chlebem i waszym 
domem? 
66 Wkrótce rozpocznie się czas wielkich wydarzeń dla świata. Ziemia zatrzęsie się, a słońce ześle na 
ten świat palące, gorące promienie, przypalając jego powierzchnię. Kontynenty będą dotknięte 
bólem od jednego bieguna do drugiego, cały glob zostanie oczyszczony i nie będzie istoty, która nie 
odczuwałaby trudu i zadośćuczynienia. 
67 Aale po tym wielkim chaosie narody odzyskają spokój, a siły natury uspokoją się. Po tej "burzliwej 
nocy", w której żyje ten świat, pojawi się tęcza pokoju i wszystko wróci do swoich praw, porządku i 
harmonii. 
68 Znowu ujrzycie niebo czyste i pola żyzne. Wody będą czyste, a morze spokojne. Będą owoce na 
drzewach i kwiaty na łąkach, a plony będą obfite. Człowiek, oczyszczony i zdrowy, znów poczuje się 
godny i zobaczy drogę utorowaną dla swego wzniesienia i powrotu do mnie. 
69 Każdy będzie czysty i oczyszczony od dołu do góry, aby być godnym świadkiem nadchodzącego 
Nowego Wieku. Muszę bowiem postawić nową ludzkość na mocnych fundamentach. 
70 Jest wiele duchów, które tylko czekają na odrodzenie się cnoty na tym świecie, aby zejść i 
wypełnić misję, którą im dałem. Przygotujcie się i przygotujcie się na przyjęcie ich, gdy nadejdzie ten 
czas, i skróćcie dni waszego oczyszczenia przez wasze dzieła miłosierdzia. 
71 Wejdę do wszystkich domów, aby przemówić przez ich sumienia do duszy władców, do ojców 
rodzin, do sędziów i nauczycieli, i pozostawię w nich wyciśnięte prawo. 
72 Panowanie zła, które tak długo panowało na tym świecie, teraz wkrótce zniknie, aby ustąpić 
miejsca panowaniu ducha, uwolnieniu duchowych darów i zdolności, które istnieją w człowieku, a 
dzięki którym ma on bardzo wysokie przeznaczenie. 
73 Wielu z was będzie świadkami tych wydarzeń, o których wam dzisiaj mówię. Jedni wierzą, drudzy 
nie wierzą, a zobaczycie, że te słowa się spełnią. 
74 Czujnie oczekujcie wypełnienia się tych proroctw, czuwajcie zawsze, aby żadna próba nie uczyniła 
was słabymi, i noście moje słowa wyciśnięte w was. Każdy z nich zawiera bowiem mądrość i moc, 
która cię ocali, jeśli będziesz wiedział, jak zastosować je w swoim życiu. 
75 Jeśli wiecie jak zachować siebie modląc się i postępując zgodnie z Moimi wskazówkami, 
osiągniecie swój postęp duchowy i będziecie mogli świadomie przejść przez nowy okres, w którym 
przyjdzie wam żyć. Będziecie odczuwać Moją obecność w waszych działaniach, w waszych 



spotkaniach, a natchnieni przeze Mnie będziecie dokonywać dzieł godnych waszej godności uczniów 
Mnie. 
76 Żyjcie w harmonii z pragnieniami i ideałami waszych duchowych braci i sióstr, nawet jeśli jesteście 
daleko od siebie. Dusze wasze będą zjednoczone z ich duszami i wszyscy będziecie żyć w komunii ze 
Mną. To jest Moja wola. 
77 Poczujcie moją otuchę, gdy usłyszycie moje słowo, bo ono jest życiem dla każdego, kto potrafi je 
zrozumieć, abyście jutro byli moimi uczniami, którzy wypełniają moje Prawo, abyście nie dawali 
pożywienia Sodomie i Gomorze. Daję wam moje słowo, abyście zrozumieli, czym jest prawdziwe 
bogactwo duszy, abyście się uduchowili i byli godni odziedziczyć moje Królestwo. 
78 Daję wam światło Mojego Ducha Świętego, abyście nie pogrążali się w ciemnościach. 
Przemówiłem do was, abyście dali Mi zamieszkać w waszym sercu i przemienić je w świątynię Mojej 
Boskości. 
79 Co odżywia świat w tym czasie? Pycha, próżność, wrogość, i złośliwe przyjemności, które chorują 
duszę i ciało. Ale ja chcę cię widzieć wolną od tych zmysłowych przyjemności i dlatego zostawiłam 
twojej duszy tylko białą szatę. Na końcu drogi życia chcę was przyjąć w Moje ojcowskie ramiona i 
powiedzieć wam: Witajcie wy, którzy umiecie żyć według Mojego Prawa i odłączyliście się od świata, 
aby stać się Moimi pracownikami. 
80 Każdy, kto słucha mojego słowa i używa go, będzie godzien otrzymać moje miłosierdzie z mojego 
skarbca. To właśnie on będzie pokazywał siebie jako czyste lustro dla innych. W nim będzie dar 
uzdrawiania, słowo prorocze. On będzie jak źródło krystalicznie czystej wody dla tych, którzy są 
spragnieni mojego Słowa. W nim złożę moje Boskie Słowo i jemu powierzę mój balsam uzdrowienia, 
aby to on był tym, który daje pociechę wszystkim cierpiącym. 
81 Sprawię, że gdziekolwiek się osiedli, tam będzie pokój i radość, i powierzę mu miecz do walki z 
każdym bałwochwalstwem. 
82 Nauczcie wasze dzieci szukać mnie w nieznanym. Powiedzcie im, że zasiedliście ze Mną do Mojego 
stołu i że nie jesteście już bałwochwalcami. Jeśli mnie odrzucają, kochajcie ich i przebaczcie im. 
83 Narody ustalają swoje granice, idą na wojnę i sieją śmierć. Ale przyszedłem w duchu, aby 
przygotować niektórych ludzi, a to wy jesteście częścią nowych pokoleń, które jutro będą mnie 
szukać od ducha do ducha. W tym czasie ludy ziemi nie będą już przygotowywać się do wojny. Ludzie 
przyjmą mnie w swoich duszach. 
84 Chcę, abyście byli "pierwsi" i przygotowali się do dzielenia się Dobrą Nowiną i do bycia przykładem 
dla waszych bliźnich. 
85 Wolą Moją jest, abyście się oczyścili, ponieważ zbezczeszczony nie dociera do Mnie i ból wasz jest 
wtedy bardzo wielki. Wznieście się do Mnie, abym uśmierzył wasz ból. Usuwam z was to, co złe, aby 
w waszej duszy zapanował dobrobyt i radość, abyście mogli wspiąć się na szczyt duchowej góry. 
86 Odczuwając miłość do swego Mistrza i do ludzkości, nie wstrzymuj mojego miłosierdzia. 
Podejmijcie wysiłek uwolnienia waszych bliźnich od fanatyzmu, wtedy mój świat duchowy będzie z 
wami. Bądźcie moimi świadkami, wtedy przez wasze pośrednictwo przekażę światu Dobrą Nowinę. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 352  
 
1 Błogosławiona jest chwila, w której mój Duch jest z wami ─ dzień, w którym drogi są oświetlone 
moim światłem, tak że uczniowie przychodzą na te miejsca spotkań spragnieni mojego słowa. 
2 Ludzie, przyjmuję was, bądźcie mile widziani! 
3 Słyszę waszą modlitwę i z powodu waszej serdecznej prośby rozszerzam Moje Miłosierdzie na 
ludzkość, aby każde ludzkie stworzenie mogło duchowo odczuć Moją pieszczotę; Ja jestem tym, który 
da wam Moje Miłosierdzie; Ja jestem tym, który da wam Moją Miłość 
4 Z dobrą wolą i wiarą przygotowaliście wasze serca i uczyniliście wasze ciała i dusze gotowymi na 
przyjęcie Bożych pouczeń. 
5 Przez to przygotowanie powodujesz moje słowo miłości, aby być z wami. 
6 Uczniowie, od pierwszych czasów przygotowałem drogi, które doprowadzą was do punktu, w 
którym się obecnie znajdujecie, do rozwoju duchowego, który pozwoli wam zrozumieć dialog ducha z 
duchem z waszym Ojcem. 
7 Tym czynię cię zrozumieć, że nigdy nie pozwoliłem ci iść swoją drogą na chybił trafił, i że twoje kroki 
w wypełnianiu mojego prawa były posłuszne boskiej rady. 
8 Jakbym był waszym cieniem ─ tak podążałem za wami przez cały czas, zawsze pomagając wam iść 
drogą życia i prawdy. Gdy bowiem na niej staniesz, to nie Ja będę śledził twoje kroki, ale ty będziesz 
szedł moim szlakiem. 
9 Tutaj, na mojej drodze, odkryjesz wszystkie dary, które posiada twój duch ─ jest to jedyny sposób, 
dzięki któremu odkrywa on w sobie broń niezbędną do obrony przed tysiącem niebezpieczeństw, 
które czyhają na niego podczas wędrówki. 
10 Dla wielu droga życia wydawała się trudna i długa, bo nie chcieli zrozumieć, że to oni sami, ze 
swoimi wadami i słabościami, czynią krzyż swojej egzystencji coraz trudniejszym. 
11 Brakowało im ideałów i miłości, dlatego, gdy rzucili się w ramiona materialistycznego życia, w 
końcu poczuli się zdegustowani i zmęczeni. Tym duszom znużonym światem, które przeniosły swoje 
wielowiekowe znużenie na część ludzką, przyniosłem w tym czasie Moje zachęcające słowo, które 
jest jak delikatne dłuto, które stopniowo obrabia szorstką skałę tych serc, aż nada im piękną i 
harmonijną formę ─ nie tylko formę, nie tylko wygląd zewnętrzny, ale prawdziwe życie, życie 
duchowe. 
12 Chcę, aby z tej skały pozostała tylko jej twardość, która później stanie się fundamentem świątyni, 
w której mieszka tylko prawda, kościoła, w którym przestrzegane jest moje prawo i w którym 
słyszany jest głos sumienia. 
13 Mój wysiłek, w tej Trzeciej Erze, by uczyć was poprzez ludzką zdolność pojmowania, był 
naznaczony Boską cierpliwością. Chcę bowiem, aby po zakończeniu tego objawienia Moje słowo 
zostało zachowane w sercu każdego z was. Tak więc jutro, gdy uświadomicie sobie, że nadszedł czas 
waszego świadectwa, poczujecie, że wasza dusza jest wypełniona tą istotą i że wasze usta nie 
odmawiają wypowiedzenia duchowego natchnienia, które w was wlewam. Znajdziecie się w 
otoczeniu wielkich tłumów, a jednak przez chwile poczujecie się samotni. Lecz wasza samotność 
będzie tylko zewnętrzna, gdyż wystarczy, że połączycie się ze Mną, aby odczuć wewnętrznie Moją 
miłującą pomoc, a ponadto obecność świata światła, który choć niewidoczny dla waszego fizycznego 
wzroku, jest odczuwalny dla waszych duchowych zmysłów. 
14 Czy będziesz mógł czuć się samotny lub opuszczony, mimo że znasz tajemnicę modlitwy, która 
łączy cię z życiem duchowym? Czy pozwolicie, aby wasze nieszczęścia was pokonały, mimo że macie 
w sobie siłę waszego Mistrza? Nie, umiłowani uczniowie, nie wolno wam stracić pewności siebie i 
stać się słabymi w waszej podróży misyjnej. Wtedy bowiem stanie się tak, że będziecie wylewać łzy, 
uważając się za pariasów, nie zdając sobie sprawy z tego, że wasze łzy padają na skarb, który nosicie 
w swojej istocie, a którego nie chcieliście zobaczyć. 
15 Napełnij swoją skrzynię skarbów nawet teraz, ale świadomy tego, co trzymasz w nim, i świadomy 
wszystkiego, co posiadasz, i wykorzystania każdego z twoich darów. 
16 Nie chcę, abyście powtarzali tylko ustami, że jesteście dziedzicami mojego królestwa, chcę, 
abyście naprawdę wiedzieli, dlaczego jesteście moimi dziedzicami i jakie jest wasze dziedzictwo. 



17 Tylko ten, kto zna od podszewki to, co nosi w duszy, będzie wiedział, jak uczynić moje dzieło 
znanym. Tylko ten, kto jest świadomy wszystkiego, co wie i posiada, będzie w stanie wytrwać w 
wielkich próbach. 
18 Widzę, że w czasie, gdy mnie słyszycie, posunęliście się duchowo naprzód. Jeśli bowiem zrobisz 
rachunek sumienia, zobaczysz, że stałeś się lepszy moralnie, że twoja wiara jest większa, że 
wchłonąłeś coś z mocy, którą promieniuje Moje słowo. Ale mówię wam również, żebyście nie 
zadowalali się tym, co osiągnęliście do tej pory, ale żebyście kontynuowali krok po kroku drogę 
doskonałości, bez popadania w stagnację. 
19 Teraz znasz drogę, którą kroczysz, wiesz, gdzie kierujesz swoje kroki, i masz wysoki ideał. 
20 Ilu z was przybyło pokonanych przez walkę życia, bez wytrwałości w pracach, nie wiedząc, dokąd 
zmierzasz, bez celu ani nadziei zbawienia. Ale dziś żyjesz nowym życiem, pełnym pewności siebie i 
pełnym ideałów. Czy nie jest to krok naprzód na twojej duchowej ścieżce? 
21 Światło Moje od dawna świeci na waszej drodze, aby was wybawić z przepaści, w którą wpadają te 
dusze, które nie mają światła wiary i nadziei. 
22 Ja, który znam ból, jaki spotyka ludzi, przychodzę z Moją nauką, aby objawić im drogę, jak oprzeć 
się nieszczęściom, pokonać pokusy i odnieść zwycięstwo nad złem i nieszczęściami. W ten sposób 
doznaliście kolejnego przejawu mojej miłości. 
23 Przyszedłem do was, aby was zjednoczyć i zacząć tworzyć nowy naród izraelski, zgodnie z 
obietnicą daną przeze mnie ludzkości od najdawniejszych czasów. 
24 Czyż nie jest tak, że wiele razy w chwilach odpoczynku lub medytacji czułeś, że coś duchowego 
zbliża się do ciebie? Stało się tak dlatego, że moja obietnica została zapisana w waszej duszy, zanim 
mieliście przyjść na ziemię, a gdy nadszedł ten czas, intuicja ujawniła się z jasnością i sprawiła, że 
poczuliście moment mojej Obecności na waszej drodze. 
25 Nie sądźcie, że to przeczucie było tylko w was, którzyście słyszeli to słowo, lecz w każdej duszy, 
ponieważ mój nowy lud będzie tworzył cały rodzaj ludzki, bez różnicy ras, płci rodzin, koloru skóry i 
języka. 
26 Dzisiaj, kiedy ludzie na całej ziemi opróżniają ból jako najbardziej gorzki kielich wszystkich czasów, 
zauważyłem, że wielu z waszych współtowarzyszy medytuje, a nawet modli się po przejściu próby. 
Widziałem wielkich grzeszników i upartych libertynów wstrzymać w swoich działaniach, i jak 
przygotowali się do usłyszeć głos sumienia. 
27 Był to moment, w którym Duch Święty objawił sercu moją obietnicę i kiedy człowiek ten 
wewnętrznie zadał sobie pytanie: "Skąd pochodzi ta nadzieja, która żyje we mnie?". 
28 Powiem wam: to wypływa z Mojego Boskiego Ducha. Moja laska sprawiedliwości dotyka skały 
waszego serca, aby wytrysnęły z niej krystaliczne wody pokuty, w których obmyjecie wasze plamy, aż 
osiągniecie odnowę i sprawicie, że wytryśnie z niej miłość. 
29 Jakkolwiek surowo, bezlitośnie i nieubłaganie oceniacie moją sprawiedliwość, zaprawdę, 
powiadam wam, zawsze znajdziecie w niej moją ojcowską miłość. 
30 Skupcie swoją uwagę na sobie: Ciągle oczyszczacie się przez ból, ale jednocześnie macie pociechę, 
balsam i siłę, które daje wam moje słowo. 
31 Nie mówię wam nic nowego, ludzkości. Wszystko bowiem zostało powiedziane w Prawie 
pierwszych czasów. Ale wasza niedojrzałość duszy i niezdarność waszego zrozumienia spowodowały, 
że wasz Ojciec, uczłowieczony w Jezusie, przyszedł na świat, aby treść Prawa stała się dla was jasna 
dzięki uczynkom. 
32 Lecz pokolenia ludzkie nie były w stanie przeniknąć do sedna mojego słowa i spowodowały, że w 
tym czasie jest nowe wyjaśnienie prawa pierwszej ery i moich dzieł i słów drugiej. 
33 Obecnie przeszukuję serca, bo w jednych wypiszę przykazania mojego prawa jak na kamiennych 
tablicach, na których w Pierwszej Erze wyryto moje przykazania, a w innych umieszczę je tak, aby były 
jak drewno, na którym ukrzyżowano Jezusa. 
34 Tak, ludzkości, istnieje tak wielkie duchowe opóźnienie wśród ludzi, że konieczne będzie 
powtórzenie przeszłości, aby mogli się obudzić i przyjąć ─ po przebudzeniu ─ moje nowe przesłanie, 
które jest wyjaśnieniem wszystkiego, co zostało objawione w poprzednich czasach. 
35 Wiem, jak wykorzystać moment, w którym znajduję człowieka oddającego się autorefleksji, 
rachunkowi sumienia lub modlitwie, aby oznajmić mu, że nadeszła godzina jego zmartwychwstania 



do prawdziwego życia. Jest to czas, w którym dusza zrywa łańcuchy, które związały ją ze światem, i z 
najczystszej części swej istoty wypowiada wołanie o wolność, jak więzień, który po długim okresie 
uwięzienia wreszcie widzi przed oczyma kraty, które były jego męczeństwem ─ jak rozbitek, który po 
desperackich zmaganiach z wzburzonym morzem wreszcie widzi na horyzoncie upragnioną plażę. 
36 Mówię wam: Próby, które człowiek stworzył sobie w tym czasie, są bardzo trudne, bo są one 
konieczne dla jego zbawienia. 
37 Na ukochanej każdego człowieka Boska sprawiedliwość zostanie wykonana, aby wymagać 
rozliczenia z pracy każdego ludzkiego stworzenia. 
38 Teraz, umiłowany ludu: wy, którzy mieliście przeczucie Mojej Obecności w jakiejś formie 
namacalnej dla waszej niedojrzałości, oto Ja, uczłowieczając Moje słowo, abyście mogli je odczuć i 
zrozumieć. Wy, którzy mieliście wiele chwil na zastanowienie się nad swoją przeszłością, nad swoją 
teraźniejszością i nad wiecznością, która was czeka, bierzecie na siebie w tym czasie wielką duchową 
odpowiedzialność wobec ludzkości: bycie świadkami mojego nowego przesłania, tego słowa, które 
usłyszeliście u stóp góry Trzeciej Ery. 
39 Macie jeszcze wiele do zwalczenia przeciw "ciału" i przeciw światu, abyście już nie byli jego 
sługami, i macie jeszcze wiele do oczyszczenia waszych serc, abyście stali się godnymi nosicielami 
mojego słowa. 
40 Dlatego konieczne jest, aby moja praca poddać cię do ciągłej walki, a próby nie brakuje jako 
mądre lekcje w swoim życiu, tak, że można żyć przebudzony. 
41 Zapewniam was, że ten, kto umocnił swoją wiarę w bólu, będzie tym, który przez całe życie 
pozostanie wierny Mojemu Prawu z największą wytrwałością. Są bowiem tacy, którzy czują, że wiara 
odżywa tylko wtedy, gdy otrzymują świadczenia. Ale kiedy to, o co proszą lub na co liczą, nie dociera 
do nich, wtedy odwracają się ode mnie. Ale to nie jest wiara, to nie może być bastion, aby szukać w 
niej schronienia w wielkich bitwach życia. 
42 Jak ważne jest, aby człowiek poznał, co to znaczy duchowe zadośćuczynienie, aby, zdając sobie 
sprawę, że dusza ma przeszłość, którą zna tylko Bóg, mógł przyjąć kielich cierpienia z miłością, 
cierpliwością, szacunkiem, a nawet radością, wiedząc, że w ten sposób zmywa przeszłe i obecne 
plamy, spłaca długi i zdobywa zasługi przed Prawem. 
43 Nie będzie podniesienia duszy w bólu, dopóki nie będzie się cierpieć z miłością, z szacunkiem dla 
Mojej sprawiedliwości i z poddaniem się temu, co każdy otrzymał dla siebie. Ale tylko to wyniesienie 
pośród prób będzie w stanie dać ludziom wiedzę o tym, jakie jest prawo duchowego 
zadośćuczynienia. 
44 Nie drżyjcie z powodu tych objawień, przeciwnie, radujcie się na myśl, że to słowo zniszczy ideę, 
którą mieliście o wiecznej karze, i wszystkie interpretacje, które zostały podane w przeszłości o 
wiecznym ogniu. 
Ogień" jest symbolem bólu, samooskarżeń i pokuty, która torturuje duszę i oczyszcza ją tak, jak 
oczyszcza się złoto w tyglu. W tym bólu jest moja wola, a w mojej woli jest moja miłość do ciebie. 
45 Gdyby prawdą było, że to ogień gładzi ludzkie grzechy, to wszystkie ciała tych, którzy zgrzeszyli, 
musiałyby być wrzucone do ognia tu, w ziemskim życiu, ponieważ martwi już by go nie czuli. Ciała 
bowiem nigdy nie wznoszą się w przestrzeń duchową ─ przeciwnie, po wykonaniu swego zadania 
zapadają się do wnętrza ziemi, gdzie zlewają się z naturą, z której wzięły życie. 
46 Jeśli jednak wierzysz, że to, co nazywasz "wiecznym ogniem" nie jest dla ciała, ale dla duszy, to jest 
to kolejny poważny błąd, ponieważ w Królestwie Duchowym nie ma elementów materialnych, ani 
ogień nie ma żadnego wpływu na duszę. To, co rodzi się z materii, jest materią, to, co rodzi się z 
ducha, jest duchem. 
47 Moje słowo nie jest po to, by atakować jakiekolwiek przekonania. Jeśli ktoś tak myśli, to jest w 
wielkim błędzie. Moje Słowo wyjaśni treść tego wszystkiego, co nie zostało poprawnie 
zinterpretowane i co z tego powodu spowodowało błędy, które były przekazywane wśród ludzkości z 
pokolenia na pokolenie. 
48 Jaką wartość miałoby moje prawo i moja nauka, gdyby nie były w stanie zbawić dusze od błędu i 
grzechu? I jaki sens miałaby moja obecność jako człowieka na świecie, gdyby było wielu, którzy 
musieliby zginąć na zawsze, w zadośćuczynieniu bez końca? 



49 Słuchajcie mego słowa, a zobaczycie, z jak wielu ciemności ono was wyzwoli. Słuchajcie mojego 
słowa, a odkryjecie wszystkie objawienia, których pragnie wasza dusza, wiedzę, którą powinniście 
posiąść i wszystkie wyjaśnienia waszych wątpliwości. 
50 Wszystko, co człowiek powinien wiedzieć o życiu duchowym, by móc skierować swoją drogę życia 
na ten plan istnienia, objawiam wam w moich naukach. 
51 W ten sposób będziesz miał pojęcie o ewolucji duszy, będziesz miał wiedzę o etapach, przez które 
przechodzi dusza i będziesz wiedział, jak ważne jest zadośćuczynienie. Lecz jeśli naprawdę chcecie 
zrozumieć Moje nauki, mówię wam, że powinniście nauczyć się opuszczać ten poziom materializmu, 
na którym żyjecie, z którego niemożliwe jest dla was ujrzeć światło prawdy. 
52 Sam intelekt nie jest w stanie pojąć treści tego dzieła. Potrzebuje też duchowej wrażliwości i 
intuicji, aby móc wniknąć w sedno mojego duchowego nauczania. 
53 Dlatego uczę Moich uczniów modlitwy z ducha do ducha. Bo bez tego sposobu modlitwy, ludzie 
nie będą w stanie osiągnąć oświecenia swoich umysłów za pomocą innych środków. 
54 Czasy przepowiedziane przez proroków, w których Duch Prawdy przyjdzie, aby wszystko wyjaśnić, 
są właśnie tymi, których doświadczacie. Ale chciałem was zaskoczyć objawiając się w tej postaci, aby 
sprawdzić wasze przeniknięcie znaczenia proroctw, które mówią, że objawię się duchowo poprzez 
ludzki zmysł pojmowania. 
55 Dzisiaj, skoro spełniła się Moja obietnica, kiedy przez nich dałem się poznać ludziom, chcę, abyście 
nie zapominali, że jednym z największych celów Mojego głoszenia było to, abyście rozpowszechnili na 
całym świecie sposób modlitwy i wstawania, którego was nauczyłem, aby człowiek wiedział, jak 
przygotować się do odczuwania Mojej Obecności w swojej duszy, w swoim umyśle i w swoim sercu. 
56 Czy nie sądzicie, umiłowani, że byłoby lepiej, gdybyście to wy głosili ludzkości Moją obecność w 
duchu w tej Trzeciej Erze, a nie rozpętane żywioły, rozpętane burze, trzęsienia ziemi, które niszczą 
miasta, morza, które pustoszą lądy, i lądy, które stają się morzami? Czy nie sądzicie, że byłoby 
bardziej duchowe i bardziej ludzkie z waszej strony antycypować te wydarzenia przez wasze 
spełnienie miłości i miłosierdzia? 
57 Przygotujcie się w prawdzie i w duchu, a wtedy posłużę się tym ludem jak Noe, który był mocny w 
wierze, i poradzę mu, aby zbudował duchową arkę, w której łonie ludzie znajdą zbawienie ─ arkę 
zbudowaną przez wiarę, przez uduchowienie, przez miłosierdzie, która będzie prawdziwą świątynią 
pokoju, bezpieczeństwa i schronieniem zarówno w nieszczęściach materialnych, jak i duchowych. 
58 Gdy czasy przeminą, a ludzie będą badać i dociekać świadectw i znaków, aby dowieść 
prawdziwości mojego przepowiadania, zrozumieją, że wszystko, co wydarzyło się w tych czasach, 
było niczym innym jak jednym z wielu znaków, które obwieściły światu koniec mojego 
przepowiadania i początek innego okresu czasu. 
59 Jak bardzo spali prorocy Trzeciej Ery! Tylko rzadko kiedy otwiera się oczy i czyni je gotowymi do 
zobaczenia tego, co nadchodzi. Dlatego ten naród nie wie wszystkiego, co powinien wiedzieć o 
przyszłości, tak jak w innych czasach Izrael był przygotowywany i ostrzegany na wieki przed jakimś 
wydarzeniem przez swoich proroków. 
60 Musiało to być Moje słowo, które was ostrzega i budzi, tak jak Ja to czynię w tym dniu, w którym 
ogłaszam wam, że Boska Sprawiedliwość dotknie władze lub władców ziemi, ponieważ oni również 
powinni oczyścić swoje dusze. Będą oni coraz bardziej utrapieni, bo w ten sposób przygotuję czas 
pokoju, dobrobytu i zjednoczenia, który nastąpi po czasie próby. 
61 Po nowym potopie tęcza będzie świecić jako symbol pokoju i nowego przymierza, które ludzkość 
zawrze duchowo ze swoim Panem. 
62 Musicie być przygotowani na walkę pod górę, ponieważ wszyscy będziecie musieli walczyć ze 
smokiem zła, którego bronią jest żądza chwały, nienawiść, władza ziemska, wyuzdanie, próżność, 
egoizm, kłamstwo, bałwochwalstwo i fanatyzm ─ wszystkie moce zła zrodzone z ludzkiego serca, 
przeciwko którym będziecie musieli walczyć z wielką odwagą i wiarą, aż je pokonacie 
63 Kiedy smok waszych namiętności zostanie zabity przez waszą broń światła, oczom ludzi ukaże się 
nowy świat, nowy świat, choć ten sam, ale piękniejszy. Bo wtedy ludzie będą go używać dla swojego 
dobra i postępu, zaszczepiając we wszystkich swoich działaniach ideał uduchowienia. 



64 Serca będą uszlachetnione, umysły ludzi będą oświecone, duch będzie mógł zaświadczyć o swoim 
istnieniu. Wszystko, co dobre, będzie kwitło, wszystko, co podnoszące na duchu, będzie służyło jako 
ziarno dla ludzkich dzieł. 
65 W materiale również doświadczycie przemiany: Rzeki będą bogate w wodę, jałowe pola będą 
żyzne, siły natury powrócą na swoje zwykłe tory, ponieważ zapanuje harmonia między człowiekiem a 
Bogiem, między człowiekiem a boskimi dziełami, między człowiekiem a prawami dyktowanymi przez 
Stwórcę życia. 
66 Czy moje słowa wydają ci się fantazją? Jest tak dlatego, że nie możecie zrozumieć, że jesteście na 
końcu ziemskiego okresu i na początku duchowego wieku. Wasze przejście przez ten świat jest tak 
krótkie, że wielu z was nie jest w stanie zauważyć zmian zachodzących w życiu materialnym i 
duchowym. Czasami bowiem te przejścia trwają całe wieki. Tylko studium umysłu wyniesionego przez 
wiarę, dobroć i modlitwę pozwala uświadomić sobie wpływ czasu na człowieka. 
67 Gdy wy, którzy słuchacie mnie sceptycznie, znajdziecie się w duchu, będziecie mogli pojąć tę 
prawdę w całej jej pełni, gdyż wtedy będziecie mogli porównać swoje życie na ziemi w różnych 
okresach, w których ją zamieszkiwaliście, i będziecie mogli ocenić ewolucję, cele i zasady każdego 
ziemskiego etapu i każdej duchowej ery. Wtedy będziecie żałować, że nie wiedzieliście, jak 
wykorzystać doświadczenia waszej duszy, by dokonać dzieł godnych tych, którzy tak długo byli 
uczniami życia. 
68 Pozostawiam te słowa zapisane w waszych umysłach, abyście, gdy będziecie świadkami ich 
wypełnienia, mogli błogosławić moje słowo i powstać, aby dać świadectwo mojej nauce i wyjaśnieniu 
wszystkich wydarzeń, które wam obecnie prorokuję. 
69 Wiem, że skrucha tych, którzy nie uwierzyli Mojemu słowu lub którzy je odrzucili, będzie bardzo 
wielka, gdy będą świadkami jego nadejścia, a ich serca wypełnią się zdaniami, które będą prosić Mnie 
o przebaczenie, ponieważ zwątpili. Ale wiem też, że wśród nich znajdą się tacy, którzy będą 
napełnieni zapałem i przemienią się w najbardziej niestrudzonych siewców Mojej nauki. 
70 Człowiek, aby zachować swoją wiarę jako żywy płomień, zawsze potrzebował nadzwyczajnych 
wydarzeń, które skłaniałyby go do refleksji i podnosiły jego uczucia. Z braku rozwoju duszy wątpi w 
prawdę, gdy ta objawia się w sposób oczywisty, a nie przychodzi owiana woalem tajemnicy. 
71 Zawsze szukaliście mnie przez ból, niewielu jest tych, którzy szukają mnie z miłości i wdzięczności. 
72 Człowiek powinien poznać samego siebie, aby mógł uświadomić sobie, że nie jest tylko materią, 
ale że posiada również szlachetną, dobrą część bytu, którą jest duch. 
73 Ci, którzy są bardziej rozwinięci duchowo, uznają Maryję za ducha, nie nadając Jej szczególnej 
formy. Ale ci, którzy muszą widzieć, aby wierzyć, ich opóźnienie umysłowe zmusza ich do 
poszukiwania obrazów, które reprezentują ich cechy umysłowe. 
74 Jeśli weźmiecie sobie za wzór Mistrza, to opanowując ciało, aby mogły się rozwinąć wasze dary 
duchowe, będziecie mogli otrzymać ode Mnie wszystko, co jest wam potrzebne do czynienia dobra. 
Ale nie powinniście tego robić, aby chwalić się przed innymi, ale aby naśladować swojego Mistrza. 
75 Jeśli szukasz Boga, szukaj Go w tym, co duchowe, w tym, co dobre, w cudach natury, ale nie szukaj 
Boga w obrazach. 
76 Maryja jest Duchem tak złączonym z Boskością, że tworzy jeden z jej aspektów, przedstawionych 
w trzech formach manifestacji: Ojciec, Słowo i Światło Ducha Świętego. W tym sensie Maryja jest tym 
Duchem Bożym, który objawia i ucieleśnia Bożą troskę. 
77 Maryja jest tą, która was inspiruje i zachęca do zdobywania zasług i do przyjmowania prób świata, 
w którym żyjecie, z poddaniem i gotowością, abyście pośród tych prób znaleźli szczęście duchowe, 
gdyż to pomoże waszej duszy osiągnąć większe wzniesienie. 
78 Dusza będzie cieszyć się i uczestniczyć w Bogu. Ale najpierw musi ewoluować poprzez 
zamieszkanie w różnych ciałach, a następnie kontynuować swoją ewolucję na wysokich płaszczyznach 
życia, aż wejdzie w wieczną doskonałość. 
79 Mój ludu, nie zadowalaj się tylko słuchaniem Mojego słowa, ale zgłębiaj je, abyś, gdy już nie 
będziesz Mnie słyszał w tej postaci, czuł się silny i za przykładem swego Mistrza czynił dobro dla 
ludzkości. Wasze działania będą zawsze oparte na Mojej prawdzie. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 



Instrukcja 353  
 
1 Serce Ojca otwiera się z miłością, aby was przyjąć. Widzę bowiem wasze cierpienia i udzielam wam 
Mojego miłosierdzia. 
2 Zródło łaski wylewa się w tym Trzecim Czasie, a jeśli w Drugim przygotowałem Moich apostołów 
Moim Słowem, to w tym Czasie oświecam całą ludzkość Światłem Mojego Ducha Świętego. Chcę 
bowiem uczynić wszystkich godnymi tego, aby mogli nazywać się dziećmi Bożymi. 
3 Wy jesteście Narodem Wybranym Izraela, silnym, rozpieszczonym, i będziecie musieli wyprzedzić 
rzesze całej ludzkości, bo wszyscy jesteście Moimi dziećmi. W tym czasie wybieram grzesznika, daję 
Synowi Marnotrawnemu szansę na odkupienie jego duszy. 
4 Nie chcę, aby ktokolwiek był zagubiony, nie chcę, aby ktokolwiek z was odszedł z mojego łona, bo 
moja miłość jest wyjątkowa. Oto moje miłosierdzie i moja doskonała miłość. 
5 Ani cię nie zdradzam, ani nie patrzę na plamę w twoim sercu. Słyszę waszą skruchę, kiedy mówicie 
Mi: "Ojcze, chcemy iść tą drogą bez żadnej skazy". Wtedy odpuszczam każdy grzech. Słyszę też, jak 
mówicie do Mnie: "Ojcze, chcemy iść Twoją drogą", a Ja wam mówię: "Wejdźcie na tę drogę, która 
jest pełna cnót". Jest to czysta droga, dzięki której grzech zostanie usunięty z twojego serca." 
6 Prosicie Mnie o udzielenie wam możliwości komunikowania się z waszymi bliskimi, i rzeczywiście w 
tym dniu łaski Mistrz mówi wam: udzielam wam tej łaski po raz ostatni. Albowiem zaprawdę 
powiadam wam: Po tym roku nie będzie już więcej tych manifestacji poprzez ludzki umysł. Ale te 
dusze, dla których prosicie mnie o światło, dadzą się wam poznać tylko z ducha na ducha. Dlatego 
przygotowuję was, aby wasza dusza coraz bardziej wzrastała, abyście mogli otrzymać tę łaskę. 
7 Nigdy nie będziecie bezbronni, ludzie, bo Ja nigdy nie oddaliłem się od was, zawsze chroniłem was 
czułością Mojego Miłosierdzia. to wy czasami odłączaliście się ode Mnie, Ja nigdy nie odłączałem się 
od was, nigdy nie odłączałem się od was. 
8 Dziś przypominam wam, że jest dla was Ojciec, najbardziej kochający Ojciec, który daje wam Swoje 
Miłosierdzie, by prowadzić was prawdziwą drogą; przypominam wam, że jest dla was Ojciec, 
najbardziej kochający Ojciec, który daje wam Swoje Miłosierdzie, by prowadzić was prawdziwą drogą 
9 Człowiek nałożył ciemną opaskę na wasze oczy i sprowadził was na manowce z bezpiecznej drogi, 
zaprowadził was do otchłani, do ciemności. Ale zaprawdę, powiadam wam, błogosławiony ludu, nie 
chcę, abyście zginęli. Dlatego daję wam nową możliwość dla waszego zbawienia. 
10 Obecnie zapisuję w sercach każdego z was słowo "miłość" ─ miłość, która jest najlepszą obroną 
narodu izraelskiego ─ miłość, która jest najpotężniejszą bronią dla całej ludzkości ─ miłość, która 
naprawdę wprowadzi was do Królestwa Światła. 
11 W przeszłości byłeś zagubiony, chodząc jak syn marnotrawny po drogach świata, zrozpaczony w 
duszy, rozczarowany w sercu, ze smutkiem wyrytym w głębi twego jestestwa, i nie znalazłeś słowa 
pociechy, ani ręki, która by cię prowadziła, a czasem pojawiał się przed tobą miraż pustyni. I wtedy, 
kiedy wydawało ci się, że odkryłeś bezpieczną drogę, w tej samej chwili zrozumiałeś, że się pomyliłeś i 
że światło, które pojawiło się przed twoimi oczami, było tylko oszustwem. 
12 W tym czasie weszliście na drogę światła. To nie przypadek sprowadził was na tę drogę, to moja 
wola. Albowiem zaprawdę powiadam wam, umiłowany ludu: "Ani jeden liść z drzewa nie rusza się 
bez woli Mojej". Bo przeznaczenie każdego stworzenia jest we Mnie. 
13 Ojciec mówi do was: W Drugiej Erze, kiedy ciało Jezusa zostało przeniesione do groty grobowej, 
mój Duch posłał, aby dać światło duszom, które były w ciemności i uwolnić je z ich łańcuchów. Od 
tego momentu dusze, które były skazane na "wieczną" noc, otrzymały światło. 
14 Moje słowo się spełni, dusze dostąpią zmartwychwstania dzięki mojej łasce i dzięki mojej miłości i 
będą coraz bardziej szukać wzniesienia w duchowej dolinie. Bo oni rozpoznali swojego Pana, swojego 
Zbawiciela, który może iść przed nimi. Będą śpiewać Hosanna Panu, a ja naprawdę udzielę im innej 
łaski: To przekształcenie ich w waszych aniołów stróżów, aby mogli was poprowadzić do 1950 roku. 
Będziecie otrzymywać ich przesłania i rady poprzez intuicję, a w chwilach próby możecie wzywać ich 
w Moje imię. Ich wola jest moją wolą, ich miłość do was jest moją miłością, ponieważ obmyli się w 
najczystszych wodach Baranka i uczynili się godnymi tej łaski. 



15 Jesteście Narodem Wybranym, któremu dano Prawo, aby nim rządził się rodzaj ludzki. I teraz jest 
czas dla tej ludzkości, aby powstała na drodze światła i prawdy przez posłuszeństwo moim 
przykazaniom. 
16 Dałem wam Moje Boskie Światło w trzech czasach, lecz nie przynoszę wam owoców o innym 
"smaku". Moja nauka w tym Trzecim Czasie jest tą samą duchową nauką, którą zawsze wam 
powierzałem. 
17 W każdym czasie dusza stała się zmaterializowana. Dlatego ludzkość jest zdezorientowana i nie 
wie, jak duchowo poprowadzić się ścieżką, która doprowadzi ją do doskonałości. 
18 Mistrz był z wami, aby wybrać i przygotować cię, aby przekształcić cię w robotników, którzy sieją 
moje słowo w sercach, które pragną prawdy. Jednak wątpliwości i brak uduchowienia były przyczyną 
tego, że moje Dzieło nie zostało jeszcze uznane przez całą ludzkość. 
19 Mała jest liczba tych, którzy mnie słyszeli w tym czasie. Mój Uniwersalny Promień oświecił was i 
przygotował was, aby wszystkie Moje dzieci mogły usłyszeć Moje wezwanie poprzez wasze 
pośrednictwo. 
20 Przygotuj się, Izraelu, aby z ufnością i odwagą wziąć do ręki miecz miłości, którym będziesz walczył 
przeciwko ciemnościom, które jeszcze czyhają na ciebie nawet w ostatnich dniach mojego głoszenia 
w tej postaci. 
21 Moje Boskie Słowo objawiło się poprzez ludzki intelekt, aby dać ci, poprzez istotę Mojego Słowa, 
przygotowanie i życie do podniesienia twojej duszy, abyś była przykładem dla ludzkości. 
22 W duszy waszej umieściłem naukę Moją, aby wzrastała, czyniąc ciało uległym, abyście byli 
posłańcami Słowa Mojego, aby ludzie nie stali się przeszkodą dla postępu dzieła Ducha. 
23 Świat żywi się pogaństwem i bałwochwalstwem. Nigdy nie dałem wam Nauki, która promuje 
fanatyzm lub zaprzecza duchowości, która istnieje w Moim Dziele. Siły natury były świadkami mnie, 
ale świat śpi głębokim snem i pozwala duszy pozostać w otchłani i w ciemności. Powstań, Izraelu, z 
posłuszeństwem, z mocą w twoim duchu, aby przemówić do świata i obudzić go. 
24 Ponieważ nie przygotowaliście się, nie zebraliście Mojej nauki, ani jej nie studiowaliście, dlatego 
nie dam wam się już poznać przez głosiciela ─ nie, ponieważ Moja wola jest jedna i objawia się przez 
urzeczywistnienie Mojego Słowa na całym świecie ─ w tym, co widzialne i niewidzialne. Po 1950 roku, 
będę nadal prowadzić i inspirować was od ducha do ducha. 
25 Nie zginiecie, bo wtedy nie byłbym już Bogiem. Ale wszystko, co wyszło ode Mnie, musi do Mnie 
powrócić. Ale dusza musi się oczyszczać i zdobywać zasługi w walce o rozprzestrzenienie swego 
czystego żniwa przed Moim przenikliwym spojrzeniem. 
26 Powstańcie z odwagą, aby stawić czoło ciemnościom, oszustwom. Pokażcie prawdę, którą 
otrzymaliście w tym czasie. 
27 Pasterz Eliasz pójdzie przed wami i wyjaśni to, czego nie zrozumieliście. Ćwiczcie się, bądźcie jak 
łagodne i pokorne owce, które świadczą wobec świata o tym, co otrzymały od mojej Boskości. 
28 Maryja okryje was swoim płaszczem, a z Jej matczynego serca wypłynie Boska czułość, abyście 
nosili Ją w sercu i aby była waszą otuchą. 
29 Przygotujcie się, ludzie, bo przyjdą na was ciężkie czasy, a nie jest Moją wolą, abyście z braku 
przygotowania szukali rady u ślepego i potrzebującego, który nie ma wam nic do dania. Dałem się 
poznać w tym czasie, aby przynieść światło niewidomemu i wskazać mu drogę. 
30 Pamiętajcie, że Mistrz powiedział wam dawno temu, że będziecie musieli walczyć z oszustwem 
fałszywych nosicieli głosu. W czasach, które nadejdą, pojawią się bowiem fałszywi robotnicy. 
31 Nie jest moją wolą, abyście byli słabi lub bez wiedzy. Jeśli jednak tak się czujecie, to nie dlatego, że 
zabrakło wam Mojej nauki, ale dlatego, że nie wycisnęliście jej w swoim sercu. Wielu z was ufa, że 
będę z wami dłużej jako Mistrz, poznany poprzez ludzki umysł. Ale mówię wam, abyście nie zasnęli, 
ponieważ ten czas dobiega końca. Dlatego mówię wam, abyście byli przygotowani, bo wśród was 
pojawią się nauczyciele, którzy będą przekazywać światu Moją naukę. 
32 Ludzkość będzie Mnie szukała, będzie szukała Mojego Dzieła, będzie szukała ciebie. Człowiek, 
który najbardziej bluźnił, będzie tym, który najszybciej będzie Mnie szukał, a wtedy będziecie musieli 
być przygotowani do rozmowy z nim o Mojej Nauce. 
33 Izraelu, nigdy nie zaprzeczaj mojemu miłosierdziu i nie zamykaj swoich warg, aby ukryć moją 
prawdę. Nikt nie posiada takiej mądrości jak ty, a nawet najbardziej ograniczony umysł, w 



odpowiednim momencie, nie pozwoli, aby którekolwiek z twoich słów pozostało bez echa. Jeśli 
jesteście przygotowani, z waszych ust wypłyną słowa, które zadziwią świat. 
34 Nie pozwól, aby ta okazja przeszła ci koło nosa, Izraelu, zawsze bądź gotów wypełnić misję i dać 
światło tym, którzy są w ciemności. Zaufajcie mojemu słowu, bo z czasem zobaczycie, że tylko jedna 
nauka przetrwa na powierzchni ziemi: nauka miłości. 
35 Wielkie rzesze wyruszą jutro, a wy musicie wtedy dać im wskazówki, musicie usunąć ich 
bałwochwalstwo i fanatyzm, musicie się modlić, aby Moje światło świeciło w ich umysłach, w ich 
duszach, aby utkwili wzrok w Nieskończonym i ujrzeli Moją Obecność, która powie im: "Bądźcie 
przyjęci przez Ojca, przygotowaliście się z wiarą i z nadzieją we Mnie na przyjęcie Mojego Słowa, a Ja 
was przyjmuję". 
36 Od najdawniejszych czasów przygotowywałem wasze dusze, przybliżając je do drogi cnoty, i 
dawałem wam Moje natchnienia. 
37 W każdym czasie stawiałem przed wami sprawiedliwość, miłość i posłuszeństwo mojemu Prawu. 
Ta walka wydawała się wam uciążliwa, a chodzenie tą drogą trudne. Dlatego też nieustannie pracuję 
nad waszymi sercami. Moje Słowo jest jak dłuto, które zbliża się do twardego głazu i nieustannie 
pracuje nad nim, aby nadać mu kształt, aby stworzyć sanktuarium, na którego ołtarzu jaśnieją cnoty, 
które ci dałem. Tam zamieszkam, aby kontemplować waszą wiarę i przyjąć waszą modlitwę ─ tam, 
zgodnie z Moją wolą, będziecie trzymać Moje Boskie Słowo jak w skrzyni, abyście jutro, kiedy uznacie, 
że jesteście opuszczeni i otoczeni nieszczęściami tego życia, przypomnieli sobie, że nosicie w sercu 
skarb, którego właścicielem jest wasza dusza, i abyście okazali miłosierdzie rzeszom ludzi, którzy 
umierają z pragnienia i których widzę spragnionych prawdy. Dawajcie im chleb, który Ja wam dałem, 
a który jest chlebem życia, który karmi duszę. 
38 Słowo moje jest jak donośny dzwon, który w tej chwili wzywa dusze, aby dodać im odwagi, siły i 
wiary. 
39 Błądziliście bez kierunku, jak wędrowiec, który nie znajduje celu drogi. Jednak Ojciec zbliżył się do 
was w tym czasie walki o człowieka. Gdy gnębią was przeciwności losu, a niesprawiedliwość sięga 
zenitu, przyszedłem jako jaśniejące światło, które rozprasza ciemności. 
40 Wezwałem was, ponieważ należycie do dwunastu plemion błogosławionego ludu Izraela. Nie 
chciałem, aby ten czas minął bez odczucia przez twoją duszę Mojego pokoju i abyś na uczcie cieszyła 
się najlepszymi potrawami, które dałem ci przy Moim stole. 
41 Rozciągam moje ojcowskie ramiona, aby przyjąć wasze dusze, aby wycisnąć moje słowo w 
waszych sercach, aby ukazać wam prawo, abyście odczuli moją boską obecność jako Ducha Świętego. 
42 Oczekuję waszego wyniesienia i uduchowienia, aby w pełni obdarzyć was moim miłosierdziem. 
Łańcuchy grzechu nadal cię wiążą. Dlatego Ojciec mówi do was: Poddałem was trudnej walce, ale 
dałem wam potrzebną siłę, abyście mogli pokonać przeszkody. 
43 Wyzwólcie się od grzechu, uwolnijcie się od nienawiści i od zła, i przyjdźcie do Mnie, aby się 
przygotować według moich wskazówek. Jutro bowiem staniecie się posłańcami tej prawdy. 
44 Nie mylcie się i nie wypaczajcie drogi, której was nauczyłem, dodając do Mojego dzieła różne 
wierzenia świata. Wtedy bowiem wezwę was do odpowiedzialności jako złych uczniów, którzy zgasili 
swoje lampy i położyli się spać, jak głupie panny z mojej przypowieści. 
45 Droga, którą ci wyznaczyłem, jest jak tygiel, w którym twoja dusza oczyszcza się, aby dotrzeć do 
Mnie; Ja jestem tym, który sprawi, że przyjdziesz do Mnie 
46 Tygiel, któremu Ojciec was poddaje, jest tym, co pozwala wam poznać właściwą drogę i radzi wam 
oczyścić duszę przez wasze dobre uczynki, przez wypełnianie nakazów i duchowe zadośćuczynienie. 
47 Konieczne jest, żebyście się oczyścili, żebyście mogli odczuć moją Obecność i otrzymać natchnienie 
mojego Boskiego Ducha. Dlatego nauczyłem was również modlić się. 
48 Mój pokój musi być w każdym domu, wasze dzieci muszą być jak ziarno pokoju. Będziesz ich 
prowadził przez sprawiedliwość, przez miłość i miłosierdzie, przez dobre przykłady. W każdym domu 
będę mieszkał jako pielgrzym i będę tam mówił o Moim Prawie, które jest w sumieniu ojców rodziny, 
aby się dostosowali do Mojej Woli. 
49 Wejdę do mieszkań ludzi i zlikwiduję ich chciwość. Nauczę ich żyć jak bracia i siostry, aby się 
wzajemnie miłowali i żyli w pokoju. 



50 Błogosławieni: ten okres czasu, w którym teraz do was mówię, a którego koniec jest bliski, będzie 
początkiem końca zła, kulminacją zepsucia, które żywiło świat w tych czasach. 
51 Swiatło Ducha Świętego będzie świecić w całym swoim blasku na całym świecie. Wszystkie moje 
dzieci zobaczą jego jasność i posłuży on do wskrzeszenia ich do nowego życia pełnego pokoju. 
52 Kiedy te wydarzenia będą, mój ludu? Nie wiesz. Pozostawiam tylko proroctwo zapisane w waszych 
sercach, ale kiedy będziecie gotowi, nie będzie wam trudno odczuć moją obecność i usłyszeć mój głos 
z ducha na ducha. 
53 Jutro zjednoczycie się duchowo, jak o to prosiłem, a więc wyruszycie i wypełnicie waszą trudną 
misję. Zjednoczycie wasze myśli, wasze ideały i waszą wolę, abym mógł wśród was zrealizować Moje. 
54 Błogosławieni: Odciśnijcie Moje słowo w waszym sercu, rozmyślajcie, studiujcie i badajcie, a 
poczujecie smak tego pokarmu, który wam zostawiłem. Wyruszycie, pójdziecie do waszych bliskich, 
do różnych prowincji i będziecie jak posłańcy Mojego pokoju, Mojego światła i Mojej łaski, której 
czynię was nosicielami. 
55 W tym zakątku ziemi, gdzie żyjecie, światło mojego Ducha zstąpiło, aby oświecić wasze istnienie i 
przemienić was z istot egoistycznych w prawdziwych braci i siostry waszych bliźnich. 
56 "Robotnicy pól moich" nazywam was w Moim Słowie, bo przyszedłem do was, aby nauczyć was 
doskonałego sposobu pielęgnowania miłości w sercach ludzkich. 
57 Nie wymagam jeszcze od was owocu winnego krzewu, bo jeszcze wiele musicie się ode Mnie 
nauczyć, abyście mogli ofiarować Mi owoc godny Mnie. Powinniście jednak często pamiętać, że Moje 
przejawienie się w tej postaci nie będzie wieczne, lecz tymczasowe i że powinniście uczyć się do 
ostatniego z Moich nauk. 
58 Głośny dzwon, który słyszeliście przez tak długi czas, i który wzywał was duchowo do 
zgromadzenia, teraz wykonuje swoje ostatnie uderzenia. Jego dźwięk jest ciężki i pełen 
sprawiedliwości, bo teraz nie jest to już radosne wezwanie, które zaprasza ignorantów na duchową 
ucztę, ani wezwanie do chorych, aby pozbyli się ciężkiego brzemienia przez samo wysłuchanie 
mojego słowa życia. Teraz jest to pobudka, która wzywa uczniów, którzy już dawno otrzymali Boskie 
nauki; jest to głos, który nakazuje wszystkim tym, którzy otrzymali dowody mojej prawdy, dary, 
polecenia i korzyści, aby zgromadzili się wokół swego Ojca i Mistrza, aby mogli usłyszeć Jego ostatnie 
nauki, Jego ostatnie zasady życia. 
59 Błogosławione dusze, które świadome znaczenia tych chwil, odsuwają się od pokus świata i od 
przyjemności bez treści, aby przebywać ze Mną w duchu. Bo oni będą wiedzieć, jak interpretować i 
przestrzegać moich boskich przykazań. Będą mogli nadal pielęgnować krzew winny, a na koniec dnia 
pracy, gdy usłyszą Moje wezwanie przez ducha, będą mogli ofiarować Mi przyjemny owoc swojego 
uduchowienia, swojej miłości i podniesienia. 
60 Rok 1950 jest zapisany w umyśle tego ludu, ponieważ jest to rok ustalony przez moją wolę dla 
zakończenia tego etapu mojej manifestacji poprzez ludzki umysł. 
61 Posłałem wam Moją naukę, abyście w niej znaleźli otuchę i światło w cierpieniach. Nadchodzi 
bowiem czas wielkich prób dla ludzkości, a Ja chcę, aby Mój lud przeszedł przez nie bez szwanku i 
zwycięsko. 
62 Wciąż widzę, że jesteś słaby w wierze. Wystarczy, że uwolnione zostaną żywioły natury, a już 
twoje serce wypełnia się strachem. dlaczego? Czyż nie powiedziałem wam, że siły natury muszą być 
wam posłuszne i szanować was, gdy jesteście na drodze wyznaczonej przez Moje Prawo? 
63 Ach, ludzie, to dlatego, że wasze sumienie mówi wam na każdym kroku, że nie wykonujecie 
swoich obowiązków jako dobrzy uczniowie! 
64 Nie kłamię, ani nie przesadzam, gdy mówię wam, że królestwa natury słyszą wasz głos, są wam 
posłuszne i szanują was. Historia Izraela została napisana jako świadectwo Mojej prawdy i w niej 
możecie odkryć, jak lud Boży był ciągle na nowo rozpoznawany i szanowany przez siły i żywioły 
natury. Dlaczego nie miałoby to być prawdą w twoim przypadku? Czy myślisz, że moja moc lub moja 
miłość do ludzi zmieniła się z biegiem czasu? Nie, wy tłumy, które słyszycie to słowo, światło mojego 
Ducha otacza was, moja moc i moja miłość są wieczne i niezmienne. 
65 Teraz chcę, aby ten lud, nowy Izrael, pojawił się wśród ludzkości pełen wiary, siły i duchowego 
światła, aby także światu dawał świadectwo o prawdzie Mojego istnienia, Mojej miłości i Mojej 



sprawiedliwości, tak jak tamten lud Pierwszej Ery dawał świadectwo o istnieniu i sprawiedliwości 
Boga żywego i prawdziwego. 
66 Pamiętajcie, że jesteście ludźmi w niewoli, że Nowy Egipt to świat, a faraon to rządzący 
materializm, który zniewala i męczy. Ale pamiętajcie też, że macie się zjednoczyć w walce i razem 
kontynuować swoją wędrówkę, nigdy nie dając się pokonać wrogom. Wtedy zobaczysz powtórzone, 
choć teraz w formie duchowej, wszystkie te cuda i potężne dzieła, których doświadczył naród izraelski 
na swojej drodze do wyzwolenia. 
67 Lud mój, lud umiłowany: Jeśli naprawdę kochacie wolność ducha, jeśli łakniecie i pragniecie 
sprawiedliwości, jeśli łańcuchy wstydu i nędzy, które wleczecie ze sobą, naprawdę ciążą na was, 
zjednoczcie się duchowo, módlcie się prawdziwie, wzmocnijcie wasze postanowienia, niech was 
oświeci światło wiary, natchnienia i ideału, i wyruszyli do nowej Ziemi Obiecanej, której istnienie jest 
tak pewne, jak ziemia Kanaan była dla ludu Izraelskiego, który w Pierwszej Erze wytrzymał próby i 
męki na pustyni, aż osiągnął wypełnienie Boskiej obietnicy. 
68 To mój głos cię budzi, a jeśli go zlekceważysz, nie przyjdzie po raz drugi, by cię jutro obudzić. 
69 Izraelu, podążaj wytrwale drogą ku Moim pouczeniom, które umieściłem w twoim sercu i w twojej 
duszy. Ja jestem Mistrzem, który zbliża się do was, aby mówić do was w intymności waszego serca i 
abyście poczuli ogień mojej miłości, aby podnieść waszą duszę do światła i łaski mojego Boskiego 
Ducha. 
70 Niestrudzenie obdarzam was Moim miłosierdziem, aby uratować was od zniszczenia. Jako Lekarz 
namaszczam cię Moim balsamem, a jako Ojciec zbliżam się do ciebie, pocieszam cię i sprawiam, że 
widzisz swoje niedoskonałości. 
71 Błogosławiony Izraelu, proszę cię: Co zrobisz jutro, kiedy Mistrz już nie będzie dawał o sobie znać 
poprzez ludzki intelekt? Nie jesteście jeszcze w stanie pojąć wielkości Mojego Dzieła i dlatego 
powiedziałem wam, abyście studiowali i zgłębiali Moje Słowo, abyście nie popadli w fanatyzm i 
bałwochwalstwo. Rozmawiałem z wami wszystkimi, z wami wszystkimi byłem przy Moim stole i 
wszystkich was posadziłem na najlepszym miejscu. Ukazałem wam pokorę Mojego Ducha, abyście i 
wy byli pokorni. 
72 Uświadomcie sobie, umiłowani ludzie, że nadszedł czas, abyście byli łagodni i pokorni, abyście 
mogli być prawdziwymi spirytystami, którzy niosą istotę, miłość i moc waszego Ojca, abyście mogli 
wyruszyć w ten sposób. Ja bowiem nauczałem was w świetle Ducha Świętego, a jeśli teraz jesteście 
jeszcze uczniami, to jutro będziecie mistrzami. 
73 Dam wam wszystko, czego potrzebujecie, aby wyżywić świat. Pójdziecie do narodów, ludów, wsi i 
prowincji i przekażecie to, co wam powierzyłem. A dzięki inspiracji będziecie mieli niewyczerpane 
źródło światła, łaski, miłości i pouczeń dla waszych bliźnich. 
74 Nigdy nie nauczyłem cię niczego niepotrzebnego ani złego. Moje Prawo i Moje Dzieło są czyste i 
dalekie od materializmu. Dlatego wyeliminowałem fanatyzm i bałwochwalstwo, i wycofałem z was 
nawet symbole materialne, które ucieleśniają to, co duchowe. Nauczyłem was czystej, doskonałej 
drogi modlitwy i szukania mnie. 
75 Nie jest Moją wolą, Izraelu, abyś jutro zamienił domy modlitwy w domy fanatyzmu. Bowiem 
poinstruowałem was, jak praktykować Naukę Spirytualistyczną, a gdy skorzystacie z Moich nauk, 
będziecie mieli bezpośredni dialog ducha z duchem. W ten sposób zawsze będzie panowała wśród 
was harmonia i braterstwo. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 354  
 
1 Przyjdźcie raz jeszcze do Mistrza, o uczniowie, przyśpieszając kroku, aby jak najszybciej dotrzeć do 
podnóża góry, skąd usłyszycie pozdrowienie i radę, którą Ojciec wasz posyła wam. 
Od chwili, gdy zaczynasz słyszeć dźwięk tego głosu, który wysyłam ci z nieskończoności, twoja dusza 
zaczyna wznosić się, wznosić się, aż osiągnie szczyt i znajdzie Mnie, gdy udzielam Mojej odwiecznej 
nauki miłości i mądrości. 
2 Przygotowujcie się więc na każde moje objawienie, idąc od podnóża góry, aby dojść do szczytu, gdy 
moja lekcja dobiegnie końca, zjednoczeni i utożsamieni z moim duchem. 
3 Obecnie udzielam wam ostatnich lekcji tego etapu mojego przejawienia się poprzez człowieka, a wy 
słuchacie ich z zapałem, pijąc kropla po kropli ich esencję i umacniając się w wierze. Czyniąc to, 
dajecie radość mojemu Duchowi, bo kiedy moje słowo skończy się w tej formie, pozostaniecie jako 
wierni świadkowie. Pozostawię was przygotowanych do kontynuowania mojej pracy w sercach ludzi. 
4 Jeśli się głęboko zastanowicie, zrozumiecie, że wziąłem was pod swoją opiekę, aby was przemienić 
w prawdziwych apostołów ─ że przemawiałem do was nie tylko przez Moje słowo, ale także w 
próbach i wydarzeniach waszego życia, że w nich was formowałem i oczyszczałem, ponieważ chcę 
was pozostawić jako głosicieli prawdy. Nie mówcie Moich słów bez odczuwania ich sercem, bez życia 
Moją nauką, aby wasze dzieła w tym czasie mówiły więcej niż wasze słowa w minionych wiekach i 
abyście dawali przykład pokory, poddania i duchowego wzniesienia. Chcę, aby świat, widząc jak 
cierpisz i dajesz dowód siły ducha, nauczył się ufać, a nawet uśmiechać nawet w największym bólu. 
Jeśli będziecie postępować zgodnie z moimi instrukcjami, wasza praca pozostawi dobre ziarno w 
sercach waszych bliźnich. 
5 Nie możesz już dłużej okłamywać ludzkości. Ewoluował do tego stopnia, że wie, jak odkrywać 
zarówno prawdę, jak i fałsz. 
6 Niech nie będzie wśród was powtórzenie przypadku, w którym sekty faryzeuszów i saduceuszów 
wywyższali się ponad ludzi, zwodząc i oszukując ich fałszywymi przykładami. W obecnym czasie żadne 
takie sekty nie powstaną w łonie mojego ludu. Wśród moich nowych apostołów nie będzie ani 
faryzeuszy, ani saduceuszy. Każdy, kto nie uważa się za przygotowanego do głoszenia kazań, niech 
zamknie usta i ręce, dopóki nie zostanie przemieniony w mojego ucznia. Tylko wtedy pozwoli swoim 
ustom otworzyć się, aby wypowiedzieć moje słowa i pozwoli, aby skarb, który trzyma w swojej duszy, 
przepełnił się. 
Dlatego mówiłem do was wiele, abyście byli przygotowani, aby świat nie zwodził was swoimi 
teoriami, ani nie niszczył świątyni, którą zbudowaliście w waszych sercach. To jest powód, dla którego 
przeznaczyłem długi czas na nauczanie was, aby Moje słowo oczyściło waszą duszę, aby wiara 
głęboko się zakorzeniła, aby nawet wasze ciało uczestniczyło w uduchowieniu i abyście w ten sposób 
byli przygotowani jako Moje narzędzia do objawienia światu mocy i łaski, w które zostaliście 
przyobleczeni. 
7 Nie użyłem naukowców, filozofów ani uczonych, aby szerzyć Moje nasienie miłości wśród ludzkości 
tego czasu. Wybrałem pokornych, tych, którzy łakną i pragną wzniesienia duchowego, tych, którzy 
pragną wieczności, którzy tęsknią za pokojem wszechświata. Ci głodni i pozbawieni dóbr tego świata 
należą do ludu duchowego Izraela. Kiedy powołałem te istoty, aby powierzyć im tak wielką misję, nie 
wybrałem ich przypadkowo. Wybrałem mądrze każdą duszę, aby usłyszała Mój głos i aby wyznaczyć 
jej drogę, jej dzień pracy, aby dać jej ziemię i nasienie, a także narzędzie. Gdy już będziecie 
wyposażeni, o wy pokorni i ubodzy ziemi, poślę was do świata, abyście pokazali i ofiarowali to 
światło, które napełni was błogością i które następnie rozprzestrzeni się po całym świecie. 
8 Kazałem wam oczekiwać spełnienia moich obietnic, ale dopiero w obecnym czasie widzicie ich 
spełnienie. W waszych poprzednich wcieleniach szukaliście spełnienia tej mojej obietnicy powrotu do 
was, i nie znaleźliście jej. Ale twoja dusza, która posiada życie wieczne, pozostawiła swoje 
tymczasowe okrycia jak ubrania, które są rozdarte w bitwie, i trzyma się swojej nadziei, i w końcu 
widzisz swoją wiarę i swoją ufność, że moje słowo musi się spełnić, nagrodzone. Dziś zobaczyłeś, jak 
przed twoją duszą otwiera się długa droga, która prowadzi do Mnie. 



9 Czyż Prawo Moje i nauka Moja w dawnych czasach nie były tą samą drogą, jak ta, którą wam 
obecnie ukazuję? Mówię ci: W Moich naukach, których was nauczałem i które wam objawiłem od 
najdawniejszych czasów, przygotowałem was do poznania tego, o czym dziś do was mówię. Przez 
Mojżesza i proroków dałem wam poznać Prawo, abyście żyli między sobą w sprawiedliwości i 
szacunku, oddając Mi hołd swoim roztropnym i uporządkowanym życiem. 
Zrozumieliście, że tylko wtedy, gdy czynicie dobro, żyjecie w łasce, i że nagrodziłem wasze uczynki, 
gdy byliście posłuszni nakazom Prawa, i że gdy nie słuchaliście ich głosów, czuliście, że nie byliście 
przyjemni waszemu Ojcu, a wasze sumienie ganiło waszą niewierność. 
A jednak, chociaż mieliście przed oczami takie mądre nauki w moich posłańcach, nie mieliście pojęcia, 
że prowadzą was one do wiedzy o życiu duchowym. Ludzkość nie przekroczyła swoim spojrzeniem 
progów tego cudownego życia, które wszyscy posiądziecie i które jest celem, dla którego zostaliście 
stworzeni. 
10 Minęły czasy, posłałem wam Jezusa, a przez Niego przemówiłem do duszy i serca ludzi, aby czuli, 
że Ten, który do nich przemawiał, nauczał swoim życiem i przykładem, aby Jego nauczanie zostało 
przyjęte jako niebiańskie orędzie, zaproszenie do prawdziwego życia. I otworzyłeś swoje oczy, swoje 
serce i swoją duszę, i dowiedziałeś się, od kogo było to słowo. Otrzymaliście Jego przykłady, Jego 
cuda i nauki, i wraz z Nim ujrzeliście piękno życia duchowego. Dowiedzieliście się, że ten pokorny 
Mistrz nie przyszedł, aby królować na tym świecie, że nie przyszedł, aby pozostać na ziemi, i że On 
przejdzie przez nią tylko na krótko, a następnie powróci do domu, z którego przyszedł, aby oczekiwać 
tam na Swoich uczniów, po zakończeniu Swego dzieła odkupienia. 
11 Ale dokąd wrócił ten Mistrz, który przyszedł, aby dać dowód swojej nieskończonej miłości do 
ludzkości? Skąd przyszedł Ten, który był źródłem czułości i mądrości? A gdzie Jego uczniowie mieliby 
szukać tego chleba życia i tego wina miłości? Jakże wielu Go kochało i czuło, a kiedy zobaczyli, że 
odchodzi, chętnie poszliby za Nim do Jego domu, do którego powrócił, a to dlatego, że ich dusza 
obudziła się do życia, kiedy poczuła, że jest wzywana i pieszczona przez głos Mistrza ─ z powodu tej 
nauki, która wyjaśniała, co oznaczają ludzkie uczucia miłości, natura materialna, a także znaczenie 
życia duchowego. 
12 Nie sprawiłem, byście odrzucili świat, ani nie pozbawiłem ludzi dobrych pokarmów, ani zdrowych 
przyjemności, ani świętych obowiązków wobec rodziny. Ja tylko kieruję ludzi na moralną drogę tego 
ziemskiego życia, a duszę na nieskończoną drogę, która prowadzi do Mnie. Dzięki temu Boskiemu 
pouczeniu zakwitła cnota, dusza ujrzała drzwi do wznoszenia się, otwarte na drodze każdej istoty, 
która będzie posłuszna Moim przykazaniom. Nikt jednak nie podejrzewał, że po tym czasie przyjdę 
innym razem z Moimi słowami, aby kontynuować Moje Dzieło, i że objawię wam jeszcze więcej niż to, 
co powiedziałem wam w Jezusie. 
13 Zanim odszedłem z tego świata, powiedziałem Moim uczniom: "przyjdzie do was Pocieszyciel, 
Duch Prawdy, który wam objawi, co ma w swoim skarbcu." Ale wy, którzy chcieliście poznać 
tajemnice życia w Duchu, które nigdy się nie kończą, czekaliście na jedno życie po drugim, na jedną 
próbę po drugiej, a każda z nich była wypełnieniem jednego z tych słów. Wiedziałeś, że Ojciec nie 
mógł złamać Jego obietnicy, bo nawet w najwcześniejszych czasach doświadczyłeś, że każde słowo, 
które pochodzi od Niego jest spełnione. I w końcu, w tym czasie, masz nagrodę za swoją nadzieję. 
14 Yobacz tu kontynuację Mojego Dzieła, Moje przyjście w Trzeciej Erze jako Duch Pocieszyciel, 
otoczony Moimi wielkimi zastępami aniołów, jak jest napisane. Te duchy w moim otoczeniu stanowią 
część tej pociechy, którą ci obiecałem, a w ich zbawiennych radach i przykładach cnót otrzymałeś już 
dowody ich miłosierdzia i pokoju. Przez nich udzieliłem wam dobrodziejstw i oni byli pośrednikami 
między wami a Duchem Moim. 
Kiedy dostrzegaliście ich dary łaski i ich pokorę, czuliście się zainspirowani do czynienia uczynków tak 
sprawiedliwych, jak te, których oni dokonali w waszym życiu. Kiedy odwiedzali twój dom, czułeś się 
zaszczycony ich duchową obecnością. 
15 Bądźcie błogosławieni, jeśli poznaliście ich wysokomyślność. Ale Mistrz mówi do ciebie: "Czy 
myślisz, że oni zawsze byli cnotliwymi istotami? Czy nie wiecie, że wielka ich liczba zamieszkiwała 
ziemię i znała słabości i ciężkie występki? 



Ale spójrz na nich teraz: Oni już nie mają żadnej skazy o nich, a to dlatego, że słuchali głosu sumienia, 
obudził się do miłości i żałował swoich dawnych wykroczeń. W tym tyglu oczyścili się, by godnie 
powstać, a dziś służą mi, służąc ludzkości. 
Ich duchy, z miłości, podjęły się zadania pomagania swoim bliźnim w naprawieniu tego wszystkiego, 
co zaniedbali uczynić, gdy zamieszkiwali ziemię i jako Boski dar wykorzystali tę sposobność, aby zasiać 
ziarno, którego wcześniej nie zasiali i usunąć każdą niedoskonałą pracę, którą wykonali. Dlatego teraz 
jesteście świadkami ich pokory, cierpliwości i łagodności, a czasami widzieliście, jak cierpią z powodu 
zadośćuczynienia. Ale ich miłość i wiedza, większe niż przeszkody, które napotykają, przezwyciężają 
wszystko i są gotowi posunąć się aż do poświęcenia. 
16 Nie zwiększaj ich cierpienia. Bądź posłuszny, wyrozumiały i stosuj się do ich rad. Odwzajemnijcie 
ich pieszczoty, są to wasi duchowi bracia i siostry, wtedy jutro będziecie tacy jak oni dzisiaj. Ty też 
będziesz mieszkać na tym świecie, a twoja miłość, wysiłek i skrucha zmyje plamy pozostawione w 
tobie, abyś mógł stać się czysty i hałaśliwy jak oni. Wasza wytrwałość i miłość do dobra sprawi, że 
skierujecie swoją modlitwę do tych, których pozostawiliście na ziemi uwikłanych w nieszczęścia i zło, i 
powiecie Ojcu: "Panie, pozwól mi powrócić, choć w postaci niewidzialnej i niedotykalnej dla moich 
braci i sióstr, aby zanieść orędzie pokoju i zdrowia tym, którzy cierpią", a Ja udzielę wam tej łaski. 
Wtedy będziecie jak aniołowie i nic nie przeszkodzi wam w nawiedzeniu świata zadośćuczynienia, 
nosząc w sobie to źródło łaski i dobroci, które wam powierzyłem jako Moim dzieciom. I w takim 
stopniu, w jakim pozwolicie swojej duszy się przepełnić, staniecie się spokojniejsi i osiągniecie 
większe wzniesienie. 
17 Gdy po raz ostatni zabrzmi dzwon i po raz ostatni wezwę moje dzieci do słuchania mojego słowa, 
skończy się również manifestacja tych duchowych zastępów. Nie usłyszycie ich już za pośrednictwem 
nosicieli darów, nie usłyszycie już ich rad w tej formie. Ale oni nie odejdą od was, nadal będą tam jako 
aniołowie stróże i obrońcy ludzi. Wystarczy, że będziecie się modlić i prosić ich o radę, a oni już 
przyjdą wam z pomocą. Ale róbcie to czystym sercem, abyście czuli ich wpływ i nie wątpili w ich 
obecność. Bo w jednostkach o tak wysokim stopniu uduchowienia jest tylko miłosierdzie dla 
bliźniego. 
18 Czego nauczył świat duchów w tym czasie? Przyniosła ona jedynie wyjaśnienie i interpretację 
Moich objawień. Nie ujawniło ono ani nie nauczyło was niczego, co nie zostało wcześniej przeze mnie 
powiedziane. Nie uprzedzało ono Moich nauk, lecz mimo to było prorokiem, zwiastunem i 
zapowiedzią, gdy zbliżał się czas Moich manifestacji dla ludzi. 
19 Gdy przygotowaliście się do ofiarowania swojego intelektu dla przejawienia się tych bytów, wy, 
którzy posiadacie tę zdolność, otrzymaliście od nich przejawy czystości i mocy, które są ich własnymi 
przejawami. Ileż pokory w słowach, ileż posłuszeństwa i miłości do Mojego Dzieła okazali wasi 
duchowi bracia i siostry i jak bardzo rozświetlili wasze życie poprzez swoje nauki! 
Zbliżają się już dni Moich ostatnich objawień i jeśli wy, nosiciele głosu i przekaziciele słów, nie 
przygotujecie się, nie będziecie mogli otrzymać Moich ostatnich objawień, dekretów i instrukcji, które 
muszę wam zostawić. Jednak po tym czasie, jak bardzo będziecie musieli się wysilić, aby otrzymać to, 
co Mój skarbiec ma dla was w zanadrzu. Musicie nabyć zasługę, aby otrzymać z ducha do ducha to, co 
powinniście otrzymać przez wasz cenny dar. 
20 Mój Świat Duchowy, gdy ten etap się skończy, przestanie się objawiać jako posłuszny sługa, a 
nawet gdy będzie wzywany w Moje imię, nie będzie już używał ludzkiego mózgu i ograniczy się tylko 
do oświecania i wpajania swoich zbawiennych rad tym, którzy go wzywają, a we wszystkich będzie 
wlewał miłosierdzie. Wyznaczyłem ten dzień, tak jak ograniczyłem każdą epokę w każdym z czasów 
lub okresów, w których objawiłem Mojego Ducha. A w tym, w którym przyszedłem otoczony Moimi 
Duchowymi Zastępami, rok 1950 jest końcem, jak powiedziałem przez wszystkich Moich Nosicieli 
Głosu. 
21 Wykorzystaj ten czas! Bądźcie wytrwali, uczniowie, bądźcie zabiegający, uczniowie! Wciąż jednak 
wyczuwam u niektórych z was letarg, u innych niewiedzę o czasach, w których żyjecie i o godzinie, 
która zbliża się dla ludzi. Widzę u jednych zamiar dalszego wzywania Świata Duchowego, a u innych 
nadzieję, że cofnę Moją decyzję. Lecz ja nie dam ani jednym, ani drugim, dlaczego Mnie proszą. 
Dwadzieścia dwa: Odwróćcie wzrok do tyłu i pozwólcie waszym duszom przypomnieć sobie 
wydarzenia, które miały miejsce wokół Mojżesza, gdy zbliżał się do końca swojej życiowej drogi. 



Ludzie widzieli w tym człowieku ucieleśnienie twojego ojca. Wiedzieliście, że był potężny duchowo, 
sprawiedliwy i mądry w prawach i zarządzeniach, które rozkazywał, odważny w walce i oddany w 
próbach, pełen wiary, siły i życia. Podczas gdy lud odpoczywał podczas długiej i uciążliwej podróży, 
Mojżesz patrzył, jego dusza wznosiła się do mnie, a wzmocniony w modlitwie, kontemplował swój lud 
i ogarniał go swoją miłością. 
22 W czasie, gdy to wszystko chwiało się w bitwach, a brak pewności siebie powodował bluźnierstwa, 
Mojżesz podniósł ręce i wezwał Jehowę, prosząc o siłę i odwagę dla tych, którzy za nim szli, a po 
modlitwie wrócił do swoich, by ich dopingować w walce, i tak doprowadził ich do zwycięstwa. 
23 Po tak wielu zmaganiach, tak wielu próbach, lud zaczął ufać swojemu przywódcy. Nie 
przypuszczał, że pewnego dnia będzie musiał ją opuścić, że jak każdy człowiek będzie musiał porzucić 
ziemskie życie, by wzbić się w powietrze. 
I nadszedł wreszcie ten dzień, który Ja wyznaczyłem. Dni Mojżesza były już policzone i ani jeden 
więcej nie przejdzie niż te wskazane. I przeczuwając swój koniec, wstąpił na górę, z której mógł 
zobaczyć ziemie Kanaan, do których jeszcze nie dotarli. Z tej góry ogarnął lud swoim spojrzeniem i 
powiedział: "Idźcie dalej, aż dojdziecie do ziemi obiecanej". 
24 Kiedy ludzie dowiedzieli się, że godzina śmierci nadeszła dla ich przywódcy, ich prawodawca i 
prorok, skierowali swoją modlitwę do mnie, mówiąc: "Panie, zostaw go z nami, bo jeszcze nie 
dotarliśmy do bram Kanaanu. Pozwól mu prowadzić nas aż tam, a potem zanieś go na swoje łono." 
Mężczyźni i kobiety byli wstrząśnięci, dorośli i dzieci płakali, ale nadeszła godzina i życie Przywódcy 
nie zostało przedłużone ani na chwilę. Ale to nie dlatego, że nie byłem poruszony bólem ludzi i 
miłością, jaką okazywali temu, w którym widzieli moje wcielenie, ale dlatego, że godzina była 
wyznaczona, a moje rady są mądre i nieodwołalne. 
25 Mojżesz przyszedł do mnie, a lud poszedł za jego następcą. To właśnie wtedy Izrael wypróbował 
moc, którą dał mu Mojżesz. Potrafiła rozpoznać przeszkody i obronić się przed rozpętanymi 
żywiołami, dzięki czemu walczyła i pokonała swoich wrogów. Znosiła trudy i nie zbaczała z drogi, 
która prowadziła ją do Ziemi Obiecanej, i udowodniła, że Pan miał rację, gdy wezwał Mojżesza do 
siebie. Ten ostatni bowiem wypełnił swoją misję i mógł teraz spocząć w miłującej piersi swego Ojca. 
Lud nauczył się żyć i przestrzegać Prawa, które dałem mu przez mojego wybrańca. 
26 Przez trzy lata Jezus mieszkał ze swoimi uczniami. Był otoczony przez wielkie tłumy, które go 
głęboko kochały. Dla tych uczniów nie było nic innego, jak tylko słuchać swego Mistrza, gdy głosił swą 
Boską naukę. Podążając za Nim, nie odczuwali głodu ani pragnienia, nie było żadnych potknięć ani 
przeszkód, wszystko było spokojne i szczęśliwe w atmosferze, która otaczała tę grupę, a jednak 
pewnego razu, gdy byli szczególnie zafascynowani kontemplacją swego ukochanego Jezusa, On 
powiedział do nich: "Przyjdzie teraz inny czas, Ja odejdę od was, a wy pozostaniecie jak owce wśród 
wilków. Zbliża się ta godzina i konieczne jest, abym powrócił, skąd przybyłem. Będziecie przez pewien 
czas sami i przyniesiecie świadectwo tego, co widzieliście i słyszeliście do tych, którzy łakną i pragną 
miłości i sprawiedliwości. Pracuj w Moje imię, a później zabiorę cię do Siebie w Wiecznym Domu." 
27 Słowa te zasmuciły uczniów, a gdy godzina się zbliżała, Jezus powtórzył tę zapowiedź z większym 
naciskiem, mówiąc o swoim odejściu. Ale w tym samym czasie, On pocieszał serca tych, którzy go 
słuchali, mówiąc im, że Jego Duch nie odejdzie i będzie nadal czuwać nad światem. Jeśli przygotowali 
się do wniesienia Jego słowa jako przesłanie pociechy i nadziei dla ludzi tego czasu, On przemówi 
przez ich usta i czynić cuda. 
28 Tymi słowami Boski Duch ogłosił koniec tego okresu czasu. A kiedy Jezus został schwytany przez 
tłumy, aby być osądzony jako zakłócający porządek publiczny, uczniowie byli zaniepokojeni i powstali 
przeciwko tym, którzy go oskarżali. Lecz Mistrz uspokoił ich umysły i rzekł do nich: "Nie trwożcie się, 
bo jeszcze nie nadeszła godzina moja". 
Wielu zamierzało rozproszyć naśladowców Jezusa, a nawet karcić Mistrza. Ale On, znając czas, w 
którym musi wydać samego siebie, kontynuował swoją misję, aby przygotować ten lud do 
odważnego stawienia czoła próbie. 
29 Lecz gdy oddał się w ręce nieprzyjaciół, Jego uczniowie protestowali, mówiąc z oburzeniem: 
"Dlaczego On oddaje się w ten sposób i nie stawia oporu? Dlaczego On nie ucieka przed tymi, którzy 
nie wiedzą, Kim On jest?". A jeden z tych uczniów dobył miecza i zranił jednego z tych, którzy chcieli 



aresztować Mistrza. Lecz ten ostatni zwrócił się do niego i rzekł mu: "Schowaj swój miecz, nie broń 
mnie w ten sposób! Nadeszła godzina przepowiedziana, a to, co jest napisane, musi się spełnić." 
30 Kiedy ci mężczyźni i kobiety zobaczyli swego Pana pośród tłumu, poczuli, że teraz stracą Go na 
zawsze, że nie będą już słyszeć Jego Boskiego Słowa, że te dni, kiedy Mistrz sprawił, że zamieszkali w 
duchowych regionach i przeniósł ich w uniesieniu do stóp Ojca Niebieskiego, miną na zawsze i 
pozostanie w nich tylko wspomnienie tych szczęśliwych dni komunii i błogości. 
31 Uczniowie ci błagali o miłosierdzie dla ich niewinnego Mistrza, mając nadzieję, że zobaczą Go 
znowu za darmo, głosząc na drogach i w wioskach, jak widzieli Go w tych krótkich latach. Ale łzy i 
błagania tłumów, które Go kochały, nie wystarczyły i życie Mistrza nie zostało przedłużone poza 
wyznaczoną godzinę, ani na chwilę. 
32 Dopiero gdy ofiara została dokonana, uczniowie powrócili do codziennego życia, a ich smutne 
serca uspokoiły się, zaczęli studiować, oddawali się głębokim kontemplacjom i zrozumieli, że ich 
Mistrz nie pozostawił swego dzieła niedokończonego, ale że zostało ono całkowicie ukończone, że 
przybył z nieznanej krainy, że Jego życie jako człowieka i jako Boskiego posłańca było przykładne i że 
będzie to etap, cenny czas, w którym pozostawi w sercach swoich wiernych skarb mądrości i wskaże 
im drogę, którą będą mogli dojść do obiecanego Królestwa. 
33 Po pewnym czasie otrzymywali coraz więcej dowodów na to, że Mistrz ich inspirował i udzielał im 
cudów w wypełnianiu ich misji apostolskiej, i stwierdzili, że Jego Duch przemawiał przez ich usta, gdy 
przygotowywali się i przygotowywali do niesienia Jego orędzia miłości tym, którzy na nich czekali. Ci 
pierwsi uczniowie byli prawdziwie Jego przedstawicielami, a ponieważ wzięli za wzór Tego, który ich 
pouczył, powtórzyli Jego wielkie dzieła wśród grzeszników. 
34 Dzięki temu zleceniu o wiele lepiej zrozumieli swego Mistrza, czuli się oświeceni i pełni Jego 
Ducha, aby wypełniać misję, którą im powierzył. 
35 Boskie Słowo, które przemówiło przez Jezusa, jest tym samym Słowem, które teraz powróciło do 
was, aby kontynuować swoje dzieło. Dałem się poznać przez wybranych przeze mnie mężczyzn i 
kobiety. Są to ludzie, prości i pokorni, którzy umieli przygotować się do wypełnienia swojej trudnej 
misji, i którzy po zakończeniu tego okresu będą nadal żyć wśród was, będą nadal pracować i podejmą 
największy wysiłek, by osiągnąć duchowe zjednoczenie ze mną. 
36 Mojżesz symbolicznie wstąpił na górę, a doszedłszy do kresu swej życiowej wędrówki, podniósł się 
do mnie. Jezus został podniesiony na krzyżu i stamtąd wychynął, aby zjednoczyć się ze mną. Ale 
dzisiaj, w Trzeciej Erze, w której przemawiałem przez Moich Nosicieli Głosu, wycofam tylko Mój 
Uniwersalny Promień, ten potężny promień, który zstępując na instrumenty, których używałem, 
oświetlił i wstrząsnął tym światem od jednego bieguna do drugiego. Każde stworzenie otrzymało 
swoje światło, którym jest mądrość i moc Ducha Mojego. A nosiciele głosu, którzy służyli mi na tym 
etapie, pozostaną na tym świecie przez pewien czas, by dawać mi świadectwo. 
37 Nosiciele głosu: oddawajcie się modlitwie, bądźcie oszczędni i zawsze noście Moje słowo żywe w 
waszej duszy, a kiedy nadejdzie ostatni dzień Mojego objawienia, zjednoczcie się z Mojżeszem, 
pamiętając, że ta godzina jest podobna do tej, w której Posłaniec, Prawodawca, widział zbliżającą się 
chwilę, aby przedstawić przede Mną swoje dzieło. Stań się jednym z Mistrzem i przeżyj Jego agonię 
na krzyżu, abyś mógł modlić się i powiedzieć tak jak On w tej godzinie śmierci: "Wszystko się 
dokonało". 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 355  
 
1 Błogosławię was, narodzie izraelski, zgromadzony w tym czasie w dolinie ziemskiej, błogosławię też 
jednostki należące do tego ludu, a mieszkające w dolinie duchowej. Obaj bowiem mieli jeden cel w 
dążeniu do wypełnienia swojej misji: Kochać i służyć swoim braciom i siostrom. Łączy was ten cel i 
oboje zaczynacie żyć w doskonałej harmonii. 
2 Posłałem was, abyście zamieszkali w różnych domach, abyście z nich opowiedzieli się za pokojem i 
wnieśli promień światła i sprawiedliwości do duszy waszych braci i sióstr. przyszliście na ziemię jako 
część tego wielkiego ludu, który idzie za mną, w godzinie największych prób, walcząc jako żołnierze w 
tej bitwie dobra ze złem, a kiedy stanęliście do tej bitwy, poczuliście się silni, bezpieczni i pewni 
swojego przeznaczenia 
3 Słuchajcie mnie z przygotowaną duszą, abyście zrozumieli moje słowo. Nawet wasz umysł nie 
powinien przeszkadzać, a w tej godzinie Mojego objawienia bądźcie pełni wrażliwości, uwagi i zapału, 
abyście mogli wziąć Moje słowa ze sobą jako przewodnik i być uważnymi w waszej pracy. 
4 Jesteś już przekonany i kroczysz drogą swojego spełnienia. Wchłonęliście każdą z moich nauk, które 
zaspokajają wasze pragnienie wiedzy i zdobycia wiedzy o życiu duchowym. 
5 Uczcie się ode Mnie, bierzcie w siebie siłę roboczą, której potrzebujecie. Ja jestem niewyczerpanym 
źródłem. Ale nie myślcie, że mówię wam to z dumą. Bo choć jestem Stwórcą wszystkiego, uczę was 
pokory. Dlatego proście mnie o wszystko, czego potrzebujecie dla waszego zbawienia. Jeśli brakuje ci 
światła dla twojego umysłu, przyjmij je. Jeśli jesteś słaby w swoich zamiarach, uczynię cię silnym i 
dam ci siłę woli. Jeśli nie czujecie miłości do bliźniego i prosicie Mnie o tę umiejętność, to Ja wam ją 
daję. Wiedzcie jednak, że posiadacie wszystkie te zdolności i cechy od początku, i że one tylko zasnęły 
w waszej duszy, czekając na głos, który je obudzi i sprawi, że zaczną wibrować i działać w obfitości. 
6 Przygotowuję was w tym czasie, abyście mogli pouczać ludzi i przemieniać materialistów w moich 
uczniów. To słowo dane przez człowieka słyszała tylko mała część ludzkości, lecz wszyscy otrzymają 
wasze świadectwo i księgę napisaną przeze mnie jako dziedzictwo dla tego i przyszłych pokoleń. 
7 Nie chcę już widzieć ignorancji i ucisku w twojej duszy. Daję wam moc, abyście pokonali każde 
jarzmo, abyście właściwie rządzili waszym ciałem i abyście utrzymywali duszę i ciało w Moich 
prawach, abyście w ostatniej godzinie życia, które wam daję na ziemi, widzieli, że wasze dzieło 
zostało ukończone i że przygotowana jest droga, która doprowadzi was do Najwyższego. 
8 Ten okres, w którym żyjesz, jest tymczasowy, jest to chwila pośród wieczności. Dlatego radzę wam 
potraktować to jako głęboką lekcję. Jest to bowiem jedna z wielu nauk, które składają się na księgę 
duchowej mądrości, którą każdy z was posiądzie. Zbierzcie w tym życiu wszystkie doświadczenia i tyle 
zasług, ile możecie, abyście mogli skrócić drogę. Droga, którą musicie przebyć jest długa i konieczne 
jest, abyście przyspieszyli swoje kroki. 
9 Nie stańcie się bardziej zakorzenieni w ziemi, niż pozwala na to wasze sumienie. Korzystajcie z 
owoców, które wam oferuje z umiarem, abyście mogli również żyć dla postępu duchowego. To życie, 
z całym swoim pięknem, ze wszystkimi bogactwami, które wam oferuje, jest tylko nikłym odbiciem 
życia, które będziecie prowadzić w innych światach o największej doskonałości. 
10 Dałem wam ziemię na wasze tymczasowe miejsce zamieszkania, a kiedy się wcieliliście, staliście 
się częścią tej ludzkości. Ale żebyś ty był sterem "ciała", które kieruje jego kursami, i żeby ono 
pozwoliło się prowadzić jak chętna łódź na tym wielkim oceanie, dałem ci światło w twojej duszy, 
abyś mógł podążać drogą, którą ci wyznaczyłem, zawsze posłuszny znakom, które wyznaczają twoje 
przeznaczenie, aż dotrzesz do portu, który na ciebie czeka. 
11 Posłałem was jak promień światła na łono wspólnot, społeczeństw i chcę, abyście w tym małym 
świecie, w którym żyjecie, przejawiali swoje dary, służyli bliźnim, pomagali im rozwiązywać problemy 
ich życia i prowadzili ich na ich drodze. Mądrze umieściłem cię w miejscu, w którym możesz pracować 
dla dobra swoich bliźnich. 
12 Jak trudne jest twoje zadanie, i jak możesz, w chwili zamieszania, pozwolić, aby twoje kroki 
zbłądziły! Dlatego zawsze zalecałem wam modlitwę. "Czuwajcie i módlcie się" - powiedziałem wam, 
abyście nie wpadli w pokusę. Żyj z uwagą na instrukcje swojego sumienia, które zawsze doradzi ci do 
sprawiedliwości i miłości w swoich działaniach. 



13 Przyszliście na ziemię, aby być współpracownikami w Moim dziele. Jest bowiem napisane, że 
przyjdę otoczony zastępami, które będą ze Mną walczyć przeciwko złu w tym czasie, a obecnie 
potwierdzam moje słowa czynami. Wielkie zastępy istot ─ niektóre duchowe, inne wcielone ─ 
przybyły w Moim towarzystwie, aby dokonać tego dzieła oczyszczenia i odnowy, aby przywrócić 
wszystkie dusze na ich właściwe miejsce. 
14 Wzywam was do medytacji i pokuty. Nadeszła bowiem trudna godzina, uroczysty dzień, w którym 
po raz ostatni usłyszycie Moje słowo i konieczne jest, abyście odrzucili wszelką nieczystość, bo chcę, 
abyście byli czyści i wolni od grzechu. Zjednoczcie wasze dobre uczynki i ofiarujcie je Mnie. 
Ofiarowałem ci bowiem, abyś pomnożył ich owoce i aby dotarły one do ludzkości jako orędzie 
pociechy, nadziei i pokoju. 
1 Lecz gdy osądzę ten lud tutaj zgromadzony, który jest moimi uczniami, osądzę także narody i 
pozostawię im wszystkim moje dziedzictwo miłości, Trzeci Testament, abyście mogli korzystać z 
darów i łask, których uczestnikami czynię wszystkie moje dzieci; osądzę także narody i pozostawię im 
wszystkim moje dziedzictwo miłości, Trzeci Testament, abyście mogli korzystać z darów i łask, których 
uczestnikami czynię wszystkie moje dzieci 
16 Te narody, których przywódcy byli surowi i nieugięci, którzy doprowadzili je bezlitośnie do 
przepaści cierpienia, zniosły jarzmo, a mimo cierpień dusza ich nie ugięła się, nie podniosła oczu ku 
Mnie, ani nie prosiła Mnie o wybawienie. Nadal trwają w swej dumie, a ich wyniosła głowa nie 
pochyliła się, by prosić o pobłażliwość. Wolało ono znosić surowość nikczemnej wojny, nie 
podejrzewając, że Ja obecnie objawiam się na drodze każdego stworzenia, aby pomóc mu przetrwać 
jego próbę. 
17 Ta ludzkość, zatwardziała w nienawiści, nie chciała odczuć Mojej obecności i nie wie, że Ja znam i 
odczuwam wszystkie jej bóle, i że jestem gotów dać jej wolność i triumf, za którymi tęskni. Ale te 
dobra, na które ludzie mają nadzieję, dam jej duszy, a nie jej "ciału". Dam jej panowanie nad swoim 
ciałem, nad tym światem, który ją tak związał. Sprawię, że zatriumfuje nad materializmem, aby stać 
się posiadaczką dóbr duchowych, sprawię, że wejdzie do skarbca mądrości, którym jest Mój Duch, 
aby w nim ugasić pragnienie wiedzy i posiąść wiedzę o prawdziwym życiu. 
18 Zamieńcie swoje dążenie do władzy i wyższości na zdrowe pragnienia duszy, a odkryjecie, że wasza 
praca daje wam uzasadnione zadowolenie i radość. 
19 Kiedy mnie rozpoznasz i stworzysz harmonijną i posłuszną rodzinę, która wie, jak wypełniać moje 
prawa? Ten czas już się zbliża. Po próbach, które na was przyjdą, powrócicie do pokoju i uczynicie z 
wzajemnej miłości i szacunku prawdziwe uwielbienie Boga. 
20 Osądzam was w tym czasie i tak jak Mój sąd jest nieubłagany, tak Moja miłość i Moje przebaczenie 
objawiają się w każdym z was. Co byś zrobił, gdybym, ważąc swoje prace, potępił cię i wezwał cię 
nieodwołalnie do odpowiedzialności, jak sędziowie tego świata zrobić? Uświadomcie sobie, że jestem 
waszym sędzią i jednocześnie waszym orędownikiem. Zrozumcie Mnie i zdajcie sobie sprawę, że Ja 
jestem waszym Ojcem i dlatego chcę, abyście byli cali. Bo kocham cię bezgranicznie, mimo twej 
słabości. 
21 Próby, które dotykają ludzi dzisiaj, i te, które przyjdą później, skonsoliduje ich dusze i umieścić je w 
miejscu, które jest ich. Każde stworzenie będzie pokutować za swoje przewinienia, aż będzie czyste i 
przygotowane do wejścia w Erę Duchowości, która już się rozpoczęła. A gdy skończy się ta era 
oczyszczenia, powrócicie do mnie, by mi podziękować. Nie będziecie narzekać na ból, którego 
doznaliście, a jedynie poczujecie się silni, by walczyć o swoje wzniesienie. 
22 Jednak, gdy opróżniasz swój kielich cierpienia, nie czuj się poniżona ani pomniejszona przez Moje 
miłosierdzie. Pamiętajcie, że dzięki Mojej miłości zostaliście stworzeni czyści, zdrowi i silni, dlatego 
musicie do Mnie powrócić. 
23 Jak bogate i długie jest życie, którego ci udzielam, abyś nabył w nim zasługi konieczne dla duszy! 
Na tej drodze, którą przemierzacie, musicie udowodnić cnotę, która jest wrodzona duszy, nie przede 
Mną, bo Ja znam was i wiem, do czego jesteście zdolni, ale przed sobą, bo jeszcze nie znacie samych 
siebie. 
24 Dziś jesteście wystarczająco przygotowani do zrozumienia Mojego obecnego przejawu, ponieważ 
żyliście i rozwijaliście się przez długi czas. Do waszego studiowania i zgłębiania pozostawiam wam 
nauki, które stanowią cenne dziedzictwo miłości: Księgę Życia. Każda z jego stron ujawnia wam 



mądrość, którą w nich umieściłem, używając waszego ograniczonego języka i wykorzystując wasz 
intelekt. Ta wiedza doprowadzi was do doskonałej komunikacji ze Mną, gdy wasza modlitwa nie 
będzie już używała słów, lecz będzie używała języka duchowego, szczerego wyrażenia, przejawu 
miłości, jaką wyższa dusza ma dla swego Boga, a którą Ja znam i przyjmuję z radością. Chcę, żebyście 
w ten sposób rozmawiali ze mną, abym mógł wam wyjawić przyszłość i dać wam wskazówki. Ale te 
proroctwa i instrukcje, które otrzymacie, podacie do wiadomości waszym współbraciom. Gdy 
będziecie tak przygotowani, wasze usta, które do tej pory były zamknięte, otworzą się. Ujawni się 
wielki dar słowa i to, co do tej pory ukrywaliście, zostanie w pełni ujawnione. 
25 Wy, którzy prosiliście o dar uzdrawiania, bo potraficie współodczuwać ból innych, zobaczycie, jak 
rozwija się to działanie, a wasza modlitwa, wasze słowo lub spojrzenie przyniesie chorym balsam 
uzdrowienia. Ci z was, którzy proszą o pokój dla tego świata, o harmonię i braterstwo między ludźmi, 
noszą w sobie tę moc i sieją pokój na swojej drodze, a także posyłają swoją duszę tam, gdzie go 
brakuje. Zbliża się już godzina, kiedy wszyscy zostaniecie oświeceni i poczujecie jak wasze dary 
ożywają i ujawniają się w pełnej jasności. 
26 W tym czasie niektórzy usłyszeli moje wezwanie jak dźwięk głośnego dzwonu, który dotarł do 
twojej duszy. Inni jednak nadal są poszukiwani przez Eliasza na wszystkie sposoby. 
27 Szukaliście mnie w różnych wyznaniach i w różnych światopoglądach, nie znajdując zbawczej łodzi. 
Ale mówię ci: Znowu pokazuję wam drogę i daję wam pouczenie, abyście mogli mnie zrozumieć. 
28 Z wielkich rzesz zgromadzonych przez Eliasza w trzeciej erze, niektórzy nadal postępowali według 
swej wolnej woli. Ale pozostali okazali mi swoją wiarę i postanowienie pójścia za Mną i pracy na 
Moim polu. 
29 Przyszliście potrzebujący, spragnieni i głodni. A jednak dałem wam odpoczynek pod listowiem 
potężnego drzewa, uzdrowiłem was, dałem wam krystaliczną wodę i chleb życia wiecznego. 
30 Błogosławieni ci z was, którzy wyruszyli z prawdą w waszych sercach, aby ratować rozbitków z 
niespokojnych fal morskich. 
31 Ludzie, przez wasze pośrednictwo dałem się poznać w wielkiej mierze, nakarmiłem was 
najlepszymi pokarmami, powierzyłem wam klejnot o nieocenionej wartości, dałem wam szatę łaski i 
zaopatrzyłem wasze stopy w obuwie, abyście nie czuli cierni. Jesteś małym dzieckiem, które mówi do 
Mnie: "Boski Mistrzu, będę nosił w swoim sercu odciśniętą Twoją naukę i będę ją przekazywał 
ludzkości. Będę Twoim posłańcem, który zaniesie to światło światu." 
32 Mistrz mówi do was: Przygotowałem was i powierzyłem wam moje prawo, abyście byli podobni 
do uczniów Drugiej Ery. 
33 Dałem wam pokój, światło Ducha Świętego, aby wasza dusza nie była już w ciemności. 
34 Jak mile widziane są przejawy, których udzieliłem ci poprzez ludzki umysł. Inspiracja wypływa z 
głębi tych serc jak świetlista pochodnia. Są to głazy, nad którymi pracuję coraz bardziej, aby nadać im 
formę i sprawić, aby płynęła z nich najczystsza i najczystsza woda. Oni są kanałem, przez który 
przekazuję wam Moje słowo. 
35 Oto źródło, potężne drzewo z gałęziami pełnymi dobrych owoców, które daje swój cień 
wędrowcowi, abyś mógł odpocząć od swoich namiętności, swoich ambitnych dążeń, swoich pokus. 
Nie jesteście głusi ani ślepi, którzy słysząc Moje słowa, nie rozpoznajecie Mnie. Jeśli mnie usłyszycie i 
pozwolicie, aby to światło było w waszej duszy, szybko mnie zrozumiecie i będziecie wiedzieli, jak 
prosić mnie za tych, którzy mnie nie poznali. 
36 Zwróćcie się ku uduchowieniu, a zobaczycie, że ciemność waszych myśli zniknie i zostaną one 
oświetlone pięknym światłem. Otrzymacie natchnienie Ojca i odczujecie jego promieniowanie, 
abyście byli jak czyste zwierciadło dla ludzkości. Wtedy wasze twarze będą odzwierciedlać radość i 
dobroć wobec innych. 
37 Błogosławiony jest ten, kto nie chlubi się, gdy czyni dobro, bo on zdobędzie skarb w zaświatach. 
Nie oczekujcie zapłaty za to, co czynicie w Moich dziełach. Niech to Ja wam zapłacę za wasze dzieła. 
38 Powtarzam wam, abyście się wzajemnie miłowali, bo choć jesteście różnych ras i kolorów, to w 
oczach Ojca jesteście jednym dzieckiem. 
39 Wy jesteście duszami zrodzonymi przez Ojca, którym daję Moją pieszczotę i jako Mistrz 
powierzam wam naukę, aby naprawić wasze błędy i przemienić was w Moich uczniów 



40 Tak jak w przeszłości złożyłem ci obietnicę, tak i dziś ją spełniam. Przychodzę ponownie, aby 
odkupić was od bólu, na który zasłużyliście, i przypomnieć wam, abyście się wzajemnie miłowali od 
narodu do narodu, od jednego świata do drugiego. 
41 Powołałem was w tym celu, ludzie, abyście byli posłańcami mojego pokoju, mojego światła i mojej 
miłości we wszystkich narodach. Jesteście moimi posłańcami, którzy zatrąbią w trąbę, na której 
wezwanie ludzkość się przebudzi. Jesteście jak duchowy dzwon, którego dźwięk powinien 
rozbrzmiewać w każdej duszy i w każdym sercu. Dlatego przygotowuję was w tym czasie, żebyście 
byli ludźmi, którzy przynoszą błogość do wszystkich miejsc na ziemi. 
42 Błogosławiony ten, kto traci swe ludzkie życie w wypełnianiu swego posłannictwa, bo jego dusza 
przyjdzie do Mnie pełna błogości i triumfu. 
43 Po roku 1950 będę nadal dawał wam się poznać z ducha na ducha. Twoja misja nie będzie wtedy 
zakończona. Będziecie praktykować Moje nauki i tak jak wasz Mistrz będziecie szerzyć Moją Naukę. 
Będziecie dobrymi uczniami, którzy uczą przykładem i niosą Dobrą Nowinę ludzkości. 
44 Poznasz moje nauki, które zostały spisane przez "złote pióra", w całej czystości i jasności, i z tych 
wszystkich stron tekstu ułożysz księgę, aby uczynić ją znaną ludziom. Jest to Trzeci Testament, 
podyktowany w tym czasie przez Ojca jako Ducha Świętego poprzez organ myślowy człowieka. W niej 
podaję wam Moje nauki sylaba po sylabie, abyście mogli je zgłębić i wprowadzić w życie. Krótki jest 
już czas, w którym będę mówił w tej formie. Ale kiedy będziecie przygotowani, a wasze serce będzie 
świątynią dla Mojej Boskości, zamieszkam w was. 
45 Daję wam moją naukę, abyście byli dziećmi światłości. Daję wam moją mądrość, abyście jutro 
mogli stać się nauczycielami. Przyjmiecie bowiem te rzesze, które są wyczerpane, głodne i 
spragnione, które opróżniły tylko kielich cierpienia. Do was, moi uczniowie, spada, aby usunąć ten 
gorzki kielich z ich ust, aby dać im dobroczynność i pokój, i prowadzić ich do portu zbawienia. 
Powstańcie, tworząc jedno ciało, i miejcie jedną i tę samą wolę kochania Mnie i służenia ludzkości. 
46 Nie patrz na ich plamę i ich grzech, bo nawet w Drugiej Erze uczyłem przebaczać. Pamiętaj: Gdy 
grzesznica złożyła pokłon u stóp Moich, powiedziałem do tych, którzy ją potępiali: "Kto z was jest bez 
grzechu, niech pierwszy rzuci kamień". Wtedy ci byli przerażeni, bo usłyszeli głos sumienia. A gdy ta 
kobieta spojrzała w górę, rzekłem do niej: "Gdzie są ci, którzy cię oskarżają? Wróć do swego domu i 
nie grzesz więcej". Tak też i wy, umiłowani uczniowie, nie sądźcie waszych bliźnich, bo tylko ja mogę 
sądzić wasze czyny. 
47 Dusza musi przyjść do Mnie czysta jak płatek śniegu. Przygotujcie się, błogosławieni, abyście nie 
czuli się osieroceni, gdy nie będziecie już przyjmować tego Słowa, ale nosić Mnie w sercu i obcować 
ze Mną z ducha na ducha. 
48 Przez cały czas wskazywałem wam drogę, oświecałem waszą duszę, abyście byli zjednoczeni w 
Moim Boskim Dziele. 
49 Niektórzy z was wypełnili Prawo, które potwierdziłem w tej Trzeciej Erze, poprzez ludzki intelekt. 
Byłeś przykładem, który pokazałem światu. Jednak inni z was stanęli na drodze. 
50 Pytasz mnie: "Mistrzu, jaką drogą powinienem podążać, aby zdobyć zasługi w moim życiu?". I jako 
Mistrz, który niestrudzenie was uczy, abyście nie byli nieświadomi, dałem wam światło, natchnąłem 
was i przemówiłem do was przez wasze sumienie, abyście pracowali w Moim korytarzu. 
51 Daję wam w obfitości owoc z drzewa potężnego, abyście się czuli mocni, abyście się wysilali i 
pracowali bez wytchnienia. 
52 Zalałem twoją duszę moim miłosierdziem, aby ci niczego nie brakowało. Zaspokoiłem wasze 
pragnienie i głód istotą mojego Słowa i powierzyłem moje Dzieło waszym rękom jako klejnot o 
nieocenionej wartości. 
53 Niektórzy z was przebyli drogę światła i na niej się odświeżyli. Inni błądzili drogami, które zbłądziły, 
a ból i wyczerpanie dopadły ich w życiu. 
54 Wezwałem Moich wybranych, nie patrząc na ich rasy, kolory, klasy społeczne czy stanowiska, nie 
patrząc na to, czy wyćwiczyli swoją inteligencję, czy też mają niewykształcone i nieudolne organy 
rozumu. Wybrałem je ze świata i przygotowałem je Moim światłem i Moją łaską, aby przez ich 
pośrednictwo uczynić Siebie znanym. Dzwoniłem do mężczyzn, kobiet, dzieci i dorosłych, którzy są 
zmęczeni światem i rozczarowani nim. 



55 Niewiasty, które wypiły gorzki kielich, oczyściłem, pocieszyłem je i przemieniłem je w moje sługi. 
Dla młodzieży, która ginie w Trzeciej Erze z powodu zepsucia świata, wyznaczyłem granicę. Dałem im 
pokarm z Mojego stołu i zaprosiłem ich, aby powiększyli liczbę Moich pracowników, Moich uczniów w 
tym czasie. 
Poświęciliście się Mojej służbie i prosicie Mnie o pomoc w osiągnięciu celu waszej podróży życiowej. 
Zachęcam cię, pomagam ci i wzmacniam twoją duszę i ciało, abyś mógł mnie dosięgnąć. 
56 Uratowałem was, gdy byliście bliscy upadku w przepaść i stania się ofiarą głodnego wilka. 
Niektórzy z was rozpoznają Moją wielką miłość do was i chwalą Moje imię. Ale inni przedstawiają mi 
tylko ból, który sami sobie stworzyli. 
57 Niektórzy z was proszą Mnie o przedłużenie dni waszego istnienia na ziemi, abyście mogli służyć 
Mi. Ale inni wskazują mi na swoje zmęczone stopy i serca zranione przez zmienność tego życia. Ale ja 
wam mówię: Posłałem was wszystkich, byście zamieszkali na tej planecie i dokonywali uczynków 
zasługi dla wywyższenia waszej duszy. 
58 Zaprawdę powiadam wam: Przyszedłem, aby zbawić grzeszników. Niektórzy z was mają 
postanowienie podążania za Moją nauką. Ale inni żyją zgodnie z własną wolą i przedstawiają Mi swój 
ból. Ale Ojciec mówi do was: Uznajcie, Moje dzieci, że nie stosujecie się do Mojej nauki i dlatego 
dotyka was ból, choć nie jest to Moją Wolą. Rozpoznaj Eliasza jako niestrudzonego pasterza, który 
szuka cię na drogach, w zaroślach, aby cię ponownie przyprowadzić do owczarni. 
59 On pozwala ci odpocząć w swoich pasterskich ramionach i wprowadza cię w moją obecność. 
Następnie modli się za swoją trzodę, abyście mogli ponownie otrzymać moje miłosierdzie, moje 
przebaczenie i moje błogosławieństwo. 
60 O co prosisz Mnie dzisiaj, czego potrzebujesz, czego bym ci nie dał? Mówicie mi, abym wam 
przebaczył i zachęcał was do walki, a ponadto, że cierpicie i potrzebujecie pocieszenia. Nic nie 
pozostaje niezauważone przeze Mnie. Podążałem twoimi krokami i wszedłem do twego serca jak 
złodziej, aby poznać wszystko, co jest w tobie. Wszystko, o co Mnie poprosicie, będzie wam dane. 
61 Wy, którzy szukacie Mojej Obecności w duchu, nie potrzebujecie zewnętrznego kultu, ani 
uczestnictwa w obrzędach i ceremoniach. Przychodzicie do tych skromnych miejsc zgromadzeń, gdzie 
zgodnie z Moją Wolą macie się gromadzić, aby Moje Słowo było wam wysłuchane, i tu wznosicie się, 
aby Mnie znaleźć. 
62 Obecnie szukam dusz dobrej woli, które biorą sobie za wzór moich apostołów Drugiej Ery. Dziś nie 
przyszedłem stać się człowiekiem, a Moje objawienie jest subtelne. Dlatego powinniście się 
przygotować i oczyścić, żebyście mogli odbierać każdy znak lub palec wskazujący ode mnie. 
63 Weź Eliasza jako swój model, niestrudzonego pasterza, który walczy i przygotowuje dusze ludzi. 
Pomóż mu w jego trudnym zadaniu i ciesz się, gdy odkryjesz swoje dary. Otwórzcie oczy duszy i już na 
tym świecie zobaczcie doskonałość innych światów duchowych. 
64 Oddajcie mi daninę z waszego wypełniania rozkazów, jak to czynią wysokie istoty, sprawiedliwi. 
Nie studiujcie Mojego dzieła powierzchownie, bo wtedy go nie zrozumiecie, ani nie odkryjecie jego 
doskonałości. Przyjmijcie go jako Trzeci Testament, który pozostawię ludzkości i pamiętajcie, że w 
przeszłości mówiłem do was z tą samą miłością: Jehowa ze swoim głosem sprawiedliwości, gdy 
przemawiał do ludzi w Pierwszej Erze, potem Jezus ze swoim odkupieńczym słowem, a dziś Duch 
Pocieszyciel prowadzą duszę ludzką jedną drogą. Jest to jeden i ten sam Boski Duch, który świecił na 
was przez cały czas. 
65 Nie mówcie, że Mnie kochacie tylko wtedy, gdy otrzymacie ulgę w cierpieniu, a potem odejdźcie. 
Zobacz jak kwiaty zachowują swoje piękno i zapach nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. 
Tak więc i wy będziecie Mnie miłować ─ zarówno w dniach pokoju, jak i w dniach próby. 
Przypowieść 
66 Młody człowiek był w łodzi na niespokojnym morzu. Ale mimo gwałtowności fal łódź pozostała 
spokojna. 
Ów młodzieniec odkrył pośród tego morza dwunastu prostych ludzi, którzy wyglądali jak rozbitkowie. 
Wciągnął ich do swojej łodzi i rzekł do nich: "Zaprowadzę was do portu i dam wam to, czego wam 
brakuje". Ci ludzie uklękli przed swoim Zbawicielem i podziękowali mu. Ale w głębi duszy czuli się 
niegodni, aby być z nim. 



66 Gdy młodzieniec ujrzał ich w ten sposób, rzekł do nich: "Przyszedłem zbawić grzeszników, 
szukałem ubogich, aby ich ubogacić moją łaską. Szukam chorych, aby dać im zdrowie". Gdy ci 
rozbitkowie usłyszeli te słowa, rozpoznali, kim był ów młodzieniec, który uratował ich od zginięcia w 
wzburzonych falach morskich. Wtedy rzekli do Niego: "Panie, światło nowego dnia wzeszło dla nas i 
dla wszystkich potrzebujących". 
Ów młodzieniec powiedział do nich: "Ja wam teraz nakazuję przeprawić się przez to niespokojne 
morze". Wtedy tych dwunastu, którzy zostali uratowani, zdumiało się, gdy zobaczyli, że w trakcie 
płynięcia łodzi wzburzone fale stały się łagodne i potulne na głos ich wybawcy. 
Ci rozbitkowie, którzy nie posłuchali przykazania, prawa, i którzy stali się grzesznikami i 
potrzebującymi, poczuli wyrzuty sumienia i powiedzieli do Niego: "Panie, daj nam znowu swoje 
pouczenie". 
67 Wtedy Pan pokazał im otwartą księgę, w której była zapisana doskonała instrukcja, i rzekł do nich: 
"Teraz powierzam wam tę łódź, abyście mogli uratować rozbitków". Przyjęli to zlecenie z radością i 
ślubowali być posłusznymi, aby wypełnić tę misję. W trakcie tej łodzi ci, którzy tonęli w tym morzu, 
zostali uratowani, a ci ludzie byli zdumieni, przekonani o mocy, jaką dał im Pan. Koniec przypowieści 
Mistrz mówi wam zgodnie z prawdą: powołałem was w tej Trzeciej Erze, gdy świat zmierza do szczytu 
swojego zepsucia, żeby uratować was w tej łodzi poprzez Naukę, którą wam powierzyłem, żebyście 
mogli pokazać ją ludzkości. 
68 Po tym czasie nauki będziecie mogli wypełniać swoją misję w świecie. Towarzyszyć wam będą wasi 
aniołowie stróże, a wiara i sprawiedliwość będą waszą normą. Będziecie zwalczać ignorancję 
bezustannie, ale będziecie również korzystać z miłosierdzia i cierpliwości w waszym trudnym zadaniu 
pouczania i poprawiania. 
69 Rozumiem waszą modlitwę, słyszę wasze prośby, znam wasze pragnienia i nadzieje, i mówię wam: 
Nie bójcie się, nie braknie wam niczego. Będziecie mieli wszystkie niezbędne środki do wypełnienia 
waszej duchowej misji, a dla zachowania waszego ciała dam wam to, czego potrzebujecie. 
70 Błogosławię cię w ten poranek łaski. Niech wasza szczera modlitwa będzie jak płaszcz, który otuli 
narody, gdy będę im błogosławił teraz i na wieki. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 356  
 
1 Wy jesteście tymi, którzy uwierzyli w Moje przyjście. Są to już ostatnie lata Mojego objawienia, a 
wy wciąż przychodzicie z pośpiechem, aby Mnie słuchać, jakby to były te dni, w których zaczęliście 
być Moimi uczniami. 
2 Wielu zostało powołanych w tym czasie, ale niewielu poszło za mną. Ale na nich wszystkich zstąpiło 
światło Mojego Ducha. Jeśli w tamtej Drugiej Erze powiedziałem: "Błogosławieni ci, którzy uwierzyli 
bez oglądania", to teraz powtarzam wam: "Błogosławieni ci spośród was, którzy uwierzyli bez 
oglądania, którzy poszli za Mną i wytrwali! 
3 Chociaż muszę wam powiedzieć, że nikt nie powinien być zaskoczony Moim objawieniem się i Moją 
obecnością w tej formie, ponieważ zostało to już przepowiedziane i obiecane przeze Mnie w Drugiej 
Erze. Nie zaskoczyłem cię, nie było to moim zamiarem. Jeśli byliście zaskoczeni moim przyjściem i jeśli 
wielu było zaskoczonych, gdy dowiedzieli się o moim objawieniu się, to dlatego, że byliście duchowo 
pochłonięci głębokim snem. To dlatego, że nie byłeś przytomny. 
4 Po Moim odejściu w Drugiej Erze, z pokolenia na pokolenie oczekiwany był Mój powrót wśród tych, 
którzy zachowali we Mnie wiarę. Z rodziców na dzieci przekazywana była Boska obietnica, a Moje 
słowo podtrzymywało tęsknotę za Moim powrotem. Każde pokolenie uważało się za obdarowane, 
oczekując, że w nim wypełni się słowo ich Pana. 
5 Więc czas przeszły, i pokolenia także przeszły, a z serc obietnica moja coraz więcej była wypędzana, 
i zapomnieli czuwać i modlić się. 
6 Mijały wieki, a kiedy ludzkość nie spodziewała się już nawet, że mogę przyjść w najmniej 
oczekiwanym momencie, kiedy ludzie byli najbardziej oddaleni od prawdy, dałem odczuć moją 
duchową obecność w wypełnieniu mojego słowa. 
7 Forma, którą wybrałem, aby dać się poznać ludziom tego czasu, zaskoczyła wielu, a nawet zachęciła 
ich do potępienia jej bez uprzedniego zastanowienia się nad Moimi przeszłymi objawieniami 
8 Mówię wam, że jakakolwiek forma, którą bym wybrał, by się zamanifestować, wprowadziłaby w 
błąd wszystkich tych, którzy nie byliby gotowi na przyjęcie Mnie. Jednak dla tego, który był 
przebudzony i przygotowany, żadna forma, której użyłbym dla Mojego przejawienia się, nie byłaby 
dla niego zaskoczeniem, ponieważ czułby Mnie w każdej formie przejawienia się. 
9 Wszyscy, którzy Mi uwierzyli w tym czasie, wszyscy, którzy Mnie odczuli, i wszyscy, którzy poszli za 
Mną, zaprawdę, powiadam wam, oni oczekiwali Mnie duchowo. Nie zdając sobie z tego sprawy, 
szukali Mojego powrotu i oczekiwali Mojego słowa. 
10 Moja obietnica w tamtym czasie nie była dla pojedynczego ludu, ale dla całej ludzkości, dlatego 
mówię wam dzisiaj, że moje światło nie zstąpiło tylko do tych rzesz ludzi, którzy słyszą mnie przez 
organy umysłu nosicieli głosu, ale że objawiam się na tysiąc sposobów na drodze wszystkich ludzi, aby 
odczuwali nadejście nowego czasu. Muszę wam też powiedzieć, że byli tacy, którzy, choć oczekiwali 
Mnie z dnia na dzień i z życia na życie, nie mogli uwierzyć, gdy ujrzeli Mnie przychodzącego w takiej 
postaci, w jakiej Mnie macie, zaprzeczyli Mojej obecności i odeszli. Dlaczego? Ponieważ przez długi 
czas tworzyli w swojej wyobraźni formę manifestacji, która nie była dokładnie taka, jaką ja wybrałem. 
11 Zrozum, że moje decyzje i moje podpowiedzi są poza wszelkim ludzkim przypuszczeniem czy 
wyobraźnią. 
12 Dałem wam wiele dowodów na to, że moje dzieła są ponad to, co człowiek jest w stanie pojąć jako 
prawdę i jako doskonałość. 
13 Coś, co najbardziej zdezorientowało niektórych ludzi, to Moja nauka wyrażona przez ograniczone 
ludzkie organy rozumu. Gdyby jednak ci, którzy z tego powodu czują się rozdrażnieni, spróbowali 
wniknąć w Moje słowo ─ zaprawdę, powiadam wam, wkrótce odkryliby powody, dla których 
wybrałem właśnie osobę niewykształconą, a nawet nieczystą, aby przyniosła do ich uszu Moją naukę. 
Wówczas odkryją, że powodem, dla którego wybrałem ten środek, była Moja miłość, Moja 
sprawiedliwość i odwieczne prawo, na mocy którego dusza ludzka będzie mogła komunikować się 
bezpośrednio ze swoim Ojcem, w której to formie komunikacji będą uczestniczyć jednocześnie 
przymioty duszy i zdolności ciała. 



14 Jest rzeczą naturalną, że ten, kto wie, że jest grzesznikiem, uważa siebie za niegodnego posiadania 
takiej łaski. Ale dobrze jest, abyście wiedzieli, że widzę poza waszą obecnością i że jestem ponad 
waszymi niedoskonałościami. 
15 Zrozumcie, ponieważ jesteście częścią Mnie, że jedyne, co robię, to pomagam wam oczyścić się i 
udoskonalić, abyście mogli żyć we Mnie. 
16 Nie jest już czas dla innych, aby zarobić zasługę dla grzeszników. Tamte czasy już minęły, ale tamte 
zasługi są obecne jako przykłady. 
17 Dziś to sam grzesznik nabywa zasługi dla swego zbawienia. Chcę być jego przewodnikiem, 
nauczycielem, wybawcą. 
18 Kiedy rodzice na ziemi kochali tylko dobre dzieci, a złych nienawidzili? Jakże często widziałem ich 
najbardziej kochających i troskliwych wobec tych, którzy ich najbardziej ranią i sprawiają im najwięcej 
cierpienia! Jak to możliwe, że możesz dokonać większych dzieł miłości i przebaczenia niż moje? Czy 
kiedykolwiek widziano, że Mistrz musi uczyć się od uczniów? 
19 Wiedzcie więc, że nie uważam nikogo za niegodnego Mnie i że droga do zbawienia zaprasza was 
do kroczenia nią na wieki, tak jak bramy mojego królestwa, które są światłem, pokojem i dobrem, są 
otwarte na wieki, oczekując przyjścia tych, którzy oddalili się od prawa i od prawdy. 
20 Z powodu tego wszystkiego chciałem wybrać spośród mnóstwa grzesznych stworzeń tych, których 
użyję jako narzędzia, aby moje słowo było słyszalne; wybiorę tych, którzy będą narzędziami mojego 
słowa, tych, którzy będą narzędziami mojego słowa 
21 Jak wiele przypadków prawdziwej regeneracji było wśród tych, których wybrałem do tej służby! 
Jak wiele dowodów nawrócenia i pokuty! 
22 Zapowiedziałem, że Mój powrót będzie w duchu, i tak wypełniłem to w tym czasie. Dlaczego 
miałbym wybrać inny środek, inny niż człowiek, aby dać się poznać, skoro to ludzie, których 
szukałem? Wystarczyło, że te rzesze ludzi trochę się uduchowiły, a ich wrażliwość pozwoliła im 
dostrzec Moją Obecność i Moją Istotę, i uznać ten rodzaj manifestacji za prawidłowy i naturalny. 
23 Muszę wam powiedzieć, że nie wszyscy przyszli z wystarczającą wrażliwością, która pozwoliłaby im 
doświadczyć odczucia mojej Obecności od pierwszej chwili. Bo podczas gdy niektórzy przychodzili z 
czujnym spojrzeniem duchowym, aby zobaczyć to światło i uchwycić istotę mojego słowa, inni 
przychodzili z poszukującymi oczami fizycznymi, dlatego ich sądy, ich oceny i ich obserwacje były 
powierzchowne, zawsze dotyczyły tylko tego, co zewnętrzne. Zamiast bowiem szukać znaczenia lub 
istoty słowa, oni oceniali większą lub mniejszą poprawność mowy, a następnie pytali o życie nosicieli 
głosu, ich sposób życia, sposób mówienia, a nawet ubiór. 
24 Ci ostatni oczywiście musieli odkryć niedoskonałości u tych, którzy są dopiero początkujący w tym 
Dziele, a potem zaprzeczali całej prawdzie mojej Nauki, podczas gdy ci pierwsi nie dostrzegali wad, 
ograniczeń i bladości moich sług, uważając, że są oni tylko ludźmi i dlatego popełniają błędy, a 
chodziło im tylko o znaczenie, o istotę tego słowa, dlatego znaleźli w tym "bukiecie" obecność 
mojego Ducha. 
25 Kto nie zwraca należytej uwagi na moje słowo, ani nie zagłębia się w jego treść, nigdy nie będzie w 
stanie znaleźć jego prawdy, ani nie znajdzie wyjaśnienia lub rozwiązania wszystkich swoich 
wątpliwości. 
26 To ja wyjaśniam wszystkie rzeczy w samym moim słowie, tak że nie może być najmniejszy błąd lub 
wątpliwości wśród uczniów. 
27 Przypomnijcie sobie, ile razy mówiłem wam, żebyście nauczyli się szukać istoty tego słowa, 
znaczenia, które jest poza ludzką formą waszego języka. Pamiętaj, że powiedziałem ci, abyś nie 
obrażała się na ziemską formę słowa, bo wtedy nie znajdziesz jego znaczenia, i że musisz zawsze brać 
pod uwagę, że Ja dałem się poznać przez grzeszników, przez ludzi o niewyrobionych umysłach, bez 
wykształcenia i studiów, abyś nie przywiązywała zbytniej wagi do zewnętrznej formy słowa i nauczyła 
się przypisywać Mojemu przejawowi prawdę, którą posiada, jak również przypisywać tym ciałom to, 
co im się należy. 
28 Uznajcie, że nie wszyscy szukali Mojego światła, ani nie wszyscy byli uczniami, którzy starali się 
stać uczniami. Dowiedz się teraz, dlaczego wielu odwróciło się ode Mnie i nadal twierdzą, że doznali 
rozczarowań przez Moich pracowników! 



29 Są to spragnione serca, które były u źródła niewyczerpanej prawdy i nie mogły się schylić, aby pić 
do sytości. Mają w sobie bardzo wielką pustkę i nadal szukają i wołają, nie znajdując tego, czego 
potrzebuje ich dusza. Ale pewnego dnia znów podejdą do tej drogi, a wtedy ich bolesne 
doświadczenie powie im, by nie szukali mnie już w tym, co zewnętrzne, ale w tym, co głębsze. Kiedy 
powrócą, zobaczycie mądrość jaśniejącą u tych, którzy mnie gorliwie słuchali, u tych, którzy pozostali 
z Mistrzem i zostali nagrodzeni za swoją wiarę i uduchowienie światłem, które na nich spłynęło, 
objawiając im wielkie tajemnice i nauki. 
30 Poddałem was wszystkich próbie, zanim przyszliście być świadkami Mojego objawienia. Każdemu z 
Moich uczniów wysłałem mądre dowody, aby dały wam możliwość bycia świadkami Mojej obecności. 
Zaprawdę, powiadam wam! Podczas gdy jedni okazali się poddani, pokorni i posłuszni Mojemu 
wezwaniu, inni, choć również mnie słyszeli, pozostali bez wiary, bez woli, a często byli pełni pychy, 
niechęci, a nawet niechęci. Co może otrzymać dusza, gdy umysł jest zachmurzony, a serce zatrute? 
Człowiek o takiej naturze będzie widział tylko niedoskonałości. 
31 Testuję was wszystkich. Sprawdzam również tych, którzy idą za Mną nieustannie, z zamiarem, aby 
cała ich istota została wzmocniona, a jeśli Moje słowo nie będzie już słyszane w ten sposób, aby mogli 
posiąść mądrość zawartą w Moim słowie, a jednocześnie mieć wszelką siłę potrzebną do szerzenia tej 
nauki z prawdziwą czystością. 
32 Moi uczniowie muszą być przekonani, że kiedy nie będą mnie już słyszeć tak jak teraz, ich przykład 
będzie bardzo ważny. Wtedy bowiem uczniowie doskonałości będą nauczać innych przez swoje 
uczynki. Muszą wiedzieć, że świadectwu, jakie składają o Moim słowie, zawsze towarzyszyć będą 
czyny. 
33 Jeśli jutro, gdy nadejdzie czas świadectwa dla tego ludu, moje słowo nie będzie żyło, jeśli nie 
dostosują swoich uczynków do mojej prawdy, nie przyniesie im pożytku powtarzanie moich słów, 
choćby były najdoskonalsze. 
34 Kto ma pragnienie, aby moje słowa stały się odczuwalne w sercach, niech się przyoblecze w 
miłość, niech się przepoi miłosierdziem, niech nabierze zapasów pokory i cierpliwości, niech będzie 
gotów przebaczyć i z dobrej woli łagodzić cierpienia bliźnich. Wtedy doświadczy, jak najtwardsze i 
najbardziej oporne serce zostaje wstrząśnięte i poruszone przez moje słowo, które jest skuteczne w 
sercu moich uczniów. 
35 Ponieważ wiecie, że przyczyną, dla której wielu waszych bliźnich nie wytrwa w słuchaniu tego 
słowa, jest to, że odkryli wasze niedoskonałości, starajcie się, na ile możecie, odwieść się od łamania 
mojego prawa, wiedząc, że wasz przykład będzie miał na nich duży wpływ. 
36 Chcę, abyście czuli się zadowoleni z siebie, aby wasze sumienie nigdy nie wyrzucało wam, że 
któryś z waszych bliźnich zboczył z właściwej drogi, ponieważ nie wiedzieliście, jak pokazać mu 
czystość i prawdę mojego dzieła. 
37 Kiedy przemawiałem do tłumów ludzi w Drugiej Erze, Moje słowo ─ doskonałe w znaczeniu i 
formie ─ było słyszane przez wszystkich. Mój wzrok, wnikając w serca, odkrywał to wszystko, co każdy 
z nich miał w sobie. W jednych było zwątpienie, w innych wiara, w jeszcze innych mówił do mnie głos 
pełen lęku: to byli chorzy, których ból sprawiał, że liczyli na cud ode mnie. Byli tacy, którzy starali się 
ukryć swoje szyderstwo, gdy słyszeli, jak mówię, że przyszedłem od Ojca, aby przynieść ludziom 
Królestwo Niebieskie, były też serca, w których odkryłem nienawiść do Mnie i chęć uciszenia lub 
wyeliminowania Mnie. 
38 To aroganccy, faryzeusze, poczuli się uderzeni Moją prawdą. Bo chociaż Moje Słowo było tak 
jasne, tak pełne miłości i tak pocieszające, chociaż zawsze potwierdzały je potężne dzieła, to jednak 
wiele osób nadal chciało odkryć prawdę o Mojej Obecności, oceniając Mnie według człowieka Jezusa, 
badając Moje życie i zwracając uwagę na skromność Moich szat i absolutne ubóstwo dóbr 
materialnych. 
Ale nie zadowalając się potępieniem Mnie, potępiali także uczniów Moich, patrząc na nich uważnie, 
czy mówią, czy idą za Mną drogami, czy siedzą przy stole. Jak bardzo faryzeusze byli zdenerwowani, 
gdy przy pewnej okazji zobaczyli, że moi uczniowie nie umyli rąk, zanim usiedli do stołu! Biedne 
głowy, które pomyliły czystość ciała z czystością duszy! Oni nie byli świadomi, że kiedy dotknął 
świętego chleba w świątyni, ich ręce były czyste, ale ich serca były pełne zgnilizny. 



39 Jak długo głosiłem na świecie, nigdy nie powiedziałem, że moi uczniowie są już mistrzami, ani że 
należy ich słuchać. Byli to jeszcze uczniowie, którzy porwani światłem Mojego Słowa, chętnie szli za 
Mną, ale wciąż popełniali błędy, bo potrzeba było czasu, aby się zmienili, a potem mogli być 
przykładem dla ludzi. Były to skały, które wciąż jeszcze były wygładzane dłutem Boskiej miłości, aby 
później i one zamieniły kamienie w diamenty. 
40 Gdy mówię wam, że Moi uczniowie popełniali błędy, przypomnijcie sobie tę sytuację, kiedy 
przemawiałem do tłumu, a ponieważ było wśród nich kilka kobiet, które trzymały swoje małe dzieci 
za rękę lub na rękach, Moi uczniowie, myśląc, że te dzieci mogłyby Mnie molestować, popełnili błąd, 
mówiąc tym matkom, aby odeszły ze swoimi dziećmi, ponieważ uważali, że Moje słowo jest tylko dla 
dorosłych. Nie wiedzieli bowiem, że słowo moje jest przeznaczone dla ducha, czy to jest starzec, czy 
człowiek dojrzały, czy młodzieniec, czy dziecko, i że jest ono takie samo, czy jest to mężczyzna, czy 
kobieta, gdyż płeć nie ma nic wspólnego z duchem. 
41 Jaki ból przeżywały te matki, które zbliżyły się do Jezusa, aby pobłogosławił ich dzieci, i jakże 
zwątpiły w ten czyn uczniów Moich, w miłosierdzie i miłość, którą Ja emanuję w Moim słowie! 
Dlatego musiałem podnieść Mój głos, aby im powiedzieć: "Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie". 
42 Wykorzystałem te błędy do udzielenia lekcji Moim uczniom. Gdy zostałem aresztowany w 
Ogrodzie Oliwnym, jeden z uczniów Moich, Piotr, chcąc Mnie bronić, zadał cios mieczem słudze 
najwyższego kapłana. Wtedy powiedziałem: "Podnieś ponownie swój miecz. Bo wszyscy, którzy 
chwytają za miecz, od miecza zginą". 
43 Odszedłem od moich uczniów, a oni pozostali na moim miejscu, aby dawać świadectwo swoimi 
dziełami i słowami. Mój Duch zalewał ich światłem i inspirował do wykonywania wszystkich tych 
dzieł, które służyłyby rozprzestrzenianiu mojego nasienia po całym świecie i przetrwaniu jako 
przykład miłości, pokory i wyniesienia. Nie byli już wątłymi dziećmi i przekształcili się w ognistych 
uczniów, godnych przedstawicieli swego Mistrza na ziemi. Niezdecydowanie, wątpliwości i błędy 
ustąpiły miejsca prawdzie, którą wyznawali w każdym ze swoich dzieł. 
44 Umiłowany ludu, ty też w czasie Mojego objawienia się w tym czasie popełniłeś błędy, miałeś 
słabości, wpadłeś w pokusy i czasami zwątpiłeś. Przerwę jednak Moje głoszenie i dam wam czas, 
abyście się zastanowili, przygotowali i nabrali sił, bo wy także pozostaniecie na ziemi, aby dać 
świadectwo Mojemu słowu ─ świadectwo, które będzie poprzez wasze dzieła. 
45 Nie myślcie jednak, że wasza misja będzie ciężka i smutna. Zaprawdę powiadam wam, gdy 
osiągniecie duchowe wyposażenie, nic nie będzie wam się wydawało trudne ani ciężkie. 
46 Niepostrzeżenie zaczniecie prowadzić życie cnotliwe, a to będzie najwyraźniejszym świadectwem, 
jakie dacie swoim bliźnim o mojej prawdzie. 
47 Pamiętaj, że pomimo swoich niedoskonałości, wiele razy już dokonałeś cudów. Pamiętaj więc, że 
kiedy twoja duchowość w pełni rozkwitnie w tobie, twoje dzieła będą większe. 
48 Widzę, że jeszcze nie uważasz za tak ważne, co twój przykład ma dla innych. Nie chciałeś sobie 
sprawę z mocy, która leży w twoich słowach, jak również w swoich modlitwach i swoich pracach. 
49 Tylko Ja znam nasiona, które wasze czyny zasiewają w sercach i pozwalam, aby Moja rosa życia i 
miłości zstąpiła na wasze nasiona, aby nie zginęły. Ale trzeba, abyście uwierzyli w prawdziwość 
waszych dzieł, abyście ich nie porzucili, bo ledwie je rozpoczęliście. Bądź świadomy, że zawsze będą 
oczy obserwujące wszystko, co robisz, i dobrze będzie, jeśli te oczy zawsze odkryją przykład 
posłuszeństwa wobec moich nauk. 
50 Na waszej drodze odpadło wiele opasek ignorancji. Dzięki twemu słowu niektórzy z twych 
współtowarzyszy zeszli z drogi występku. Wasz przykład pokojowego nastawienia posłużył do 
przywrócenia harmonii w wielu domach, w których zapanowała niezgoda. Wielu chorych odczuło na 
swoich cierpieniach balsam, którym ich obsypałeś i w ten sposób uwolniłeś od ich utrapień, a także 
uczyniłeś wiele serc silnymi wobec prześladowań i niebezpieczeństw tego świata. 
51 dlaczego więc nie nadajesz swoim dziełom wartości, którą posiadają? Nie mówię wam, abyście się 
nimi chlubili, ani abyście je rozgłaszali; nie, chcę wam tylko powiedzieć, że w każdym z przypadków, w 
których wylewam Moje miłosierdzie, rozpoznajecie znaczenie, jakie to światło, które przez was 
przepływa, może mieć w życiu waszych bliźnich. Wtedy bowiem nie będziecie już mogli porzucić 
swoich nasion. 



52 Umiłowani siewcy! Nieś Mój pokój na cały świat, w nim jest Moja miłość, Moje miłosierdzie, Moja 
prawda i Mój balsam! Miejcie ten balsam w modlitwie, w myśli, w słowie, w spojrzeniu, w 
pieszczotach, w całej waszej istocie, a zaprawdę, powiadam wam, tylko wasze duchowe dni pracy na 
ziemi będą dla was bogate w zadowolenie, ale nigdy nie będą gorzkie. 
53 Wkrótce nie będę się już przejawiał w tej formie. Ale Ja pozostawię was pełnymi Mojej mocy i 
Mojego światła, dlatego nie będziecie się bać, że pozostawię was jak owce wśród wilków. 
54 Brak mojego słowa nie powinien być dla was powodem do oziębłości, ustanie tych przejawów nie 
powinno powodować, że oddalacie się od siebie ─ wręcz przeciwnie, właśnie wtedy powinniście się 
jeszcze bardziej zjednoczyć, abyście mogli stawić czoła walce i próbom. 
55 Czas jest jeszcze odległy, w którym zbliżycie się do siebie duchowo, tak długo jak fizycznie jesteście 
daleko od siebie. 
56 W tej chwili nadal musicie się widzieć i słyszeć ─ w tej chwili nadal musicie dawać sobie nawzajem 
ciepło, siłę, wiarę i odwagę. 
57 Wyraziłem wam Moją wolę, abyście jeszcze przez pewien czas po Moim odejściu gromadzili się, 
aby wasze przygotowanie uczyniło was godnymi świadkami Mojej duchowej obecności w łonie 
waszych zgromadzeń. Lecz gdy wasza wiara stanie się silna, wasze postanowienia dojrzeją i 
przyzwyczaicie się do szukania i przyjmowania mnie z ducha do ducha, wtedy będziecie w stanie 
rozproszyć się na różne sposoby jako siewcy tej nauki, która wyzwala i podnosi duszę. 
58 Zawsze będę się stawiał na waszych zebraniach, a w nich będę wylewał Moje natchnienia na 
wszystkie organy umysłu. Ale nawet teraz mówię wam: Błogosławione serca, które w owych dniach, 
gdy Moje słowo nie będzie już słyszane, będą nadal odczuwały w jego rozpowszechnianiu to samo 
wzruszenie, które ogarnia je teraz, gdy czekają na zstąpienie Mojego promienia. 
59 Chcę, aby wasze zgromadzenia były przeniknięte pokojem, aby wasza medytacja była głęboka i 
pozwalała wam odkryć istotę Mojego Słowa, ale aby przy tych okazjach nigdy nie powstawały spory 
ani namiętności. Bo wtedy będziesz zbierał tylko ciemność. 
60 Daję ci niewidzialny klucz, który zamknie drzwi każdej pokusie. Ale jednocześnie otworzę drzwi do 
inspiracji. Bowiem zawsze bądźcie świadomi, że właśnie wtedy objawienie Trzeciej Ery będzie wylane 
na was w obfitości, ponieważ to objawienie poprzez Moich głosicieli służyło jedynie przygotowaniu 
was. 
61 Uduchowienie, wewnętrzne zebranie i podniesienie waszego myślenia będzie kluczem, który 
otworzy drzwi do nowych objawień, w świetle których znajdziecie wyjaśnienie wszystkich tajemnic i 
wszystkiego, co nie jest wyjaśnione. 
62 Będziecie nadal starać się pozyskiwać nowych członków Kościoła, którzy będą nowymi uczniami, 
"ostatnimi", na których również wyleję Mojego Ducha. Wasze serce nie powinno zamykać się na ból 
innych ─ przeciwnie, wasze miłosierdzie powinno być największe wobec słabych i cierpiących, wobec 
tych, którzy są wyczerpani, głodni duchowo i spragnieni miłości. 
63 Macie dopilnować, aby wasze zgromadzenia miały duchową moc, która przyciąga waszych 
bliźnich, tak jak w obecnym czasie moje słowo przyciągnęło i zgromadziło wielkie rzesze. 
64 Twoja modlitwa uczyni cuda w tych zgromadzeniach, gdy tylko zjednoczysz swoje myśli i weźmiesz 
sprawy swoich bliźnich jak swoje własne. Wtedy poczujecie pocieszenie, zdrowie dla ich ciała lub 
duszy, spływające na nich ─ pokój dla ich serca, światło, które podnosi ich do prawdziwego życia. 
65 Wobec tych wszystkich dowodów mojej obecności, twoje serce nie będzie tęsknić za końcem 
obecnego okresu, ponieważ masz moje słowo na piśmie, aby je interpretować z największym 
przygotowaniem; wtedy odczujesz to głęboko. 
66 Pojawią się interpretatorzy moich nauk, jasnowidze z jasnym widzeniem i prawdziwym słowem. 
Będziesz używał bardziej duchowego sposobu do uzdrawiania chorych. Uzdrawiająca moc, którą w 
was umieściłem, dotrze najpierw do duszy chorego i natchnie ją, aby podniosła swoje leżące ciało i 
nauczy ją, jak pokonywać cierpienia i namiętności, aby odzyskać prawdziwą wolność duszy. 
67 Niech cała wasza praca będzie skromna i skryta, niech nikt nie pozwoli, aby w jego sercu 
kiełkowała zazdrość lub próżność. Bo jeśli tak by się stało, nie zobaczylibyście cudu dialogu ducha z 
duchem, który powinniście zacząć praktykować po zakończeniu obecnego etapu. 
68 Tak jak w ostatnich dniach Mojej manifestacji wynagrodziłem Moim słowem pełnym objawień, 
istoty i nauk przygotowanie, jakie mieliście, aby je usłyszeć, tak w dniach waszego dialogu z ducha na 



ducha będę wiedział, jak wynagrodzić wasze wzniesienie natchnieniami i proroctwami, które 
wstrząsną światem. 
69 Gorliwość, szacunek, posłuszeństwo moich uczniów będą nagrodzone duchowymi korzyściami. 
70 Przyjdzie ktoś z innych krain i zapyta cię, czego nauczałem i co ogłosiłem, a wtedy powtórzysz 
Moje słowa. Gdyby jednak niektóre lub wiele z Moich nauk miało zostać wymazanych z twojej 
pamięci, sięgniesz po książkę, którą Moje natchnienie dyktuje obecnie tym uczniom, którzy nazywani 
są "złotymi piórami". 
71 Ta książka będzie dla wszystkich bez wyjątku i bez przywileju, tak jak moje słowo było dla 
wszystkich. W ten sposób moja Nauka nie zostanie pogrzebana w sercach nielicznych i będzie dawać 
swoje światło na zawsze. 
72 Nawet teraz upominam ten lud, aby dbał o tę księgę, którą wkrótce posiądzie, aby nie pozwolił 
zapomnieć o jej nauce, aby jej stronice nie pozostały zamknięte. Pamiętajcie, że w dniach walki, które 
nadejdą, znajdziecie w tych lekcjach broń potrzebną do walki, właściwą odpowiedź na pytania, które 
ludzkość wam zadaje, oraz rozwiązanie waszych prób. 
73 Książka ta pomoże uczniowi o słabej pamięci, pomoże także temu, kto jest językowo nieporadny, a 
będzie ona potrzebna tylko dlatego, że jego intencja jest natchniona miłosierdziem i miłością do 
bliźnich, aby w chwilach, w których będzie powtarzał Moje słowa, czytając je, mógł sprawić, że Moja 
Obecność będzie odczuwana i radowana przez tych, którzy nigdy nie słyszeli Mnie przez głosiciela. 
Zaprawdę powiadam wam, gdy przygotujecie się do przyjęcia mnie w tej postaci, nawet wątpiący i 
zatwardziali zadrżą, ponieważ wasze świadectwo było czyste. 
74 Już teraz zostawiam wam te zalecenia, które mają wam służyć w waszych przygotowaniach. 
75 Pozostańcie zjednoczeni po moim odejściu, zgłębiajcie moją naukę i rozważajcie ją, a wtedy 
zobaczycie, że nadchodzi czas, kiedy wasz naród będzie wystarczająco silny, aby stanąć do walki. 
76 Nie będziecie musieli nikogo pytać o godzinę ani o dzień, kiedy wyruszyć, aby wypełnić misję, 
którą wam powierzam w tym czasie. Będziecie odczuwać w swoim sercu czas, który ustanowiłem, tak 
jak prorocy z minionych czasów, którzy wewnętrznie usłyszeli Boskie wezwanie i pełni wiary, 
posłuszni temu impulsowi, wyruszyli, aby wypełnić Moją Wolę. 
77 Zadanie jasnowidzów w tych dniach będzie bardzo trudne, a ich odpowiedzialność bardzo wielka, 
aby dać kierunek ludowi, obudzić go i zachęcić. Aby jasność mojego światła zawsze do nich docierała, 
będą musieli pozostać dobrze wyposażeni i nigdy nie pozwolić, by próżność ich zwodziła lub 
kłamstwa ich kusiły. 
78 Będą też wydarzenia na świecie, które będą jak znaki lub wskazówki, abyście mogli poznać godzinę 
waszego odejścia. 
79 Czego więc nie będziesz mógł wiedzieć? Jakie wątpliwości będą w waszych sercach? Jakie pytania 
zostaną ci zadane, na które nie będziesz wiedział jak odpowiedzieć? 
80 Ponieważ wyjaśniłem ci Moje Słowo i całe Moje Dzieło w sposób prosty, choć jest to najgłębsza 
rzecz w twoim życiu, powinieneś w tej samej prostocie wyjaśniać Moją Naukę swoim bliźnim. 
81 Wtedy będziecie ostoją dla słabych i dla tych, którzy pragną światła, którzy będą szukać waszej 
rady i prosić o modlitwę w chwilach próby. 
82 Nastąpią piękne czasy działalności dla tego ludu, jeśli będzie on umiał je docenić i wykorzystać, a 
także wypełnione światłem możliwości dla twojej duszy, która będzie w pełni korzystać ze wszystkich 
swoich darów. 
83 Jak wiele przypadków nawrócenia będziesz świadkiem! Ileż to cudownych uzdrowień chorych na 
ciele i duszy! Jakże będziecie się radować, gdy zobaczycie, że wasi bliźni, którzy do tej pory żyli jak 
pariasi, również przejawiają dary, które nauczyliście ich odkrywać w swoim jestestwie! Oni, którzy 
sądzili, że zostali wydziedziczeni, widząc wasze dary, stwierdzą, że wszyscy jesteście Moimi 
dziedzicami, a tego, co wam daję, nigdy wam nie odbieram, nawet jeśli czasem wam tego odmawiam 
ze względu na Moje doskonałe prawa miłości. 
84 Poznajcie, jak moje słowo przygotowuje was, abyście mocno weszli w czas działania, dając 
przykład duchowości i pokory. 
85 Teraz jest czas waszego przygotowania, ponieważ ludzkość jest już bliska przebudzenia. 
86 Zostawiam was przebudzonych i modlących się, bo będziecie świadkami wielkich wydarzeń, które 
wstrząsną wszystkimi narodami ziemi. Zobaczycie najstraszniejsze wojny, które miały miejsce w 



waszym świecie. Będziecie świadkami walki pomiędzy różnymi wspólnotami religijnymi i doktrynami, 
zobaczycie jak głód, zaraza i śmierć niszczą narody i miasta, a wszystko to będzie wskazywać na 
koniec pewnego okresu, wieku. Potem jednak zobaczycie zmartwychwstanie życia. 
Będziecie świadkami zjednoczenia narodów, które przez wieki żyły jako wrogowie. Będziecie 
świadkami pojednania ludów i ras, zobaczycie, że jest ono przypieczętowane miłością jednych do 
drugich. Zobaczycie, jak znika ziemska moc wielkich wspólnot religijnych i wszędzie pojawiają się 
owoce uduchowienia. Zobaczycie wielu ludzi znanych jako uczeni w zakłopotaniu i zobaczycie 
wielkich rzeczników zrozpaczonych, nie wiedzących, co powiedzieć, ponieważ światło prawdy będzie 
miało na nich wpływ. Z drugiej strony, ci, którzy zawsze byli prześladowani lub poniżani za swoje 
umiłowanie sprawiedliwości i prawdy, zobaczą słońce wolności i sprawiedliwości świecące na 
horyzoncie. 
87 Będzie to odpowiedni czas, aby duchowy postęp ludzi został w pełni zamanifestowany, a życie 
duchowe, które istnieje poza ludźmi, było przez nich prawdziwie odczuwane. 
88 Będzie to upadek materializmu, kiedy ludzie, którzy kochali tylko świat, spojrzą na prawdziwe 
życie okiem ducha, kiedy sprawcy wszelkiego zła, które dręczy ludzkość, wrzucą do ognia swoje 
książki, w których często zaprzeczali prawdzie. 
89 Ja, który nie mogę nikomu odmówić Mojego światła, dam je wszystkim i w ten sposób otworzę 
drzwi umysłu na natchnienie, jako zaproszenie do mądrości, do wieczności i do wzniesienia. 
90 Zgłębiajcie, o uczniowie, moją naukę i powiedzcie, czy którakolwiek z jej części oznacza zacofanie, 
regres, stagnację lub zamieszanie. 
91 Jeśli wasza wiara w moje słowo jest doskonała, noście ją niezniszczalnie odciśniętą w waszej 
duszy, aby duchowość wyrażała się w każdym waszym działaniu. 
92 Moje słowo obiecuje wam królestwo, które zgodnie z moją wolą będzie ustanowione w waszym 
sercu, aby rozjaśniało wasze życie, a jego światło było w domach, u rodziców, w małżeństwach, u 
dzieci i u bliźnich, aby władcy byli wielkoduszni, nauczyciele mądrzy, a sędziowie sprawiedliwi. 
93 To jest moja doktryna. Nie pozwólcie, aby mieszała się z tymi naukami, poprzez które ludzie 
szukają jedynie manifestacji i realizacji swoich dusz. 
94 Nazwałam moją naukę spirytualizmem, ponieważ uczy ona wznoszenia się duszy i objawia 
człowiekowi wszystkie dary, które posiada dla swej doskonałości. 
95 Jakże niewielu jest do tej pory tych, którzy znają prawdziwą istotę tej nauki! Jakże mało jest tych, 
którzy rozumieją Mnie stopniowo! Widzę, że większa część z was jest nadal zanurzona w tradycjach i 
zwyczajach, które nie przynoszą korzyści waszym duszom. 
96 Jak wielki strach widzę w wielu sercach, gdy chodzi o porzucenie tych przyzwyczajeń, tradycji i 
działań, które stworzyliście w Moim Dziele! I jak bardzo czujecie, że wasze serca są zranione, kiedy 
mówi się o tym do was, nie chcąc zrozumieć, że dla przestrzegania tych tradycji wyrzekacie się 
prawdziwego wypełniania Mojego Prawa. 
97 Uznaj, że uzewnętrzniony kult Boga przez ludzkość był zawsze przyczyną jej duchowej stagnacji. 
Lecz nie popadajcie więcej w ten błąd i zawsze bądźcie świadomi, że aby czynić postępy duchowe i 
osiągnąć doskonałość, konieczne jest, by cześć dla Mnie była wewnętrzna, czysta, głęboka, duchowa. 
98 Będę badał Mój lud mądrością i sprawiedliwością, aby uwolnić go od niewiedzy lub błędu. Będę 
ich chronił przed popadnięciem w fanatyzm i z tego powodu będę ich testował. 
99 Aby kochać bliźniego, szerzyć pokój, głosić Moje Słowo, okazywać miłosierdzie i modlić się o pokój 
dla ludzkości, co jest duchowym kultem, którego od was oczekuję, nie potrzebujecie zewnętrznych 
aktów kultu ani w salach zgromadzeń, gdzie się zbieracie, ani w waszych domach. 
100 Pamiętajcie: Jeśli nie zjednoczycie się w prawdziwym uduchowieniu, wasza modlitwa nie będzie 
miała niezbędnej mocy, by stać się odczuwalną dla waszych bliźnich. 
101 Z powodu tych słów niech nie powstają ci, którzy uważają się za wystarczająco czystych, by sądzić 
swoich bliźnich. Albowiem zaprawdę powiadam wam, że tylko ja sam mogę osądzić uczynki jednego i 
drugiego. 
102 Ani nie będziecie sądzić braci waszych, choćby przyszła godzina, że ujrzycie, jak mnie zdradzają. 
Pamiętacie bowiem, że powiedziałem wam, iż tylko ja mogę osądzić duchową czystość lub 
nieczystość. 



"Nie sądźcie", powiedziałem wam, ale dawajcie dobre rady, starajcie się unikać kuszenia waszych 
bliźnich. Jeśli jednak nie możesz tego zrobić, to staraj się pozostać w prawdzie. Wtedy nadejdzie 
dzień, kiedy ci, którzy zboczyli z drogi, powrócą na nią, przekonani o swoim błędzie, i dojdą do 
przekonania, że wytrwaliście w Moich przykazaniach. 
103 Czuwajcie i módlcie się, abyście byli zjednoczeni i w pokoju. Już teraz jesteście w ostatnich dniach 
Mojego Słowa i chcę, aby gdy nadejdzie dzień ostateczny, zastał was duchowo zjednoczonych. 
104 Udzieliłem wam wielu lekcji, abyście wiedzieli, jak nie dopuścić, aby któryś z waszych braci 
odłączył się od ludu. Zrozumcie, że ci, którzy słyszeli mnie bardzo słabo, mogą być słabi. Daj im siłę i 
wiarę. Nawet wśród tych, którzy często mnie słyszeli, mogą być serca pozbawione stanowczości, 
abyście dali im ciepło i zachętę na drodze życia. 
105 Gdy się zjednoczycie, o ludzie, zgromadzicie się na modlitwie o pokój na świecie, posyłając do 
narodów swoją duszę, przemienioną w gołębicę pokoju na skrzydłach myśli. 
106 Nigdy nie oczekuj, że rezultat twoich modlitw będzie natychmiastowy. Czasami będziecie musieli 
poczekać trochę, czasami będziecie musieli poczekać długo, a czasami nawet nie będziecie mogli 
doświadczyć realizacji tego, o co mnie prosiliście. Ale mimo to twoja misja została wypełniona. 
107 Będziecie siewcami pokoju, ale powtarzam wam, że nie powinniście spodziewać się żniwa przed 
czasem. Pozwolicie temu ziarnu wykiełkować, zakiełkować, urosnąć i wydać owoce, a dopiero potem 
zbierzecie plony i pozwolicie, by wasza dusza była wypełniona zadowoleniem. 
108 Uczniowie, dziwcie się, że uczycie się tego wszystkiego przez jednego z waszych braci i sióstr, 
którego przemieniłem w narzędzie Moje, abyście byli świadkami dzieł, jakich dokonuje Moja moc, 
przemieniając niezgrabne stworzenie w istotę duchowo użyteczną dla wszystkich, a grzesznika w 
istotę czystą sercem i umysłem, aby przekazywać Moje słowo. 
109 Powierzyłem wam także moich głosicieli, abyście ich prowadzili do postępu i doskonałości; a 
teraz, w ostatnich dniach moich ogłoszeń, wspólnoty, które potrafiły doprowadzić swoich głosicieli do 
wyniesienia, cieszą się duchowym "smakiem" dojrzałego owocu, pielęgnowanego wytrwale i z 
miłością. 
110 Nie wszyscy wiedzieli, jak to czynić, ponieważ wielu z nich zaniedbało nosicieli głosu, porzucając 
ich. Innych pozbawili krwi życiowej bez szacunku i miłosierdzia, a jeszcze innym obcięli zielone gałęzie 
z drzewa życia. Tu masz przyczynę tego gorzkiego smaku, który rzesze ludzi często otrzymywały 
zamiast słodyczy; i z tego powstało wiele błędów, takich jak ten, który uważa za doskonałe to, co było 
tylko niedoskonałością ze strony nosiciela głosu, lub ten, który przypisuje Mi nieczystości, 
materializacje lub niedoskonałości nosicieli głosu. Po Moim odejściu będziecie musieli oddzielić 
pszenicę od plew, to znaczy będziecie musieli usunąć wszystkie zanieczyszczenia, które powinny być 
dodane do Mojego słowa, abyście mogli nieść tę Naukę po całym świecie. 
111 Jeśli zapytają cię, dlaczego dałem się poznać przez tak wielu głosicieli, powiedz im, że gdybym 
przyszedł, aby wygłosić moje słowo, jak to uczyniłem w tym czasie w Jezusie, wystarczyłaby mi jedna 
osoba. Ponieważ jednak Moja manifestacja dokonała się przez prostych i niewykształconych ludzi, a 
jednocześnie Moje poselstwo było bardzo wielkie, jeden ludzki organ zrozumienia nie mógł 
wystarczyć, lecz musiało być ich tyle, ile byłoby konieczne. 
112 Od Roque Rojasa, prekursora Mojego objawienia, przez którego przemawiał Eliasz, i od Damiana 
Oviedo, przez którego dałem Moje pierwsze słowo w tym czasie, aż do ostatnich głosicieli, każdy z 
nich podał do wiadomości tylko część Mojego Dzieła, ale nie całe Moje przesłanie. 
113 Na przykład, powiedziałem wam przez Roque Rojasa, że nadchodzi Trzecia Era dla ludzkości. 
Ujawniłem wam otwarcie szóstej pieczęci, która zawiera jego mądrość, jego sąd, jego dary i 
wypełnienie wielu starożytnych proroctw, aby wylać swoje światło na każdego ducha i wszelkie ciało. 
114 Tajemnica "znamienia" lub "cechy" została wam przedstawiona przez tego człowieka i 
przypomniał on wam symboliczną liczbę wybranych Trzeciej Ery. 
115 Później, za pośrednictwem Damiany, został wam objawiony cel mojego przyjścia ─ dary, które 
każdy uczeń miał w sobie, a także data końca mojej manifestacji. Z tych ust wyszło słowo, które mój 
Duch przyniósł w tym czasie i wyraził poprzez proste nauki i małe przypowieści dla pierwszych 
uczniów. Ale to duchowe słowo przyszło od Maryi jako orędzie nieskończonej czułości i niewymownej 
pociechy dla każdego bolejącego serca. 



116 Z Roque i z Damianą wszystko było tylko początkiem, obietnicą. Ale w miarę upływu lat głosiciele, 
którzy po nich następowali, coraz bardziej wnikali w tajemnicę zadania głosiciela, umożliwiając, aby 
moje słowo stało się bardziej obszerne, aby moje Dzieło nabrało wyraźnego kształtu i aby tajemnice 
zostały rozwikłane. 
117 Ileż to serc zostało zachęconych i pocieszonych, gdy usłyszeliście Moje Słowo poprzez organy 
myślowe Moich wybranych! Jak wiele dusz zostało uratowanych z ciemności, ponieważ usłyszeli mnie 
przez pośrednictwo! 
118 Błogosławię moich głosicieli, którzy wiedzieli, jak się przygotować i poświęcili się mojej służbie. 
119 Lecz mówię wam również, że wiele Moich dzieci odwróciło się ode Mnie i zaparło się Mnie z 
powodu braku uduchowienia nosicieli głosu. Tym przebaczam i daję możliwość, aby sami uprzątnęli 
swoje plamy. 
120 Umiłowany lud: Czuwajcie i módlcie się do ostatnich chwil mojego objawienia się, abyście mogli 
rozpocząć nowy etap mojego objawienia się zdecydowanym krokiem z ducha do ducha. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 357  
 
1 W tym dniu młodzieniec i dziewica stają przede Mną, aby prosić Mnie, by ich związek został 
pobłogosławiony i potwierdzony przez Moją Miłość. 
2 A Ja was, dzieci moje, przyjmuję nie tylko w tej godzinie, bo wy zawsze byliście ze Mną, a Ja z wami. 
3 Przychodzicie, aby uczcić wasz związek, ale ja wam mówię: Od dawna łączyło was przeznaczenie. 
Ale nadal konieczne jest, aby mężczyźni celebrowali akt, który świadczy o komunii, o małżeństwie 
dwojga ludzi, aby było ono uznawane i szanowane duchowo i ludzko. 
4 Nie uczestniczysz w ceremonii, przychodzisz, aby otrzymać pieszczotę, radę od Ojca i instrukcje od 
Mistrza. 
5 Jesteście dwiema duszami, dwoma sercami połączonymi w jedną istotę i jedną wolę. Byliście daleko 
od siebie w różnych światach i przyszliście na ziemię ─ najpierw jeden, a potem drugi, i podczas tego 
przejścia zostaliście wypróbowani w swojej miłości, w swojej cierpliwości i pozostaliście mi wierni. 
Dotrzymałeś swoich obietnic, pokonując wszystkie przeszkody z miłością i wiarą. 
6 jesteś w obecności twego Pana, który ozdabia twoją duszę i zachęca ją, abyś w tym trudnym 
zadaniu, które ci wskazuję, mógł wypełnić najwznioślejszą rzecz, jaką dałem ludziom w sferze ludzkiej 
7 Wchodzicie teraz, spełniając ideał, do tej instytucji miłości, poświęcenia i życia, wyrzeczenia i 
posłuszeństwa przeznaczeniu. A żeby wasz krok na nowej drodze był pewny, przychodzicie pragnąc 
światła, a ja obficie wam je wylewam. 
8 Ty człowieku: zdolności, które dałem pierwszemu człowiekowi na ziemi, dałem również tobie: 
Talent, Wola i Energia ─ także Siła, Życie i Nasienie. W prawej ręce trzymasz symbolicznie miecz, a w 
lewej tarczę. Życie ziemskie bowiem wyzywa was do walki, w której wy, mężowie, jesteście 
żołnierzami, stróżami pokoju, sprawiedliwości i cnoty, obrońcami ludzkości. Czynię was żołnierzami w 
tej walce i kładę na waszym lewym boku, w pobliżu serca, dziewicę. Jest Ona, duchowo, moralnie i 
fizycznie, kwiatem pielęgnowanym przeze Mnie w pięknym ogrodzie, ogrodzie rozkoszy pożądanym 
przez ludzkie namiętności, którego Maryja, Boska Matka, zawsze strzeże i chroni, podlewając go 
krystalicznie czystą wodą swego dziewictwa i czystości. 
9 Pokornie prosiłaś mnie o ten kwiat, a ja z miłością dałem ci go. Jest to największa rzecz, jaką 
człowiek może posiąść w tym życiu. 
Nie jesteście związani z waszymi rodzicami. Aby bowiem wypełnić to przeznaczenie, odsuwasz się od 
nich i pozostajesz na drodze życiowych zmagań. Wasze dzieci również, gdy nadejdzie czas, aby 
wyruszyć na drogę swojego przeznaczenia, opuszczą dom rodzicielski, a wtedy tylko jego towarzyszka 
pozostanie bliska sercu mężczyzny ─ kobieta, którą wybrał, która dzieliła jego radości i smutki, i której 
związek z nim może przerwać tylko śmierć. 
10 To jest moje słowo miłości, które wiąże was razem i daje siłę do waszego celu. 
11 Podnieś twarz, chodzić z mocnym krokiem, być dla siebie nawzajem jak laska! Bądźcie miłującym 
płaszczem, który osusza łzy, mówię do was obojga. Bo duchowo oboje jesteście tacy sami, w duchu 
nie ma płci ani różnicy. Żaden z was nie jest ponad drugim. Ale kiedy już się wcieliłem, postawiłem 
mężczyznę przed kobietą. 
12 Bycie człowiekiem jest dla duszy próbą, której ją poddaję. Bycie kobietą jest również 
zadośćuczynieniem dla duszy. 
13 W człowieku jest siła, a on powinien zawsze używać jej ze zrozumieniem. W kobiecie, stworzonej z 
czułością i delikatnością, mieszka miłość i poświęcenie, a obie te cechy wzajemnie się uzupełniają. Z 
tego zjednoczenia, z tej komunii dusz i ciał, życie wypływa jako niewyczerpany strumień. Z tego 
nasienia i tej żyznej gleby kiełkuje ziarno, które nie ma końca. 
14 Błogosławię cię i jednoczę cię z moim ramieniem Mistrza, z moim boskim pocałunkiem. 
Zostawiam was jako przykład wśród tego ludu, ponieważ przybyliście tu z duchowym 
przygotowaniem i z szacunkiem. 
15 Lud będzie ci służył jako świadek, a ja czynię go odpowiedzialnym za ciebie. Chcę, aby oni, ze 
swoim wyniesieniem w tej chwili, obsypywali waszą drogę szczęściem, aby zawsze cieszyli się widząc 
wasze uśmiechy i wasz pokój, i aby błogosławili was w waszym pomnażaniu, tak jak Ja was 
błogosławię. To jest Moja wola. 



16 To nie była ręka ministra, który potwierdził swoje przymierze, ale moje prawo wieczne, moja 
miłość. Prowadzę was na drogę spełnienia, a kiedy zakończy się wasza życiowa wędrówka, zdacie 
rachunek przed swoim Panem. I w tym momencie usłyszycie ponownie dźwięk tego słowa ─ już nie 
głos ludzki, ale ten, który słyszycie w głębi waszego sumienia i powiecie: "Ojciec, który wytyczył drogę 
dla naszej duszy, mówi nam dzisiaj, że osiągnęliśmy cel i przedstawimy nasze dzieło". 
Tam czekam na was w Moim mieszkaniu, na szczycie góry, abyście mogli zobaczyć waszego Pana. 
Chcę was przyjąć w tym momencie, obdarzyć Moimi dobrodziejstwami i pobłogosławić was. 
17 Dziś daję ci ziarno, tylko jedno, ale jutro oddasz Mi je pomnożone. Ale jeśli chcecie wiedzieć, czy 
wasza praca jest miła, będziecie mogli powiedzieć, kiedy wasze serce się wam podoba i daje wam 
satysfakcję. 
Maryja także wam błogosławi, daje wam ciepło i radość, i zaprasza was, abyście szli krok po kroku 
drogą cnoty, zawsze z tą cnotą i cierpliwością, której dała wam przykład. 
18 Błogosławię was i jednoczę was. 
19 Ludzie, to są Moje ostatnie ogłoszenia przez ludzkie pośrednictwo. "Jak w przyszłości będziemy 
celebrować ten akt małżeństwa?" pytacie Mnie, umiłowani uczniowie, a Ja wam odpowiadam: 
czyńcie to w łonie waszej wspólnoty. Zjednoczcie się przed tymi, którzy przygotowali się jako 
apostołowie tej nauki. Ale to nie oni was zjednoczą, bo nie powierzyłem tego zadania żadnemu 
człowiekowi. Ja jestem Panem waszego losu. Przygotujcie się fizycznie i duchowo na komunię ze 
Mną, a wtedy wasze przymierze życia pozostanie niezatarte w wiecznej księdze. 
20 Jeśli w tej uroczystej chwili, gdy dwie istoty jednoczą się, aby stanowić jedno i kroczyć drogą 
miłości, samozaparcia i poświęcenia, chcecie przeczytać moje nauki, które o tym mówią, możecie to 
zrobić. Wtedy, na moje słowo, wasze serca będą zachęcone w swoich postanowieniach, a wasze kroki 
staną się pewne. 
21 Chcę, abyście żyli z tą prostotą i nazywajcie szczęśliwymi tych, którzy świętują swoje małżeństwo z 
zadowoleniem i radością. Otrzymają oni bowiem łaskę i błogosławieństwo na swojej drodze życia. 
22 Przyjdą twoi współbracia z różnych wspólnot religijnych i podczas gdy jedni zrozumieją 
prawdziwość tego duchowego aktu, inni będą oburzeni. Ale wy udowodnicie swoimi cnotliwymi 
uczynkami, że zostaliście pobłogosławieni przeze mnie, a wasze zjednoczenie jest nierozerwalne. 
23 Powiedziałem wam w tym dniu, że chwila, w której ten akt jest celebrowany, jest tylko 
potwierdzeniem waszego przymierza. Bo już wcześniej byliście sobie przeznaczeni do spotkania, a 
przyciąganie i miłość istniały między wami. Zezwalam i zobowiązuję was do dokonania tego aktu w 
obecności waszych krewnych, przyjaciół i rodziców, aby wasze małżeństwo zostało uznane i 
uszanowane. 
24 Jak dotąd wzniesienie i intuicja człowieka nie są wystarczająco wielkie, aby rozpoznać, że dwoje 
ludzi zostanie połączonych świętym przymierzem w moim imieniu, nawet bez połączenia przez 
urzędnika stanu cywilnego lub duchownego. Ale ten czas nadejdzie i wtedy nie będzie wątpliwości 
ani u mężczyzny, ani u kobiety, kiedy się spotkają. Rozpoznają wyznaczoną przeze Mnie godzinę i 
będą wiedzieli, jak się przygotować, by z ufnością i bezpieczeństwem celebrować swoje małżeńskie 
zjednoczenie, a społeczeństwo nie potępi ich za to, że nie zostali potwierdzeni przez duchownego 
przed ołtarzem. Ten czas nadejdzie, ale najpierw, gdy świat wznosi się w górę w duszy, postępujcie 
tak, jak wam dziś poleciłem. 
25 W Drugiej Erze wszedłem do domów wielu par, które zawarły małżeństwo zgodnie z Prawem 
Mojżesza, i czy wiesz, jak znalazłem wielu z nich? Kłótnie, niszczące nasiona pokoju, miłości i zaufania. 
Widziałem nieprzyjaźń i niezgodę w ich sercach, przy ich stole i w ich obozie. Wszedłem też do domu 
wielu, którzy, nie mając potwierdzonego przez Prawo życia małżeńskiego, kochali i żyli jak skowronki 
w swoim gnieździe, pieszcząc i chroniąc swoje małe kochanie. 
26 Jak wielu jest tych, którzy mieszkają pod jednym dachem, a jednak nie kochają się nawzajem, a 
ponieważ nie kochają się nawzajem, nie są zjednoczeni, ale duchowo oddzielone! Jednak nie dają 
znać o swojej podzielności, z obawy przed karą boską, prawami ludzkimi lub wyrokiem 
społeczeństwa, ale to nie jest małżeństwo; z tymi ludźmi nie ma ani komunii, ani prawdziwości. 
A jednak paradują ze swoją fałszywą wspólnością, odwiedzają rodziny, kościoły, chodzą na spacery, a 
świat ich nie potępia, bo wiedzą, jak ukryć swój brak miłości. Z drugiej strony, jak wielu kochających 



się ludzi musi się ukrywać, ukrywać swoją prawdziwą jedność i znosić brak zrozumienia i 
niesprawiedliwość. 
27 Człowiek nie ewoluował wystarczająco wysoko, aby zobaczyć przez i ocenić prawidłowo życie 
swojego bliźniego. Ci ludzie, którzy dzierżą w swych rękach duchowe i doczesne prawa, nie stosują 
prawdziwej sprawiedliwości do karania takich przypadków. Ale te czasy zrozumienia i rozeznania, 
które wam zapowiadam, w których ludzkość będzie udoskonalona, nadejdą i wtedy zobaczycie, jak w 
czasach patriarchów przed Mojżeszem, że związek kochanków dokonuje się tak, jak Ja to uczyniłem w 
dzisiejszych czasach z Moimi dziećmi: w sposób duchowy. Tak też będziecie czynić w tych czasach, 
które nadejdą: w obecności rodziców tych, którzy się zjednoczą, przyjaciół i krewnych, w największej 
duchowości, braterstwie i radości. 
28 Gdy ludzie pokoju i dobra będą obfitować na ziemi, zobaczycie, jak rozkwitają moje boskie 
instytucje, a moje prawa uczynią wasze życie piękniejszym. Czasy pokoju, zgody i dobrobytu powrócą, 
bez uszczerbku dla waszej cywilizacji i nauki. Mówię wam raczej, że jeśli człowiek, pomimo braku 
pracy nad sobą, odkrył wiele rzeczy z braku wzniesienia, miłości i miłosierdzia, i wyrwał z natury wiele 
jej tajemnic, to o ileż więcej dokona, jeśli wzniesie się do Mnie, aby prosić, bym mu wyjawił tajemnice 
i oświecił jego istotę, by dokonywał wielkich, dobroczynnych dzieł! Udzielę ludziom pomocy, aby z 
tego świata uczynili królestwo światła, zbawienia i dobrobytu dla wszystkich Moich dzieci, ponieważ 
chcę, abyście posiedli Moją mądrość i Mój pokój. 
29 Otaczam cię światłem Mojego Uniwersalnego Promienia, który zstępuje i przenika twoje serce, 
ustanawiając tam swój dom, swoją świątynię. W nim przyjmuję waszą ofiarę, hołd was, którzy Mnie 
kochacie, i słyszę wasz głos, który jest jednocześnie prośbą i posłuszeństwem Mojej Woli. 
Pomimo nieszczęść, przez które przechodzicie, dzięki waszemu wyniesieniu okazujecie się silni i 
czujecie się szczęśliwi, że jesteście Moimi uczniami. Jesteście zaangażowani w wielką duchową i 
ziemską walkę, wykorzystajcie czas, który wam dałem, a w tej walce oczekujcie, że w odpowiednim 
czasie zbierzecie owoce. 
30 Wasza praca na ziemi będzie wydawała swój plon dzień po dniu, gdy udacie się na odpoczynek, a 
wasze prace duchowe rozkwitną w pełni, gdy osiągniecie kres waszej misji wypełniania moich praw. 
31 Twoja dusza jest wypełniona nieustanną modlitwą o pokój i ulgę dla innych narodów, które cierpią 
nieskończenie bardziej niż ty. Doniesienia o zniszczeniu, rozpaczy i śmierci docierają do waszego 
narodu, napełniając was bólem i strachem, nie o swoje życie lub życie waszej rodziny, ale o życie 
innych, daleko od was, którzy cierpią i są waszymi sąsiadami. Odczuwam współczucie, gdy słyszę 
wasze błagania i gdy niosę tym narodom wasze orędzia pokoju i miłosierdzia. 
32 Umiłowani uczniowie, żyjecie w sercu tego kontynentu. Spodobało mi się posłać wasze izraelskie 
dusze do tej bogatej i żyznej ziemi, gdzie świeci słońce, gdzie niebo jest świetliste, gdzie doliny i góry 
są pokryte zielenią, gdzie rzeki są piękne i pełne wody, a kwiaty cudowne, wszystko to może 
odświeżyć i upiększyć wasze ziemskie życie. Ale pośród tego splendoru i łaski, bezlitosna wojna 
zagraża środowisku. Krzyki bólu, lamenty, bluźnierstwa i obelgi docierają do Ciebie. Ale nie widzę w 
was nastroju wojennego, nie chwyciliście za broń, aby się bronić lub atakować. Widzę w tym narodzie 
jedynie uległość wobec sprawiedliwości i niechęć do ludzkiej niegodziwości. Ale proszę was o coś 
więcej niż to. Chcę widzieć wasze zaufanie do mnie, wasze duchowe przygotowanie do pomocy 
waszym sąsiadom w ich męce. 
33 Dziś, podobnie jak w czasach minionych, ludzkość żyje uwikłana w wojny. Nie chciał uprawiać 
nasion pokoju, ale te nasiona zawsze będą padać, jak manna na pustyni, do serca każdego człowieka 
spragnionego pokoju. 
34 Wysłałem na łono rodzin istoty o wielkiej wysokości, aby wcieliły się w aniołów, którzy od 
najmłodszych lat mają za zadanie zginać i czynić miłosiernymi serca ludzi różnych ras i wyznań. Ale co 
ludzkość uczyniła z tymi wysłannikami: zwątpiła w ich przesłanie, prześladowała ich i zabijała. 
35 Widziałem, jak ludzie prowadzili mordercze wojny w najdawniejszych czasach: W starożytnej 
Fenicji i Syrii, a także wśród Rzymian i Greków. Nie było szacunku, miłości i sprawiedliwości ─ ani 
między sobą, ani między jednym ludem a drugim. Nigdy silny nie wyprostował słabego, ani potężny 
nie wyciągnął ręki do potrzebującego. Ten, który ukazał światło cywilizacji, nie przyniósł go z miłością, 
z prawdziwym idealizmem, ludom pogrążonym w ciemności. Jego podboje były zawsze dokonywane 
siłą, wrogością, żądzą władzy lub niesprawiedliwością. 



Gdy Ja, Ojciec, zobaczyłem, że niewiedza panuje tak u jednych, jak u drugich, posłałem na łono ludów 
różniących się światopoglądem i obyczajami moich proroków i pionierów, aby mówili o jedynej 
prawdzie i prowadzili je do jednego i tego samego celu. Oni mówili i przygotowywali umysły ludzi na 
moje przyjście w tej Erze, którą teraz nazywacie Drugą Erą. A gdy nadszedł czas mego przyjścia, 
potwierdziłem słowa tych wiernych proroków i wszystko stało się tak, jak oni powiedzieli. 
36 Moja nauka nie była przeznaczona tylko dla narodu żydowskiego, nawet jeśli był on duchowo 
przygotowany, oczyszczony już w najdawniejszych czasach przez wielkie próby, do przyjęcia w swoim 
łonie Mesjasza. Ale Testament, który mu powierzyłem, był przeznaczony dla wszystkich ludzi 
wszystkich ras. Wśród tego ludu pojawili się apostołowie, męczennicy i wielka liczba mężczyzn i 
kobiet, którzy prowadzili przykładne życie, którzy wiedzieli, jak siać ziarno miłości. Ale także w innych 
ojczyznach i na ziemiach dalekich od Judei zaczęło rozkwitać moje słowo, przyniesione przez moich 
pierwszych uczniów. 
37 Lecz było konieczne, aby w tym "Nowym Świecie" zamieszkałym przez ludzi, którzy Mnie gorąco 
kochali i szukali Mnie, aby złożyć Mi swój dar i swoją ofiarę, zaświeciło światło, dotarło Moje Orędzie 
Miłości, Moja Nauka, która wymaga jedynie, abyście się we Mnie wzajemnie miłowali... 
38 Przyjąłem niedoskonałą cześć tych stworzeń, które mnie kochały, ponieważ była ona ofiarowana 
nieświadomie. Później, kiedy pokonano odległość między dwoma kontynentami i przyniesiono ziarno, 
aby je rozrzucić w tym Nowym Świecie i umieścić w kochającym sercu jego mieszkańców, ileż 
niesprawiedliwości i przemocy ci, którzy nazywali siebie uczniami Moimi, wyrządzili tym ludziom o 
prostych sercach i wzniosłych duszach! 
39 Ich czyste i szczere rytuały i zwyczaje spotkały się jedynie z cenzurą i surowością tych, którzy 
uważali się za lepszych, a mimo to wykazywali oznaki największego opóźnienia. Dopiero powoli ten 
lud otrzymał moje dziedzictwo poprzez wiernych uczniów i zrozumiał ich boską czystość i 
pochodzenie. 
40 Dziś widzę cię na nowo zagrożonego, otoczonego przez potężne narody, które pożądają twego 
dziedzictwa i niepokoją twoją duszę. Nie osiągnęliście jeszcze szczytu swojej świetności, ale nadal 
będziecie błyszczeć duchowo i ziemsko. Ostrzegam was, abyście nie popadli w letarg, abyście się 
modlili i strzegli swego dziedzictwa. 
41 Przyszedłem do was w tym czasie i daję wam jeszcze raz moje dziedzictwo miłości. Moje nasienie 
nie zanika. Mogą nim targać silne burze. Ale kiedy jego kłosy są wyrwane przez żywioły, ziarna 
wpadają do gleby i kiełkują ponownie, aby mnożyć się bez przerwy. 
42 Będziecie światłem na tym świecie, wasz naród pochodnią przed innymi narodami, dopóki 
będziecie miłować pokój i dobro we wszystkich jego formach. Już teraz są wśród was tacy, którzy 
będą apostołami pokoju. Przygotowałem ich dusze, aby to światło mogło zakwitnąć w ich słowach i w 
ich dyrektywach. Wtedy wy, którzy pracujecie duchowo, wraz z waszymi władcami, którzy troszczą 
się o dobro tego ludu, osiągniecie rozszerzenie waszych korzyści dla tych, którzy pragną pokoju, 
prawdy i sprawiedliwości. 
43 Światło przyszło symbolicznie ze Wschodu na Zachód, lecz teraz to przesłanie, które wam 
przyniosłem, przejdzie z Zachodu na Wschód i oba połączą się w jedno, tak jak wiedza o prawdzie, 
cywilizacjach i rasach. Wtedy, gdy się zjednoczycie, zrozumiecie, że światło nie przyszło od ludzi do 
ludzi, lecz od Boskiego Ducha do Jego dzieci. 
44 Dziś wielu mnie odrzuca, wypiera się mnie i próbuje tworzyć nowe drogi. Ale prosta i wąska droga 
Prawa jest wszędzie tam, gdzie są ludzie. To Prawo jest bowiem w sercu, w talentach, w duchu 
każdego człowieka ─ jedną drogą, którą dojdziecie do Mnie, która zawsze wzywa do dobroci, do 
miłosierdzia i do roztropności. Będziecie mogli być przygnębieni przez wielkie próby i załamać się pod 
ich ciężarem. Ale jeśli kochasz sprawiedliwość, powstaniesz ponownie silniejszy niż wcześniej i 
zatriumfujesz, bo tylko dobroć trwa przez wieki. 
45 Jeśli pragniesz pokoju dla ludu, to nie jest konieczne, abyś poszedł do nich. Uczyń pokój w swoim 
sercu lub w swoim domu. To wystarczy, aby przekazać harmonię i jedność duchowi tego ludu. 
46 Zarówno dobro jak i zło mogą być przekazywane na odległość. Dlatego nauczyłem was przychodzić 
z pomocą tym, którzy potrzebują waszej pomocy, czy są blisko czy daleko, z przygotowaną duszą. 
Strzeżcie się jednak wysyłania myśli, które podsycają wojnę. Nie życzcie sobie klęski jednego narodu i 



zwycięstwa drugiego, bo taki wpływ nadejdzie i spowoduje przewroty. Kochajcie ponad wszystko i 
bądźcie wyrozumiali dla wszystkich waszych bliźnich. 
47 Jeśli ból rannych, którzy doznali bezlitosności wojny, wstrząsa tobą i chcesz im zesłać trochę 
pokoju i pociechy, poszukaj najbliższego chorego, weź go za pełnomocnika nieobecnych i wlej w 
niego swoje miłosierdzie w Moje imię, a Ja będę pieścił i uzdrawiał rzesze chorych w tych dotkniętych 
bólem narodach. 
48 Zadbaj o to, by twój dom był świątynią, z której promieniuje światło, by ogarnąć tych, którzy cię 
otaczają, a poza tymi granicami inni czują się dobrze i uczestniczą w twoim przygotowaniu. 
49 Wkrótce będziecie obchodzić pamiątkę narodzin Mesjasza. Zbliżają się dni, kiedy ludzkość będzie 
wspominać to wydarzenie. Ludy, które żyją jeszcze w pokoju, będą świętować to z radością. Ale jest 
wielu ludzi w odległych narodach, dla których nadszedł czas ucisku i którzy będą starali się zapomnieć 
na chwilę o niepokoju, o strachu, aby przywołać mojego Ducha i przywołać pamięć o tym wydarzeniu. 
Inni już ponoszą konsekwencje wojny, która pogrążyła ich w sieroctwie, w nędzy, zmusiła do 
poznania bólu we wszystkich jego formach. 
50 Otoczę wszystkich moją miłością, wysłucham ich modlitwy, a strumień światła spłynie na tę 
ludzkość. 
51 Trzeba, abyście się przygotowali, abyście zachowali w waszych sercach całą miłość, którą wam 
objawiłem w czasie moich dwóch przyjść, abyście się wzajemnie miłowali miłością doskonałą i byli 
zawsze orędownikami i pośrednikami prawdziwej sprawiedliwości. Wybrałem cię bowiem, abyś przez 
twoje pośrednictwo zawarł przymierze ze wszystkimi ludźmi. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 358   
 
1 Błogosławieni jesteście wy wszyscy ─ nie tylko w tym miejscu, lecz wszędzie tam, gdzie się 
zgromadzicie, aby być z Ojcem waszym ─ którzy słuchacie Jego słowa jako jedna dusza. 
2 Bardzo krótki jest czas, który pozostał wam na przyjęcie Moich nauk przez usta Moich głosicieli, 
abyście nauczyli się, jak przygotować się do słuchania Mnie potem w duchowej ciszy. Ale zaprawdę, 
powiadam wam, nigdy was nie opuszczę, zawsze będę tak blisko was, jak w tych chwilach. 
3 Jestem wszechobecny, jestem w całym wszechświecie i w każdym z moich dzieci. Ale nie wszyscy z 
was odczuwają bliskość waszego Ojca, obecność waszego Boga. 
4 Ja mam swoje sanktuarium w twoim sercu, dałem ci klucz, abyś mógł go otworzyć. Ale to musi być 
zrodzone z waszej własnej woli, to jest obowiązek, który na was spada. 
5 Dałem wam ducha, który jest częścią Mnie samego, i materialną powłokę, abyście żyli na ziemi. Ale 
zaprawdę, powiadam wam, jeśli wiecie, jak pokonać próby, przez które musicie przejść w tym życiu, 
osiągniecie duchowe wyzwolenie.  
6 W Pierwszej Erze dałem oświeconym istotom duchowym misję wcielenia się na tej planecie i 
przemawiania do ludzkości jako prorocy. W Drugiej Erze, z mojego wielkiego miłosierdzia, moje 
Boskie Słowo stało się człowiekiem, żebyście lepiej zrozumieli waszego Boga. Przyszedłem w Jezusie, 
aby mówić do was o miłości. A teraz, w Trzeciej Erze, przybyłem po raz kolejny w duchu, by udzielić 
wam moich nauk. 
7 Musiało upłynąć wiele czasu, aby ludzkość osiągnęła duchową dojrzałość. Zawsze ulegaliście dwóm 
skrajnościom: jedną z nich był materializm, poprzez który dążyliście do osiągnięcia większych 
przyjemności doczesnych; ale to jest w rzeczywistości szkodliwe, ponieważ powstrzymuje ducha od 
wypełnienia jego zadania. Ale musicie też unikać drugiej skrajności: umartwienia "ciała", całkowitego 
zaparcia się tego wszystkiego, co należy do tego życia; ponieważ posłałem was na tę ziemię, abyście 
żyli jako ludzie, jako istoty ludzkie, i wskazałem wam właściwą drogę, abyście żyli w taki sposób, 
abyście "oddawali Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga". 
8 Stworzyłem ten świat dla ciebie, z całym jego pięknem i całą jego doskonałością. Dałem wam 
ludzkie ciało, poprzez które macie rozwijać wszystkie zdolności, które wam dałem, aby osiągnąć 
doskonałość. 
9 Ojciec nie chce, abyście odmawiali sobie wszelkiego dobra, które oferuje wam ten świat. Ale nie 
stawiajcie ciała ponad duszę, bo ciało jest przemijające, ale dusza należy do wieczności. 
10 Zmagać się, zmagać się, aby osiągnąć doskonałość duszy. Pokazałem wam drogę do osiągnięcia 
tego celu. Powierzyłem wam modlitwę jako "broń" przewyższającą wszelką broń materialną, abyście 
mogli bronić się przed zdradą na drodze życia. Ale będziesz miał najlepszą broń, gdy wypełnisz moje 
prawo. 
11 Na czym polega modlitwa? Modlitwa jest prośbą, wstawiennictwem, adoracją i duchową 
kontemplacją. Wszystkie jego części są niezbędne, a jedna wynika z drugiej. Albowiem zaprawdę 
powiadam wam: Błaganie polega na tym, że człowiek prosi Mnie, abym spełnił jego pragnienia, 
zaspokoił jego tęsknoty ─ to, co uważa za najważniejsze i najbardziej zbawienne w swoim życiu. I 
zaprawdę powiadam wam, dzieci moje, Ojciec wysłuchuje prośby i daje każdemu to, czego 
najbardziej potrzebuje, ilekroć jest to dla jego dobra. Strzeżcie się jednak prosić o coś, co jest 
przeciwne zbawieniu waszej duszy. Ci bowiem, którzy proszą tylko o dobra materialne, o rozkosze 
cielesne i przemijającą władzę, proszą o zakucie duszy w kajdany. 
12 Fizyczne rozkosze przynoszą tylko cierpienie, nie tylko na tym świecie, ale także po przejściu do 
świata duchowego, ponieważ nawet tam może dotrzeć wpływ tych fizycznych pragnień, a ponieważ 
dusza nie może się od nich uwolnić, nadal jest dręczona przez te pragnienia i chce wracać na ziemię, 
aby się reinkarnować i kontynuować życie materialne. Dlatego, moje dzieci, proście tylko o to, czego 
naprawdę potrzebujecie dla dobra waszej duszy. 
13 Drugi rodzaj modlitwy, wstawiennictwo, wypływa z miłości do bliźniego, tej miłości, której 
nauczyłem was jako Mistrz, gdy przyszedłem na ten świat. Módlcie się za waszych braci i siostry z 
bliska i z daleka, za tych, którzy cierpią z powodu skutków wojny w różnych narodach, którzy znoszą 
tyranię przemijających władców tego świata. 



14 Przygotujcie się, o moje dzieci, módlcie się za waszych bliźnich, ale nawet w tym wstawiennictwie 
musicie wiedzieć, jak prosić, bo ważna jest dusza. Jeśli brat, rodzice lub dzieci są chore, módlcie się za 
nich, ale nie nalegajcie, by pozostali w tym życiu, jeśli nie tego potrzebuje dusza. Proście raczej, aby 
ta dusza mogła stać się wolna, aby mogła zostać oczyszczona w swoich cierpieniach, aby ból sprzyjał 
rozwojowi duszy w górę. Dlatego Mistrz nauczył was nawet w Drugim Czasie mówić: "Ojcze, niech się 
stanie wola Twoja". Ojciec bowiem wie lepiej niż którekolwiek z Jego dzieci, czego potrzebuje dusza. 
15 Trzeci rodzaj modlitwy, adoracja Ducha Bożego, oznacza adorację wszystkiego, co doskonałe, 
ponieważ poprzez ten rodzaj modlitwy możecie zjednoczyć się z doskonałością, z miłością, która 
obejmuje cały wszechświat. W adoracji odnajdujecie stan doskonałości, który wszyscy musicie 
osiągnąć, a adoracja prowadzi was dalej do kontemplacji duchowej, która wraz z adoracją prowadzi 
was do zjednoczenia z Duchem Bożym, źródłem życia wiecznego, źródłem, które daje wam siłę, 
abyście dzień po dniu osiągali Królestwo Ojca. 
16 Oto jak powinieneś się modlić: zaczynając od błagania i kończąc na duchowej kontemplacji. To da 
ci siłę. 
17 Następnie, gdy jesteście dobrze przygotowani, powinniście walczyć nie tylko dla siebie, lecz 
również pomagać swoim bliźnim w podążaniu tą drogą. Nie możecie bowiem osiągnąć waszego 
zbawienia tylko dla siebie, ale musicie walczyć o zbawienie całej ludzkości. 
18 Ludzie wołają: "Jeśli jest Bóg miłosierdzia i miłości, to dlaczego dobrzy muszą cierpieć z rąk złych, a 
sprawiedliwi z rąk grzeszników?". Zaprawdę powiadam wam, dzieci moje, nikt nie przychodzi na ten 
świat tylko dla własnego zbawienia. Nie jest on samotną jednostką, ale częścią całości. 
19 W ludzkim ciele, czy zdrowy i doskonały organ nie cierpi, gdy inne organy są chore? Jest to 
porównanie materialne, abyście mogli zrozumieć związek, jaki istnieje między każdym człowiekiem a 
pozostałymi. Dobrzy muszą cierpieć z powodu złych, ale dobrzy nie są całkowicie niewinni, jeśli nie 
pracują na rzecz duchowego postępu swoich braci i sióstr. Jednakże jako jednostki, każdy ma swoją 
własną odpowiedzialność, a będąc częścią Mojego Ducha i podobny do Niego, posiada wolę i 
inteligencję, aby przyczynić się do postępu wszystkich. 
20 Od pierwszej ery mówiłem do was przez moich proroków, aby was prowadzić, ale nie zmuszać was 
do wypełniania mojego prawa; mówiłem do was przez moich proroków, aby was prowadzić, ale nie 
zmuszać was do wypełniania mojego prawa 
Ale czas minął i ludzka dusza duchowa rozwinęła się, osiągnęła dojrzałość i może teraz zrozumieć 
swoją misję jako dusza duchowa. Ludzkość, która jest tak blisko przepaści, zguby, potrzebuje od was 
duchowej pomocy. 
21 Jest to bitwa, ostateczna bitwa, najstraszniejsza i najbardziej przerażająca pomiędzy ciemnością a 
światłością. Wszystkie duchy ciemności jednoczą się w tym czasie i wszystkie duchy światła muszą 
stawić czoła tej mocy. 
22 Wy, którzy mnie usłyszeliście, którzy nosicie w sobie światło Ducha Świętego, obudźcie się! Nie 
marnuj więcej czasu na ziemskie przyjemności, na doczesne cele. Walka o ludzkość, walka o to, aby 
Królestwo Ojca przyszło na ten świat. To jest misja, którą daję wszystkim, od najmniej do najbardziej 
wykształconych. 
Świat duchowy jest z wami, a przede wszystkim Ojciec pełen miłości, pełen miłosierdzia ─ Ojciec, 
który z nieskończonym bólem patrzy na cierpienia, jakie ludzie zadają sobie nawzajem. 
23 To jest walka światła przeciwko ciemności, a każdy z was musi walczyć, aż do zwycięstwa. Módlcie 
się, moje dzieci, z całą szczerością. Idźcie drogą, którą wskazał wam Ojciec, gdy mówił wam o 
modlitwie w ten poranek łaski. To jest wasza misja, w ten sposób osiągniecie dla siebie uduchowienie 
i zbawienie dla tych, za których się modlicie. 
24 Już blisko jest godzina, kiedy usłyszycie mój głos po raz ostatni przez ludzkie instrumenty. Ale 
Ojciec mówi wam jeszcze raz: Nie macie się czego obawiać po roku 1950, jeśli zjednoczycie się w 
miłości. 
25 Nie myślcie, że szukam tylko tych, którzy są czystego serca; nie, szukam zagubionych, 
splamionych, którzy najbardziej potrzebują Mojego miłosierdzia. Nie wierzę też, że mam preferencje 
─ ani dla tych, którzy żyją w luksusie, ani dla tych, którzy żyją w ubóstwie. Szukam duszy 
potrzebującej światła, chorych, strapionych, głodnych i zaspokajam te potrzeby zarówno u bogatych, 
jak i u biednych. 



26 Przychodzę do wszystkich, aby im przynieść, poprzez naukę pełną miłującej sprawiedliwości, 
orędzie światła, pocieszenia i nadziei. Zaprawdę powiadam wam, kto zbliży się do picia z tego źródła, 
nigdy nie będzie zawiedziony. Każdy, kto szuka w niej czegoś dla swego dobra, znajdzie to. Cokolwiek 
ci ofiaruję, jest prawdą, cokolwiek ci obiecuję, spełni się. W Moim słowie nie ma kłamstwa, którego 
wasz świat jest pełen w tym czasie! 
27 Zgadzam się z wami, że staliście się wątpiącymi na ziemi, ponieważ wasi współtowarzysze obiecali 
wam wiele rzeczy i nic nie spełnili. Dlatego są miliony ludzi, którzy w nic nie wierzą i niczego nie 
oczekują, ponieważ z jednego rozczarowania stali się ofiarami drugiego. Ale pytam się ciebie: Czego 
można się spodziewać po materialistycznym, egoistycznym i nieludzkim świecie? Czego oczekujesz od 
tych, którzy rządzą światem, a nie pozwalają, by rządziło nimi sumienie, które jest jedynym światłem 
prowadzącym na prawdziwą drogę? 
28 Wróćcie do Mnie, ale zbliżcie się do Mnie bez skarg i pretensji do waszych bliźnich. Przyjdź do 
Mnie i pozwól, aby Moje Słowo rozpaliło na nowo światło wiary w twojej duszy. Wtedy bowiem nie 
będziecie już słabi, odejdzie od was gorycz, a zamiast nieufności i lęku przed ludźmi będziecie mieli 
odwagę do życia, nadzieję i miłość. 
29 Gdy moje światło przeniknie wszystkie serca, a ludzie, którzy przewodzą narodom, którzy je 
pouczają, i wszyscy, którzy mają najważniejsze zadania do wykonania, pozwolą się prowadzić i 
inspirować tym wyższym światłem, jakim jest sumienie, wtedy będziecie mogli sobie ufać, wtedy 
będziecie mogli ufać swoim braciom, bo moje światło będzie we wszystkich, a w moim świetle 
zapanuje moja obecność i moja sprawiedliwość miłości. 
30 Zyjecie dziś w czasach zamętu ducha, w których zło nazywacie dobrem, w których wierzycie, że 
widzicie światło tam, gdzie jest ciemność, w których wolicie to, co zbędne, od tego, co istotne. Lecz 
moje miłosierdzie, zawsze gotowe i pomocne, w porę zainterweniuje, aby was uratować i wskazać 
wam jasną drogę prawdy, drogę, z której zeszliście. 
31 Ludy rozwijają się, a ich wiedza naukowa wzrasta. Ale pytam się ciebie: Czym jest ta "mądrość", z 
którą ludzie, im bardziej ją zgłębiają, tym bardziej oddalają się od duchowej prawdy, w której jest 
źródło i początek życia? 
32 Jest to nauka ludzka, jest to uczoność w rozumieniu ludzkości chorej na egoizm i materializm. 
33 Wtedy ta wiedza jest fałszywa, a nauka jest zła, bo dzięki niej stworzyliście świat bólu. Zamiast 
światła jest ciemność, bo prowadzicie narody coraz bardziej do zniszczenia. 
34 Nauka to światło, światło to życie, to siła, zdrowie i pokój. Czy to jest owoc waszej nauki? Nie, 
człowieczeństwo! Dlatego powiadam wam: Jeśli nie pozwolicie, aby światło Ducha przeniknęło 
ciemności waszego umysłu, wasze dzieła nigdy nie będą mogły mieć wysokiego i duchowego 
pochodzenia, nigdy nie będą mogły być czymś więcej niż dziełami ludzkimi. 
35 Prawdziwa wiedza, wiedza o dobru, jest we Mnie i to Ja ją daję tym, którzy ofiarowali Mi swoje 
umysły jako depozytariusz moich objawień. Są to ci ludzie, którzy z poświęceniem poświęcili swoje 
istnienie odkryciu, objawieniu, które służy dobru ludzkości. Ci ludzie naprawdę otworzyli ścieżki 
światła, naprawdę przynieśli przesłanie pokoju, zdrowia, pocieszenia dla swoich bliźnich. Jedni 
dokonali dzieł doskonałych, inni byli pionierami. Ale niektórzy, jak inni, nauczyli cię poprzez dzieła, że 
dobroć, miłość, podniesienie duszy były kluczem do ich zwycięstwa. 
36 Zaprawdę powiadam wam, że z ideałem czynienia dobra i niesienia pokoju tym, którzy go 
potrzebują, będziecie mogli otworzyć najtajniejsze drzwi Mojego skarbca, bo nie ma drzwi, które by 
się oparły wezwaniu miłości. Z drugiej strony, ten, kto pod wpływem egoistycznych i aroganckich 
celów szuka nauki, wiedzy i władzy, musi kraść, musi zagarniać, aby posiąść coś z tego, co chce, aby 
mu zostało objawione. 
37 Z tego wszystkiego możecie wywnioskować, że jeśli wasza nauka ma na celu dobro i wyższy rozwój 
ludzkości, drzwi skarbca będą otwarte i ujawnią ludziom nieskończone tajemnice życia. 
38 Jak mało masz dla swojego dobra, a jak wiele ukradłeś, aby ci zrobić źle! 
39 Błogosławiony lud Izraela: Powstańcie na modlitwie, abyście mogli odczuć moją Obecność. 
Błogosławieni są ci, którzy przez modlitwę odczuwają wpływ mojego Boskiego Ducha, bo nie będą się 
czuli sierotami, gdy moje słowo przestanie się ujawniać przez głosicieli. 
40 Błogosławieni, którzy z miłością, z czystością praktykują modlitwę i powstają, aby zbliżyć się do 
Mnie. Zaprawdę, Ja nie osądzam, czy wasze modlitwy są wzniosłe, czy niedoskonałe. Zwracam uwagę 



na każdą prośbę, ale jestem Mistrzem i uczę was modlić się. Jestem doskonały i poprawiam was, 
abyście nie popełnili żadnej niedoskonałości. 
41 Ludzie umiłowani: Ileż to razy Ojciec widział, jak ludzie na ziemi dokonywali doskonałego dzieła w 
człowieku, i to było Mi miłe. Jednak nie pokazujecie mi jeszcze doskonałych dzieł w sferze duchowej, 
ponieważ nie osiągniecie doskonałości duchowej, dopóki nie pozbędziecie się wszelkiej materializacji. 
Wtedy, ludzie, wasz duch ujrzy wyższe życie, zobaczy moją twarz i usłyszy mój kochający głos. 
Zrozumie ono prawdziwie moje Prawo i będzie wiedziało, kim jest, kim było i kim będzie w życiu 
wiecznym. 
42 W tym czasie, ludu Izraela, w tej powłoce ciała, w którą was posłałem, abyście się wcielili, jesteście 
jak dziecko. Ale nie martwcie się, marzcie o doskonałości, szukajcie jej i dążcie do niej. Waszym 
przeznaczeniem jest bowiem utorowanie drogi dla ludzkości, drogi pokoju, cnoty, nauki i objawień. 
43 Waszą misją, Narodzie Wybrany, jest zrobienie wyłomu w duszy ludzkiej, aby mogła ona odnaleźć 
swego Stwórcę w swoim własnym jestestwie. 
44 W trzech czasach znalazłeś drogę, która prowadzi do doskonałości, bo twoje sumienie jest jak 
świecąca latarnia, w której jest płonąca pochodnia. Ale byliście słabi i nie byliście w stanie postrzegać 
duchowej chwały w ten sposób. Próżność i arogancja podporządkowały sobie waszą duszę, a wy 
używaliście waszych darów tylko po to, aby stworzyć królestwa na tym świecie, królestwa, do których 
nie należycie, lecz byliście panami i posiadaliście bogactwa, mieliście sługi i zdobywaliście tytuły, 
wywyższaliście się ponad innych i zapomnieliście o waszym Ojcu, zapomnieliście o waszej misji. 
Jednak potem nawet świat powstał przeciwko Tobie, upokorzył Cię i podporządkował sobie. Ale w tej 
niewoli, w którą popadłeś, Izraelu, nie zapomniałeś o Mnie, wykorzystałeś czas przygotowania, aby 
ponownie wejść na drogę, która prowadzi cię do Mnie, i posłuchałeś głosu swego sumienia. 
45 Dlaczego Ojciec dopuścił do tych upadków? Dlaczego Ojciec pozwolił ci poznać wszystkie 
marności, wszystkie trudy i fałszywe chwały tego życia? Czy Ojciec naprawdę na to pozwolił? 
Tak, Mój Narodzie Wybrany, pozwoliłem, aby i wieża zepsucia i ludzkiego grzechu wznosiła się przede 
Mną. Dopuściłem, aby w Moim stworzeniu powstało siedem wielkich grzechów, którym 
zawdzięczamy wszystkie inne. Ale zaprawdę powiadam wam: Grzech nie pochodzi ode mnie, nie 
pochodzi we mnie. Pozwoliłem mu istnieć tylko po to, aby wasza dusza mogła zdobyć doświadczenie, 
abyście mogli docenić wielkość waszego Boga, jego doskonałość, jego sprawiedliwość, jego miłość, 
jego prawdomówność, abyście mogli docenić to, co doskonałe i poznać to, co niedoskonałe. 
46 Ale Ojciec mówi do was: Teraz już wystarczy! Znajduję was uwięzionych, obarczonych łańcuchami, 
trudnościami i chorobami. A jednak pośród waszego więzienia nie zapomnieliście o mnie, a ja wam 
powiadam: Miejcie wiarę we Mnie, a w was, Izraelu, Ja was wyzwolę! 
47 Wasza ewolucja jest wielka, wasza dusza jest wielka i zna mnie. Gromadzicie w nim prawdę, 
szczerość, miłosierdzie i miłość, a dzięki tym darom będziecie mogli przynieść światu pokój, 
harmonię, światło i zbawienie. 
48 Kto może dać ci pokój na tym świecie i powstrzymać wojny, które zajmują narody? To są 
zdolności, które posiadacie, to jest wasza prawdziwa wielkość, której podstawą jest pokora, 
łagodność. Błogosławieni, nigdy nie dawajcie słowa miłości i prawdy za pieniądze ziemi, nigdy nie 
fałszujcie uczynku miłosierdzia pochlebstwem, bo wtedy nie będziecie świadczyć, że jesteście moimi 
uczniami. 
49 Naród izraelski trzeciego wieku będzie wzorem pokory, cichości i duchowości. Podążaj ścieżką 
doskonałości. Wiecie teraz, błogosławieni, że pokój, mądrość i pouczenia, które wlewam w wasze 
dusze, nie są tylko po to, byście je gromadzili, ale byście je rozdawali, przekazywali, rozpowszechniali 
wśród ludzkości. To wam zlecono wykonanie tego zadania. 
50 Mistrz mówi do was: Nie wystarczy wam, abyście nie czynili zła. Powinniście czynić to, co dobre, 
abyście byli godni mojego Królestwa Niebieskiego. Przebaczyłem ci wszystkie twoje winy, wszystkie 
twoje upadki, oczyściłem cię ze wszystkich twoich plam Moim słowem, Moją krwią i Moimi łzami. 
Dlatego proszę was o walkę, o wysiłek, abyście mogli dotrzeć do końca drogi życia, tam gdzie ja 
jestem. 
51 Bądźcie świadomi wielkiej misji, ludzie, którą Ojciec powierzył wam od chwili waszego stworzenia. 
Nie wiesz, czy nie jest to ostatnia okazja, aby zamieszkać na ziemi. Jeśli jednak pozostawicie waszą 
misję niedokończoną, poślę was ponownie na świat ─ jednych, aby zebrali żniwo, a drugich, aby 



dokończyli rozpoczętą misję. Ale inni z was nie wrócą na ziemię. Dam im misje, aby mogli pracować i 
walczyć w duchu. 
52 Ujawnię wam wielkie lekcje z Wysokiego Poza. Przygotowuję was bowiem w tym czasie do życia 
duchowego, do życia prawdziwego, które nie ma początku ani końca. Przygotuję cię, wskażę ci drogę i 
wskażę ci drzwi, bo jesteś pierworodnym, którego zawsze uczyłem drogi, której i ty będziesz uczył 
innych. I tak jak pokazałem wam ścieżkę na tym świecie, musicie ją również rozpoznać w Wyższym 
Zaświatach. Wtedy będziecie dalej prowadzić dusze ścieżką, która prowadzi do prawdziwego pokoju. 
53 Ludzie: Nadszedł czas, abyście wiedzieli, jak się modlić. Dziś nie mówię wam, byście upadli na 
ziemię, nie uczę was modlić się ustami, wzywać mnie wybranymi słowami w pięknych modlitwach. 
Dzisiaj mówię wam: Zwróć się do Mnie mentalnie, wznieś swoją duszę, a Ja zawsze zejdę, abyś 
poczuła Moją Obecność. Jeśli nie wiecie jak mówić do waszego Boga, wasza skrucha, wasze myśli, 
wasz ból mi wystarczą, wasza miłość mi wystarczy. 
54 To jest język, który słyszę, język, który rozumiem, język bez słów, język prawdy i szczerości. To jest 
modlitwa, której nauczyłem was w tej Trzeciej Erze. 
55 Ilekroć spełniliście dobre dzieło, odczuliście mój pokój, otuchę i nadzieję, bo wtedy Ojciec jest 
bardzo blisko was. 
56 W słowie moim jest ogień, a tym ogniem niszczę kąkol. 
57 "Miłujcie się wzajemnie! Nie naśmiewaj się z fałszywego boga, którego czci twój bliźni. Nie 
ogłaszajcie doktryny waszego bliźniego za fałszywą, jakkolwiek błędną by ona nie była. Jeśli chcesz, 
aby cię szanowano i naśladowano, musisz najpierw okazać szacunek. Nie bójcie się jednak nikogo, bo 
dałem wam prawdę i dar słowa. Powstańcie, przemówcie i przekonajcie swoich bliźnich. W słowie 
jest balsam, miłość, siła i życie. W słowie jest moc, abyście mogli się otworzyć. 
58 Moje Słowo pozostanie zapisane po wszystkie czasy, z niego skompilujecie Księgę Trzeciej Ery, 
Trzeci Testament, ostatnie przesłanie Ojca, bo we wszystkich trzech wiekach Bóg miał swoje "pióra ze 
złota "*, aby zostawić ludzkości swoją Mądrość. 
Termin ten odnosi się do określenia tych uczestników Boskich zwiastowań, którzy mieli za zadanie 
spisywać słowo Pańskie w formie skróconej. 
59 Mojżesz był pierwszym "złotym piórem" użytym przez Ojca do zapisania wydarzeń Pierwszej Ery 
niezatartymi literami na zwoju. Mojżesz był "złotym piórem" Jehowy. 
60 Wśród moich apostołów i naśladowców drugiej ery, Jezus miał cztery "pióra", a byli to Mateusz, 
Marek, Łukasz i Jan. Były to "złote pióra" Boskiego Mistrza. Ale kiedy nadszedł czas, aby Pierwszy 
Testament został połączony z Drugim więzami miłości, wiedzy i duchowego postępu, stał się jedną 
księgą. 
61 Teraz, w Trzeciej Erze, kiedy macie Moje słowo na nowo, ustanowiłem także "pióra ze złota", aby 
mogło być zachowane na piśmie. Gdy nadejdzie czas, zbierzecie jedną księgę i ta księga, księga 
Trzeciej Ery, gdy nadejdzie czas, zostanie również połączona z księgą Drugiej Ery i Pierwszej Ery, a 
wtedy z objawień, proroctw i słów Trzeciej Ery powstanie Wielka Księga Życia dla zbudowania 
wszystkich dusz. Wtedy będziecie wiedzieli, że wszystkie słowa, od pierwszego do ostatniego, 
wypełniły się w prawdzie i w duchu, że wszystkie proroctwa były przewidywanym biegiem historii, 
objawionym ludzkości przez Ojca. Bo tylko Bóg może sprawić, że zostaną spisane wydarzenia, które 
się spełnią. 
Tekst objaśniający z Instrukcji 85, werset 24 Księgi Prawdziwego Życia: "Nie musicie się trudzić, aby 
ten (obecnie powstający) Testament lub Księga mogły być zjednoczone z poprzednimi, ponieważ to Ja 
zjednoczyłem w tej Księdze objawienia i nauki trzech czasów, czerpiąc z nich esencję, aby stworzyć 
jedno przesłanie." 
62 Kiedy prorocy mówili, to nie oni to zrobili, ale Bóg zrobił to przez ich pośrednictwo. 
63 Dałem wystarczające przygotowanie moim nowym wybranym, jak Mojżeszowi i czterem uczniom 
Drugiej Ery, aby moje słowo było napisane w pełnej integralności, w pełnej jasności i prawdzie, bo 
jest dla pokoleń jutra; ale jeśli ktoś chciałby dodać lub usunąć z tej księgi, wezwę cię do 
odpowiedzialności. 
64 Teraz, moje kochane dzieci, kto przywiązuje wagę do książki, którą zaczynacie tworzyć? Prawdę 
mówiąc, nikt! Lecz nadejdzie czas, gdy ludzkość pełna pragnień, pełna ciekawości, poprosi cię o twoją 
książkę, a wtedy się przebudzi, zbada moje słowo i będzie o nim dyskutować. W tym sporze idei 



ujawnią się strony: naukowcy, teologowie, filozofowie. Do narodów zostanie przyniesione 
świadectwo Twojego słowa i księga mądrości, a wszyscy będą mówić o mojej nauce. Będzie to 
początek nowego boju, wojny słów, myśli i ideologii, ale w końcu, gdy wszyscy poznają w prawdzie i 
w duchu, że Wielka Księga Życia została napisana przez Pana, obejmą się wzajemnie jako bracia i 
będą się miłować, tak jak jest Moją wolą. 
65 Dlaczego w pierwszej erze słowo Jehowy nie wystarczyło, by zjednoczyć świat, a w drugiej 
nauczanie Jezusa nie było w stanie tego uczynić? Dlaczego nie wystarczyło w tym czasie, że od 1866 
roku wygłaszam Moje słowo, aby narody miłowały się wzajemnie i żyły w pokoju? 
66 Konieczne jest, aby te trzy księgi tworzyły jedną, aby to Słowo mogło oświecić cały świat. Wtedy 
ludzkość podąży za tym światłem, a przekleństwo Babilonu zostanie zdjęte, ponieważ wszyscy ludzie 
będą czytać Wielką Księgę Prawdziwego Życia, wszyscy będą postępować według tej samej nauki i 
będą się wzajemnie miłować w duchu i w prawdzie jako dzieci Boże. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 359  
 
1 Umiłowani uczniowie: Cieszcie się z ostatnich objawień waszego Mistrza, a po upływie tego czasu 
wejdźcie na drogę modlitwy, aby ze Mną rozmawiać. Módlcie się zawsze ─ w dniach pokoju, w dniach 
próby, abyście czuli się silni i odważni w obliczu prób. 
2 Czas ten był czasem poszerzania horyzontów duchowych i szczęścia dla tych, którzy wiedzieli, jak 
interpretować moje nauki. Dziecko przyszło na spotkanie swego Ojca i dzięki naukom, jakie 
otrzymało, poczuło się tak bezpieczne przy Jego piersi, tak silne w swych przekonaniach, a także tak 
kochane, że będzie żyło tylko po to, by strzec swego skarbu i pamiętać o przywileju, jakim zostało 
wyróżnione. Uświadomcie sobie jednak, że kocham wszystkie moje dzieci tą samą miłością. Wszyscy 
tworzycie Moją rodzinę i nawet jeśli tylko nieliczni byli bezpośrednimi świadkami Mojego objawienia 
się poprzez człowieka, to wszyscy otrzymaliście ode Mnie światło i natchnienie. 
3 Każdy człowiek ma spotkanie ze Mną, a wy wszyscy przyjdziecie do Mnie. Drogi zostały 
przygotowane. Najprostsze umysły zostały powołane jako pierwsze, potem przyjdą inni. Przyjdą 
pokorni, z pochylonymi duszami, wolni od buntu i fałszywej wielkości. I w tej godzinie, z powodu ich 
pokory i samopoznania, przebaczę im i dam im wielkie zlecenia do wypełnienia wielkiej misji, która 
ich czeka. 
4 W owym czasie, gdy wezwę wszystkich, sztywnego karku staną się oddani, twardego serca staną się 
czułe, a dumni będą wiedzieć, jak zginać z prawdziwego posłuszeństwa. Bo mój Duch nauczy 
wszystkich, oświeci i pobłogosławi moje bardzo kochane dzieci, a z ich dusz powstanie modlitwa, 
jedna pieśń miłości dla ich Ojca i Stwórcy. W tych dniach dusze o wielkiej cnocie wejdą na tę planetę, 
a ci, którzy już się nawrócili tutaj, udadzą się do innych duchowych domów z wielkim pragnieniem 
doskonałości. 
5 Zaprawdę powiadam wam, wy, którzy podążaliście za Moimi naukami, kiedy ci głosiciele zamilkną i 
nie będą już przekazywać Moich słów, nie odczujecie, że oddalam się od was. Poczujesz Mnie blisko, 
będziesz Mnie miała w swojej wewnętrznej świątyni i w niej będziesz nadal słyszała Mój głos, a wraz z 
nim Moje prowadzenie i Moją pociechę. 
6 O tym, co przyjdzie na ten świat po roku 1950, niewiele wiecie. Ale ostrzegam was i mówię wam, że 
w tym gorzkim kielichu, który ludzkość pije w tym czasie, drożdże są nadal pozostawione na jego dnie 
i ból będzie się zwiększał. Potem jednak zostanie on od niej odsunięty, gdy jej pokuta dobiegnie 
końca, a nowy kielich radości zostanie jej ofiarowany. 
7 Świat duchów będzie nadal strzegł i chronił ludzi jako uważny strażnik ich życia i ich doskonałości, 
wykonując w ten sposób rozkaz, który otrzymał ode mnie. 
8 Po mojej ostatniej lekcji będziecie nadal studiować moje słowa, żebyście wiedzieli, co robić, a gdy 
to się stanie, utworzycie ze mną jednego ducha pomocy i ochrony dla ludzkości. 
9 Boska Matka rozlewa swoją najczulszą miłość na wszystkie swoje dzieci. Ona jest płaszczem 
ochronnym dla biednych i osieroconych, troskliwą opieką nad chorymi i bezbronnymi. Jej duch, który 
staje w obronie wszystkich, pomaga temu światu w godzinie próby. 
10 Przejdź przez swój świat w swoich myślach i przynieść wiadomość o pocieszenie i braterstwo do 
swoich bliźnich. W ostatnim dniu mojej manifestacji będę przemawiał do wszystkich narodów, a moje 
słowa pozostaną niezatarte w moich uczniach. Zostawiam was jako apostołów, abyście szli do tych, 
którzy was potrzebują. 
11 Uspokój się przy Mojej piersi i zapomnij o swoich utrapieniach. Albowiem w ostatnim dniu Mojego 
objawienia się rozwiążę dla was wielkie problemy, które przede mną stawiacie. 
12 Przygotujcie się, bo godzina próby już się zbliża! Błogosławieni nosiciele głosu, którzy z oddaniem 
przekazywali moje natchnienia i do ostatniej chwili byli świadomi swojej misji. 
13 Widzący będą mieli wrażenie, że we Mnie dokonuje się nowa śmierć ofiarna, ponieważ Mój Duch z 
miłości do ludzi bez końca powtarza Jego Mękę. Zapamiętaj wszystkie te dowody miłości, abyś mógł 
znaleźć zbawienie. 
14 Maryja będzie się wami opiekowała w waszej długiej podróży, będzie przy was trwała, jak to 
czyniła z moimi uczniami w Drugiej Erze. Była kochającą i czułą Matką, która swoją czułością 



dodawała odwagi tym duszom, napełniając ich serca radością i dzieląc z nimi godziny bólu. A kiedy się 
modliła, myśli Matki również wznosiły się i oczekiwały na wolę Ojca. 
15 W obecnym czasie Maryja okryje was swoim duchowym płaszczem, abyście nie byli zaskoczeni 
próbami, które się zbliżają. 
16 Z waszych dusz i serc będziecie tworzyć świątynię, w której Duch Święty da znać o sobie, abyście 
mogli pozostawić na świecie ślad posłuszeństwa i uduchowienia. 
17 Moje słowo, jak światło nowego świtu, będzie stopniowo oświecać i budzić mieszkańców 
wszystkich narodów. 
18 Ja jestem gwiazdą, która zaprowadzi was do Ziemi Obiecanej. Oto koncert mojego Słowa, 
przepojony miłością, który zachęca twoją duszę na jej drodze. 
19 Gdy ból przybliżył was do Mnie, przyjmuję was z miłością i ufnością. Ja chcę być z wami, a wy ze 
Mną, abyście i wy i Ja stanowili jedno w tej harmonii. Chcę być Twoim towarzyszem, który wskaże Ci 
drogę do Twojej ewolucji ─ światłem, które zawsze idzie przed Tobą. 
20 Ja jestem Mistrzem, który was przemienia i uduchawia, który napełnia wasze serca czułością, aby 
się ona wyrażała w waszych słowach, w waszych spojrzeniach i w waszych dziełach. 
21 Bądź w harmonii z Miłością, która jest siłą poruszającą światy w uniwersalnym koncercie. Zbliżcie 
się do Mnie, abyście mogli otrzymać istotę Mojego słowa, abyście mogli odczuć ogrom Mojej miłości, 
abyście i wy mogli pokrzepić strapionych i osuszyć łzy płaczących. 
22 Dam wam pociechę w waszych cierpieniach, uleczę wasze rany i pozostawię w was tylko światło 
doświadczenia, abyście się zastanowili i zbliżyli do Mnie waszą duszę; dam wam światło 
doświadczenia i uleczę wasze rany i pozostawię w was tylko światło doświadczenia, abyście się 
zastanowili i zbliżyli do Mnie waszą duszę 
23 Jeśli się uduchowicie, wasze dzieła będą jak wonne róże przede mną. Kiedy się modlicie, 
odpowiem wam bez głosu, bez zdań, ze słodką pocieszającą wibracją. Jakże wzniosła będzie chwila, 
gdy w odpowiedzi poczujesz Moją pieszczotę. 
24 Ludzkości, słuchajcie Mnie, nie chcę, aby ktokolwiek z was zginął. przyjdźcie na wezwanie, którym 
Pasterz wzywa swoje owce. Wielu pozostaje rozproszonych na ścieżce bólu. Ale wszyscy dotrzecie do 
przeszkody, gdzie czeka na was Moja miłość, aby was odkupić. 
25 Umiłowany ludu: jednoczcie się z waszymi braćmi, abyście trwając w komunii ze Mną, dzięki 
miłości, którą was natchnąłem, mogli przebaczać nawet najcięższe przewinienia. Dlaczego mielibyście 
nie przebaczyć temu, kto nie wie, co czyni? Nie wie, bo nie zdaje sobie sprawy, że czyni to zło 
samemu sobie. 
26 W Drugiej Erze Mesjasz żył wśród ludzi, aby prowadzić ich z miłością, łagodzić ich cierpienia i dać 
im swoją naukę, aby się wzajemnie miłowali. 
27 W tych czasach znalazłem ludzi pogrążonych w głębokim śnie, uczynionych wielkimi tylko przez 
bogactwa i majątki świata. Dlatego, gdy dowiedzieli się, że obiecany Mesjasz urodził się w 
niepozornym miejscu urodzenia, ich zdumienie było bardzo duże. 
28 Znalazłem mój lud stał się poddanym cesarza. A jednak dałem im światło, pokój i pocieszenie. Było 
napisane, że Słowo Ojca przyjdzie, aby mówić do ludzi i nauczyć ich przestrzegania prawa, i uratować 
ich od zniszczenia. Konieczne było, aby wypił kielich cierpienia, aby wskazać wam drogę do 
zbawienia. 
29 Od mego delikatnego dzieciństwa mówiłem do nauczycieli Prawa i byłem jak zbawcza gwiazda 
prowadząca zgubionych do przystani ich zbawienia. 
30 Umiłowany lud: Ciężkie były zmagania moich apostołów, aby przygotować ludzkość moją Nauką. 
Po moim wyjeździe ruszyli do walki bez wahania, nie cofając się przed złośliwością swoich 
pobratymców. Zaufali Mi i dzień po dniu szerzą Moją naukę o miłości i miłosierdziu. Ale co ludzkość z 
nimi zrobiła? Odrzućcie ich i zawleczcie na szafot z krwi. Byli prześladowani i wyśmiewani, a jednak 
wypełniali Moją misję do ostatniej chwili swojego życia. 
31 W tym obecnym czasie mówię wam, ludzie: nie będziecie już męczennikami, dziś proszę was tylko 
o przygotowanie, abyście mogli przynieść chleb i wodę ludziom. Jednak nawet w tym czasie, ludzie 
staną na waszej drodze. 
32 Ty jesteś Izrael, mocny z ludzkości, którego ustanowiłem podporą twoich współbraci. Przez was 
otrzymają miłosierdzie, przebaczenie, miłość i współczucie waszego Boga. 



33 W Drugiej Erze, mędrcy, których nazywaliście Magami, ofiarowali mi złoto, kadzidło i mirrę jako 
dowód swojej wiedzy. Prości pasterze również złożyli swoje ofiary u Moich stóp. Dziś jednak 
przyjmuję z dusz waszych jako ofiarę miłości wasze wzniesienie, waszą modlitwę. 
34 Umiłowany ludu, we wszystkich wiekach mówiłem do was, a w tym Trzecim Wieku nauczyłem was 
wielu rzeczy. Niektórzy z was słyszeli mnie tylko w niewielkim stopniu. Jednak Moje wielkie nauki 
zostały spisane przez Moje "złote pióra" i gdy nie będziecie już słyszeć Mnie przez nosiciela głosu, 
będą one nadal was pouczać i zachęcać. Bo pokarm, który dam ci przy Moim stole, będzie smaczny i 
wzmocni twoją duszę. 
35 Zapomnij o swoim bólu, gdy tylko przyjmiesz moje słowo. Odsuńcie się od pokus tego świata, 
bądźcie pobożni przy tym duchowym stole. Błogosławieni, którzy słuchają mojego słowa z takim 
przygotowaniem, bo ono jest życiem dla waszej duszy. 
36 Pokusa pozbawia cię czystej szaty. Ale kiedy widzę w was smutek i głęboki ból, ponownie 
okrywam was Moim duchowym płaszczem. 
37 Bądźcie silni w obliczu prób tego życia, rozwiązujcie swoje problemy dzięki światłu, które wam 
powierzyłem. Usuńcie z waszej drogi wszystkie przeszkody, które mogłyby was zatrzymać w waszej 
ewolucji. Usuńcie fanatyzm i hipokryzję z waszych serc, bądźcie silnymi umysłami na tym świecie i 
zróbcie łańcuch miłości i braterstwa. 
38 Jesteście spirytualistami, nie budujecie materialnych kościołów z brązowymi dzwonami, budujecie 
kościół w waszej duszy, w waszym sercu, a Ojciec przyjdzie do tego kościoła i będzie z wami na 
zawsze. Ja sam będę światłem tego kościoła. 
39 Zrozumcie, że przyszedłem w tym czasie, aby was obudzić ze snu śmierci, aby wam pokazać nowy 
dzień, abyście usłyszeli mój głos i abyście mnie zobaczyli. 
40 Wy jesteście dziećmi światłości, którym powierzono zadanie oświecania tajemnic, które ludzie 
odkryli w Moim dziele, aby wszyscy mogli Mnie zrozumieć. 
41 Wszystkie dawne zwyczaje, które dodawaliście do mojego dzieła, będziecie musieli porzucić, 
wtedy uduchowicie się w jednym celu i w jednej woli. 
42 Byliście uciskani przez niegodziwość i przykuci do materializmu, i czekaliście na mnie pod dachem 
kamiennych kościołów, które stworzył człowiek. Nie zrozumieliście, że w tym czasie przyszedłem w 
duchu udzielić wam Mojej nauki. A jednak jestem tutaj, dając się poznać wśród pokornych, aby mogli 
nieść światu orędzie, które wyzwoli duchowo ludzkość. 
43 Jako kochający Ojciec przychodzę do was, aby okazać wam moją miłość. Bo nawet przed sędzią, 
jestem waszym Ojcem, który wam przebacza i przykrywa waszą duchową nagość swoim płaszczem. 
Lecz jako doskonały Sędzia daję wam Moje Słowo i daję wam możliwość przywrócenia waszej duszy 
jej pierwotnej czystości. 
44 Teraz nadszedł czas, abyście wypełnili Moje prawo. Czy chcecie, abym znowu wezwał was do 
odpowiedzialności, bo mnie nie zrozumieliście? Musicie być dobrymi i wiernymi uczniami Trzeciej Ery 
i nie spać dłużej! Rozważ, że Moje rany wciąż przelewają Boską krew. 
45 Nie czekajcie, aż moja sprawiedliwość będzie odczuwalna wśród was. Powstańcie, ludzie, i 
pokażcie mi rozmnożenie ziarna, które wam powierzyłem. Ale jeśli jeszcze nie widzieliście nawrócenia 
świata, to dlatego, że nie przygotowaliście się i nie uduchowiliście. 
46 Izraelu, przygotuj się, bo musisz wyruszyć i szerzyć moją naukę, aby ludzkość ją zrozumiała, a 
wtedy, gdy nie będziesz już słyszał mojego słowa, nie będzie w tobie bólu. 
47 Wybrańcy: uduchowiajcie się, wyprzedzajcie, aby upływający czas nie zaskoczył was bez 
przygotowania. Uczyńcie się godnymi nagrody, która czeka na was w Wysokich Rubieżach. 
48 Nadszedł czas, gdy Mistrz nie będzie już przekazywał wam swoich słów przez głosicieli. Jednak nie 
jest moją wolą, abyście powrócili do sposobów, w których moglibyście utracić wyposażenie, które 
zdobyliście poprzez praktykowanie moich nauk. Użyjcie mojej mocy, a w waszych umysłach pojawi się 
światło. 
49 Oświetliłem ci drogę, bo jestem przewodnikiem twej duszy. Pracuję dla ciebie, aby cię uratować. 
Ja jestem waszym Ojcem i jako Ojciec dałem wam Moje Słowo, abyście już nie upadali na waszej 
drodze. 
50 Szukajcie Mnie, dzieci Moje, w sercu waszym, bo tam mieszkam. Poczuj skruchę, abyś mógł żyć w 
Ziemi Obiecanej. 



51 Ja jestem światłością, która nieustannie rzuca światło. 
52 Ja jestem "Słowo Przedwieczne", które pyta was: kiedy do Mnie powrócicie? 
53 Błogosławieni jesteście, błogosławieni, Mój pokój, Moje światło i Moja miłość są z wami. 
54 Ludu mój: Dziś jest dzień pamięci, w którym cała ludzkość przygotowuje się do świętowania 
narodzin Jezusa. Mężczyźni zjednoczyli się duchowo, aby zaoferować swoje petycje, prosząc o pokój 
na świecie. Ale podczas gdy dla jednych modlitwa ta wypływa z głębi serca, dla innych składa się tylko 
ze słów. Prawdziwa modlitwa, zrodzona z uduchowienia, jest praktykowana tylko przez bardzo 
niewielką liczbę osób. Lecz przygotowanie wszystkich narodów ziemi, połączone z przygotowaniem 
ludu spirytystów, tworzy jedną modlitwę, jedno błaganie, które dociera do mnie. 
55 Miłość, którą głosiłem światu jako Mistrz, nie została zrozumiana i dlatego człowiek, ze swoimi 
wrogościami, wznieca mordercze wojny. To wasze uczynki wydają owoce, które potem zbierzecie. 
Jeśli chcesz być sprawiedliwy, masz każdą sposobność, by czynić dobrze. Obdarzam was moją łaską, 
abyście mogli wypełnić swoją misję z całą doskonałością. Ale jeśli chcecie narzucić swoją wolę i swój 
egoizm i nie przestrzegacie mojego Prawa, będziecie odpowiedzialni za zło, które spowodowaliście. 
56 Spirytualiści: Waszym zadaniem jest zjednoczyć się z siłami duchowymi, które działają w kosmosie, 
aby pomóc światu. Zjednoczcie się także z tymi, którzy myślą o świecie pokoju i spokoju, miłości i 
dobrobytu. 
57 Umiłowany ludu: Moje Słowo karmi nie tylko ciebie. Moje Słowo emanuje jako natchnienie na 
tych wszystkich, którzy odczuwają ludzki ból, na tych, którzy pragną dobra i miłosierdzia dla ludzkości. 
Błogosławieni, którzy przebaczają i żałują swoich długów, którzy są gotowi oczyścić się i 
przezwyciężyć siebie, aby podnieść się duchowo i służyć ludzkości. Im daję Moją łaskę, Moje 
natchnienie, Moje przebaczenie. 
58 Jedynym sposobem, aby narody żyły w pokoju, jest posłuszeństwo chrześcijańskim zasadom, 
których Jezus nauczał świat w Drugiej Erze i które obecnie wam przypominam. 
59 To zasady miłości, zrozumienia i miłosierdzia, które ludzkość musi praktykować, aby żyć w pokoju. 
60 Ale daję też Moją miłość i miłosierdzie tym, którzy nie rozwijają się duchowo, nie zwracając uwagi 
na swoje długi. Uważam was wszystkich za Moją trzodę i kocham was wszystkich jednakowo. Dlatego 
mówię do was: Nikt nie jest daleko ode Mnie, moje przebaczenie obejmuje cały świat. Nawet jeśli 
buntujecie się przeciwko Mojemu Prawu i żywicie swoje wrogości, przebaczam wam raz i tysiąc razy, 
abyście mieli równe szanse odnowienia się i osiągnięcia wiecznej doskonałości. 
61 Spirytualizm nie jest religią; jest to ta sama Doktryna, którą rozpowszechniłem w osobie Jezusa, 
aby była wskazówką dla wszystkich ludzi w każdym czasie na świecie. Jest to Moja nauka o miłości, 
sprawiedliwości, zrozumieniu i przebaczeniu. 
W tym Trzecim Czasie, z powodu waszego duchowego, fizycznego i intelektualnego rozwoju, 
mówiłem do was tylko z większą jasnością. 
62 Spirytualizm powinien być we wszystkich i w każdym człowieku. Przemawiam do duszy, aby 
wznosiła się razem z ciałem i aby to ostatnie otrzymywało od swojej duszy objawienie i natchnienie, 
które może zastosować dla siebie i dla dobra ogółu, i w ten sposób może być wypełnione prawo 
powszechne, aby pracować dla dobra ludzkości. 
63 Moja praca duchowa była rozumiana przez wszystkich ludzi, którzy przebudzili się i rozwinęli się w 
kierunku wiecznej doskonałości. Otrzymali oni z niewyczerpanego źródła Mojej łaski i Mojej Boskiej 
mądrości, a natchnieni przez świat duchowy, przygotowali lepszą przyszłość dla ludzkości. Cały rozwój 
naukowy i dobroczynny dla ludzkości został zainspirowany przez wysokie duchy, które jako 
nauczyciele nieustannie kierują umysłami przygotowującymi się do pracy dla wspólnego dobra. 
64 W ten sposób mózg otrzymuje sens mojej nauki, inspirację mojej mądrości. Ale zgodnie z 
duchowym przygotowaniem człowieka, z jego skłonnościami i wolnością myślenia, może on przyjąć te 
idee dla swojego dobra lub dla swojej własnej ruiny. 
65 Jeśli naukowiec pracuje ze swoim intelektem dla ruiny i zniszczenia ludzkości, niech nie przypisuje 
tego natchnieniu istot wyższego ducha. 
66 Duchy te natchnęły jego mózg, aby mógł zrozumieć naturę, aby mógł ją badać, odkrywać jej 
wielkie tajemnice i pojmować wszystkie jej przejawy. Ale człowiek ma swobodę stosowania tego 
natchnienia, tej łaski, w takiej formie, w jakiej chce. To przychodzi do niego jako korzyść; ale jeśli jego 



uczucia są pozbawione szlachetności, lub jeśli z powodu swoich zdeprawowanych instynktów lub 
braku duchowości, chce użyć tego natchnienia do wyrządzenia zła, może to również uczynić. 
67 Jest to wolność woli, którą dałem człowiekowi, aby był odpowiedzialny za swoje czyny i przez nie 
zdobywał zasługi lub ponosił oczyszczenie, które przynoszą jego niedoskonałe dzieła. 
68 Człowiek został stworzony na "obraz i podobieństwo" swego Boga, jeśli chodzi o jego duchową 
część bytu, ponieważ jest obdarzony tymi samymi zdolnościami, co Duch Boży. Wasze ciało należy do 
ziemi, lecz wasza duchowa dusza wyszła ode mnie i musi do mnie wrócić czysta i doskonała. Dlatego 
droga duszy jest drogą długiej ewolucji. 
69 W swoim wiecznym istnieniu jedno ciało nie jest wystarczające dla twojej duszy, tak jak jedno 
ubranie nie jest wystarczające dla twojego ciała podczas jego życia na tym świecie. Dlatego 
reinkarnacja duszy jest konieczna dla jej ewolucji. Na każdym etapie poznajesz bogactwo i biedę, 
zdrowie i wszystkie choroby, które dotykają ludzi. Uczysz się o egoizmie, dumie, smutku i braku 
miłosierdzia, ale także o przebaczeniu i miłości, szlachetności i wielkoduszności. 
70 Przybyliście do tego czasu, wcielając się w różne ciała. Wasza dusza stopniowo oczyszczała się z 
plam. Od początku bowiem pozwolił się pokonać skłonnościom ciała i w ten sposób oddalił się od 
czystości i doskonałości, jaką posiadał, gdy wyszedł ode mnie. 
71 Osiągnęliście Trzeci Czas i wasza dusza rozwinęła się, lecz nie na tyle, by móc całkowicie opanować 
swoje fizyczne instynkty i żyć na całkowicie duchowym etapie. 
72 W tej Trzeciej Erze wyjaśniłem Moją Naukę poprzez ludzki organ pojmowania, żeby dać wam 
nową możliwość na drodze ewolucji waszej duszy. 
73 Błogosławieni: Tak jak Moi uczniowie w Drugiej Erze nie rozumieli wielkości Moich nauk, dopóki 
Mnie słyszeli i byli świadkami Moich wielkich dzieł, aż do chwili, gdy Mnie już nie było z nimi, i 
dopiero wtedy postanowili dostosować swoje postępowanie jak najbardziej do Moich nauk, tak samo 
będzie z wami, ludzie. Zostawiam wam mądrość duchową, aby wasze czyny były godne i godne 
Mojego dzieła, a to samo służyło wam jako fundament i natchnienie, i abyście każdym waszym 
dziełem oznajmiali światu, że Chrystus objawił się duchowo i wylewa swoje natchnienie za pomocą 
intelektu przygotowanego przez Jego nieskończone miłosierdzie, jako niewyczerpane źródło łaski i 
mądrości. 
74 Nauczyłem was uważać Boga za Wszechjednego, za Cud bez granic dla waszej duchowej 
wyobraźni, za Moc, która powoduje ruch i działanie we wszechświecie, za Życie, które przejawia się 
zarówno w najprostszej roślinie, jak i w światach, które biegną milionami we wszechświecie, a żaden 
z nich nie sprzeciwia się prawu, które nimi rządzi. 
75 Tym prawem jestem Ja, wasz Bóg, prawem nieustannej ewolucji, która zadziwia człowieka i 
otwiera przed nim rozległe pola badawcze, które pozwalają mu coraz bardziej wnikać w tajemnice 
natury. 
76 W ten sposób komunia między człowiekiem a Bogiem zostanie potwierdzona także przez poznanie 
tej natury, w której objawia się wielkość i moc Boga. 
77 Bóg nie jest więc figurą, nie jest symbolem, ani zjawiskiem. 
78 Wszystko, co zostało stworzone, powstało w wyniku ciągłej ewolucji, o której już wam mówiłem, 
od początku życia, to znaczy od momentu, kiedy objawiłem życie w atomie, a ten rozwinął się w 
cząsteczki, cząsteczki w pierwiastki, a z nich powstały światy, które zaludniły się zgodnie z tym samym 
prawem logicznej i naturalnej ewolucji. 
79 Moja nauka jest podstawą wszelkiej wiedzy, wszelkiej działalności, jest światłem, które pozwala 
rozpoznać wszystkie cuda, których człowiek z powodu braku duchowości nie jest jeszcze w stanie 
pojąć. 
80 To człowiek stawia bariery dla swojego duchowego postępu. Bóg nie karze, ani nie jest on katem. 
Bóg jest wszechmocny, On jest mocą, światłem, życiem i miłością. Wcielił się w swoje "Słowo", aby 
żyć tak jak wy na ziemi, podlegając tym samym pokusom, i przez to jeszcze bardziej was umiłował. 
Skoro Bóg jest mądrością, zrozumieniem i powszechnym pokojem, to jak możesz wierzyć, że choć 
kocham cię tak, jak cię kocham, to choć obdarzam człowieka tyloma łaskami i darami, to choć 
przygotowuję go do wiecznego życia duchowego, mógłbym go ukarać? 
Nie, ludzkości, to wy sami ponosicie te wszystkie próby bólu, które was dotykają. Rzucasz włócznią, 
która rani twojego bliźniego, podnosisz morderczą rękę, aby wyeliminować tego, który ci 



przeszkadza. Dlatego mówię wam, że to wy ponosicie oczyszczenie według mojej Boskiej 
sprawiedliwości. Jeżeli wasze uczynki są skierowane ku wszechogarniającej doskonałości, to dzięki 
swoim zasługom zdobyliście nagrodę. Ale jeśli twoje uczynki są złe, oczyszczenie, czy to w ciele, czy w 
duchu. 
81 Moce, które reprezentują zło, stopniowo tworzą potężny zalążek, aby pogrążyć świat w swoich 
wojnach, tak że ludzie odrzucają się nawzajem i wszędzie panuje zniszczenie. 
82 To będzie ostatni rok, w którym przypominam wam, poprzez ludzki organ rozumienia, o 
chrześcijańskich zasadach miłości i przebaczenia. 
83 Miłuj bliźniego swego, żyjcie w pokoju z sobą, przebaczajcie tym, którzy was obrażają. Bo Chrystus 
wam przebacza, a wasz Mistrz, objawiony w tej Trzeciej Erze jako światło Ducha Świętego, podobnie 
przebacza ludzkości. 
84 Lud mój: Otwórzcie wasze usta, aby dać pociechę, zachętę i radę. Niech każdy wasz czyn będzie 
przykładem miłości, aby moja nauka była bardziej zrozumiała przez wasze uczynki niż przez wasze 
słowa. 
85 W ten sposób świat zrozumie, że Chrystus ponownie pojawił się na ziemi, nie w postaci cielesnej, 
w ciele, które Jezus posiadał przez 33 lata, ale poprzez światło i duchową mądrość, która została 
wylana na każdego z Jego uczniów. 
86 Umiłowany lud: Przez wzgląd na to, co szlachetne i wielkoduszne w waszych duszach, mówię 
wam: Przynoście Moją naukę, czyńcie dobrze, nie potępiajcie nikogo. Dbajcie o to, aby wasze ciało 
nie było narzędziem, które powoduje, że się degenerujecie i stajecie się nieczyści, ale aby pomagało 
wam podnosić waszą duszę, i nawet gdy jesteście wystawieni na pokusy, możecie wyjść z nich 
zwycięsko. 
87 Zrozumcie swoje ciało jako coś kruchego, co zostało dane duszy dla jej rozwoju. 
88 Nie potępiajcie innych nauk jako niedoskonałych; ograniczcie się do pracy nad dobrem. 
89 Oddaję w wasze ręce moją czystą pracę i to wy będziecie odpowiedzialni za to, jak rozwinie się 
spirytyzm. 
90 Nie pozostawiam wam żadnych stałych obrzędów, ani obowiązku wykonywania pewnych 
obrzędów. Nie jest bowiem moją wolą, abyście znowu popadli w fanatyzm. Macie się zebrać, aby 
studiować moje słowo i dopilnować, aby inni też mieli udział w tej wiedzy. 
91 Uduchowienie da o sobie znać, gdy wszystkie ludy będą miały ten sam światopogląd. Wtedy 
będzie królestwo Chrystusa. 
92 Zasada chrześcijańska zwycięży, a duchowość będzie służyć jako przewodnik dla ludzi, aby 
wprowadzić sprawiedliwe prawa, które będą rządzić ludzkością. Tylko w ten sposób na świecie 
zapanuje pokój. 
93 Jak często spotykacie się, aby studiować moje słowo, dzielić się swoimi problemami, robić coś dla 
dobra ogółu, prosić o pomoc duchową, modlić się duchowo. Skoncentrujcie się na sobie, a potem 
każdy z was tak przygotowany będzie mówił i udzielał rad. W nim będą powtarzane słowa Mistrza, 
które On przekazał przez głosicieli. Ale nie będzie konieczne, aby był w uniesieniu; przez samo 
natchnienie będzie miał sposobność do czynienia miłosierdzia i spowodowania, aby moje dzieło było 
znane i odczuwalne. 
94 Ludzie, idźcie do ludzi, przemawiajcie do nich tak, jak Chrystus przemawiał do was, z tym samym 
miłosierdziem, celem i nadzieją. 
95 Niech wiedzą, że istnieją drogi wzniesienia, które dają większe zadowolenie niż te, które dają 
dobra ziemskie. Niech wiedzą, że istnieje wiara, która pozwala wierzyć i mieć nadzieję na coś więcej 
niż to, czego można dotknąć. Powiedz im, że ich dusze będą żyć wiecznie, i że muszą się przygotować, 
aby cieszyć się tym wiecznym błogosławieństwem. 
96 W ten sposób wypełniajcie swoje zadanie, wyruszajcie z prawdą i hojnością waszych dzieł, a gdy 
dojdziecie do Mnie, powiem wam: Bądźcie błogosławieni, stańcie się cząstką Mnie, cieszcie się 
niewysłowionym szczęściem Mojej Boskości. Zapomnij o sprawie, zapomnij, że miałeś cierpienia na 
świecie, a nie będziesz miał więcej powodu, aby znowu odczuwać ból i być wystawionym na 
niezliczone pokusy. 
97 Będziecie tylko istotami duchowymi, które dzięki waszym zasługom przebyły drogę drabiny 
doskonałości, drabiny Jakuba do nieba, drabiny ewolucji, która zaczyna się od ziemi i znika w 



nieskończoności. Będziecie wspinać się krok po kroku, a w końcu doprowadzi was to do życia 
wiecznego, do Królestwa Światła. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 360   
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 Umiłowani uczniowie Boskiego Mistrza: Przychodzicie do Mnie jeszcze raz, a Ja wam daję miejsce 
przy Moim stole. Widzę, że nauczyłeś się mówić z miłością. Nawet w najbardziej gorzkich dniach 
umiecie uśmiechać się z nadzieją i wiarą pośród największego bólu, ponieważ zachęcaliście się Moją 
nauką. 
2 Tak chcę was widzieć, zawsze pełnych pokoju, odwagi i ufności. Osiągnęliście czas, gdy czujecie 
mnie w pełni wewnątrz i na zewnątrz waszej istoty, blisko was w każdej chwili. Nie jesteście już tymi, 
którzy mówili: "Ojcze, dlaczego zapominasz o Mnie w próbie, dlaczego Mnie nie słyszysz?". Dziś 
wiesz, jak modlić się w próbie, a po modlitwie, czekasz pokornie na przyjście mojego pokoju. 
Posłusznie pozwalasz, aby Mistrz cię testował. 
3 Teraz jesteście prawdziwie moimi uczniami. Znasz wartość swoich zasług i wiesz, jak odkryć i ocenić 
swoje wady. Dziś twoja dusza jest oświecona tak wielką jasnością, że wiesz, kiedy byłeś miły Ojcu, a 
kiedy go obraziłeś. Miewasz chwile chłodu, przygnębienia. Ale kiedy te chwile miną, płomień miłości i 
wiary ponownie zapłonie w waszych sercach, ołtarz waszej wewnętrznej czci dla Boga zapłonie 
ponownie i poczujecie w swoim sanktuarium obecność Ojca, który zawsze jest w was, niezależnie od 
tego, czy jesteście gotowi, czy nie. 
4 Nie mogę potępić jednego z moich dzieci, bo to by oznaczało odebranie mu życia. Stworzyłem cię 
do życia, a nie do śmierci. 
5 O uczniu! Siódmego dnia człowiek tego wieku odpoczywa, wznosi swoją duszę na chwilę do Ojca w 
podzięce lub w pragnieniu pomocy. Ale nie wszyscy się budzą, nie wszyscy się modlą. Ale przez 
wzgląd na tych, którzy żyją przebudzeni ─ przez wzgląd na tych, którzy pracują dla pokoju, dla dobra 
ludzi, sprawiam, że świat otrzymuje odrobinę Mojego płaszcza pokoju, kroplę Mojego boskiego 
balsamu, Mój pocałunek miłości, w którym jest Moje przebaczenie i możliwości, które daję każdej 
duszy dla jej zbawienia. 
6 Teraz jest decydujący czas dla dusz, prawdziwie czas walki. Wszystko jest walką i zmaganiem. Ta 
wojna toczy się w sercu każdego człowieka, na łonie rodziny, we wszystkich instytucjach, we 
wszystkich narodach, we wszystkich rasach. Nie tylko na planie ziemskim, lecz również w Dolinie 
Duchowej toczy się walka. Jest to Wielki Bój, który był widziany w symbolicznej formie przez 
proroków innych wieków i który jest również widziany w wizjach proroków lub widzących tego wieku. 
Ale ta walka, która się toczy i która wstrząsa wszystkim, nie jest rozumiana przez ludzkość, chociaż 
jest ona częścią i świadkiem tej właśnie walki. Bieg ludzkości jest dziś przyspieszony, ale dokąd 
zmierza? Dokąd zmierza człowiek w takim pośpiechu? Czy na tej zawrotnej drodze odnajduje 
szczęście, czy osiąga upragniony spokój, wspaniałe życie, którego egoistycznie pragnie każde serce? 
7 Mówię wam, że to, co człowiek faktycznie osiąga swoim pędem, to całkowite wyczerpanie. W 
kierunku znużenia życiem i zmęczenia idzie duch duszy i serca człowieka, a tę otchłań stworzył sam 
człowiek. 
8 W tę otchłań wpadnie i w tym całkowitym wyczerpaniu, w tym chaosie wrogości, rozkoszy, 
niezaspokojonych żądz władzy, grzechu i cudzołóstwa, profanacji praw duchowych i ludzkich, znajdzie 
pozorną śmierć dla duszy, tymczasową śmierć dla serca. Ale Ja sprawię, że człowiek powstanie z tej 
śmierci do życia. Sprawię, że zmartwychwstanie i w tym nowym życiu będzie walczył o odrodzenie 
wszystkich ideałów, o zmartwychwstanie wszystkich zasad i wszystkich cnót, które są przymiotami i 
dziedzictwem duszy, które są jej źródłem, jej Alfą. Bo ze Mnie dusza powstała, ze Mnie wzięła życie, z 
doskonałości Mojej piła, z łaski Mojej była nasycona. 
9 Stańcie przy ludziach z waszymi modlitwami w tym czasie wielkiej walki duchowej. Kiedy widzisz ich 
płacz, nie odnoszą swój płacz do przyczyny, która sprawia, że płaczą, ale płacz z ich powodu, bo są to 
twoi bliźni, a twoje łzy miłości będą balsamem i pocieszeniem. Jeśli widzisz je bez pokoju, nie mają 
udziału w ich braku pokoju, bo jesteś dziećmi pokoju. Ale módlcie się za nich i wszyscy staną się 
aniołami pokoju. Niech pokój zstąpi z waszej duszy jak rosa, która jest owocem miłości dla całego 
świata. 



10 Gdy dowiecie się, że wzniecają dyskusje i czynią rozważania, które sprzeciwiają się opinii innych, 
bądźcie ponad to wszystko. W tej chwili, rozważyć moje dzieło, moje słowo, i przezwyciężyć 
przyczyny, które zachęcają ludzi w ich walki i ich wojen, ze światłem Ducha Świętego, z Twojej 
modlitwy, Twój przykład i Twoje słowo. Kiedy widzicie, jak wyruszają z bronią na ramieniu, a potem 
osądzają bez miłosierdzia własnego brata, wy również bierzecie do ręki broń miłości, miłosierdzia, 
przebaczenia, życia wiecznego. 
11 Zdobywajcie dusze dla królestwa pokoju! Nawracajcie grzeszników do życia w łasce. W ten 
sposób, słudzy Ojca będzie się mnożyć, a królestwo grzechu, zniszczenia i śmierci zostaną 
zdziesiątkowane przez walkę! 
12 Błogosławieni, którzy pośród tylu ciemności znajdują jeszcze siłę w sercu, by Mnie szukać, albo 
zachowują w nim odrobinę czystości, by na krótki czas zamienić je w sanktuarium i pozwolić, by 
sumienie mówiło im o Mnie, o sobie i o bliźnim. 
13 Zapowiedziałem wam czas, w którym duch ludzki będzie oddawał Bogu cześć, jakiej nie było nigdy 
w minionych czasach, w którym będzie składał swemu Ojcu duchową cześć, jakiej nauczałem 
człowieka od najdawniejszych czasów przez Moją doskonałą naukę. Zawsze dokonywałem wielkich 
objawień, zawsze byłem nauczycielem, a także jako Ojciec odsuwałem zasłonę od Moich tajemnic, 
aby stworzenia ludzkie mogły Mnie lepiej rozpoznać i w ten sposób być bardziej doskonałym 
kochane. Ale człowiekowi ziemska egzystencja wydawała się tak wspaniała, tak bogata w skarby, 
jakie zawiera ten świat, że zawsze zapominał o naukach, które mówiły mu o życiu duchowym. Miał 
oczy tylko na chwalebne materialne stworzenie, dzieło Ojca i lustro, nikłe odbicie życia w Wyższym 
Świecie. I podczas gdy on otworzył swoje oczy, swój umysł, swoje zmysły, aby patrzeć, dotykać i 
tęsknić za dobrami tego świata, on zamknął oczy swojego ducha i zapomniał, że ponad tym 
wszystkim jest inne wspaniałe istnienie, inne jeszcze bogatsze życie i inne naprawdę większe 
bogactwa. W tej miłości, w tej skłonności człowieka do dóbr ziemskich, on się zmaterializował. Jednak 
jego dusza nie zapomniała o Mnie, zachowuje przeczucie Mojego istnienia, a ponadto odczuwa 
pragnienie pokarmu, którego ziemia nie może jej zapewnić, i szuka Mnie. Ale poszukuje mnie 
połowicznie i nie zawsze na najlepszych drogach. 
14 Ponieważ człowiek jest zmaterializowany, musi mnie szukać przez sensowne uwielbienie, a 
ponieważ oczy jego ducha nie są otwarte, musi stworzyć mój obraz, aby mnie zobaczyć. Ponieważ nie 
uczynił się wrażliwym na duszy, zawsze żąda materialnych cudów i dowodów, aby uwierzyć w Moje 
istnienie, i stawia Mi warunki, aby Mi służyć, naśladować Mnie, kochać Mnie i zwracać Mi coś za to, 
co mu daję. W ten sposób widzę wszystkie kościoły, wszystkie wspólnoty religijne, wszystkie sekty, 
które ludzie stworzyli na całej ziemi. Są one przesiąknięte materializmem, fanatyzmem i 
bałwochwalstwem, tajemnicą, oszustwem i profanacją. 
15 Co mam o tym sądzić? Tylko zamiar. Co z tego wszystkiego wynika dla mnie? Duchowa lub fizyczna 
potrzeba Moich dzieci, ich mała miłość, ich pragnienie światła. To jest to, co mnie dosięga, a ja jestem 
ze wszystkimi. Nie patrzę na kościoły, na formy, na obrzędy. Przychodzę do wszystkich moich dzieci 
jednakowo. Przyjmuję ich duszę w modlitwie. Przyciągam ją do Mojej piersi, aby ją objąć, aby mogła 
odczuć Moje ciepło i aby to ciepło było bodźcem i zachętą na jej drodze nawiedzeń i prób. Ale 
ponieważ akceptuję dobre intencje ludzkości, nie muszę pozwolić, by pozostawała ona wiecznie w 
ciemności, spowita w swoim bałwochwalstwie i fanatyzmie. 
16 Chcę, aby człowiek się przebudził, chcę, aby dusza wzniosła się do Mnie i w swym uniesieniu 
ujrzała prawdziwą chwałę swego Ojca, zapominając o fałszywym blasku liturgii i obrzędów. Chcę, aby, 
gdy osiągnie swoje prawdziwe wzniesienie, odnowiło się, uwolniło od ludzkich potrzeb, pokonało 
zmysłowość, namiętności, wady i odnalazło siebie; aby nigdy nie mówiło Ojcu, że jest dżdżownicą; 
aby wiedziało, że Ojciec stworzył je na swój obraz i podobieństwo. 
17 To jest powód twojej odpowiedzialności w tym trzecim czasie, o ludu Izraela! 
18 Powiedziałem wam, że ludzkość jest jak pole, które uczyniłem żyznym, a w tej żyzności jest 
rozbudzenie jej darów i ukrytych zdolności. Poprzez intuicję ludzkość otrzymuje obecnie Moje 
przesłanie, poprzez duchowe sny i w różnych innych formach. Mój świat duchowy również budzi i 
przygotowuje ludzi. Wydarzenia, happeningi przemawiają wyraźnie do serca i do duszy, a przez to 
wszystko ludzkość zyskała trochę przygotowania. Wie, że znajduje się na rozdrożu i czuje, że 
wkroczyła w erę znaczenia i duchowej obfitości. Czuje, że boska sprawiedliwość ciąży nieubłaganie na 



wszystkich stworzeniach. Brakuje mu jednak żywego Słowa i ostatecznego dowodu na jego oczach. A 
jednak ten dowód i to Słowo masz, ludzie. Wam to powierzyłem, wy jesteście nosicielami tego 
objawienia, które jest ziarnem Bożej miłości, które zasiejecie na polach już żyznych dzięki Mojej 
doskonałej mądrości. 
19 Nadal zanurzajcie się chętnie w modlitwie, abym nadal was formował, abym wkrótce przemienił 
was w sługi i w apostołów tego Dzieła, które nazwałem, jak wiecie, spirytualistycznym, trynitarnym, 
maryjnym, nazwami, które znikną, gdy świat wypełni Moje Prawa. Nie będzie wtedy potrzeby ani 
nazw, ani symboli, ponieważ każdy z was będzie nosił w swoim wnętrzu, jak gdyby, duchowy kamień, 
który wraz z wszystkimi innymi będzie tworzył prawdziwą świątynię, prawdziwe sanktuarium, w 
którym mieszka wasz Ojciec i Stwórca. 
20 Czy cała ludzkość jest trynitarna? Nie, uczniowie. Nie wszyscy noszą w swoich duszach dziedzictwo 
trzech czasów. Wielu jest takich, którzy nie zachowują nawet testamentu dwóch minionych czasów, a 
niektórzy nawet nie zachowują tego pierwszego czasu. Ale wy zaniesiecie trynitarne nasienie ─ Moje 
Prawo, Moją Naukę lub Instrukcję, jakkolwiek chcecie je nazwać, które powierzyłem wam w trzech 
czasach, jako ziarno do serca wszystkich narodów i wszystkich ludzi. 
Nie narzucajcie mojej nauki przekleństwami, groźbami, ani bólem. Tylko prezentować, prezentować 
czysto i głośno tak jak jest. Zaoferuj to źródło wiecznej mądrości i pozwól spragnionym pić z jego 
kryształowych wód. Zaprawdę, powiadam wam: ci, którzy czują, że ugasili swoje pragnienie, będą 
wtedy z wami. Ci, którzy piją, a mimo to nie byli w stanie ugasić pragnienia, pozostaną odrzucający. 
Ale zostaw tę sprawę mnie. I będą tacy, którzy nie będą chcieli pić, ale wy będziecie czekać, bo źródło 
jest wieczne. Jeśli ci, którzy dziś odmawiają, nie będą pić tej wody, to jutro ich pragnienie będzie 
większe. Ich pragnienie będzie ich dręczyć, a potem przyjdą do źródła, a jeśli nie znajdą go w pobliżu, 
będą go szukać przez pustynie i wzdłuż długich dróg, pamiętając, że było świeże i orzeźwiające, 
dopóki go nie znajdą. Bo choć odmówiono mi wody, nigdy nie odmówię jej tobie. 
21 Ludzkość nie jest jeszcze uduchowiona, ale już dusze budzą się i rozpoznają głuchotę i ślepotę 
swoich idoli, już uświadamiają sobie bezużyteczność fałszywych ofiar i pokut, i wielu znajduję 
zmęczonych i znużonych fanatyzmem. Tęsknią za pokarmem, który jest słodki i przyjemny dla 
duchowego zmysłu smaku, tęsknią za winem, które prawdziwie ożywia duszę. 
22 Widzę wspólnoty, małe sekty i wielkie stowarzyszenia ludzi, którzy dążą do uduchowienia, którzy 
wchodzą do duchowego sanktuarium, do domu dusz, niektórzy na drogi bliskie duchowej intencji, 
która jest tą, która mnie dosięga. Pewnego dnia nagrodzę ich, a prawdziwy spirytualizm, głęboka 
nauka pełna nauk i objawień, pociech i duchowego pokarmu Ducha Świętego, zostanie objawiona 
wszystkim ─ tęskniącym, spragnionym, a także oziębłym i obojętnym. 
23 Czy cała ludzkość jest marianami? Zaprawdę, powiadam wam: Nie, wielu nawet nie zna Maryi. 
Widzę część ludzkości, która nawet nie zna jej imienia, inną wielką część, która przez was popadła w 
wielki fanatyzm, w największe bałwochwalstwo, w profanację, w chciwość. I jeszcze jedna część 
ludzkości i wspólnot religijnych, które nie uznają Was za Duchową Matkę ludzkości. 
24 Nazwałem was "ludem maryjnym", bo będziecie uczyć ludzkość, kim jest Maryja. 
25 Mówię wam, o ludzie: Maryja jest nie tylko kobietą, która otrzymała Zbawiciela w Drugiej Erze. 
Mówię wszystkim tym częściom ludzkości, które właśnie wymieniłem, wszystkim sektom i 
wspólnotom religijnym, wszystkim rasom i wszystkim ludziom, że Maryja jest matczyną, boską istotą, 
która zawsze istniała. Ona jest kobiecą, uniwersalną istotą, którą można odkryć i zobaczyć we 
wszystkich dziełach stworzenia. Ona jest czułością, jest wstawiennictwem i łonem, które karmi. Już w 
minionych czasach zostało wam objawione istnienie Maryi i Jej ziemskie przyjście. Zaprawdę, od 
pierwszego do ostatniego ─ do wszystkich przemawiałem jako Ojciec, jako Sędzia i jako Mistrz. 
26 Już w Pierwszej Erze patriarchowie i prorocy zaczęli mówić o przyjściu Mesjasza. Ale Mesjasz nie 
przyszedł tylko w duchu ─ przyszedł, aby narodzić się z kobiety, aby stać się człowiekiem, aby 
otrzymać ciało z kobiety. Matczyny Duch Boży musiał również stać się człowiekiem, stać się kobietą, 
jak kwiat czystości, aby z jej korony kwiatów mogła wypłynąć woń "Słowa" Bożego, którym był Jezus. 
27 Gdy ta kobieta osiągnęła wiek dziewiczego, została zaręczona. Ojciec wysłał do niej anioła, aby 
ogłosił jej misję. Ale jak anioł ją poznał, jak zaskoczył oblubienicę? Modląc się. A znalazłszy ją 
przygotowaną, rzekł do niej: "Zdrowaś, o Maryjo, któraś znalazła łaskę u Boga. Nie bój się, bo łono 
twoje pocznie tego, który będzie królował w domu Jakuba, a jego panowaniu nie będzie końca." 



28 Maryja wiedziała, że otrzyma Króla potężniejszego i większego niż wszyscy królowie ziemi. Ale czy 
z tego powodu koronowała się na królową wśród mężczyzn? 
29 Czy Jej usta głosiły na placach, ulicach, w prostych chatach lub w pałacach, że stanie się Matką 
Mesjasza, że z Jej łona wyjdzie "Jednorodzony Syn" Ojca? Z pewnością nie, mój ludu: największa 
pokora, łagodność i łaska była w niej, a obietnica się spełniła. Jej serce ludzkiej matki zostało 
uszczęśliwione i jeszcze zanim urodziła, była kochającą matką, która znała duchowo przeznaczenie 
Jezusa, misję, jaką miał do spełnienia wśród ludzi i to, co przyszedł uczynić. Nigdy nie sprzeciwiła się 
temu przeznaczeniu, bo sama uczestniczyła w tym samym dziele. 
30 Jeśli czasem roniła łzy, był to płacz ludzkiej matki, była to cielesna natura odczuwająca ból w Synu, 
jej własnym ciele. Ale czy była uczennicą Mistrza, swego Syna? Nie. Maryja nie musiała się niczego 
uczyć od Jezusa. Ona była w Ojcowskiej Jaźni i wcieliła się tylko po to, aby wykonać to piękne i trudne 
zadanie. 
Czy to doskonałe Serce Matki ograniczało się do kochania tylko swego najukochańszego Syna? Z 
pewnością nie; przez to małe ludzkie serce Serce macierzyńskie objawiło się w pociechach i 
wzniosłych słowach, w radach i dobrodziejstwach, w cudach, w świetle i w prawdzie. 
Nigdy nie obnosiła się z tym, że się obnosi, nigdy nie przeinaczała słów Mistrza. Ale tak jak była u stóp 
żłóbka, który służył jej za kołyskę, tak samo była u stóp krzyża, na którym Syn, Mistrz, Ojciec całego 
stworzenia umarł i odetchnął jako człowiek. 
31 W ten sposób wypełniła swoje przeznaczenie jako ludzka matka i dała wzniosły przykład wszystkim 
matkom i wszystkim ludziom. I aby została wysłuchana przez ludzkość, aby i Ona była kochana i aby 
Jej przykład nie został wymazany z serc ludzkich, krwawiący Mistrz na krzyżu poświęcił Matce jedno 
ze swoich siedmiu słów, mówiąc do Niej: "Matko, to jest Twój Syn!", a do Syna, którym w tym 
momencie był Jan, Apostoł Pański, powiedział: "Synu, to jest Twoja Matka!". 
32 W ten sposób Mistrz chciał pozostawić Jana jako przedstawiciela ludzkości, a w sercach ludzi 
świątynię miłości i szacunku dla Uniwersalnej Matki. 
33 Czy apostoł Jan twierdził, że macierzyństwo tylko dla siebie? Nie, rzeczywiście, poszedł do swoich, 
do towarzyszy w walce i w nauce, do innych uczniów i powiedział im: "Mistrz powiedział to, zanim 
odszedł", i tam uczniowie pozostali z Maryją, aż została uniesiona w nieskończoność. 
34 W dniu Pięćdziesiątnicy, w święto, które lud obchodził od pierwszego razu jako Paschę, zebrali się 
uczniowie, a pośród nich była Maryja. I zbliżył się Duch Święty, symbolizowany w białej gołębicy, i 
przepełnił ich swoim światłem, i napełnił ich swoją łaską. 
35 Uczniowie czuli najgłębszy szacunek i miłość do Maryi. A skoro ci siewcy, ci lekarze duszy, czuli tę 
cześć dla Matki Zbawiciela jako ludzie, to dlaczego nie miałyby jej czuć pokolenia, które po nich 
nastąpiły? Powiedziałem wam, że Maryja jest wieczna, i zaprawdę powiadam wam, jeśli zwrócicie się 
do Niej, wielu z was Ją znajdzie. 
36 Gdy mój uczeń Jan przebywał w odosobnieniu na wyspie Patmos, w miejscu odosobnienia, gdzie 
otrzymał wielkie objawienia przyszłych czasów, gdzie przeniknął duchowo w wysokie sfery i ujrzał 
wielkie tajemnice Pana, ubrane w alegorie i przedstawione za pomocą figur, ujrzał tam również 
postać Maryi. 
W tym wielkim objawieniu, które zostało powierzone Janowi przez Ojca dla ludzi przyszłych wieków, 
ujrzał on tam, po wielkim znaku, niewiastę obleczoną w słońce i księżyc u jej stóp, a na jej czole 
koronę z dwunastu gwiazd. Kobieta ta odczuwała bóle porodowe, a kiedy ból ten był największy, Jan 
ujrzał zło w postaci smoka, który ją prześladował, czekając tylko na narodziny dziecka, aby je pożreć. 
Ale Mistrz mówi do ciebie: Ponieważ to objawienie dane Janowi przez Ojca mówiło o czasach, które 
mają nadejść, powiadam wam: widział on Maryję w Trzeciej Erze, tuż przed tym, jak urodziła lud 
Maryi, i zło, które czyhało na lud Pański. 
Jan widział również, że w chwili narodzin wybuchła wielka bitwa aniołów przeciwko smokowi, który 
uosabiał zło ludzi ─ bitwa, która obecnie toczy się wśród was, ponieważ narodzili się marianie, 
pojawili się już na powierzchni ziemi i dziś otrzymują tarczę i miecz miłości, aby wyruszyć na wielką 
ostateczną bitwę. 
37 Oto co oznacza to objawienie, o ludu umiłowany! Dlatego właśnie Ojciec powiedział wam dzisiaj: 
Ci, którzy znają Maryję, nie znają Jej w Jej prawdzie. Widzą w niej tylko kobietę, uważają ją tylko za 



ludzką matkę, a wokół niej stworzyli kulty, obrzędy, święta i zachwyty. Przez to bałwochwalcze 
uwielbienie zapomnieli o wypełnianiu praw Pańskich, o słowie Mistrza i o miłości jedni do drugich. 
38 Ojciec nie chce, aby świat poznał Maryję w ten sposób, ani ja nie chcę, aby była kochana w ten 
sposób. Maryja nie jest tylko kobietą, już wam to mówiłem: Maryja jest macierzyńską istotą, która 
istnieje w Bogu i która przejawia się we wszystkim, co zostało stworzone. 
39 Jeśli będziesz Jej szukał w samotności nocy, w ciszy, której nic nie zakłóca, tam w kosmosie, 
spotkasz Jej obraz, jeśli będziesz Jej szukał w zapachu kwiatów, również Ją spotkasz, a jeśli będziesz 
Jej szukał w sercu swojej Matki, będziesz Ją miał. Jeśli pragniesz spotkać Ją w czystości Dziewicy, tam 
też Ją ujrzysz, i tak jak w Niej w niezliczonych dziełach, gdzie odbija się wieczna kobiecość, która 
istnieje w Bogu i istnieje w całym Jego stworzeniu. 
40 Gdy wyruszycie fizycznie na drogi wypełniania misji, głoszenia nauki, zderzycie się z twardymi 
sercami, z tymi, którzy stworzyli zamknięte drzwi, aby nie wpuścić istoty miłości Maryi i Jej imienia. 
Dla wielu ta Istota nie istnieje. Co wtedy zrobicie, o ludzie? Czy użyjecie przemocy, aby zburzyć ten 
mur, te drzwi, aby pozwolić nauczaniu mariańskiemu przeniknąć do tych ludzi i narodów? Nie. 
Powiedziałem wam, że powinniście tylko przedstawiać moje dzieło, tylko wskazywać na moją naukę, 
lecz powinniście mówić z taką duszą, z takim sercem, z taką prawdą, że wielu z tych o sztywnym 
karku nawróci się i powie: "Zaprawdę, istota Uniwersalnej Matki zalewa całą kulę ziemską, ta nauka 
jest jasna i zrozumiała". Jest jak źródło życia, które zaprasza cię do picia, ale nie zmusza cię do 
korzystania z niego." 
41 Zaprawdę powiadam wam, gdyby to miało się stać, już dawno sprowadziłbym wszystkie dusze 
Moją mocą, aby je wykąpać w tej wodzie, aby je z niej wypiły i aby je doprowadzić do miejsca 
przeznaczenia, do którego wszyscy jesteście przeznaczeni. Ale macie dotrzeć do mnie nie tylko przeze 
mnie, ale także przez siebie. Dlatego dałem wam ducha, wolę, inteligencję, zdolności i zmysły. 
Dlatego objawiłem wam Moje Prawo, dałem wam niezbędny czas i skierowałem waszą duszę na 
drogę rozwoju, postępu i odkupienia tegoż. Chcę, aby twoje serce i twoje słowo były jak źródło, jak 
niewyczerpane źródło wśród ludzi, i aby twój głos pokornie zapraszał do picia Mojego słowa, które 
będziesz głosił. 
42 Kiedy ta woda będzie krystalicznie czysta, kiedy będzie tak niezmącona, jak ją wam powierzyłem, 
zaprawdę powiadam wam, wtedy ludzie znajdą w niej swoje zdrowie i swoje zbawienie. To jest 
odpowiedzialność Izraela w Trzeciej Erze, to jest ciężar, który spoczywa na spirytualistyczno-
trinitarno-maryjnym narodzie. 
43 Twój łagodny i pokorny chód wstrząśnie wspólnotami religijnymi, wstrząśnie fundamentami i 
zasadami. Twoje słowo, które zawsze będzie Moje, zburzy fałszywe świątynie, a z nich nie pozostanie 
jeden kamień na drugim. Obali bożki, wszystkie te bałwochwalstwa, które powstały wokół kultu 
Boga, a także wokół Maryi i Jej imienia, aż do największej przesady. Wszystko to musi zniknąć, 
spalone ogniem Słowa Ducha Świętego, które umieściłem i będę nadal umieszczał w was. 
44 Gdy to Moje Słowo przestanie się objawiać przez głosicieli, znajdę was zgromadzonych jak Moi 
uczniowie w Drugiej Erze podczas Paschy, a Mój Duch Święty przyjdzie w pełni, połączony z wami 
duchem w duchu, pionierzy Trzeciej Ery, pionierzy doskonałej komunii między Duchem Świętym a 
duchem ludzkości. 
45 Co Ojciec objawi ci w tym czasie? To, czego nie powiedziałem wam poprzez ludzki organ intelektu. 
Ale uświadomcie sobie, że musicie mieć prawdziwą konsekrację i uduchowienie ─ uświadomcie sobie, 
że aby uzyskać takie przygotowanie, musicie pozbyć się wszelkich śladów fanatyzmu i materializmu. 
Jak osiągniesz to wielkie wyposażenie? Przez naukę dnia dzisiejszego, przez rozwój późniejszy, później 
przez waszą prawdziwą miłość. Bo moje słowo nie jest skończone. Moje słowo nie skończy się w 1950 
roku. Moja proklamacja będzie kontynuowana. Jednak już nie przez głosicieli, już nie w ten sposób 
głoszenia, ponieważ wasze uniesienie będzie się doskonalić coraz bardziej po roku 1950. Wasze 
duchowe wzniesienie będzie większe, a moje ogłoszenie będzie się nadal odbywało tylko za pomocą 
ducha. 
46 Ci, którzy byli moimi nosicielami głosu, przeszli długą drogę. Ci, którzy otrzymali mój promień 
wiele razy, będą nadal rozwijać się i przekazywać wielkie inspiracje lub objawienia. Z tymi, którzy 
otrzymali mój Boski promień tylko kilka razy i z którymi moje słowo było rzadkie, moje natchnienie 
będzie wtedy wielkie, bardzo wielkie. Niech nie hamują ich rozwoju, ich kroczenia po tej ścieżce. 



Ponieważ to, czego nie osiągnęli w tym czasie przejawiania się poprzez ludzki intelekt, mogą 
otrzymać z ducha do ducha, a wtedy w ich duszy pojawi się radość i wdzięczność. 
47 Nie tylko przez tych, którzy byli poświęconymi głosicielami, uczynię siebie chwalebnie znanym. 
Mój Boski Duch będzie również jaśniał chwalebnie nad obdarowującymi. Ta łaska nie będzie z nimi 
mniejsza, będzie taka sama dla wszystkich. Mój Świat Duchowy będzie promieniował podobnie, jego 
płynący promień, przekształcony w natchnienie i w myśl, będzie na ucznia Pana, tak że te Istoty 
Światła będą nadal dawać o sobie znać istotom tej planety, przywódcom wspólnot, "kamieniom 
węgielnym", jasnowidzom i "złotym piórom", na naznaczonym i nienaznaczonym; na tych, którzy 
doświadczyli symbolicznego aktu naznaczenia, jak również na tych wszystkich, którzy uważają się za 
zbyt bezużytecznych, by stanowić część mojego ludu. Na "pierwszych" i "ostatnich" będą języki ognia, 
które wyleje Duch Święty, abyście jutro, bardzo bliskie "jutro", mogli dać się poznać wszystkim 
waszym bliźnim ─ na tej jutrzence, która się do was zbliża i na której będziecie mogli zanieść moje 
słowo nie tylko tym, którzy mówią waszym językiem, ale także tym, którzy mówią językami, których 
wy dzisiaj nie znacie. 
48 Jak będziesz mógł się z nimi porozumiewać? Przez waszą dobrą wolę, przez wasz wysiłek, przez 
waszą gorliwość i waszą miłość. Ja będę stał przy tobie, mówi Ojciec do ciebie. Będę czynił cuda 
wśród was. Dopilnuję, by spośród was, z waszych wspólnot wyszli pionierzy, posłańcy, ci 
przygotowani przez moją Wolę, którzy opanują inne języki, by nieść Dobrą Nowinę, Trzecie Przesłanie 
Boga innym narodom, innym ludziom, innym rasom. W ten sposób wieża Babel, która w świecie 
materialnym została z biegiem czasu zniszczona rękami ludzi, zostanie również zniszczona stopniowo 
w świecie duchowym, a ponad nią wzniesie się wieża Ducha Świętego, prawdziwy Kościół, prawdziwe 
miejsce kultu i sanktuarium, w którym wszyscy połączą ręce, w którym wszystkie języki się połączą, w 
którym wszystkie rasy i pokolenia połączą się w miłości do Ojca. 
49 W ten poranek łaski, kiedy przyjęliście moje słowo w wielkiej liczbie miejsc spotkań, ale które 
stanowią jeden lud, Mistrz prosi was o wstawiennictwo, miłosierdzie, modlitwę za świat. Usuńcie z 
waszych serc wszelką niezgodę lub uprzedzenia i zbliżcie się duchowo, aby stworzyć lud silny 
duchem, a ta duchowa siła będzie wspomagać lud. Dlaczego jeszcze nie byliście w stanie dokonać 
wielkich cudów w waszych duszach i w waszych myślach? Dlaczego oręż modlitwy, który wam 
objawiłem, nie objawił się jeszcze z chwałą w tych czasach? 
50 Przez wasz brak przygotowania, ludzie, przez wasz brak jedności pozwoliliście, aby drapieżny ptak, 
pokusa, która zawsze czyha, wszedł do was, aby was podzielić i osłabić: to podstępny ruch pokusy, 
która nigdy nie pozwoliła wam się zjednoczyć. Choć moje słowo miłości zawsze było z wami, wasze 
serce wciąż skłania się ku złym podszeptom, wciąż dajecie się uwieść pozorom i fałszowi 
testamentów. Lecz bądźcie czujni, ludzie, bądźcie czujni, o duchowi, trynitarni uczniowie Maryi, 
abyście w tych czasach przygotowania dla was ─ w tych czasach próby dla ludzkości, która obecnie po 
raz kolejny pije kielich cierpienia ─ mogli dać dowód waszej mocy ─ chwytając nie wiele broni, lecz 
jeden miecz świetlny, i za jego pomocą rozerwać sznury pokusy, łańcuchy niewoli, zburzyć mury, 
otworzyć drzwi, aby wyzwolić dusze i pozwolić im wznieść się do światła Trzeciej Ery. 
51 Możecie to zrobić, ludzie, poprzez siłę myśli, poprzez modlitwę. Ale to musi wypływać z 
prawdziwej miłości, którą w tej chwili cię inspiruję. Zjednoczcie się, uznajcie siebie nawzajem, 
przebaczcie sobie, kochajcie się nawzajem, a zobaczycie cuda na całym świecie i zobaczycie tę 
ludzkość, która biegnie z ogromną prędkością w kierunku przepaści, o której do was mówię, bardzo 
szybko doświadczy upadku, a także "aż do tego miejsca i ani kroku dalej", które będzie obrzydzeniem, 
znużeniem, znużeniem duszy w nienawiści, w materializmie, w zmysłowości i w przyjemnościach, 
abyś mógł wyciągnąć do niej swoją braterską dłoń, dotknąć ją z miłością i obudzić, aby jej to 
powiedzieć: 
52 "Oto nie ma już pałaców samowystarczalności. Władcy opuścili swoje trony, chciwe imperia 
odeszły, a broń wojenna nie tryska już śmiercią z ich ust. Kapitanowie armii i żołnierze są pobici. 
Podnieś twarz i ujrzyj na horyzoncie światło nowego dnia, nowy świt, który rozświetla nowe życie." 
53 Przyjmuję teraz twoją duszę w jej modlitwie. Chcę znaleźć w tym wdzięczność i dlatego jeszcze raz 
objawiam się na świecie, aby w różnych formach wylać na ludzkość Mojego Ducha. Mógłbym to 
uczynić bez waszego pośrednictwa, ale przez to chcę okazać Moje miłosierdzie. 



54 Zostawiam was więc w ten poranek łaski: podniesieni w miłości i miłosierdziu wobec bliźnich ─ 
podniesieni duchowo, abyście mogli odczuć w waszym wnętrzu błogosławieństwo waszego Ojca. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 361  
 
1 Znajduję cię modlącą się i Duch Mój osiada w tobie. Karmię się Twoją miłością, Twoją wiarą. 
Skosztowałem waszych owoców i są dla mnie miłe. Dlatego błogosławię cię i obdarzam cię pokojem. 
2 Twoja dusza była przeze mnie badana na różne sposoby. Ale kiedy przeżyliście chwilę cierpienia, 
wznosicie się i pytacie Mnie, czy was nie opuściłem, i bardzo szybko jesteście ze Mną. Zaprawdę 
powiadam wam, nie jesteście sami, a wasza wiara sprawiła, że pokonaliście trudności i wielkie próby 
tego czasu. 
3 Wy, którzy przebyliście długie drogi w poszukiwaniu Mnie, w końcu mnie znaleźliście, a gdy 
usłyszeliście Moje słowo, wasze wątpliwości zostały rozwiane i otrzymaliście jasną odpowiedź na 
waszą prośbę. Wszędzie słyszeliście błagania i wezwania o Ducha Mojego, a nawet gdybyście Mnie 
nie wzywali, przyszedłbym do was, jak obiecałem. Powiedziałem wam bowiem, że będę was 
wspomagał w waszych utrapieniach w tych dniach boleści. 
4 Dałem wam wrażliwość, abyście mogli wyczuć to, co ma nadejść, abyście żyli czujni na każdy 
przejaw duchowy i rozpoznawali nadejście moich słów. 
5 Mówię do was z tą samą miłością i mądrością, z jaką mówiłem w minionych czasach, i potwierdzam 
Moje słowa z minionych czasów i udowadniam, że proroctwa się spełnią. 
6 Jan, w swoim wielkim objawieniu, widział, jak mój Duch objawi się w tym czasie, jak przy 
rozluźnieniu szóstej pieczęci Księga Mądrości oświeci dusze. Widział wielkie bitwy między ludźmi i ich 
utrapienia. Widział księgę zamkniętą i ostatecznie otwartą przez Niepokalanego Baranka. I razem z 
wami otworzyłem stronę po stronie tej książki dla waszych umysłów. W nim zawarte jest Prawo, 
które dałem wam od początku czasów. 
7 Sądźcie dzieło moje, zgłębiajcie je od początku do końca. Przypomnijcie sobie całą przeszłość i 
połączcie ją z tym objawieniem tak, aby wszystko było żywe w waszej duszy. Ustanowiłem prawa i 
ustawy dla materialnego życia ludzi, dałem nauki dla życia moralnego i duchowego. Umieściłem was 
w regionach ducha, a wy odetchnęliście pokojem i błogością tego domu, abyście mogli go w pełni 
poznać i osiągnąć wiedzę o moich prawach. 
8 Żyj dla wysokiego ideału, spraw, aby twoja dusza odzyskała odwagę i energię w wypełnianiu swojej 
misji. Rozprzestrzeniajcie pokój w waszym sposobie życia, zapraszajcie ludzi do modlitwy tą 
modlitwą, której was nauczyłem, aby mogli znowu poczuć się godni swojego Stwórcy. Pielęgnuj ich 
serca, które są dziewiczą ziemią uprawną, żyzną dla mojego nauczania. 
9 Idąc za moją nauką, gdy pracujecie dla dobra ludzkości, wasza dusza będzie wzmocniona, będziecie 
się radować i cierpieć, i zrozumiecie, co warte są wiara i miłość. Nie dajcie się więc zmylić w walce 
przez różne wyznania. Moja nauka jest ponad każdą religią i każdą sektą. Przynieście moje słowo, 
które jest moim wyrazem miłości, i nie używajcie go jako broni do walki z waszymi bliźnimi, bo ono 
nie obraża, nie rani, jest tylko życiem dla duszy. 
10 Oczyśćcie naczynie wewnątrz i na zewnątrz, aby mogło pomieścić esencję, którą wam daję. Wasza 
misja jest wspaniała. Aby zwyciężyć, musicie współpracować. Łączcie się ze wszystkimi ludami, łączcie 
się ze wszystkimi rasami, nieście Moje przesłanie pokoju do wszystkich. Po tym doprowadzę was do 
doliny, w której wszyscy będziecie równi, w której zniknie ludzka nędza i ludzki egoizm i będziecie 
tylko istotami duchowymi. 
11 Wiem, że przez pewien czas będziesz naprawiać swoją niezgodę. Ale nadejdzie dzień, kiedy 
zmęczeni waszą słabością, zjednoczycie się, aby być silnymi przez jedność i zgodę. 
12 Chcę, abyś była czysta. Dlatego właśnie oczyszczacie się w bólu w tym czasie, żeby przywrócić 
duszy jej pierwotną czystość i cnotę. Te próby, które teraz znosicie, nie sprawią, że umrzecie. Obudzą 
was tylko z głębokiego snu, abyście mogli dążyć do doskonałości waszej duszy. 
13 Chociaż do tej pory nie uczyniliście się godnymi przez wasze uczynki, nadejdzie dzień, kiedy 
pokora, wytrwałość, miłość i wiara tego ludu będą słusznie wychwalane. Wielu wtedy, gdy rozpozna 
te cnoty w tobie, będzie chciało nadać ci imię, tytuł lub włożyć koronę na twoją głowę. Ale wtedy 
przypomnicie sobie o Jezusie i pokornie się schowacie. Jak już wam mówiłem, wasze królestwo nie 
jest na tym świecie. 



14 Jeśli chcesz zdobyć serce człowieka, mówić z prawdomównością, z największą prawdomównością. 
Bądźcie pokorni wśród najpokorniejszych, abyście mogli znaleźć wiarę w wasze słowa i uczynki. 
15 Jak bardzo mój duch będzie się radował, gdy zobaczy Twoje dzieło powstające wśród moralnych i 
duchowych ruin ludzkości. Twoja praca już się rozpoczęła. Zobacz chorych, którzy wyzdrowieli, 
niewierzących, którzy narodzili się do wiary, grzeszników, którzy zostali odnowieni. Twoja praca jest 
jeszcze mała, ale uważam ją za dobrą i pomnażam jej owoce. 
16 Izrael: Pan jest z tobą pełen miłości i miłosierdzia. Raz po raz dawałem wam dowody Mojej miłości 
na drodze, którą przed wami postawiłem. 
17 Moje Boskie Słowo przemawia do ludzi i to Słowo Ojciec posyła wam, abyście poznali Dzieło, które 
powierzyłem waszym rękom. 
18 Ukazuję wam Moich apostołów jako przykład dla was. Dlatego w tej chwili wlewam się w waszą 
duszę, abyście mogli podbić wasze ciało. Dotknąłem twardej skały, aby z niej wytrysnęła krystalicznie 
czysta woda. 
19 Nie myślcie, że doszliście już do końca wypełniania waszej misji, ani że po 1950 roku będę nadal 
przemawiał przez ludzki organ rozumienia. Wszystko, co wam powiedziałem, spełniło się i spełni, 
umiłowany ludu. 
20 W Trzeciej Erze wasza dusza została wysłana do ponownego wcielenia się, żebyście mieli nową 
możliwość wypełnienia swojej misji poprzez skorzystanie z obecności mojego Boskiego Ducha w tym 
czasie. 
21 Jestem z wami z powodu mojej wielkiej miłości i daję wam siłę, bo nie chcę widzieć was słabych. 
22 Ja jestem źródłem łaski i miłości. Pij, daj życie swemu sercu i duszy. Odsuńcie się od materializmu, 
abyście mogli zrozumieć wielkość misji, którą wam dałem. 
23 ludu umiłowany: gdy serce wasze będzie bolało, przyjdźcie do Mnie, bo przemienię wasze 
cierpienia w radość i umocnię was na duszy i ciele, abyście szli drogą pełną zadowolenia i nadziei 
24 Przyjmuję tłumy, które szukają mnie w kroplach, aby uświadomić mi ich ból. Słyszę ich w ciszy; są 
to rzesze, które przychodzą z różnych sekt i kościołów do tych skromnych miejsc spotkań, aby 
usłyszeć Moje słowo, aby przyjąć do swojej duszy i serca Moje orędzie pokoju i nadziei. 
25 Kiedy przybywają do tego drzewa, czują chłód jego cienia, który sprawia, że odpoczywają, i cieszą 
się, kiedy słyszą śpiew moich słowików. Wtedy czują moją obecność i słodycz owoców tego drzewa. 
26 Jest napisane, że w tej Trzeciej Erze przyjdę w Duchu i jak głośny dzwon będę wzywał ludzkość, 
aby dać jej pociechę, chleb i wodę duchową. Zbudowałem mój Kościół w sercu i duszy moich dzieci. 
W powadze i ciszy tego kościoła odczujecie Moją Obecność, tam otrzymacie to, co włożyliście do 
Mojego serca w waszej medytacji i modlitwie. Wewnątrz tego kościoła poczujecie się oświeceni 
światłem Ducha Świętego. 
27 Przygotowałem w tym czasie dwanaście plemion Mojego Narodu Wybranego, aby przez ich 
pośrednictwo wszystkie narody otrzymały światło, aby na dźwięk trąby obudzili tych, którzy śpią, a 
oni, podnosząc wzrok ku niebu, ujrzeli Mnie oczyma swego ducha. 
28 Ludzkość jest zdezorientowana, ale Ja przyszedłem, aby ją prowadzić światłem Ducha Świętego i 
aby poznała moje słowo po jego znaczeniu. 
29 Z biegiem czasu te pisma, które pozostawili Moi uczniowie, zostały zmienione przez ludzi i dlatego 
istnieje niezgoda między wyznaniami. Lecz Ja objaśnię wszystkie Moje nauki, aby zjednoczyć ludzkość 
w jednym świetle i w jednej woli. 
30 Rok 1950 wkrótce się skończy. Zostawiłem wam jednak szczegółową instrukcję, abyście ją 
przekazali nowym pokoleniom, aby mogły znaleźć pokój i życie dla duszy. 
31 W Twoje ręce powierzam księgę Trzeciego Testamentu, abyś przez nią zaniósł ludzkości Dobrą 
Nowinę; Ja jestem tym, który dał Ci tę księgę; Ja jestem tym, który dał Ci tę księgę 
32 Twoje serce już podejrzewa tęsknotę za domem, którą poczujesz, gdy nie będziesz mnie już 
słyszeć w tej postaci. Dlatego powiedziałem wam: Stosujcie Moją naukę i nie dajcie się zwieść tym, 
którzy jutro powstaną i będą podstępnie twierdzić, że wciąż objawiam się poprzez ich organy 
intelektu. 
33 Jesteście świadkami, że wszystko, co wam powiedziałem w Moim Słowie, spełniło się, ale musicie 
żyć czujnie, aby nie było nieposłuszeństwa wśród Mojego ludu. Będziecie odczuwać ból tych, którzy 
są słabi i którzy jeszcze nie zrozumieli Mojej nauki. Ale ty wyjaśnisz im Moją prawdę i poprowadzisz 



ich przez Moje słowo. Będę się objawiać przez tych, którzy są przygotowani, a nawet przez 
"ostatnich" będę rzucać Siebie jako światło i inspirację. 
34 Nie pozostawię ludzkości osieroconej, zbawię tych, którzy zbłądzili, i wezwę do mego stołu tych, 
którzy nie słyszeli mego słowa w tej postaci. Eliasz będzie nadal jednoczył tłumy, abyś mógł im 
pokazać księgę, która zawiera Moje Słowo. Przez wasze pośrednictwo obudzę śpiące dusze i usunę z 
nich bałwochwalstwo. Lecz jeśli nie będziecie przygotowani do przemawiania do ludzkości, kamienie 
przemówią i zobaczycie, że najbardziej nieświadomi staną się Moimi prawdziwymi uczniami i będą 
mówić o Mojej prawdzie. 
35 Wy macie głosić ludziom Dobrą Nowinę, nie fałszując mojego dzieła, macie być pokorni jak wasz 
Mistrz i nie przyodziewać się we wspaniałe szaty, aby zwrócić na siebie uwagę bliźnich. 
36 Nie wolno wam jutro fałszować Mojej nauki, nauczajcie tylko tego, co wam powierzyłem. Dałem 
wam Moją naukę w obfitości, abyście byli przewodnikami i ambasadorami wśród ludzkości. Gdy nie 
będziecie już słyszeć Mojego słowa poprzez głosiciela, będziecie pomagać i kochać się nawzajem, 
abyście mogli rozwiązywać problemy, które pojawiają się na waszej drodze. 
37 Jesteście ludźmi, których obecnie jednoczę, aby ludzkość mogła Mnie poznać przez wasze 
pośrednictwo. Jestem najwyższym Miłosierdziem i nakarmiłem cię najlepszym jedzeniem. Wielka jest 
walka, którą będziecie musieli stoczyć. Dlatego mówię do was z miłością, aby usunąć z was błędy, 
które przypisujecie Mojemu dziełu, abyście, gdy nadejdzie czas, byli światłem świata. 
38 Duchowe zastępy otaczają wasze dusze, są gotowe do podjęcia walki, bo nie jesteście sami w tej 
bitwie światopoglądów. Mój świat duchowy będzie również z wami. Duchy te inspirują was pokojem i 
harmonią, abyście mogli pokazać się przed ludzkością. 
39 Wielka będzie walka wasza. Będziecie dawać przykład posłuszeństwa i ukazywać w swoim sercu 
Prawo waszego Mistrza. Będziecie zachęcać ludzi, ale mój Uniwersalny Promień nie będzie się już 
manifestował, ani mój świat duchowy nie będzie się manifestował poprzez wasz umysł. Niemniej 
jednak, Mistrz da ci swoje instrukcje w wyższej formie, jako Duch Święty, moc, błogosławieństwo i 
miłosierdzie. 
40 Zbliża się koniec roku 1950, a śpiąca ludzkość nie odczuła mnie. Ale Ja ich obudzę, aby Mnie 
ujrzeli. 
41 Kiedy odbędą się te imprezy? Ten czas jest bliski. Wkrótce nastąpi koniec Mojego objawiania się 
poprzez ludzki organ pojmowania. Przez pośrednictwo nosicieli głosu, którzy wiedzieli, jak się 
przygotować w tych ostatnich dniach, dałem wam wielkie i jasne instrukcje, miłosne rozkazy, abyście 
mogli je wykonać, gdy nie będziecie już słyszeć Mojego słowa w tej formie. 
42 Otworzyłem przed tobą księgę mojej mądrości i pouczyłem cię, jak masz wypełniać swoje 
posłannictwo, jak masz kroczyć moją drogą. Pokazałem wam niebezpieczeństwa i dałem wam moc do 
pokonania przeszkód i przełamania barier. 
43 Zanim przestanę mówić do was w tej formie, muszę was przygotować, abyście jutro byli 
nauczycielami, którzy będą przedstawiać Moje nauki nowym uczniom. 
44 Jeśli czujecie się pozbawieni tego pouczenia, nie wińcie Mnie za to, bo dałem wam w obfitości 
Moje słowo, chleb życia wiecznego dla waszej duszy. 
45 Ja dałem wam moją naukę w sposób doskonały. Ale jeśli dodasz do niej coś, co do niej nie należy, 
twoje sumienie powie ci, co musisz usunąć, aby jutro ludzkość mogła otrzymać tylko moją doskonałą 
Naukę. 
46 Powiedz ludzkości, że Ja, Bóg Wszechmogący, zawsze byłem z tobą. Niczego ci nie brakowało, bo 
napełniłem twoją duszę łaską i mocą na każdym etapie rozwoju. 
47 Ludzie, ślubowaliście Mnie kochać w obecności Mojego Boskiego Światła. Lecz wasz materializm 
zawsze był przeszkodą w wypełnieniu mandatu Ducha, ponieważ nie znacie samych siebie, ani nie 
wiecie, jakie są wasze cele i ideały. Jednak moje miłosierdzie zjednoczyło was w przeszkodzie, abyście 
mogli poczuć ogień mojej miłości i poznać pokój mojego Ducha Świętego. 
48 Ja jestem Dawcą, mam więcej do dania wam, niż możecie ode mnie żądać. Znam potrzeby ciała, 
znam duszę i znam wasze utrapienia i smutki. 
49 Tukasz, Marek, Jan i Mateusz zostali wybrani przez Moją Wolę. Każdej duszy powierzyłem misję, 
odpowiedzialność, a one z wytrwałością, determinacją i miłością szerzyły Moją Naukę, tworząc 



Testament Drugiej Ery. I tak jak oni, dziś budzę waszą duszę, żeby rozpoznała czasy, poczuła i 
zrozumiała przysięgę, którą złożyła przed moją Boskością, i przystąpiła do wypełniania swojej misji. 
50 Jezus świadczy o Boskiej mocy, bo w Nim był sam Bóg, który objawił się na ziemi, aby świat Go 
poznał. To sam Ojciec dał się ludziom w słowie, w miłości, w prawdzie i w świetle. 
51 To, co jest napisane w księdze pamięci złota, spełni się i przejdzie. Z biegiem czasu wszystko się 
spełni. 
52 Izraelu: Nie mówiłem do ciebie tylko w tym czasie. Ale twoja dusza została związana i nie użyła 
tego, co jej dałem za pierwszym razem, za drugim razem i dzisiaj za trzecim razem. Czego jednak 
oczekujesz od Pana w tym czasie? Jaka jest twoja decyzja i twoje pragnienie? Mówię do was w tym 
czasie, wylewając Moje Boskie Słowo. Lecz nie dam wam więcej czasu na naśladowanie Mnie w 
objawianiu się przez Nosiciela Głosu, i jeśli dusza będzie się opierać, a ciało odmówi posłuszeństwa 
Moim przykazaniom, będziecie musieli odpowiedzieć przede Mną długo. Ponieważ jako sędzia 
pozwolę, aby rozległo się wezwanie i abyście zrozumieli, co jest zapisane w księdze waszego losu. 
Gdy dusza stanie przed Najwyższym Sędzią, uzna swój występek i pełna żalu poprosi Mnie o inny czas 
na zadośćuczynienie, o kolejną reinkarnację. 
53 Przemówiłem nie tylko do twojej duszy, ale i do twojego ciała. Dałem jej dodatkowe życie, siłę i 
miłosierdzie, aby dusza mogła wypełnić swoją misję. 
54 Z miłością wylałem moje Boskie Słowo, obdarowałem was wszystkim, co mój Duch i 
najukochańsze Ojcowskie Serce zamierzyło dla was. Jesteście najcenniejszą z moich Boskości. 
55 Jesteście na końcu Mojej manifestacji poprzez organ umysłu nosiciela głosu. Jeśli jednak nie 
słuchacie już Mojej nauki, Ja nadal będę was prowadził, bo nie byłbym już Ojcem, gdybym was 
zostawił na pustyni bez chleba i wody. 
56 Przygotujcie się moją nauką, studiujcie to, co dałem waszemu sercu w moim słowie. 
57 Przygotuj swój mózg na przyjęcie wibracji mojego światła. Rozwińcie swoje dary, abyście mogli 
powstrzymać siły natury, bo wielkie katastrofy spotkają ludzkość. 
58 Moje najukochańsze Ojcowskie Serce otwiera się, aby nawet ostatni mógł odczuć w swojej duszy 
ciepło mojej Boskiej Miłości. Jestem otwartą księgą, Prawdą i Prawem. 
59 Dałem ludzkości Moją Naukę o Duchu, Naukę o Miłości i Naukę o Harmonii. Nie tylko w tym czasie 
dałem wam Moje nauki. Od pierwszej chwili, gdy Mój Boski Duch dał ziemię waszej duszy, 
przemawiałem do niej przez Moich wybranych i nigdy nie wprowadziłem was w ciemność, fanatyzm 
ani bałwochwalstwo. Bo te uczynki nie są miłe w Moich oczach, gdyż to usuwa twoją duszę ze 
światła, z Mojej miłości, i czyni ją ociężałą, i powoduje, że czas jej zbawienia przedłuża się, sprawiając 
jej wielką boleść. 
60 Co zrobić, aby ludzie mnie rozpoznali, zrozumieli i aby ich serca mnie odczuły? Co zrobić, aby 
dusza zerwała łańcuch, który wiąże ją z materializmem? dać jej inny czas i wezwać dusze Narodu 
Wybranego Izraela, aby stanęły na czele ludzkości jako dobrzy żołnierze i pracownicy, aby były jej 
przywódcami w walce, która się zbliża. 
61 Boski Mistrz zstępuje, by dać się poznać za pomocą ludzkiego mózgu, lecz szukajcie mnie na dnie 
waszego serca, tam jestem. 
62 Zanurzcie się w głębokiej medytacji, ludzie. Zamknijcie oczy i spróbujcie zobaczyć duchowym 
spojrzeniem rzesze ludzi, którzy będą podchodzić do was, pragnąc świadectwa, które będzie im 
mówić o mojej Obecności. 
63 Pamiętaj, że musisz oczekiwać ich z sercem pełnym miłosierdzia. Przyjdą bowiem ci, którzy łakną i 
pragną miłości, tak jak wy przyszliście pragnąc, abym ugasił wasze pragnienie. 
64 Nie stawiajcie sobie za cel dokonywania wielkich dzieł bez przygotowania. Podejmijcie wysiłek, by 
osiągnąć większą duchowość, bo wtedy słowo, modlitwa czy dzieło miłości będą mogły dokonać 
większych cudów niż te, których moglibyście pragnąć dokonać w waszej próżności. 
65 Miłosierdzie, i jeszcze raz miłosierdzie, to jest to, co w tobie wyzwoliłem. Miłosierdzie jest tym 
uczuciem, które najbardziej ożywiłem Moją nauką. Miłosierdzie bowiem jest wyrazem miłości i 
mądrości. Zaprawdę powiadam wam, jeśli przygotujecie się do przyjęcia z miłosierdziem waszych 
bliźnich, którzy dopiero mają przyjść, przyjmiecie ich z najlepszym przyjęciem, z najbardziej 
wymownym świadectwem, jakie możecie dać o Mojej prawdzie. Bardzo niewielu oprze się temu 
dowodowi miłości. 



Lecz jeśli chcecie sprawić, by zrozumieli moje przesłanie za pomocą innych środków, będziecie 
musieli bardzo się natrudzić, ponieważ świat ma już dość słów, nauk i filozofii. Tym, czego świat 
łaknie z lękiem i pragnie aż do śmierci, jest miłość. Dlatego powtarzam wam, że dzieło miłosierdzia, 
nawet jeśli jest małe, ale szczere, odczuwalne i prawdziwe, będzie w stanie zdziałać więcej niż tysiąc 
kazań lub przemówień z pięknymi słowami bez treści i prawdy, takich, jakie dzień po dniu słyszą 
narody świata bez zastosowania tych słów. 
66 Przygotujcie się jeszcze bardziej do tego, co będziecie mówić, nawet jeśli wasza biegłość będzie 
wam pomocna i nawet jeśli Pismo Święte będzie wam służyć jako pomoc lub wsparcie dla waszej 
pamięci. Nie zapominajcie jednak, że to, co urzeczywistnia wasza dusza, co wypływa z głębi waszej 
istoty, będzie najbardziej owocnym z waszych nasion ─ tym, dzięki któremu wyświadczycie bliźnim 
największe przysługi i dzięki któremu, w tym samym czasie, otrzymacie największe gratyfikacje, kiedy 
nadejdzie czas otrzymania nagrody. 
67 Umiłowany ludu, przyjdź do Mnie, zjednocz myśl z sumieniem, abyś mógł odczuć Mój Pokój. 
68 To, co Ja wam daję w Moim Słowie, będzie jutro waszą obroną, waszym mieczem i waszą tarczą, a 
wtedy, gdy zjednoczycie się w duchowości, różne wspólnoty religijne przyjdą do was, abyście się 
wzajemnie miłowali. 
69 Powiedziałem wam w moim słowie, że czas mojego objawiania się wam poprzez ludzki intelekt 
wkrótce się zakończy. Lecz nadal będziecie odbierać dźwięk mojego Boskiego głosu w najbardziej 
wewnętrznej części waszej istoty. 
70 Kiedy pojawiło się światło tego nowego dnia, dostrzegliście wezwanie głośnego dzwonu, który jest 
słyszalny wśród ludzkości. Byliście ślepcami, którzy widzieli blask tego światła i którzy dzięki mojemu 
miłosierdziu czują się prowadzeni na tę drogę. 
71 Jesteście Moimi uczniami, zwiastunami rzesz, które przyjdą do Mnie jutro, które jako posłańcy 
będą nieść to orędzie pokoju, życia, miłości i światła. Swoimi przykładami będziecie świadczyć o 
prawdzie, którą głosicie. 
72 Próby i upadki, których doświadczyliście, będą dla was światłem doświadczenia, abyście jutro 
mogli chodzić sprawiedliwie po mojej drodze. 
73  Objawiłem wam przyczynę każdego wydarzenia i każdej bolesnej próby wśród ludzkości ─ 
przyczynę, dla której w tym czasie największego zepsucia oświeciłem was światłem Ducha Świętego i 
zjednoczyłem dwanaście plemion Mojego narodu wybranego - Izraela. 
74 Tak jak przybyliście do ziemi Kanaan w Pierwszej Erze, tak chcę, abyście dziś wyruszyli w drogę do 
prawdziwej Ziemi Obiecanej. Zaczęliście już stawiać pierwsze kroki, aby wspiąć się na górę, na której 
szczycie znajduje się wielkie miasto, które was czeka. 
75 Nie będziecie się jutro czuli osieroceni, ponieważ ja i mój świat duchowy wstawimy się za wami, 
abyście mogli wypełnić waszą misję poznania ludzkości strona po stronie księgi moich pouczeń. 
76 Praca wasza nie skończy się w roku 1950, lecz wielu z was zbłądzi. Ale dobrze dla tych, którzy 
pozostają niezłomni, bo będą jak filary mojej świątyni. 
77 Zadajecie sobie pytanie: "Czy 'Słowo' Ojca odejdzie i czy nie będziemy już odczuwać tej miłości? 
Czy Mistrz odejdzie, a my nie usłyszymy już tego słowa, które było radością naszej duszy i jej 
zachętą?": Nie, mój ludu, Ojciec nie odchodzi, Mistrz będzie kontynuował Swoją misję światła. Dziś 
usłyszeliście mnie przez jeden lub drugi organ umysłu. Ale jutro nie będzie żadnych ograniczeń w 
waszym przygotowaniu, ponieważ wtedy wszyscy będziecie mogli obcować ze mną z ducha na ducha. 
I przez każdego, kto jest wyposażony, pozwolę, aby moje natchnienie płynęło. Wtedy poznacie 
prawdziwe uniesienie, wtedy objawienie się Mistrza nie będzie miało granic. W ten sam sposób 
będziecie mieli przejawy duchów wysokiego poziomu duchowego. 
78 będziecie się modlić w ciszy, a Ja przyjmę waszą ofiarę i odpowiem wam, przyozdabiając was 
Moimi błogosławieństwami. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 



Instrukcja 362  
 
1 Mistrz, w swoim nieskończonym miłosierdziu, przyjmuje was, abyście słuchali jego słowa. 
2 Ojciec mówi do was: Zrozumcie to, co wam powierzam duchowo, abyście mogli przygotować się do 
rozpowszechniania tego przesłania wśród ludzkości. Wkrótce bowiem nadejdzie czas, kiedy nie 
będziecie już słyszeć Mojej nauki przez nosiciela głosu. Ogłosiłem to wam, a moje słowo jest słowem 
króla i musi się spełnić. 
3 Od 1866 roku przygotowywałem umysł człowieka do przekazywania mojego słowa i ta manifestacja 
właśnie dobiega końca. 
4 Moja praca nie jest nowa. Znajdujecie się już w Trzeciej Erze, w której ludzkość jest ewoluowana. 
5 Czy moje słowo cię zdezorientować, umiłowani ludzie? Poznałem cię na różne sposoby: Jedni w 
fanatyzmie, inni w bałwochwalstwie, przypisując przeznaczenie ludzi gwiazdom, a jeszcze inni, którzy 
zaprzeczają Mojej Obecności w tym czasie i dlatego spotkałem was słabych. Przyszedłem duchowo w 
tej Trzeciej Erze by karmić was Moim słowem. 
6 W trzech czasach nauczałem was, ale w tym Trzecim Czasie niektórzy zaprzeczyli prawdziwości 
Mojego Trynitarno-Maryjnego Dzieła Duchowego i znowu popadli w bałwochwalstwo i w 
zamieszanie, myśląc, że wypełniają Moją Wolę. 
7 Już w pierwszym czasie moje dzieło zaczęło się ujawniać, sprawiając, że poznaliście jednego 
prawdziwego Boga. 
8 W tym obecnym czasie przygotowałem niewykształcone umysły, przez które przekazałem wam 
Moje Słowo. Zawsze szukałem prostoty. 
9 W ten sam sposób wyszkoliłem intelekt Mojżesza, człowieka prostego, pełnego cnót, wielkiego 
ducha. Przez jego pośrednictwo dałem Prawo Mojemu ludowi izraelskiemu i przez czterdzieści lat 
prowadziłem go przez pustynię, aby doprowadzić go do ziemi obiecanej. 
10 W drugim czasie "Słowo" Jehowy stało się człowiekiem, jak to widzieli prorocy. Ale przedtem 
przyszedł Eliasz, aby utorować mu drogę. 
11 Teraz jesteście w Trzeciej Erze, Erze Ducha Świętego. Od 1866 roku przygotowuję ludzki organ 
rozumienia, by służył jako podnóżek dla Mojego Boskiego Promienia i od tego czasu mówię do was 
poprzez mężczyzn i kobiety. 
12 Jest to epoka, w której dusza będzie z miłością zginać ciało, a ciało będzie posłuszne przykazaniu 
duszy. 
13 Dusza będzie ewoluować ze stopnia drabiny na stopień następny i tak wypełni swoją misję, której 
nie mogła dokończyć w ziemskim ciele. 
14 Gdzie jest oszustwo? Gdzie moja praca została zamieniona w biznes, gdzie moje słowo dane w 
każdej chwili zostało źle zinterpretowane? Zawsze prosiłem cię o moją świątynię w twojej duszy. Ale 
wasze zamieszanie było wielkie, gdy zamiast tego zbudowaliście kościoły z granitu i ozdobiliście je 
obficie kamiennymi ornamentami i obrazami wykonanymi ludzkimi rękami. 
15 Ludzkość: Znalazłem was zamienionych w bałwochwalców, szukających Mojego Ducha w 
ograniczonych postaciach. Czy nie pamiętacie, że w Drugiej Erze prowadziłem was nad brzegi rzek, 
aby udzielić wam Mojej nauki? Czy w tym czasie uczyłem cię bałwochwalstwa? Nie. Teraz, w tym 
czasie, szukam świątyni w waszym sercu ─ świątyni, która nie zostanie zniszczona przez żywioły, 
ponieważ Moje dzieło, które poznacie, będzie tak jasne i czyste, jak Moje nauczanie. W ten sposób 
fanatyzm i bałwochwalstwo zostaną zniszczone. 
16 Chcę widzieć świątynię swojego serca zawsze przygotowany, tak że mogę mieszkać w nim. Nie 
będziecie go ozdabiać kwiatami polnymi, lecz dobrymi uczynkami waszego serca, modlitwą. W tej 
świątyni chcę zobaczyć pochodnię, której światło nigdy nie gaśnie: wiarę. W ten sposób, gdy żywioły 
się rozpętają, będziesz szalupą ratunkową dla swoich bliźnich. 
17 Przyjdźcie do Mnie, o umiłowany ludu, aby manna Mojego Słowa była w was. Niech jego esencja 
będzie życiem w twojej duszy. Przyszedłem w tym czasie, aby dać wam jeszcze raz Moje Prawo, Moją 
Prawdę i Moją Miłość. 
18 Weź pod uwagę ludzkość, która jest w niebezpieczeństwie z powodu swoich grzechów. Musicie 
starać się jej pomóc, dając jej moje nauczanie, aby mogła wznieść się w modlitwie. 



19 Izraelu: Czas walki już nadszedł dla ciebie, a chwila nie jest odległa, kiedy ludzkość wypije bardzo 
gorzki kielich. Wtedy wzniesiecie się w modlitwie i odczujecie wielki ból waszych bliźnich. Zrozumcie 
jednak, że z miłości do was i do całej ludzkości wskazałem wam drogę do wypełnienia misji, 
przelewając Moją krew do ostatniej kropli, i przez to przyszedłem przygotować świat Moim słowem - 
przez was. 
20 Ja jestem Pocieszycielem strapionych, Ja jestem miłującym Ojcem, który zachęca was w waszych 
drogach. Narody lamentują, potrzebują Mojego słowa, szukają Mnie, a nie wiedzą, jak Mnie znaleźć. 
Są one biczowane przez wichry, a w morzach ich niegodziwości znaleźć śmierć. Jednak ty, ludu, 
powstań jako odważny żołnierz, aby ludzkość była ze mną w tym czasie. 
21 Izraelu, przygotowuję cię z moją mocą. Oprzyj się na moim prawie, nawróć się, aby świat grzechu 
był u twych stóp. 
22 Moje słowo daje wam światło prawdy. 
23 Nie chcę widzieć tej ziemi pokrytej trupami. Chcę, aby ludzkość powstała z grobu jak nowy Łazarz, 
a wy mocą, którą wam dałem, pomóżcie tym samym odnaleźć życie wieczne. 
24 Ludzie, czego wam brakowało, żebyście powstali, aby spełnić moją wolę? Powstańcie z krzyżem, 
aby spełnić swój obowiązek. Błogosławiony ten, kto spełnia swój obowiązek, bo dam mu wszystko, co 
obiecałem, a potem, gdy przyjdziecie do Mojego Królestwa, powiem wam: "Bądźcie przyjęci, 
umiłowany ludu, przygotujcie wasze serce jak otwartą księgę, abyście mogli w nim zapisać Moje 
Boskie pouczenia." 
25 Jestem wśród was, bo potrzebujecie Mojego światła. W tej Trzeciej Erze nie uduchowiliście jeszcze 
swoich serc, lecz przyszedłem z miłością przygotować je. 
26 Daję wam pocieszenie i sprawdziłem was, abyście byli świadomi, czy skorzystaliście z mojego 
słowa. Wypełnijcie moje Prawo, a znajdziecie prawdziwe szczęście. Jednak za każdym razem, gdy 
byliście nieposłuszni, odczuwaliście tylko ból. 
27 Wielu mnie poznało, usłyszało mój głos i uniosło się ze mną. Również świat, zmęczony swoim 
materializmem, poszukuje Ojca. Wy jednak jesteście Moimi wybranymi, których karmiłem Moim 
słowem, abyście mogli wołać do waszych bliźnich o przyjęcie światła, które wam dałem. 
28 Przygotowałem cię, bo chcę, abyś czynił dzieła prawdziwej miłości, jak ja. 
29 Ludzie są zdezorientowani, opróżniają kielich cierpienia i nie wiedzą, co im dałem w Moim Dziele z 
tak wielką miłością. Poddali się pokusie w swoich sercach i pozwolili chwastom rosnąć w siłę, chociaż 
nie jest to Moją wolą. 
30 W Trzeciej Erze posłużyłem się ludźmi dobrej woli. W niektórych znalazłem dobrą wolę, w innych 
natchnienie, a w jeszcze innych posłuszeństwo i naśladowanie moich nauk. 
31 Ale zaprawdę, powiadam wam, pokusa szuka Mojego ludu, aby pozbawić go Mojej łaski i Mojego 
światła. Wielka jest walka Mistrza, lecz Ja okazuję Moje miłosierdzie Mojemu Narodowi Wybranemu, 
bo widzę rozdarcie białej szaty, którą im dałem. 
32 Wszystko, czego brakowało twojej duszy, Ja jej dałem. Dałem wam Moje Słowo, abyście mogli 
uduchowić swoje serce. 
33 Przygotujcie się, mój ludu, świat was potrzebuje. Zdaj sobie sprawę, jak to miesza swoje wojny, jak 
pokusa dotknął go, i jak, w związku z tym, mężczyźni nie mogą podnieść. Ale Ja obecnie oświecam 
ludzkość, aby mogła otrzymać Mój pokój. 
34 Moje Królestwo składa się z pokoju i miłości. Wymagam od was, moi ludzie, odrobiny dobrej woli, 
zdecydowanego postanowienia i bezgranicznego pragnienia służenia ludzkości. Chcę, abyś odczuwała 
ich ból w najbardziej ukrytej części swojej istoty, abyś miała miłosierdzie dla tych, którzy nie słyszeli 
mojego słowa i którzy tylko zmagają się ze swoimi cierpieniami. Uznajcie, moje dzieci, że wszędzie 
słychać krzyk bólu, że ludzkość jest wstrząśnięta, że winowajca się oczyszcza. 
35 Wzrastać nasiona miłości wśród swoich bliźnich, używać swoich darów, tak że mogą one uzyskać 
ich zbawienie. Bo to wy jesteście w stanie to uczynić, bo w wasze ręce złożyłem klucz, aby otworzyć 
drzwi Moich nowych objawień dla ludzkości. 
36 Gdy wypełnisz swoją misję, otrzymam twoje pomnożone nasienie. Ty jesteś lampą, która 
rozświetla ciemności narodów. 
37 Zrozum, że to, co ci dałem, jest wieczne, ponieważ umieściłem to w twojej duszy. Włożyłem Moje 
dzieło w wasze ręce, abyście pracowali dla zbawienia ludzkości. Dałem wam prawo, według którego 



będą rządzone narody. Ale nie zbaczajcie z drogi. Kiedy współpracujesz z Ojcem w tej pracy 
duchowej, nie wykonywać obrzędy ani nie karmić bałwochwalstwo. Badaj Moje Boskie pouczenia, 
pojmuj Mój Boski zamiar, który ci daję przez natchnienie, gdy jednoczę się z twoją duszą. 
38 Posłałem was na ten świat, jesteście moimi sługami. Jedni są wcieleni, a drudzy są w duchu; a ci 
dali się poznać za pomocą przygotowanych mózgów. Przyszli po zadośćuczynienie. Miłość istnieje w 
tych moich sługach, ponieważ oni pochodzą ode mnie. Są oni oświeceni, ponieważ zalałem ich Moim 
Boskim Światłem i obdarzyłem ich wszystkimi darami. Ale oni, w swojej pokorze, będą sługami, a nie 
panami ludzkości. 
39 Eliasz przyszedł na świat jako zwiastun Mojego przyjścia w Drugiej Erze. Był on prorokiem prawdy, 
którego posłałem, ponieważ ludzkość była prowadzona przez fałszywych uczniów i konieczne było, 
aby wszyscy powrócili do płotka, ponieważ wszyscy muszą osiągnąć Królestwo Niebieskie. 
40 W trzecim czasie znowu posłałem Eliasza, ale w duchu, aby dał się poznać przez Roque Rojasa, aby 
potem człowiek otrzymał Moje objawienie przez głosicieli. 
41 Poczuj cierpienie ludzkości, ponieważ nie odkrywa ona łodzi ratunkowej, nie widzi światła nowego 
świtu. 
42 Wypełniając proroctwa czasów minionych, przyszedłem w duchu w tej Trzeciej Erze i dałem się 
poznać za pomocą ludzkiej zdolności pojmowania. Mój Duch oświeca ludzkość z "obłoku". 
43 Ja jestem Prawdą i przychodzę, aby przygotować serca, aby poznały Moją Drogę i zrozumiały, że 
nie opuściłem świata. 
44 Jestem z tobą jak otwarta księga. Obecnie udzielam wam tej samej instrukcji, którą wasza dusza 
otrzymała w poprzednich czasach. Lecz teraz jesteście wyewoluowani i dlatego moje Boskie Słowo 
przejawiło się poprzez ludzki umysł. 
45 Wysyłam mój Uniwersalny Promień, aby nauczał waszą duszę, aby ją obudził i uświadomił jej, na 
czym polega jej zadośćuczynienie i jak ma ona wypełniać swoją misję. Czasy mijały dla niego zbyt 
szybko, a w swoich różnych reinkarnacjach nie wiedział, jak dokonać niezbędnej ewolucji. 
46 Nie wiedzieliście, jak kontrolować wasze ciało, aby było chętne i posłuszne Mojemu Prawu. 
Czuliście się bowiem słabi i wpadaliście w pokusy, ponieważ nie umocniliście się istotą mojego 
Boskiego Słowa. 
47 Chociaż jestem Sędzią i Wszechmogącym, nie opuściłem cię, ani cię nie potępił, choć naruszyłeś 
mnie i złamał moje prawo. 
48 Raz jeszcze dałem wam poznać, jak musicie dojść do doskonałej drogi, którą wam wyznaczyłem, 
abyście mogli znaleźć życie Ducha; dałem wam poznać, jak musicie dojść do doskonałej drogi, którą 
wam wyznaczyłem, abyście mogli znaleźć życie Ducha 
49 Wszyscy przybyliście tutaj w tym czasie, aby wypełnić misję, którą wam dałem. Ale kiedy 
zobaczyłem, że śpisz, przemówiłem do ciebie i wezwałem cię do odpowiedzialności za to, że nie 
słuchasz głosu sumienia. 
50 Wylałem na was moje Boskie Słowo jak krystalicznie czystą wodę. Umieściłem moją miłość i istotę 
mojego słowa w waszych sercach jako doskonałą i niepowtarzalną instrukcję. Ale jaki przykład 
dawałeś swoim bliźnim? 
51 Swiat, z powodu waszego braku przygotowania, nie uświadomił sobie wielkości dzieła, które 
powierzyłem waszym rękom. Ludzie nie odczuli w swoich sercach pokoju Mojego Boskiego Ducha, są 
podzieleni i żywią się różnymi ideałami, szukają nowych bóstw i nowych praw, aby nazywać siebie 
przedstawicielami Boga na tym świecie. 
52 Przemówiłem do was sprawiedliwie, abyście poznali swoje winy i byli przykładem dla innych. Wy 
bowiem jesteście dziećmi światłości, smakiem i solą świata, uznanymi za lud Izraela duchowego. 
53 Ja jestem waszym Mistrzem i posyłam wam moje światło, aby usunąć z was wszelką ciemność, aby 
was przemienić w dobrych uczniów, którzy idą za moją nauką i nawracają swoich bliźnich. 
54 Mówiłem ci o apostołach, których Moje Miłosierdzie wybrało w Drugiej Erze. Dałem im dowód, 
aby uwierzyli we Mnie i poszli za Mną.  Kiedy zrozumieli, że są naprawdę z Mistrzem, uklękli i 
zaproponowali, że pójdą za Mną, aby stać się Moimi uczniami, głosicielami Mojego Prawa, Mojego 
Dzieła. 
55 Ich serca były tak samo kruche jak twoje. Konieczne było, aby Mistrz wycisnął w ich sercach sylabę 
po sylabie, aby przekształcić ich w dobrych uczniów. Po tym, jak otrzymali Moje nauki i wszystkie 



dowody miłości, których im udzieliłem, Moją Wolą było posłać ich, aby mówili o tym, co ode Mnie 
usłyszeli. 
56 Lecz zanim Mistrz miał odejść, należało wypróbować ich serca. Dlatego wysyłałem ich na różne 
sposoby, aby zobaczyć ich pewność siebie, ich odwagę i ich przekonanie o Mojej prawdzie. Ale kiedy 
byli bez obecności Mistrza, czuli się jak małe dzieci, ich odwaga opadała, ich wola stawała się słaba. 
Ich uniesienie i wiara w siebie były jeszcze niewielkie. Doświadczyli więc goryczy i wylali łzy. Ale 
Mistrz połączył ich ponownie, aby zaszczepić zaufanie i miłość. 
57 Kiedy przyszedłem na ten świat, nie inspirowałem się żadnym ludzkim ideałem, ani nie przyjąłem 
nauk żadnej religii czy nauki. Ja sam byłem Wiedzą, Doskonałością, Samym Bogiem, który stał się 
człowiekiem na tym świecie, aby wiernie wypełnić Prawo Mojżeszowe, które zostało źle zrozumiane. 
58 Kiedy tłum zebrał się, aby słuchać nauki Jezusa, moi apostołowie zwrócili na niego uwagę i z 
szacunkiem słuchali mojego słowa. Wystarczyło jedno zdanie i już poznali nieskończone miłosierdzie 
Słowa Bożego. Wystarczyło jedno słowo i powstała księga ogromnej mądrości i wiedzy o nauce, którą 
szerzyłem. Dałem im bowiem doskonałe pouczenie, aby Moi wybrani mogli stanąć przed ludzkością i 
poprowadzić ją drogą miłości, pokoju i zrozumienia. 
59 Nigdy was nie opuściłem, zawsze wstawiałem się za wami, za całą ludzkością, dając każdemu to, 
czego mu brakuje, aby wasza dusza mogła się wzmocnić i aby sama mogła zerwać więzy, które ją 
wiążą z materializacją. 
60 Ponownie przyszedłem, tym razem w duchu, jako moc i miłość nad tą ludzkością, która zbłądziła, a 
ludzie nawoływali do wojny, teraz, gdy siły natury zostały wyzwolone, próby i choroby dotykają 
ziemie, a domy okryły się żałobą, teraz, gdy serca szlochają, a udręczone ciała idą swoją drogą bez 
kierunku, nie znajdując ręki, która łaskawie ofiarowałaby im chleb, wzmocnienie i pomoc. 
61 Miłujący Ojciec nie może opuścić ludzkości w jej niepewności, w jej udręce i w jej utrapieniu. 
Proroctwa, które wam przekazałem, teraz się wypełniają. 
62 Odsuńcie się od materializacji, abyście mogli wypełnić Boskie i Duchowe Prawo, które wam dałem. 
Jest ona doskonała, czysta i pełna światła, abyście mogli znaleźć życie, miłosierdzie i wiedzieć, jak 
prowadzić siebie na ścieżce miłości, zrozumienia i moralności. 
63 Serce wasze nie ugięło się przed Moją miłością, ciemność wasza i brak zrozumienia nie pozwoliły 
wam odkryć znaczenia Moich nauk w doskonałym świetle, które wlewam w dusze wasze, a słuch 
wasz nie słyszał Mnie. Czy chcesz, aby Jezus zstąpił, aby stać się człowiekiem, abyś mógł poczuć Go 
przy sobie i dotknąć ręką Jego rany, Jego ubrania? Nie, ten czas już minął. 
64 Umiłowani uczniowie, zaprawdę powiadam wam, że obecnie wylewam na was Mojego Ducha 
Świętego i istotę Mojego Słowa do waszych serc. 
65 Jako Ojciec przyjmuję każdego, kto słucha mego słowa, i każdego, kto jest gotów wyruszyć na 
wszystkie drogi, które mu wskaże moja wola. 
66 Przychodzę w tym czasie, abyście na nowo odczuli wiarę, ufność i ciepło Mojej miłości, abyście 
mogli żyć ze Mną przez całą wieczność, abyście mogli się odświeżyć i czytać Moje objawienia i nauki 
jak w otwartej księdze. 
67 Mój Boski Duch jest jak świecąca gwiazda przed waszą duszą w tym czasie. Daję wam Moje światło 
i Moją miłość, abyście zawsze mieli zaufanie do waszego Ojca i Stwórcy. Nadszedł bowiem czas, kiedy 
chcę was widzieć z wyposażeniem w waszej duszy. Nie chcę już, abyście mówili, że wasz Ojciec 
odszedł od was. Nie, Moje dzieci, nie jesteście sami. 
68 Nie zobaczę cię na twojej drodze z utrapieniem w twojej duszy, bo światło południa rozjaśnia 
twoje serce. 
69 Daję wam w tym czasie to, co zachowałem dla was w Moim skarbcu. Do tego potrzebne jest, 
abyście szukali mnie w najbardziej ukrytej części waszego serca. Jest konieczne byście wypełniali 
Moje Boskie Prawo, żebyście nie błądzili i nie wprowadzali zamętu do waszych bliźnich, lecz żebyście 
rozumieli i zgłębiali Moje nauki i byli Moimi prawdziwymi uczniami, którzy podążają za nimi. W ten 
sposób nigdy nie będzie ślepoty w waszych duchowych oczach, a wasze uszy będą przygotowane do 
słuchania mojego głosu, abyście naprawdę czuli, że Mistrz, Zbawiciel świata, zamieszkuje w waszym 
sercu i stamtąd daje o sobie znać. W ten sposób będziecie świadczyć przed ludźmi. 



70 Aby ten świat mógł być oczyszczony, konieczne jest, abyście uduchowili swoje życie, abyście byli 
żywą świątynią i abyście odwrócili się od tego, co wam nie odpowiada, i abyście oczyścili swoją duszę 
z trądu i brudu. 
71 Nie wiedząc, po co przyszliście i dlaczego Ojciec was powołał, przyszliście, a ja was przyjąłem i z 
miłością przygotowałem. Jeśli na krótko dotknęła cię boleść, pocieszyłem cię potem i dałem ci życie, 
zachęcając cię moim miłosierdziem, abyś się nawrócił ze złych uczynków. Bo naprawdę chcę, abyście 
stawili się przede Mną czyści i oczyszczeni. 
72 Gdyby tak nie było, nie zasiedlibyście do mojego stołu w tej Trzeciej Erze, nie zgodzilibyście się 
korzystać z wody, która was oczyszcza i zbaczalibyście na manowce. Ale głos Ojca zabrzmiał w twoim 
sercu i przywrócił ci delikatność, i tak mogłeś stanąć przed swoim Panem. 
73 Wyposażę cię i umocnię, gdy twoja wiara będzie zagrożona wygaśnięciem. To ja go rozpaliłem, 
abyście go żywili, bo nie chcę, aby zgasł. Chcę, abyście przez wasze przygotowanie oczyścili się z plam. 
Bo naprawdę jesteście wybranymi i chcę, abyście pewnego dnia uwolnili swoich bliźnich od 
ciemności. W tym celu powinniście poznać waszego Boga z głębi waszego serca i rozpowszechniać 
wiedzę o Mojej nauce na całym świecie, zapalając pochodnię w każdym sercu. To jest służba, której 
oczekuje od was wasz Bóg i Pan, i której oczekuje również ludzkość. 
74 Nauczyłem was wywyższać waszą duszę i jednoczyć ją z Boskim Duchem. Żądam od was odnowy i 
mówię wam: wasz Ojciec jest cały w miłości i miłosierdziu, a Ja objawiam się w pełni Mojego 
stworzenia. Nauczyłem was przekazywać Moją miłość, uwolniłem was i nie jesteście już w niewoli, bo 
spaliłem w was wszystko, co było nieczyste, a ten ogień oczyścił wasze uczynki i wasze myśli. 
Zerwałem więzy, które wiązały cię z tym światem. 
75 Zbłądziliście na drogi, które doprowadziły was do śmierci. Dlatego pouczyło was moje Słowo, jako 
głos, który was poprawił i obudził z waszego głębokiego snu. Przypomniałem ci to, o czym 
zapomniałeś. Uszlachetniłem cię i przekształciłem twoje serce w świątynię. 
76 To jest Moja walka, aby was ocalić, aby zdjąć opaski, które zakrywały wasze oczy, aby nauczyć was 
rozpoznawać Mnie w Mojej prawdzie. Z pariasów, którymi byliście wcześniej, przekształciłem was w 
dzieci światła, w wybrane dzieci, które noszą najlepsze ubrania, nawet gdy są jeszcze wcielone. Moją 
wolą jest, abyście uświadomili sobie Moją Obecność, abyście mogli przygotować się i żyć w Moim 
Królestwie. 
Chciałem, abyście jako pierwsi ujrzeli mnie duchowo i odczuli, abyście mogli o tym świadczyć wobec 
swoich bliźnich. Powiedz im, że godzina nadeszła dla nich, aby przygotować się tak, że niewierzący 
mogą mieć wiarę. Powiedz ludziom, że Moje Królestwo jest obecne w ich własnych duszach. Pukajcie 
do serc od drzwi do drzwi, aby obudzić tych, którzy śpią, bo śmierć zapanowała wśród nich. 
77 Ludzie rozpętali wojny w obronie swoich efemerycznych tronów i majątków. Idźcie i powiedzcie 
im, że Książę Pokoju przyszedł, aby walczyć ze złem. Ale ta walka toczy się przy użyciu broni miłości i 
światła. Słyszałem bowiem jęk i płacz wdów, lament sierot, widziałem niepokój i wrogość ludzi. 
78 Idźcie do nich i powiedzcie im, że przyszedł Bóg żywy, że nie potrzebują bożków zrobionych 
własnymi rękami ani świątyń materialnych, że Bóg miłości, światła i pokoju wzywa wszystkie swoje 
dzieci, aby się odnowiły i słuchały głosu sumienia. 
79 Mówię do was: Witamy w "Synu marnotrawnym". Wiele płakaliście, bo spotkaliście się z 
niegodziwością i oddaliliście się od mojego wiecznego miłosierdzia. Widzieliście tylko otchłanie, 
pustynie. Ale spójrzcie teraz na źródła wody żywej, które ugasiły wasze pragnienie na zawsze. Oto 
drzewo życia, które daje wam swój owoc i cień pod swoimi liśćmi. Oferuję wam schronienie i 
pożywienie i usunę wasz materializm z czasów minionych. 
80 Powierzam wam Ewangelię do głoszenia, aby ludzkość mogła Mnie poznać i wznieść się w 
pragnieniu Mojej miłości. Powiedzcie swoim bliźnim, że czekam na nich z otwartymi ramionami jako 
Ojciec pełen miłości. Powiedzcie im, że nadszedł czas na ich duchowe zjednoczenie, na zniesienie 
granic i usunięcie dystansu między nimi. Bo dla Mnie wszyscy jesteście dziećmi Moimi i kocham was 
wszystkich jednakowo. Zanieście im te orędzia, idźcie do nich jako przedstawiciele Mnie i bierzcie 
Mnie za przykład na waszych drogach, aby wasze słowa były pełne zachęty, pociechy i życia. 
81 Walczcie na waszej drodze życia i pokonajcie ciemności świata. Usuń bałwochwalstwo z serc, 
przygotuj drogę, aby wszyscy mogli przyjść do mnie. Gdziekolwiek zadzwonisz, to nie ty, ale ja 
sprawię, że Jego głos będzie słyszalny, i gdziekolwiek pójdziesz, tam będę. 



82 Mówi do was Ojciec: Przygotujcie się, bo Ja zamieszkam w waszych sercach. Jeśli jesteście tego 
godni i wasze dusze są silne, to nie wy będziecie obdarowywać ludzkość, lecz ja z nieskończoną 
miłością. 
83 Zrozum, że zrobię z ciebie użytek. Musicie się przygotować, aby dać o mnie świadectwo i pokazać 
ludzkości sztandar pokoju i Prawa jako portu zbawienia dla rozbitków. Mówcie bez strachu przed 
teoriami, fałszywymi naukami o spirytualizacji. Powiedz im, że Ojciec nie pragnie ruiny ludzkości, że 
pragnie zbawienia wszystkich swoich dzieci. 
84 Powiedzcie, że i wy przyszliście do Mnie bez niczego dobrego, że byliście głusi i ślepi na Prawdę. 
powiedzieć, że nałogowy grzesznik, który utracił wiarę, będzie mógł się zbawić, że będę wiedział, jak 
oczyścić jego duszę. Dlatego nie bójcie się zejść w otchłań, aby ratować swoich bliźnich. Wspinajcie 
się na góry i tam też dawajcie. Ale bądź pokornego serca, cichy i cnotliwy. Jako wasz przewodnik, 
zostawię wam światło Ducha Świętego rozlanego po całym wszechświecie. 
85 Kiedy fałszywe interpretacje waszych kolegów sprzeciwiają się waszemu spacerowi, powiedzcie 
im, że ci, którzy są zdrowi, nie potrzebują lekarza. Czuwajcie i módlcie się, wznoście się duchowo do 
mnie. Bo zburzę wieżę Babel, zniszczę bożki, pomylę uczonych, ukażę moje światło, usunę ślepotę z 
ludzi, wykorzenię wrogość i złe zamiary. Sprawię, że umarli zmartwychwstaną, ci, którzy uważali się 
za wielkich, zobaczą swoją małość, i sprawię, że dumni pokłonią się przede mną. 
86 Szukam zbawienia duszy, a w tym czasie wielkich zmagań musisz przemówić do tych, którzy chcą 
mnie na nowo ukrzyżować. 
87 Ojciec mówi do was: Jeśli Mnie miłujecie, wypełniajcie Moje Prawo, pracujcie nad sobą. Jeśli 
czujecie się słabi lub czegoś wam brakuje, proście Ojca, bo Ja was wysłucham. Proście jednak o to, co 
jest słuszne, a Ja napełnię was Moją łaską. 
88 Jeśli się przygotujecie, uczynię z was Moich apostołów, którzy będą objawiać Moją miłość. Ale nie 
chwalcie się, ani nie róbcie wielkich kroków, abyście nie zbłądzili. Kiedy nadejdzie czas, Eliasz 
wyposaży cię w światło Ducha Świętego. 
89 Darów, które wam dałem, nie cofam, ani nie zmieniam. Pozostaną one w twojej duszy na zawsze, 
a kiedy osiągniesz szczyt góry, ujrzysz owoce swojej walki. 
90 Kierujcie się moją najdoskonalszą nauką, noście w waszych sercach pokój i spokój, abyście mogli 
go udzielać innym. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 363  
 
1 Umiłowani uczniowie, słuchajcie słowa, które was umocni. Miejcie przekonanie o prawdzie mojej 
pracy, abyście mogli ją praktykować i ukazywać ją swoim bliźnim swoim przykładem. 
2 Gdy człowiek zostanie odnowiony, gdy moja prawda w nim zapanuje, a jego duchowe zdolności 
przezwyciężą jego światowe namiętności, wtedy zrozumie moje dzieło. 
3 Wielki jest trud moich robotników, a droga, którą muszą przebyć, jest bardzo długa. Jego praca 
została rozpoczęta i ziarno zostało zasiane. Ale inni robotnicy przyjdą, aby zebrać owoce, aby 
ponownie zasiać nasienie w czasie. Waszym zadaniem, mój ludu, jest sprawić, aby moje dzieło 
zostało rozpoznane w tym czasie i aby ludzkość otrzymała łaskę mojej nieskończonej mądrości, 
ponieważ nigdy nie była w stanie odczuć tego samego. 
4 Moje światło, rozprzestrzeniając się po całym świecie, spowodowało, że moja prawda jest 
poszukiwana w każdej nauce. To jest powód zachowania mężczyzn w ich różnych przekonaniach. 
5 Jest to spełnienie tego, co zostało przepowiedziane. Który z nich reprezentuje prawdę? Kto ukrywa 
głodnego wilka w owczej skórze? Kto zapewnia czystą szatą o swojej absolutnej wewnętrznej 
szczerości? 
6 Musicie przynieść spirytualizm, aby odkryć moją prawdę; ponieważ ludzkość podzieliła się na tyle 
wyznań i światopoglądów, ile odpowiadało rozwojowi myśli ludzkiej. 
7 Tak więc powstało coraz więcej sekt i denominacji, i będzie wam bardzo trudno ocenić prawdę, 
która jest zawarta w każdej z nich. 
8 Moje nauczanie oświeca myśli i idee ludzi, i stopniowo każdy uchwyci podstawy do doskonalenia 
swoich dzieł i kierowania ich na doskonalszy i wyższy kurs. 
9 Spirytualizm nie jest nową doktryną, która dąży do rozwinięcia doktryn wiary minionych czasów ─ 
nie, jest to to samo objawienie, które miało miejsce w Pierwszym i Drugim Czasie. Jest to fundament 
wszystkich religii, o którym chcę przypomnieć ludzkości w tych czasach odrębności, aby nie 
zapomniała o swoich początkach. 
Dzieła człowieka, jego zwyczaje, jego sposób epatowania zmysłami, aby sobie schlebiać i być z nich 
dumnym w swoich różnych religiach, są sprzeczne z tym, co moja praca chce pokazać światu. 
10 Zostawiłem doskonałą naukę przez Jezusa, aby było zrozumienie miłości wśród ludzi. Jego skutki 
były błogosławieństwem dla świata. Teraz znów myślimy o zasadach chrześcijańskich. Lecz świat jest 
tak od nich oddalony, że tylko próby, jakie obecnie przechodzi ludzkość, przypomną jej o miłości, 
jakiej Mistrz nauczał swoim przykładem. 
11 Moja nauka jest światłem, którego musicie szukać, aby pokój zawsze panował wśród ludzi. 
12 W każdym działaniu, w którym zawarte są intencje dobra, ujawnia się moje dzieło. Jest to istotna 
część tego wszystkiego, co człowiek może zbudować poprzez cele charytatywne, poprzez szczere 
intencje niesienia pomocy ludzkości, zbliżania ludzi do siebie, prowadzenia ich na drogę wyższego 
rozwoju i uszlachetniania. 
13 Uduchowienie, którego znów was uczę, to Boskie Dzieło, które, choć tak wielkie, może ograniczyć 
się do objawienia się w akcie miłości. Ale nie błądzić, i nie pozostać w zależności od aktów kultu 
jakiejkolwiek społeczności religijnej, ani nie podążać za ideami, które inni ludzie wprowadzili jako 
niezmienne. 
14 Powiedziałem wam, że moja praca nie powinna was dzielić, że powinniście zjednoczyć wasze myśli 
i czynić dobro, dzieląc się moją nauką z waszymi bliźnimi. Jeśli podążają za tym samym, nie ma 
znaczenia, jakie jest ich nauczanie. Odczują uduchowienie, gdy będą szerzyć swoją miłość wśród 
bliźnich. 
15 Jest wielu, którzy rozumieją duchową istotę Mojego Dzieła i wykonują je z powodu satysfakcji, 
jaką daje dawanie miłości i miłosierdzia. 
16 Gdy nadejdzie czas, gdy Mojego słowa nie będzie już można usłyszeć przez ludzki organ 
rozumienia, znajdą się tacy, którzy będą próbowali mówić, biorąc Moje imię nadaremno. A przecież 
już wam powiedziałem: Będą to zwodziciele! 
17 Nie zostawię was samych. Twój organ umysłu będzie nieustannie otrzymywał moją inspirację. 
Będę w waszych słowach, w waszych czynach. Będziecie mogli nadal gromadzić się, aby pamiętać o 



moim słowie. Dlatego pozwoliłem zachować ją dla was na piśmie, aby była przedmiotem ciągłych 
badań wśród was. Ale nie jest Moją wolą, abyście mieli zmysłowe rytuały na waszych spotkaniach. Bo 
wtedy to, czego was uczyłem, zamieniłoby się w obrzędy i tradycje. 
18 Powierzyłem wam moje Dzieło, każdy z was musi iść drogą, wypełniać obowiązki. Dostosujcie 
swoje potrzeby do nauk mojej Nauki. We wszystkich swoich działaniach odkryjecie możliwość 
kochania i przebaczania bliźniemu, przebaczania swoim bliźnim ─ nie z mistycznego punktu widzenia, 
ale jako naturalny akt zgodny z momentem ewolucji, przez który przechodzicie. W ten sposób, krok 
po kroku, świat zrozumie moje Dzieło. 
19 Gdyby ludzkość usłyszała, zrozumiała i zgłębiła moją naukę, otworzyłaby się przed nią na 
horyzoncie droga prawdy i miłości, i nie przechodziłaby przez próby bólu i strachu, w których się 
znajduje. 
20 Zrozumcie, że nikt nie jest sprawiedliwy i doskonały. Wasze przewinienia są wielkie, walczycie 
sami z sobą. Z tego właśnie powodu obdarzyłem cię Moim miłosierdziem. 
21 Jak ta grupa uczniów, których wybrałem, opłakiwała odejście Jezusa, ale którzy potem otrzymali 
Boskie natchnienie, których umysły zostały oświecone i którzy oddali swoje życie w obronie Mojego 
dzieła, tak i wy będziecie opłakiwać odejście Mistrza w odniesieniu do Jego manifestacji. Ale twój 
mózg się otworzy, twoje serce będzie rozpalone miłością i miłosierdziem wobec bliźnich, i będziesz 
nadal mnie kochać, kochając i przebaczając bliźniemu. 
22 Wtedy moja prawda zostanie ujawniona duchowo, i wszystko stanie się większe, bardziej 
sprawiedliwe i prawdziwe. 
23 Ponieważ ludzkość nie jest w harmonii z Uniwersalnym Prawem, które rządzi całym stworzeniem, 
wystąpi niekontrolowany stan, który wyrazi się w gwałtowności sił natury. 
24 Człowiek rozszczepił atomy, jego wyewoluowany mózg wykorzystuje to odkrycie do zdobycia 
największych mocy i sprowadzenia śmierci. 
25 Gdyby człowiek rozwinął się duchowo w takim samym stopniu jak jego nauka i intelekt, 
wykorzystałby odkrycia nowych sił przyrody tylko dla dobra ludzkości. Ale jego duchowe zacofanie 
jest wielkie; dlatego jego samolubny umysł zastosował swoją twórczą moc na szkodę ludzkości i użył 
sił zniszczenia, odwracając się od zasad miłości i miłosierdzia Jezusa. Dlatego też, gdy zobaczycie 
powódź ognia zstępującego z nieba, nie będzie to spowodowane tym, że same niebiosa się otworzą 
lub ogniem słońca, który was dręczy ─ nie, to dzieło człowieka, który sieje śmierć i zniszczenie. 
26 Przyszedłem w tym czasie przypomnieć wam moją naukę o miłości i jutro wasze wnuki będą mogły 
usłyszeć dźwięk mojego głosu, który wzywa je do opamiętania, do świadomości, że istnieją większe 
siły, które mogą je zniszczyć. 
27 Mówię wam to samo, co wtedy powiedziałem Moim uczniom: "Czuwajcie i módlcie się, abyście 
nie ulegli pokusie", bo czekają was gorzkie chwile. Ale jeśli wasza wiara jest wielka, zobaczycie, że 
wszystko jest dla dobra ludzkości. A w przyszłości, kiedy ludzie zrozumieją, że pracowali tylko dla 
wrogości i zniszczenia, siły natury zostaną uwolnione dla dobra ludzkości i przyniosą miłość i 
pozostanie pokój. Wtedy dusza napotka bardziej sprzyjające pole dla swego rozwoju, bo Ja, 
umiłowani uczniowie, przyszedłem dać wam pokój i pocieszenie. Mówiłem wam o lepszym życiu i 
objawiłem wam wielkie cuda, które wasza dusza będzie mogła przedstawić światu. Bo Ty przez moje 
słowo miłości dasz wzrok niewidomym i uzdrowisz psychicznie chorych. Sprawisz, że chromi opuszczą 
swoje łoża, aby pójść za mną. 
28 Nadejdzie czas, gdy w wyniku wypełnienia waszej misji i uduchowienia lepiej mnie zrozumiecie. 
Wtedy poczujecie się zjednoczeni i w waszej duszy zapanuje radość. Wtedy wszyscy będziecie 
wiedzieli, jak czuwać i modlić się, aby świat mógł oglądać Moje błogosławione Dzieło z taką 
czystością, z jaką wam je powierzyłem. 
29 Nadejdzie czas, kiedy każda sekta i kościół będzie badać siebie, aby szukać tego, co należy do 
mojej pracy. Ale aby znaleźć ten skarb, trzeba będzie, aby podnieśli swoje dusze i słuchali głosu 
Ducha. 
30 Dziś Mistrz nadal was uczy i przemienia mężczyzn w prawdziwych chrześcijan. 
31 Uczniowie moi, nie wiecie, kiedy ujrzycie koniec waszej misji, kiedy osiągniecie zwycięstwo w 
waszej walce. Ponieważ będziecie kontynuować pracę z pokolenia na pokolenie, aby osiągnąć 



uduchowienie ludzkości. Będziecie przekraczać granice i morza, pójdziecie do prowincji, krajów i 
narodów, aby moja prawda była znana. 
32 Podobnie jak w Drugiej Erze, gdy moi uczniowie, przepełnieni światłem Ducha Świętego, bez lęku 
przed światem i bez mierzenia odległości, wyruszyli, aby przekazać moją naukę, tak i wy przygotujcie 
się i gdy nadejdzie czas, wyruszcie, aby wypełnić swoje posłannictwo. 
33 W tej epoce byłem najlepszym nauczycielem, nigdy was nie okłamywałem, zawsze mówiłem do 
was prostymi i zrozumiałymi słowami, aby wasze dusze i serca mogły mnie odczuć i karmić się 
Esencją, która wzmacnia i ożywia. 
34 Znam was i w każdym czasie, gdy wysyłałem was, byście się odrodzili, objawiałem się wam. Jednak 
twój mózg nie pamięta twoich poprzednich reinkarnacji. 
35 Nigdy nie zawróciłem was z drogi wypełniania waszego obowiązku, nigdy nie dałem wam innego 
prawa, ani nie wprowadziłem was w odstępstwa, które stworzył człowiek. W każdym czasie ludzie 
podążali za własną wolą i pokazywali rzesze bóstw, które stworzyli w swoich mózgach. Z ich ust 
wyszły fałszywe słowa, kłamliwe proroctwa, a tam były słabe serca, związane dusze, które nie były w 
stanie uwolnić się i uświadomić sobie, że czeka na nich życie wieczne. 
36 Tak, Izraelu, serce człowieka zawsze starało się uwielbiać rzeczy materialne, ucho cieszyło się 
przyjemnymi słowami. Dlatego człowiek zmienił to, co ja przyniosłem jako Doktrynę Chrześcijańską w 
Drugiej Erze, kiedy przekształcił ją w "religię". 
Samolubstwo, chciwość i próżność zawsze budziły się w ludzkim sercu i czyniły się królami i panami, 
aby ludzie mogli się przed nimi kłaniać, aby uczynić ich wasalami, niewolnikami, aby przykuć ich do 
grzechu i doprowadzić ich do ciemności, dezorientacji i zamieszania. 
37 Świat odrzucił Mnie jako Jezusa, przybił do drewnianego krzyża, a później uczynił z krzyża 
przedmiot bałwochwalstwa i bił przed nim pokłony, by błagać o przebaczenie. Dzisiaj karmisz 
materializm, wrogość i złą wolę. Ludzkość żyje dziś w największej deprawacji. 
38 Na drodze życia dorośli, młodzieńcy, dziewice i dzieci zbłądzili i nie znajdują doskonałej drogi, 
którą wyznaczyłem Moimi przykładami miłości i miłosierdzia. 
39 Wielkie masy ludzi zapomniały, jak szukać swego Stwórcy. Dusze pozwoliły, aby materia 
decydowała o nich, i dzisiaj płaczą, bo utraciły łaskę i władzę, którą Moje Miłosierdzie dało im w 
chwili, gdy posłało je na ziemię. 
40 Co się stało z Izraelem? Co ludzkość odczuwa do dziś? Co napotkali na swojej drodze? Tylko osty i 
ciernie, wojna światopoglądów. Cała ludzkość jest złapany w błąd. Ale kto ma naprawić to, co 
człowiek zniekształcił, w czym pobłądził? Kto powinien dać to, czego brakuje ludzkości, aby mogła się 
kierować tym Prawem, tą Nauką i tym Światłem? Ja, Pocieszyciel, który zstępuję w Trzeciej Erze "w 
obłoku", aby przemawiać do ludzi i nauczać ich, aby uświadomić im na nowo, że wszystko stracili na 
drodze i że Ja, jako Stwórca, wziąłem ich za rękę, aby prowadzić ich Moją drogą, aby dać im poznać 
życie duchowe. 
41 Jutro wielkie wydarzenia będą świadczyć o tym, co przekazałem wam jako proroctwo, a przez ból 
spowodowany przez siły natury w krainach i narodach ludzie wyruszą i będą szukać ludu Izraela. 
42 Atmosfera wojny i plagi, choroby, głód, wzrastają, a w rezultacie człowiek nie ma odpoczynku w 
swoim sercu, ani w swoim domu. Ale czy tak chciałem i czy Mój Duch Święty zstępuje, aby ucztować 
na waszym bólu i waszych cierpieniach? Nie, umiłowani ludzie, nieskończony smutek istnieje w Moim 
Boskim Duchu. 
43 Ludzkość zapomniała o błogosławionym, najwyższym przykazaniu, które dałem jej w Drugiej Erze: 
"Miłujcie się wzajemnie". 
44 Przygotowałem wiek, w którym ludzkość powstanie w posłuszeństwie. Wasze wnuki będą oglądać 
chwałę, którą wyleję na tę ziemię. Ponieważ Moja Wola powinna być wypełniona na tym świecie, 
który dałem wam jako ziemski raj, i nadejdzie czas, gdy na tę planetę przyjdą te dusze, które 
osiągnęły wysoki poziom rozwoju, które walczyły. Moje Boskie światło przyćmi ziemię, a wypełnienie 
Mojego Prawa zapanuje na niej. 
45 Pamiętaj o moim słowie aż do ostatniej chwili twego życia w materii, wtedy twój duch przypomni 
ci wszystko, co usłyszałeś w moim słowie, a o czym zapomniał umysł. 
46 W tej ostatniej chwili twoja dusza będzie pragnęła kolejnej chwili życia, aby spełnić swój cel, ale 
twój cel musi być spełniony. 



47 Powiedziałem, że nadejdzie czas zamieszania, nieposłuszeństwa, w którym ów "robotnik" 
powstanie i będzie twierdził, że moje głoszenie przez ludzki intelekt nie dobiegnie końca. Ale 
przyjdzie czas, kiedy moje słowo się wypełni, nawet jeśli człowiek będzie chciał się sprzeciwić mojej 
woli. 
48 Jak wiele błędów na drodze popełniło wielu z tych, którym powierzyłem misję i łaskę. Jak wiele 
niezrozumienia widzę wśród Moich dzieci po roku 1950. 
49 Przez niezrozumienie i głupotę człowiek powstrzymuje moją pomocną miłość i autorytet i łaskę, i 
stoi z dala od prawdziwej drogi prawa, harmonii i prawdy. 
50 Nie zaprzeczam temu, co dałem ci przed laty. Od 1866 roku przemawiałem do ludu przez 
pierwszego nosiciela głosu, prorokując mu, że nadejdzie czas, w którym Moje słowo nie będzie już 
objawiane wśród ludu. Kiedy jednak zobaczyłem, że serca ogarnia przygnębienie, dałem im do 
zrozumienia w prostych słowach, że rok 1950 będzie ostatnim, w którym objawi się Moja nauka 
poprzez intelekt głosicieli, słowo to zostało wypowiedziane właśnie w tym domu modlitwy, który nosi 
imię Damiana Oviedo. 
51 Znowu Izrael będzie podzielony od plemienia do plemienia, znowu będzie podzielony i będzie 
chciał podeptać czyste i czyste Prawo, które wydałem w jego ręce; znowu Izrael będzie szukał 
dawnych dróg i popadnie w bałwochwalstwo i fanatyzm. Zwróci się do sekt i wpadnie w zamieszanie, 
w ciemność, i będzie ucztować na przyjemnych i fałszywych słów, które człowiek będzie oferować 
mu. 
52 Jak wiele bólu zadali Mojemu Sercu słudzy, którzy nie zrozumieli Mojego Prawa i jak wiele bólu 
zadają obecnie ci, którzy, choć ich wyszkoliłem i powołałem, dali dziś schronienie zwątpieniu, 
niepewności i wskutek braku zrozumienia i swego egoizmu powiedzieli, że pozostanę wśród ludzi 
jeszcze przez pewien czas, że zgodnie z ich ludzką wolą wyślę jeszcze raz Mój Uniwersalny Promień i 
będę jeszcze długo manifestował Siebie. 
53 Dlatego powiedziałem wam: Kiedyż okazałem niezdecydowanie, niepewność lub niezgodę woli w 
Moim słowie? Nigdy, naprawdę, bo nie byłbym już doskonały, nie byłbym już twoim Bogiem i twoim 
Stwórcą. 
We Mnie jest Decyzyjność, jedna Wola, i dlatego mówię tak jasno jak jasne światło dnia, aby wszyscy 
mogli odczuć Mnie w Mojej Obecności, Mojej Esencji i Mojej Mocy, aby umysł mógł poznać (leżący u 
podstaw) Rozum i Słowo, które dałem poprzez ludzką zdolność rozumienia. 
54 Mistrz mówi do ciebie: Człowiek wzniósł budynki i nazwał je kościołami, a w tych miejscach ludzie, 
którzy wchodzą, czynią pokłony, żywią fanatyzm i bałwochwalstwo, i czczą to, co człowiek sam 
stworzył. To jest obrzydliwe w Moich oczach, dlatego oddaliłem od was, ludu Izraela, wszystko, co 
początkowo wiedzieliście i słyszeliście, abyście porzucili swój fanatyzm. 
55 Domy modlitwy ludu Izraela będą znane ludziom, nie będą zamknięte, bo będą dawać schronienie 
słabym i zagubionym, znużonym i chorym. Przez wasze przygotowanie, przez posłuszeństwo Mojej 
najwyższej Woli i przestrzeganie Mojego Prawa, będę świadczył o sobie w dziełach prawdziwych 
uczniów Mojej Boskości. 
56 Niech was nie zasmuca, że pojawiają się fałszywi głosiciele, fałszywi przywódcy kościołów, fałszywi 
"pracownicy", że ich bluźniercze usta przemawiają do ludu, twierdząc, że Moje Słowo i Mój 
Uniwersalny Promień pozostaną jako instrukcje wśród ludu. Ujawnię, kto jest zwodzicielem, kto nie 
przestrzega Prawa zgodnie z Moją Wolą, kto jest tym, który wyraża tylko swoją samowolę, i ujawnię 
dzieło, które źle wykonał, i Prawo, które stworzył, i zostaną oni odrzuceni i wygnani. Bo Ja wstrzymam 
Boską łaskę i moc, a pokusa złapie ich w swoje sieci, dlatego kto ich szuka, nie odczuje w duszy łaski 
Mojego Ducha Świętego. 
57 Kiedy kościół i sekciarze zobaczą, że Izrael jest podzielony, że Izrael zaprzecza sobie nawzajem i 
jest słaby, będą szukać powodów, aby zagarnąć klejnot o nieocenionej wartości, aby wziąć arkę 
Nowego Przymierza do siebie i powiedzieć jutro, że są prawdziwymi posłańcami Boga wśród 
ludzkości i przedstawicielami mojej boskości. 
58 Wszyscy znacie znaczenie pierwszego przykazania Prawa: "Będziesz miłował Boga bardziej niż 
swoich rodziców, a dzieci swoje bardziej niż siebie samego, a także wszystko, co posiadasz na ziemi". 
Jeśli będziecie działać w ten sposób, poczujecie spokój umysłu, wasze cierpienia będą łagodne, a siły 



natury będą dla was miłosierne. Wtedy przeżyjesz próby przeznaczone do doskonalenia duszy bez 
poczucia porażki. 
59 Gdy zrozumiecie to przykazanie i będziecie mu posłuszni, będziecie zadowoleni z waszego losu, 
będziecie kochać ludzi i szanować ich życie. W waszych dziełach będzie sprawiedliwość, a wtedy 
będziecie używać swoich darów dla dobra waszego i waszego bliźniego. 
60 Chociaż droga, którą ci wyznaczyłem, nie jest drogą przyjemną, lecz życiem w wyrzeczeniu i 
ścisłym przestrzeganiu Moich przykazań, to jednak nie jest to droga ofiarna. Miłość i miłosierdzie nie 
są bólem, są raczej radością i życiem dla duszy, a ja ofiaruję wam tę rozkosz, abyście mogli poznać 
prawdziwe duchowe szczęście. 
61 Stworzyliście swój własny ból, kiedy oddaliliście się od wypełniania Prawa. Czy chcesz 
powstrzymać rozprzestrzenianie się wojny i jej skutków? Wtedy kochajcie i przebaczajcie, dzielcie się 
chlebem, a poczujecie się bardziej zadowoleni. Ufajcie w skuteczność Boskich Praw w ich mądrość i 
sprawiedliwość, a będziecie przez nie chronieni. 
62 Bądźcie duszami uważnymi na swoje dzieła, żyjącymi w modlitwie i w ciągłym przygotowaniu, 
abyście byli wytrwali w obliczu pokus i przezwyciężyli panujący materializm. Na początku Twoje kroki 
będą niepewne, jak u małego dziecka, które zaczyna chodzić. Lecz potem staniecie się potężniejsi, 
będziecie zdobywać wiedzę, aż dojdziecie do rozwinięcia waszych darów duchowych, których wartość 
na ziemi jest nieoceniona. 
63 Jeśli wejdziecie na ścieżkę, staniecie się ludźmi o wielkich cnotach i będziecie w stanie 
kontrolować swoje ciało i żyć duchowo. Sumienie będzie wam służyć za latarnię morską na waszej 
drodze życia. To będzie twój przyjaciel i twój sędzia. Zawsze będzie mówił do ciebie prawdę, a jego 
dyrektywy będą słuszne i dokładne w chwili, gdy będziesz ich potrzebował. Ten głos jest moim 
zawsze czułym i kochającym głosem, który pokazuje wam dobro. 
64 Któż może się obawiać czegokolwiek ode Mnie, który jestem Ojcem i Panem waszego życia? 
Stworzyłem dla waszej rozkoszy i trwałego szczęścia to wszystko, co znacie, a także to, co jest wam 
nieznane. Nie wątpię w Niego, który kocha cię nieskończenie więcej niż to, co można pojąć i uchwycić 
swoim umysłem. Przypomnij sobie znaczenie Mojej Męki, a gdy zrozumiesz, kim jesteś, pobożnie 
utkwisz swój wzrok we Mnie, aby dać Mi swoją miłość i posłusznie poddać się Moim prawom. 
65 Daję wam Moje słowo, które jak niebiański koncert daje wam życie. Niektórych z was znajduję 
pogrążonych w głębokim śnie. Ale jak dałem życie Łazarzowi, tak dzisiaj budzę twoją duszę do życia 
łaski. Użyjcie Mojej siły i powstańcie, abyście mogli rozpocząć drogę, która doprowadzi was do życia 
w Duchu, które jest życiem wiecznym. 
66 Pozostało niewiele czasu, zanim Boski Mistrz wycofa swoje słowo. Ale zanim to nastąpi, chcę, 
abyście byli przygotowani, abyście mogli wypełnić misję, którą wam przeznaczyłem. Chcę was 
nauczyć uczynków, które są miłe Mojemu Boskiemu spojrzeniu. 
67 W tej chwili przekazuję waszemu intelektowi księgę, którą jutro musicie przeczytać i 
zinterpretować. W nim, po moim odejściu, znajdziecie ogień mojej miłości, a wasi bliźni będą 
uczestniczyć w jego Boskich naukach, które świadczą o inteligencji, wiedzy i mocy ─ o wszystkim, co 
zawiera moja Boskość. 
68 W tym Trzecim Wieku nauczyłem was, że wszyscy jesteście dziećmi jednego Ojca, że wszyscy 
jesteście braćmi i siostrami w oczach Mojego nieskończonego Miłosierdzia i że obdarzyłem wszystkie 
dusze tymi samymi darami. 
69 Błogosławiony ludu, rozpoczyna się dla ciebie nowy etap spełnienia, w którym będziesz głosił Moją 
naukę. Wy bowiem jesteście Moimi uczniami, Moimi wybranymi i powinniście być przygotowani, 
abyście jak Ja siali ziarno miłości na drogach ludzkich. Nie myślcie jednak, że wszyscy wasi bliźni wam 
uwierzą, bo od wielu z nich otrzymacie tylko kpiny i pogardę. Ale ziarno jeszcze wykiełkuje i przyjdą 
do mnie. 
70 Gdy wszystkie królestwa przyrody i całe stworzenie dają dowody i przejawy mojej sprawiedliwości, 
nie bierzcie tego za karę. Będzie to tylko próba, która spowoduje, że ludzkość, która nie słuchała 
moich słów, uzna swój błąd po przeżyciu zamętu i cierpienia, przypisując wyzwolenie sił natury 
różnym przyczynom. Wy jednak nie powinniście dać się zmylić, powinniście być przygotowani do 
zwycięskiego przejścia tej próby z prawdziwą wiarą, z miłością i miłosierdziem dla waszych bliźnich, 
co posłuży do uratowania mas ludzkich. 



71 Przygotuj się, o ludu Izraelski. Zostawiam wam moją łaskę, abyście nadal byli silni. Niech to 
wezwanie dotrze do ludzkości. Chcę się objawić w każdym sercu, chcę się objawić w każdej duszy i 
dać jej wodę i chleb, który ją odżywia i umacnia. Zrozumcie, że ludzkość jest spragniona i że nie wolno 
wam porzucić jej, która cierpi na pustyni. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 364  
 
1 Pełen miłości przychodzę do ciebie, aby oświecić twój umysł, uwrażliwić twoje serce przez moje 
słowo 
2 Przyjmuję w tym czasie tego, który słucha tej nauki, i tego, który jest od niej daleki ─ tego, który o 
Mnie zapomniał, jak również tego, który uczynił sobie sanktuarium na dnie swego serca. 
3 Pełen radości jest Mistrz, gdy widzi, że jesteście dobrymi robotnikami, którzy wypielili swoje 
nasiona i usunęli słomę z ich ziarna, aby ofiarować Mi tylko kłos złotej pszenicy. 
4 Wy, którzy w ten sposób pracujecie, wypełniliście obietnicę, którą złożyliście waszemu Ojcu, gdy 
weszliście w Moją Obecność, abym wam powierzył nasienie i działki. Przez wasze posłuszeństwo 
przypominacie mi o rozmnożonym ziarnie. 
5 Pomnożyła się liczba moich robotników. Ale dobrze tym, którzy wiedzą, jak siać i pielęgnować swoje 
pola, bo zbiorą wielkie żniwo. 
6 Głos Ojca mego kieruje wezwanie do wszystkich ludzi. Ale ci, którzy żyją dla światowych 
przyjemności, stworzyli barierę, która uniemożliwia ich duszy usłyszenie mojego wezwania. To będzie 
ból, który ich obudzi i sprawi, że poprzez sumienie usłyszą mój głos. 
7 Kto przestrzega mojego prawa, będzie również wiedział, jak przestrzegać praw ludzi, i nie będzie 
żadnych przeszkód ani barier, aby zapobiec jego pracy w mojej pracy. 
8 Gdyby ludzkość żyła w moim prawie, nie byłaby niewolnikiem swoich namiętności, ani nie 
opróżniłaby kielicha cierpienia. 
9 Przez swoje nieposłuszeństwo zamieniła tę ziemię w dolinę łez. Wszędzie słyszy się lament bólu, nie 
ma jedności myśli w sektach i religiach, nie ma też braterstwa między nimi. 
10 Przygotowałem ten lud tutaj, aby z mocą i mądrością Ojca mógł głosić orędzie pokoju, światła i 
miłości, które musi dotrzeć do wszystkich narodów. Powierzyłem mu miecz, tarczę i sztandar, aby 
niestrudzenie walczył, dopóki moja wola nie wskaże mu końca. 
11 Umiłowany ludu, przygotuj się i wyrusz w swoją wędrówkę, jak w Pierwszej Erze, i opuść tę 
"dolinę", aby wyruszyć do Ziemi Obiecanej. Ufajcie we Mnie, bo jak w owym czasie ustąpią wody 
mórz, abyście mogli przejść, a na pustyni znów nie zabraknie manny ani wody wytryskującej ze skały. 
12 Gdy ludzkość podąży za moimi wskazówkami, usunie ze swej drogi bolesne oczyszczenie, na które 
się zaciągnęła. 
13 Dziś Moje słowo zstępuje do ciebie, Izraelu, aby ci pomóc w twoim rozwoju, abyś mógł wypełnić 
trudną misję, którą ci powierzyłem, abyś był przykładem dla twoich bliskich i dla twoich bliźnich. 
Albowiem naród izraelski, w zjednoczeniu serc i dusz, będzie przykładem, będzie zwierciadłem dla 
całej ludzkości, a ta musi ujrzeć swoje własne oblicze odbite w duchu Izraela. 
14 Oświecam wasze umysły, abyście wszyscy mogli świadczyć o Mnie swoimi myślami, słowami i 
uczynkami. Bo wy, którzy jesteście początkujący, jesteście powołani, aby być Moimi wielkimi 
uczniami i późniejszymi nauczycielami wśród ludzkości ─ dobrymi nauczycielami Nauki Ducha 
Świętego, nie zmaterializowanymi, nie ogłupionymi w poprzednich zwyczajach. 
15 Dlatego żądam od was w obecnym czasie duchowości, wywyższenia, prostoty i szczerości w 
każdym z waszych działań i procedur w ramach Mojego Prawa. 
16 Eliasz duchowo przygotowuje cały świat, ducha Izraela na moje bliskie odejście, abyście byli 
odważni i pełni światła do walki, która was czeka. 
Po moim odejściu nie popadajcie w letarg, nie zatrzymujcie się ani nie zbaczajcie z realnej ścieżki, ale 
pokornie, godnie zajmijcie moje miejsce jako nauczyciela. Wy ─ z waszym samozaparciem, 
przygotowaniem i wzniesieniem duszy, z waszą miłością i miłosierdziem ─ wyruszycie, aby zasiać 
duchowo-trynitarno-maryjne ziarno na wszystkich drogach i ścieżkach, gdzie czekają na was serca, 
gdzie ramiona otwierają się, aby was przyjąć, gdzie dusze spragnione i spragnione mojej prawdy i 
miłości oczekują na przybycie moich wybranych. Wkrótce bowiem wyruszycie, by obudzić świat, by 
nie pozwolić mu dłużej spać, bo taka jest moja Wola. 
17 O umiłowany lud Izraela! Eliasz pomógł wam podnieść wasze dusze. On zjednoczył twoje myśli i 
twoją wolę w jedno. On zjednoczył wszystkie dusze, aby mój błogosławiony promień mógł się osiedlić 
w samym duchu Izraela. 



18 Eliasz idzie przed tobą i przygotowuje drogi, czyni ścieżki przejezdnymi. To on was oczyszcza, 
pomaga wam oczyścić nawet najmniejszą plamę waszego serca, aby wasze sumienie było zawsze 
spokojne i gotowe do służby mojej Boskości i do służby waszym bliźnim. To on dodaje wam odwagi 
na drodze, kiedy widzicie, że jesteście smutni i przygnębieni ─ to on informuje was o 
niebezpieczeństwach i oświeca was w chwilach złudzeń i ciemności. To Eliasz pociesza was w 
chwilach bólu i prowadzi was krok po kroku do jednego punktu zjednoczenia ─ do punktu, do którego 
powołane są wszystkie dusze, który jest Najwyższym Pośrednikiem i do którego dotrzecie poprzez 
wzniesienie waszej duszy, prawdziwą modlitwę i prawdziwe uwielbienie Boga. 
19 Nie bójcie się wyroku ani krytyki mężczyzn. Ja także będę sądzony, dyskutowany, biczowany, ale 
nie zabity w tym czasie. Moje Dzieło, Moje Światło i Moja Prawda nie zostaną pokonane. 
Spirytualizm, który jest moją Nauką, nie może zginąć, będzie się nadal manifestował, pomimo 
niezrozumienia, nieposłuszeństwa, niewdzięczności, niedowiarstwa i próżności ludzi. Mój Boski Duch 
i Moja Nauka nadal będą się ujawniać i postępować od serca do serca, od ducha do ducha, od ludzi 
do ludzi i od świata do świata, bez zatrzymywania się. Nie ma bowiem takiej siły, nie ma takiej mocy, 
nie ma takiego prawa, ani takiej przeszkody, która mogłaby powstrzymać Mojego Ducha i Moje 
Światło, nie ma takiego cienia, który mógłby przesłonić Moje uniwersalne światło. Dlatego zawsze 
będę światłem, zawsze będę prawdą, zawsze będę duchem. 
20 Ale jak powiedziałem do ciebie: Wy jesteście Moimi dziećmi, których uczyniłem Moimi uczniami, 
abyście Mnie wzięli za wzór i upodobnili się do Mojej Boskości, abyście mogli w pełni zrozumieć 
waszego Ojca, którym jest Duch Święty. Lecz zrozumiecie to dzięki waszemu uduchowieniu poprzez 
tę spirytualistyczno-etrinitarno-maryjną naukę. 
21 Proście dla "pierwszych" i pracujcie także dla nowych pokoleń, dla tych, którzy przyjdą po was. 
Jeśli "pierwszy" zrobił pierwszy krok, ty zrobisz drugi, a ci, którzy przyjdą po tobie, zrobią trzeci. I tak z 
pokolenia na pokolenie i z okresu na okres, ludzkość będzie duchowo zbliżać się do Mnie coraz 
bardziej, aż osiągnie prawdziwe duchowe wzniesienie i doskonałe uwielbienie Mojej Boskości. Ale ja 
wam mówię: Pokój na całym świecie nie zależy od jednego serca, ani od wielu serc, ani od 
rozpowszechniania Mojego Dzieła, które jest światowe i duchowe. Wszystko zależy od Mojej Woli, 
ale w Moim miłosierdziu, w Mojej nieskończonej miłości, daję ci, Izraelu, udział w Moim Dziele 
duchowej doskonałości, światowego uspokojenia. Moje dzieci, pragnęłam, abyście uczestniczyli w 
moim dziele, w tym dziele miłości, w tej walce światła z ciemnością. 
22 Pamiętajcie, że świat was oczekuje, że narody oczekują ludu mego, że ten świat, który nie znajduje 
lekarstwa, który nie zna prawdziwego kultu Boga, ten świat, który nie znajduje swego Boga, spotyka 
was, i że w was znajdzie Mnie, usłyszy Mnie i zobaczy Mnie. Chcę bowiem, abyście byli moim 
obrazem, abyście odzwierciedlali moje oblicze i moją miłość we własnej duszy i w waszych czynach. 
23 Nie popadajcie w fanatyzm, bo nie tego powinniście nauczać. Nie popadajcie w bałwochwalstwo, 
bo nie to powinniście dawać światu. Duchowo będziecie dawać wodę, która gasi pragnienie, chleb, 
który zaspokaja głód, szatę, która okrywa nagiego. 
24 W tej Trzeciej Erze dałem się poznać poprzez ludzki intelekt, a ci, którym dałem łaskę bycia 
"podnóżkami", posiedli jeden z największych darów Ducha Świętego: przekazywanie przez nich 
Mojego Boskiego Promienia w celu dostarczenia światu Mojego Słowa. I doświadczyliście bardzo 
pokornych, nieświadomych i nieznaczących serc, przez które zadziwiałem was moimi słowami 
doskonałości, mądrości, zdrowia, miłosierdzia i zachęty ─ moim słowem, które zawsze jest 
nieskończonym spojrzeniem, które odczytuje w waszych sercach waszą przeszłość, teraźniejszość i 
przyszłość. I zawsze, gdy słyszeliście to przez głosicieli w tym Trzecim Czasie, czuliście, że Mistrz jest z 
wami, że kontempluje was, słyszy was i zwraca uwagę nawet na ostatnią waszą prośbę ─ że przyjmuje 
wasze polecenia i ocenia każdą waszą myśl, każde wasze słowo i każdą waszą pracę. 
25 W tej Trzeciej Erze, mój Święty Duch w pełni otworzył drzwi Wyższego Zaświata, by pozwolić 
mojemu Duchowemu Światłu, pełnemu ewolucji, pragnącemu wypełnienia rozkazów, przyjść do was, 
by dać się poznać poprzez ludzki zmysł zrozumienia, aby rozmawiać z ludźmi, wyjaśniać moje Boskie 
Słowo i uzdrawiać duchowe i fizyczne choroby za pomocą duchowego płynu, którym Jezus, wasz 
Mistrz, uzdrawiał chorych w Drugiej Erze, płynu miłości, życia i duchowego zdrowia. 
26 Mój Świat Duchowy był waszym przyjacielem, waszym lekarzem, waszym bratem, ale bratem 
doskonałym, pełnym miłości, cierpliwości i miłosierdzia. 



27 Błogosławiony ludu Izraela, w twoje ręce powierzyłem Arkę Nowego Przymierza. Jesteście Moimi 
wybranymi, których przemieniam w źródła krystalicznie czystej wody, aby ludzkość znalazła wśród 
was wody ożywcze. 
28 W was wylałem moje duchowe dary łaski, wy jesteście moją świątynią, w której jest moje światło i 
moja miłość. Jesteście tymi, którzy pełni pokory powinni wyjść do tłumów, które popadły w fanatyzm 
i bałwochwalstwo, aby ukazać Moje światło tym, którzy ukryli Moją prawdę i sfałszowali Moje prawo. 
29 Ludzie, uwierzyliście w Moją duchową obecność, ponieważ odczuliście Mnie w najbardziej ukrytej 
części waszych serc: to wasza dusza, która z czasem ewoluowała. 
30 Mówiłem do was przez grzeszników, aby was nauczyć szukać mojego Królestwa. Ale ty 
zmaterializowałeś to, co należy do mojej pracy. Stworzyliście etap życia, który nie jest tym, o którym 
do was mówiłem. Zmaterializowałeś krzyż, który jest symbolem zbawienia. Krzyż, na którym Baranek 
odkupił was przez swój Boski przykład, ten krzyż, zniknął z waszych materialnych oczu już w tej 
Drugiej Erze, abyście nie obrócili się w bożki. 
31 Już w pierwszej epoce Ojciec mówił do was przez swoich proroków, abyście nie popadli w pokusę i 
bałwochwalstwo. W Drugiej Erze przyszedłem przez Jezusa, aby przekazać całej ludzkości Moją Naukę 
Miłości i Prawdy. Nie uczyłem was żadnej religii, bo religie zostały stworzone przez ludzi. 
32 Już w Drugiej Erze powiedziałem wam: "Powrócę do was", i spełniłem Moje słowo. Jak wielkie są 
fanatyzm i bałwochwalstwo, tak tutaj jest znowu wasz Mistrz, duchowo zamanifestowany. 
Oczyszczam twoje serce Moim słowem, aby podnieść twoją duszę, aby mogła osiągnąć swoje 
zbawienie. 
33 Błogosławiony jest ten, kto otrzymawszy moją miłość, mój pokój i moje światło, umie zbawić tego, 
który ginie, i który swoją modlitwą potrafi oświecić także tych, którzy mieszkają w "duchowej 
dolinie", czyli ciemności, które nie były w stanie przyjąć światła Ducha Świętego. 
34 Jesteście pokorni, Narodzie Wybrany, ale uczynię was wielkimi i mądrymi w duchu, abyście mogli 
dawać wskazówki i pociechę ludzkości. Mówiłem do was poprzez różnych głosicieli, abyście pracowali 
ze mną jako przykład dla odnowy tej ludzkości. 
35 Wy jesteście tym ludem, którego nauczyłem uduchowienia, abyście w ten sposób dawali wierne 
świadectwo o waszym Ojcu 
36 Przynieście pełne zrozumienie Moich dzieł, abyście mogli oddawać Mi cześć z ducha na ducha. 
37 Nie bądźcie skłonni pozostać w swoim materializmie, nie wpadajcie więcej w sieci zamętu i 
ciemności. W tym czasie, kiedy ratuję was z bagna grzechu, poznajcie Mnie po Moim świetle, po 
Mojej miłości i po Mojej sprawiedliwości. 
38 Nie chcę, żebyście byli podzieleni, ani żebyście szli przeciwko moim rozkazom. 
39 Dlaczego wśród was rozpętała się burza? Z powodu waszego braku przygotowania i zrozumienia 
Mojego Słowa. Gdy nadejdzie koniec Mojego przejawienia się wam w tej postaci, chcę byście byli 
zjednoczeni przed swoim Mistrzem z zadowoleniem, że wypełniliście Moje przykazania. 
40 Bądźcie gotowi, ludu mój, i nie dajcie się zwieść złym przywódcom kościelnym, nie pozwólcie, aby 
przedstawili wam swoje prawo. Widzę bowiem, że ukrywają oni Moją naukę, a podają do wiadomości 
tylko swoją, i zaczęli robić interesy z Moim dziełem, przedstawiając je pełne tajemnic i materializacji. 
Jest Moją Wolą, abyście czynili Moje Dzieło znanym z czystością, z uduchowieniem. Bo to Dzieło 
wyszło z mojego ducha i zawiera istotę mojego słowa dla odnowy ludzkości. 
41 Chcę, abyście wszyscy zabrali się do prawdziwego wypełnienia misji i usunęli swoje 
niedoskonałości z mojej pracy. Uznajcie, że od początku mojego objawienia się poprzez ludzki organ 
rozumienia, moja walka była wielka, aby was wybawić od grzechu. 
42 Wciąż widzę Moje owce na różnych drogach, ale Eliasz, jako świecąca latarnia, jednoczy was w 
tym czasie, gromadzi was na jednej drodze. On wzywa głośnym dzwonem Mój Naród Wybrany, aby 
dotarł do portu zbawienia. 
43 W Pierwszej Erze Ojciec uratował swój lud przez Mojżesza. To on został wybrany do wypełnienia 
tej trudnej misji. Był posłuszny i szedł przed Tobą pełen odwagi, a brak zrozumienia ze strony ludu nie 
sprawił, że osłabł ani na chwilę. 
44 W Drugiej Erze przyszedłem jako "Słowo" Ojca, aby stać się człowiekiem i dać się poznać ludziom. 



45 To było przykazanie Ojca i musiał być spełniony. Trzeba było żyć z samymi ludźmi, aby przynieść im 
moją naukę i moją prawdę. Moje słowo objawiło się w istocie, obecności i mocy, aby zapukać do 
drzwi serc i otworzyć je. 
46 Zawsze mówiłem do ludzkości jako intuicja, jako objawienie poprzez wizje prorocze. Dziś, w tym 
czasie, przyszedłem wypełniając proroctwa w Duchu Świętym, aby ludzkość mogła rozpoznać i 
wznieść się do światła nowego świtu. Znaki te zostały przepowiedziane już w Pierwszej Erze i miały 
się wypełnić w Trzeciej Erze, Wieku Ducha Świętego. 
47 Mówię do was bardzo wyraźnie, aby nic nie pozostało ukryte, a jeśli nie mówiłem do was w 
Pierwszym i Drugim Czasie o tym, co wam dzisiaj objawiam, to dlatego, że taka była wola Ojca. Ja sam 
bowiem wypełniłem Moje słowo i daję wam świadectwo Mojej obecności z wami w tym czasie. 
48 Dwanaście plemion ludu Izraela otacza Mnie, a Ja daję Moje słowo wszystkim, abyście, gdy 
nadejdzie czas, mogli powstać i świadczyć wobec ludzi o Mojej obecności. 
49 Powstańcie w ostatnich chwilach Mojego objawienia się w tej postaci, zjednoczcie się jako jeden 
robotnik, jako jeden przywódca kościoła, abym mógł odejść z radością w Moim sercu, ponieważ 
sprawiłem, że Mój lud tworzy jedno ciało i ma jedną wolę 
50 Jestem niezwyciężony od grzechu ludzkości, a wy nie zdołacie zniszczyć Mojego światła, Mojej 
miłości, Mojego miłosierdzia przez wasze niedoskonałości, ponieważ jestem ponad wszystkimi 
stworzonymi rzeczami i nie ma takiej siły, choćby najpotężniejszej, która mogłaby pokonać Moją 
mądrość i Moją moc. Dlatego mówię do ciebie i dać ci miłość, abyś mógł rozpoznać mnie jako Ojca, i 
abyś mógł czcić mnie jako Boga. 
51 Robotnicy mojego pola: powierzam wam moje słowo jako dobre nasienie, abyście mi je okazali 
pomnożone na końcu waszej pracy. 
52 Wypełniajcie swoją misję, aby Ojciec mógł wypełnić obietnice dane waszemu duchowi. Dlaczego 
chcesz, abym dał ci to, na co nie zasługujesz? Dlaczego chcesz zbierać to, czego nie zasiałeś? Zanim to 
nastąpi, musicie się wysilić i pracować. Nie chcę, by sumienie cię gnębiło. Bądźcie błogosławione, 
moje dzieci, ponieważ rozumiecie swojego Ojca i chcecie zasłużyć na tę nagrodę dzięki wysiłkowi i 
pracy. Powinniście walczyć o ten cel i jeśli ludzie poświęcają się dla materialnego celu i tracą nawet 
swoje życie, wy osiągniecie ten duchowy cel, gdzie nie stracicie życia. Jeśli bowiem wytrwacie do 
końca, osiągniecie życie wieczne. 
53 Zdobywacie zasługi, abyście mogli pójść do Ziemi Obiecanej. Tam bedziecie odpoczywac od 
wielkiej bitwy. 
54 Gdy dwóch lub trzech Moich wybranych zbierze się razem i wzniesie swoje duchy do Mojej 
Boskości, będę z nimi i będę ich inspirował. W każdym miejscu, gdzie mnie wzywacie, będę obecny. 
Albowiem powiedziałem wam, że ujrzy Mnie każde oko grzeszne i niegrzeszne i wszyscy odczują Moją 
obecność. 
55 Wy, robotnicy, jesteście pod potężnym drzewem, bo wiecie, że czekam na was z otwartymi 
ramionami. Wiecie, że to ja jestem tym, któremu musicie okazać wasze spełnienie rozkazów. 
Albowiem tylko Ja będę mógł to osądzić, bo to jest Moja sprawa i tylko Ja mogę was nagrodzić lub 
pociągnąć do odpowiedzialności. 
56 Ale ty masz wiarę w twego Ojca i wiesz, że jakkolwiek surowe może być Moje upomnienie, to 
jednak wraz z nim spływają na ciebie Moje miłosierdzie i współczucie. Albowiem Ja was miłuję i lituję 
się nad wami i daję wam siłę, abyście wytrzymali cios mojego upomnienia. Każdy z was posiada pole 
w mojej ziemi uprawnej, i w nim musi siać i żąć. Ja, Ojciec, przyjmuję twój wysiłek, twoją ofiarę i 
twoje cierpienia. Widzę wasze łzy i zachęcam was moim słowem, abyście mogli iść naprzód, zawsze 
naprzód, aż do wieczności. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 365  
 
1 Uczniowie, posadziłem was przy Moim stole i przy nim ofiarowałem wam obfitą ucztę Mojego 
nauczania: Moje Ciało i Moją Krew, Słowo i jego znaczenie, abyście dzięki temu pokarmowi byli 
nieśmiertelni i niezwyciężeni w wielkich walkach życia; ofiarowałem wam obfitą ucztę Mojego 
nauczania, Słowo i jego znaczenie, abyście dzięki temu pokarmowi byli nieśmiertelni i niezwyciężeni 
w wielkich walkach życia 
2 Otaczacie Mnie, a Mistrz wchodzi do waszego serca i widzi wasz smutek. Dlaczego, moje dzieci? 
Przygotowałem was do prawdziwego objawienia się ─ w tym czasie byłem z wami, objawiając się 
poprzez prostych i pokornych ludzi. Ale to nie była najlepsza, ani najdoskonalsza z form, które 
wybrałem, aby komunikować się z ludzkością. Jest to przejaw przygotowawczy, aby oczy waszego 
ducha mogły wkrótce ujrzeć Mnie przychodzącego "na obłoku", a wtedy wasza dusza będzie mogła 
mieć kontakt z aniołami w ich wyniesieniu. 
3 Najdoskonalszą łącznością z Mistrzem jest ta, która nastąpi po oddzieleniu Mojego Słowa. Brak tych 
manifestacji uczyni wielu słabymi w wierze, tych, którzy nie wiedzieli, jak Mnie zrozumieć, ani jak 
interpretować Moje nauki. Lecz ci, którzy dobrze studiowali Moje Słowo i wykorzystali ten czas na 
uczynki miłości, wiedzą, że wyznaczyłem granicę dla Mojego objawienia się w odpowiedniej godzinie, 
w odpowiednim czasie, aby pozostawić was potem w Nieskończoności, w Wieczności, w tym, co 
Duchowe. 
4 Czuwajcie i módlcie się, ten czas jest decydujący, jest to godzina próby, o mój lud! Musicie czuwać 
nad ludzkością i nad sobą, gdyż wasza modlitwa będzie dla nich jak płaszcz, który ich okrywa, a także 
jak niezniszczalny mur, który ich chroni. Pokusa czyha na was w tysiącach form; nie dajcie się uwieść. 
Mistrz daje wam te proroctwa, ponieważ będziecie pić bardzo gorzki kielich, który ludzie 
przygotowali dla siebie, kielich, który ja piłem w zaświatach, a który teraz dam wam do picia. Teraz 
bowiem jesteś mocna, bo złożyłem w twej duszy Moją mądrość i Moją gotowość, a jeśli będziesz 
czuwać, będziesz mogła przetrwać próby i burze. 
5 Co jest w tym kielichu, że pozostawił tak gorzki smak na ustach Mistrza? To niewiara tego ludu, jego 
nieposłuszeństwo, materializm, bałwochwalstwo, fanatyzm, brak odnowy, niewielkie uduchowienie, 
które osiągnął, oraz to, co cenił i wykorzystywał w czasie nauk, to niezgoda i spory, które zawsze 
panowały wśród tego ludu, pomiędzy pracownikami i pomiędzy kościołami. A wszystko to razem 
tworzy kielich, który wy sami będziecie pić. Ale ja daję wam siłę, abyście wytrwali w tej próbie. 
6 Do was, którzy słyszycie to słowo, mówię: Nie napełniliście tego kielicha, ale i tak trochę go 
wypijecie, ponieważ będziecie w walce i nie będziecie obojętni ─ będziecie dotykać braku wrażliwości 
tych, którzy pozornie zawsze czuwali i modlili się, a w rzeczywistości, w swojej rutynie, głęboko spali ─ 
będziecie musieli stawić czoła słabym, wielokrotnym ofiarom nieposłuszeństwa, profanacji wielu, 
ponieważ będziecie żołnierzami Mojego dzieła wśród was i wśród obcych. 
7 Chcę, abyście jutro byli armią ochronną. Ale przygotujcie się, zbierzcie siły duchowe, abyście nie 
osłabli ani na chwilę. Tymi słowami zachęcam was do modlitwy i przygotowania się do walki, abyście 
mogli dotrzeć do Mojej piersi, do szczytu góry, gdzie Ja jestem. 
8 Przyjdź do mnie, umiłowany ludu, i słuchać mojego przykazania. Przyjdź do Mnie, Izraelu, i karm się 
Moim słowem, aby cię nie dotknął głód i pragnienie. Błogosławiony, który, gdy usłyszy Moje słowo, 
przyjmuje je z pokorą i zachowuje w swoim sercu. Przyjdzie bowiem czas, że ludzkość będzie szukać 
tego chleba, a wy macie jej przekazać to, co wam powierzyłem w moim dziele. 
9 Czasy minęły i wasza dusza rozwinęła się, a teraz jesteście w czasie, gdy osiągnęliście postęp i 
uduchowienie. 
10 W trzech czasach włożyłem Moje Prawo w twoje ręce. Moje dzieło jest takie samo, jak to, które 
dałem wam już w Pierwszym Czasie, kiedy powierzyłem wam przez Mojżesza tablice Prawa, a on był 
waszym przewodnikiem na pustyni przez czterdzieści lat. 
11 W Drugiej Erze wypełniłem to Prawo, aby odkupić ludzkość. I po raz trzeci przyszedłem ponownie 
jako Duch Święty, aby wyjaśnić wam to samo Prawo. 
12 Potem złożycie świadectwo o Mojej prawdzie wobec ludzkości, tej ludzkości, która oczekuje, że 
zobaczy Mnie na własne oczy, aby uwierzyć, a potem się Mnie wypiera. 



13 Jest to czas zamętu na świecie, czas walki dla was. Trzy lata przed końcem roku 1950 obszernie 
przemawiałem do was, abyście się przygotowali i zjednoczyli duchowo, lecz teraz, gdy rok 1950 
dobiega końca, wielu z was zbłądziło w swoim materializmie. 
14 Czeka was bitwa, a wy powstańcie jako żołnierze. Powierzyłem wam broń, abyście byli 
niezwyciężeni w walce. Zacznijcie od pokonania samych siebie. 
15 Od wielu lat powierzam wam Moje słowo. Lecz ci, którzy nie zrozumieli swego Mistrza, proszą, 
abym dał się poznać po raz kolejny poprzez ludzki intelekt. Ale Moje słowo jest słowem Króla i musi 
się spełnić. 
16 Fałszywi uczniowie będą nadal istnieć, a oni będą mylić ludzkość. Wtedy ci ostatni będą wołać i 
mówić: "Gdzie jesteś Ty, mój Boże, gdzie jest Twoja prawda, jakie jest Twoje dzieło i gdzie są Twoi 
wybrani?". 
17 Po odejściu mojem świadczyć będziecie o obecności mojej, i będziecie posłuszni zakonowi memu, 
abyście poznali to dzieło w całej jego czystości. 
18 Po zakończeniu Mojego głoszenia przez głosicieli, świat powstanie do duchowości, do światła, do 
pokoju, a kiedy przyjdą nowe pokolenia, nie będzie już fanatyzmu ani bałwochwalstwa. Wtedy będzie 
się mnie szukać w świątyni Ducha Świętego, gdzie będę na zawsze. 
19 W tym dniu łaski zbieram i gromadzę u stóp góry dwanaście plemion, które tworzą mój Naród 
Wybrany - Izrael. 
20 W tej Trzeciej Erze zostaliście przygotowani przez Moje Słowo, przez światło Ducha Świętego, aby 
wypełnić misję, którą wam powierzyłem od początku, abyście byli ludem posłusznym Mojemu Prawu, 
posłańcami Mojej Boskości dla ludzkości 
21 W tym dniu rozważam twoje przygotowanie i przyjmuję twoją duszę. Pokażcie mi, czego się ode 
mnie nauczyliście. Albowiem wylałem w was Moje Boskie Słowo, aby dać wam pouczenie, życie i 
uduchowienie, abyście duchowo byli "na Mój obraz i podobieństwo". 
22 Moje ojcowskie spojrzenie przenika w tym dniu twoje jestestwo i przeszukuje wszystko. Widzę 
wasze dusze przygotowane i daję im Moje rozkazy, abyście je wypełnili, jak zostało napisane od 
Pierwszej Ery i potwierdzone w obecnym czasie przez Moich głosicieli. 
23 Jako Mistrz byłem z wami niestrudzony, dając wam wskazówki, aby uczynić was Moimi uczniami. 
Oczyściłem cię i dałem ci życie moją krwią. Odwróciłem was od innych dróg i usunąłem z was 
fanatyzm i bałwochwalstwo. Jesteście teraz wolni od tego wszystkiego, ponieważ umieściłem prawdę 
w waszym sercu i duszy, i poprzez nią uduchowiłem was, i w tym dniu pokazuję wam nową stronę 
Księgi Mądrości. Ale całe światło, objawienie, dam wam z ducha do ducha. 
24 Macie przygotować wasze serca i podnieść wasze dusze, tak abyście mogli otrzymać moją mądrość 
w doskonałej komunii ducha z duchem. 
25 Macie rozwijać wasze dary i zawsze być przygotowani, aby mój Duch Święty mógł być wylany na 
was. 
26 W tym dniu mówię wam w Mojej Obecności, w Obecności Maryi, Eliasza i patriarchów Pierwszej 
Ery: wy, dusze, które tworzycie Mój Naród Wybrany Izraelski, poświęcam was, abyście podjęli 
pierwsze kroki w wypełnieniu wielkiej i wzniosłej misji, do której was przygotowałem; poświęcam 
was, abyście wypełnili wielką i wzniosłą misję, do której was przygotowałem; poświęcam was, abyście 
wypełnili wielką i wzniosłą misję, do której was przygotowałem 
27 Przyjmijcie pieszczotę mojej miłości i poświęćcie się waszej pracy misyjnej wśród ludzkości. 
28 Postaw swoją stopę na wszystkich drogach, pokaż moje dzieło swoim bliźnim i daj świadectwo o 
mnie, wtedy z moją mądrością, z moją nauką dasz życie "umarłym" i pokażesz moje prawo ludziom. 
29 Dziel się z wszystkimi miłosierdziem, które ci powierzyłem, poczuj w swoim duchu 
odpowiedzialność za Dzieło, które ci powierzyłem i nieś ten Krzyż, aby uduchowić świat; powierzyłem 
ci odpowiedzialność za Dzieło, które ci powierzyłem 
Ci z was, którzy są przygotowani, będą nauczać ludzi ─ pierwszych i ostatnich ─ według moich 
wskazówek. Bądźcie jak pochodnie, które oświecają dusze, i zastawcie stół chlebem życia wiecznego 
dla tych, którzy łakną i dla tych, którzy szukają mojej mądrości. 
30 Daj świadectwo swoimi uczynkami miłosierdzia, które nosisz w swojej duszy. Walczcie 
niestrudzenie dzień po dniu i "czuwajcie" dla ludzkości i dla siebie, ponieważ chcę was widzieć 
zjednoczonych przed moim Boskim Duchem. 



31 Ja noszę w Mojej ręce księgę, księgę życia. Zapiszcie w nim wasze imiona, Izraelu, abyście mieli 
życie wieczne i otrzymali ode Mnie wszystko, co wam obiecałem od początku czasów. 
32 Zostawiam wam moją Obecność, Obecność Eliasza i czułość Maryi. Przygotowuję zastępy 
duchowe, aby zjednoczyć się z wami w duchu i w prawdzie. Będziecie świątynią waszego Boga, bo 
taka jest moja wola. 
33 Jak błogosławiony cień zstępuje Moja wzniosła miłość, aby cię osłaniać na twojej drodze. Widzę 
bowiem moment, w którym się znajdujesz i próbę, jaką przechodzi twój duch. 
34 Z wielkim niepokojem przygotowujecie się do słuchania mojego słowa w tym dniu. Błogosławieni: 
Od osiemdziesięciu czterech lat Mistrz jest z wami, aby was szkolić. Widzę jednak, że wciąż jąkasz się 
na pierwszą sylabę i jesteś słaby przed moimi przykazaniami. 
35 Ludzkość jest zdezorientowana, zdezorientowana i padła ofiarą głodnego wilka. Chociaż moje 
odejście za pomocą ludzkiego umysłu jest tak bliskie, nie wiecie, jak wielkiej próbie poddawany jest 
wasz duch od tej chwili. 
36 Rozpoznaj, Izraelu: Trzy lata dałem wam na wielkie przygotowanie, abyście się wszyscy zjednoczyli 
i zgromadzili jak owce w żłobie Mojej miłości, abyście pracowali i przynosili wielkie plony, abyście w 
owym dniu nie przychodzili do Mnie z pochylonymi głowami, przedstawiając Mi tylko złoty kłos 
zboża. 
37 Ale nie poznaliście w pełni mojego słowa, ani nie zrozumieliście mojego natchnienia. Jesteście w 
miejscu, zostawiliście krzyż na drodze i przeszkadza wam wasze nieposłuszeństwo. Lecz wasza walka 
jeszcze się nie skończyła: będę do was przemawiał poprzez objawienia i intuicję, abyście nadal 
pracowali w moim Dziele i byli duchowo zjednoczeni. 
38 Po moim odejściu nosiciele głosu podzielą się między sobą. Wszystko to widzi mój wzrok. Ale Moją 
wolą jest, abyście wszyscy mieli to samo wyposażenie. Jeśli będziesz się tak zachowywał, nie pozwolę 
ci zasnąć. Pozostawiłem moje słowo i jego znaczenie odciśnięte w waszych sercach, a to, co "złote 
pióra" spisały z moich nauk, będzie stanowiło Trzeci Testament. 
39 Mistrz nigdy od was nie odejdzie, bo każdemu, kto naprawdę umie się przygotować do szukania 
Mnie, dam według jego podniesienia i uduchowienia z ducha do ducha. Ujawnię się jako objawienie, 
jako intuicja i jako natchnienie, abyście mogli prowadzić tłumy i osiągnąć szczyt góry. 
40 Sprawię, że przejdziecie przez wielkie próby, ponieważ każda próba wezwie was do obowiązku i 
posłuszeństwa. 
41 A więc mówię tego dnia do trzody, którą Eliasz wybrał w tej Trzeciej Erze, i jako Ojciec przyjmuję 
wasze zlecenie, wasz wysiłek i waszą gotowość. 
42 Przez głosicieli powiedziałem wam, że w ostatnim dniu roku 1950 usłyszycie po raz ostatni Moje 
słowo i że ktokolwiek po tym dniu wezwie Mój promień lub Mój świat duchowy do komunikacji w 
poprzedniej formie, popadnie w fałsz, w oszustwo. Dziś powtarzam wam Moją dyrektywę. 
43 Gdy rozpocznie się rok 1951, Mój Duch Święty oświeci was dla dyskursu ducha z duchem i jako 
Ojciec nie odwrócę od was Mojego spojrzenia i Mojej miłości. 
44 W tym dniu spada na ciebie łza miłości mojego ducha, ponieważ potrafiłaś korzystać z moich 
duchowych dobrodziejstw i odczuwać moją obecność w swojej duszy. 
45 Wypełnisz moje rozkazy na ziemi, bo widzę cię przygotowany, pełen instrukcji, mocy i mądrości. 
46 Byliście posłuszni mojej Woli. Uduchowiłem was na drodze życia, usunąłem istniejący w was 
materializm i uczyniłem moją Obecność namacalną dla was w wywyższeniu waszej duszy. 
47 Otwieram większe drzwi, ale pełne światła i duchowej doskonałości, przez które przejdziecie i 
przez które sprawicie, że wasi bliźni osiągną królestwo uduchowienia. 
48 Daję proroctwo, objawienie, intuicję i prawdziwe zrozumienie mojej Boskiej Woli. Będziecie jak 
klarnety i trąby, które głoszą moją Naukę i w ten sposób budzą ludzkość. 
49 Oczekuję cię na szczycie góry, a gdy wypełnisz Moje rozkazy, nagrodzę cię koroną laurową. 
Obejmę was w Moje ojcowskie ramiona, a w nagrodę za wasze posłuszeństwo wejdziecie do Ziemi 
Obiecanej, a kiedy będziecie ze Mną, powiem wam: 
50 "Witaj uczniu w świetle księgi doskonałego nauczania". 
51 Od chwili, gdy zostaliście naznaczeni moim boskim światłem, otrzymaliście trudną i wielką misję 
wstawiania się za ludzkością. 



52 Widzę przeciwności, przez które przeszliście, ale zaprawdę powiadam wam: To nie ja sprawiłem, 
że ból pojawił się na twojej drodze. To ty to spowodowałeś i dziś zwracam twojej duszy to, co do 
ciebie należy. Lecz Ja napełniłem was Moją łaską i powiedziałem wam: Wy będziecie mocarzami 
ludzkości i będziecie im dawać Moje światło. 
53 Musicie być żywym przykładem miłości i miłosierdzia dla waszych bliźnich, gdy pokazujecie im 
Moje dzieła. Wy bowiem jesteście tymi dziećmi, które potrafiły Mnie zrozumieć i widzę, że zawsze 
jesteście gotowi Mnie słuchać i iść śladami waszego Mistrza. 
54 Przez długi czas mówiłem wam, że zdezorientowani przyjdą do was, aby prosić o Moje nauki. 
Dzisiaj mówię wam: Pokażcie im w prawdzie, że nie jesteście bałwochwalcami, że żyjecie w czasie 
światła, aby mogli szukać mnie z ducha do ducha. W ten sposób znajdą kochającego Ojca, 
wszechmogącego Boga, najlepszego lekarza, a także najlepszego przyjaciela. 
55 Gdy przyjdą do ciebie filozofowie, wyjaśnisz im to, czego nie mogli zrozumieć, a gdy przyjdą 
uczeni, dasz im światło mojej mądrości. Bo światło mojego Ducha Świętego jest z całym moim ludem. 
56 Umiłowani uczniowie Mistrza: W tej Trzeciej Erze zapowiedziałem wam, że gdy skończy się rok 
1950, przestanę dawać wam Moje słowo poprzez ludzki organ rozumienia. Zostawiłem wam jednak 
słowa pociechy i wskazówki, abyście mogli odpowiednio pokierować swoim postępowaniem, abyście 
umocnili swoją wiarę i byli jutro podobni do waszego Mistrza. 
57 W obecnym okresie rozwoju duchowego i umysłowego, kiedy człowiek zmaga się z samym sobą, z 
różnymi światopoglądami, z poszukiwaniem prawdy, musicie zabrać się do pracy, aby doprowadzić 
do porzucenia przez ludzkość jej zwyczajów, obrzędów i przyzwyczajeń z przeszłości, aby mogła ona 
poznać i zrozumieć duchowość w sposób całościowy. 
58 We współczesnych czasach świat źle ocenia siebie nawzajem: jeden brat zabija drugiego, kobiety 
zapominają o swojej wstydliwości i godności, rodzice źle oceniają swoje dzieci, a dzieci swoich 
rodziców. Wartość życia nie jest dostatecznie doceniana. Ludzie kierują się różnymi ideałami i nie ma 
między nimi jedności. Przywódcy narodów nie rozumieją się nawzajem. 
59 Dlatego przyszedłem w Duchu Świętym i dałem się poznać poprzez intelekt człowieka, aby świat 
zrozumiał, że Moje Dzieło jest Ratunkiem i aby przypomnieć mu tę samą Naukę, którą dałem mu w 
Drugiej Erze. 
60 Mistrz nie odłączy się od was, lecz nie będzie już dawał o sobie znać w tej formie, ponieważ 
wchodzicie w nowy etap rozwoju duchowego, w którym konieczne jest, byście rozwinęli swoje dary. 
Bo tylko w ten sposób dacie dowód, że korzystaliście z mojej nauki i że jesteście godni, aby moje 
dzieło było znane. 
61 Tylko raz "Słowo" Ojca, ze wszystkimi swoimi zdolnościami mocy i miłości, objawiło się w 
doskonale przygotowanym ciele, było to ciało Jezusa. Ale w obecnym czasie, dzięki mojemu 
miłosierdziu i współczuciu, "podnóżki" zostały przygotowane, aby Duch Pocieszenia, który jest moim 
własnym Duchem, mógł się objawić. Jeśli się przygotujecie, w nadchodzących czasach otrzymacie 
moje natchnienia w sposób całościowy. 
62 Dlaczego przyszedłem, moje dzieci?..: Ponieważ człowiek poprzez własne instynkty, poprzez 
własne namiętności skłania się coraz bardziej ku temu, co oddala go od uduchowienia. Podążał 
drogami tak różnymi, że próbując zrozumieć Moje Dzieło, zniekształcił je. 
63 Człowiek jest duchowo zatrzymany, ponieważ jego rozwój duchowy nie jest w harmonii z jego 
rozwojem naukowym. To nie jest przez przestrzeganie obrzędów, że ludzie osiągną większą elewację, 
ani przez strach przed karą lub karą za swoje czyny. 
Dusza wcielona w jednym i drugim ciele miała różne doświadczenia, aby poznać zasługi dobra i 
podłości zła. W ten sposób, odczuwając satysfakcję z czynienia dobra z miłości do Stwórcy, będziesz 
mógł osiągnąć wieczną doskonałość. 
64 Moim dziełem jest miłość, a miłość daje siebie bez egoizmu, bez szukania korzyści dla siebie. 
Dlatego konieczne było, abym przyszedł przypomnieć wam Moją Naukę. 
65 Każdy z was został wyposażony przez moje światło i odczuwaliście również obecność wysokich 
istot, które pomagały wam w momencie, gdy ich potrzebowaliście. Czuliście, że Mistrz jest z wami. 
Żyłem z moimi dziećmi w chwilach ich utrapienia i zwątpienia. Któż mógłby wątpić w manifestacje, 
które Pan dopuścił dla pocieszenia ludzkości w obecnym czasie? 



66 Nikogo nie ograniczam. Musicie pozwolić mojemu dziełu rozkwitnąć i uczynić je znanym według 
waszego przygotowania. Praktyka miłosierdzia będzie dla was najlepszym doświadczeniem, a dzięki 
tej cnocie podniesiecie się duchowo. 
67 Te przejawy, które otrzymywaliście ode Mnie przez nosiciela głosu, teraz się kończą, lecz nadal 
będziecie otrzymywać Moje natchnienia, ponieważ wasza dusza została przeze Mnie oświecona i 
przygotowana do dialogu ducha z duchem. 
68 Moja Praca Duchowa nie wymaga materialnych symboli i obrzędów. Jest to kontynuacja 
nauczania, które Jezus pozostawił w Drugiej Erze. 
69 Spirytualizm nie jest religią, nie jest sektą, nie jest nową doktryną, jest prawem wszystkich czasów. 
Jest to miłość, przebaczenie i światło, które Jezus pozostawił światu w Drugiej Erze. Jeśli zrozumiecie i 
będziecie podążać za moimi naukami, będziecie godni nazywać siebie spirytystami. 
70 Ci, którzy od 1950 r. nadal każą swoim bliźnim wierzyć, że nadal ogłaszam się poprzez ludzki organ 
pojmowania, sprowadzą na siebie sąd, a w swoim czasie wyciągną konsekwencje i obudzą się ze 
swojego snu. 
71 Ojciec już nie daje znać o sobie w obecnej formie, ale wszystko, co wam przekazałem, pozostaje 
na piśmie. 
72 Zostawiłem Moje słowo pouczenia, rozlewając Moją miłość, aby wszystkie twoje dzieła były nim 
natchnione. Przebaczyłem wszystkie przewinienia, bo jestem przebaczeniem i miłością, bo objawiam 
się w sprawiedliwości. Ale nie tak, jak wy to rozumiecie, kiedy myślicie, że ja was karzę, niszcząc was 
uwolnionymi żywiołami. Nie, Moja sprawiedliwość objawiła się u was, gdy was przygotowałem i 
oświeciłem, abyście Mnie zrozumieli, gdy ukazałem wam wasze własne dzieło i dałem wam poznać, 
czym jesteście i czym będziecie, gdy objawiłem wam to, co świat otrzymał i co ludzkość musi 
otrzymać przez wasze pośrednictwo. 
73 Zbierzecie się razem, aby studiować moje słowo, które będzie zachowane na piśmie, a im bardziej 
będziecie je rozumieć, tym większą będziecie mieli moc i zbudowanie. 
74 Zostawiam was zjednoczonych i przekonanych o znaczeniu, jakie moje Dzieło będzie miało w 
przyszłości dla świata. Powiedziałem wam już, że jesteście siewcami, lecz nie będziecie zbierać żniwa 
w waszym ziemskim życiu. Nie. Bo to, co zasiejesz w tym czasie, jest przeznaczone dla świata jutra. 
75 Moja praca będzie dla was jak kryształowo czyste lustro, które odbija wasze działania i pozwala 
wam rozpoznać samych siebie. 
76 Lud mój: nie zostawię was samych. Zawsze, gdy będzie potrzeba, będę z wami, a gdy będziecie 
mówić w imię Moje, będę tam, udzielając miłości i miłosierdzia. 
77 Zgodnie z waszym przygotowaniem będziecie mogli otrzymać ode Mnie życie, natchnienie, miłość, 
wiedzę, zrozumienie, siłę, moc uzdrawiania i wszystko to, czego wam brakuje, gdy tylko będziecie w 
zgodzie ze Mną. 
78 Wasz etap oczyszczania powinien się zakończyć, abyście mogli rozpocząć wasz etap wznoszenia. W 
ten sposób odczujecie w swojej duszy niewymowną błogość płynącą z połączenia się z miłością 
waszego Ojca Niebieskiego. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja 366  
 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
1 Z wysokości Nowego Syjonu posyłam wam Moje Słowo, o ludu umiłowany. W istocie, obecności i 
mocy, po raz ostatni daję się poznać przez ludzką zdolność pojmowania, środek wybrany przez Moją 
Boską Wolę w tej Trzeciej Erze, aby dać się poznać, aby wylać Moje Słowo wśród ludzi i przygotować 
ich na doskonałe objawienie się z ducha do ducha, a przez to przygotowanie otrzymać od człowieka 
doskonałą adorację Mojej Boskości. 
2 Był to czas przygotowania, w którym Ojciec, otoczony swoimi duchowymi zastępami, udzielił wam 
instrukcji, za pomocą której otworzył przed wami Wielką Księgę Życia, Księgę Boskiej Mądrości, 
Księgę Siedmiu Pieczęci, aby ten lud, czytając strona po stronie, mógł usłyszeć Boskie wyjaśnienie 
wszystkich jego nauk, mógł zostać przemieniony w ucznia Ducha Świętego, w silnego apostoła, który 
swoim przykładem, sposobem myślenia i słowem zaniesie moje Dzieło do serca tej ludzkości, tego 
świata, który w tej chwili, gdy przekazuję wam moje ostatnie orędzie, miota się i obraca w swoim 
ucisku, w swoim bólu i we własnej krwi. 
3 Przyszedłem do ciebie i widziałem cię przygotowany. W modlitwie, którą ofiarujecie Ojcu, o 
umiłowany ludu, widzę wznoszenie sanktuarium, które zaprasza mnie, abym w nim był. To jest wasze 
własne Serce, o dzieci Moje. W nim przyjmuję ofiarę, waszą woń, a u stóp duchowego ołtarza widzę 
wasze żniwo, to, co wypracowaliście i zebraliście w czasie, i co uwieńczyliście teraz, gdy jesteście 
moimi robotnikami. Moje spojrzenie jako Sędziego, jako Ojca i jako Mistrza osądza nasienie was 
wszystkich. W nim zawarte są wasze zmagania, wasze pragnienia duchowego postępu, wasze 
cierpienia, ideały, których urzeczywistnienie widzieliście i te, których rozkwitu jeszcze nie widzieliście. 
Ale pokora twojego ducha złożyła swoją ofiarę, którą naprawdę przyjmuję. Ręka mojego Ojca wyciąga 
się, aby przyjąć owoce, które mi ofiarujecie. 
4 Świadomość mojego ludu oczyszcza się i osądza siebie. Pamięć staje się wyraźniejsza i 
przypominasz sobie chwile, to poranne nabożeństwo, szczęśliwe dla twojej duszy, w którym po raz 
pierwszy szedłeś drogą, na której jesteś dzisiaj, w którym usłyszałeś głos, który brzmiał na pustyni, a 
także moment, w którym był on skierowany do ciebie. I od tego dnia, pomimo przeciwności, 
przeszkód i cierni, krok po kroku podążasz moim szlakiem. 
5 Jak wiele doświadczyliście, jak wiele widzieliście i czuliście, i wreszcie dotarliście do tej daty, której 
obawiał się mój lud! Do tego dnia sądu, sumienia i przygotowania! 
6 Nikt nie wiedział, czy Ojciec pozwolił mu być świadkiem ostatniego z Moich objawień w jego 
obecnym ziemskim życiu i w jego obecnej cielesnej powłoce. Ale ty tu jesteś! Stopniowo utworzyliście 
jedno serce, jednego robotnika, jeden kwiat, który wydziela zapach sięgający wysokości mojego 
tronu. I z powodu tego duchowego przygotowania, przychodzę do was ponownie pełen siły, światła, 
pokoju i łaski, aby powiedzieć wam, o umiłowany ludu: nie jesteście sierotami. Nie pozwólcie, aby 
smutek przeniknął wasze serca, nie pozwólcie, aby ogarnęło was przygnębienie, kiedy nie będziecie 
już słyszeć Mojego słowa przez te nadajniki. Nie oglądajcie się za siebie, zawsze idźcie do przodu, 
szukając w rdzeniu mojego Dzieła zachęty, która poprowadzi was krok po kroku, aż do osiągnięcia 
celu. 
7 Ludzie przygotowali się, a poza nimi, ponad wami, niebiosa są również w gotowości. Jest ona 
ubrana jak panna młoda oczekująca przyjścia oblubieńca, a to powszechne przygotowanie ma 
czystość dziewicy, ma zapach kwiatów i ma światło nowego świtu. Poza wami, ale tam, gdzie wasz 
duch wzniósł się w tej chwili chwały i sądu, są wielkie duchy, które otaczają Ojca ─ istoty duchowe 
jeszcze wam nieznane, które jutro zobaczycie i pokochacie jak własnych braci i siostry, jak waszych 
posłańców, którzy z Nieskończoności oświetlają drogę waszego istnienia jak promienne gwiazdy, a 
wśród nich są ci, których znacie z imienia. Jest to Mojżesz z Zakonem w swoim duchu, z 
nieśmiertelnym, niezmiennym Zakonem. To patriarchowie, apostołowie, prorocy, męczennicy, święci, 
sprawiedliwi, niewinni i wielcy pokutnicy. Każdy przygotował się sam. 
8 Dolina Duchowa jaśnieje nad wami i nawet siły natury podnoszą swoje głosy jak zwiastuny, aby 
wstrząsnąć duszą, sercem człowieka i powiedzieć mu: "Ta Godzina jest podobna do tej, w której Jezus 
wydychał ostatnie tchnienie na Krzyżu." Rzeczywiście, w tej chwili mogłem powtórzyć Moje siedem 



słów Drugiej Ery, które wykrzyknąłem wisząc na krzyżu. Lecz zaprawdę powiadam wam, są one już 
zapisane w świadomości ludzkości Boską Krwią. 
9 Przyszedłem z nowymi słowami, ale zawierającymi to samo światło, istotę i mądrość, aby człowiek 
nie powiedział, że Duch Święty powtórzył tylko nauki objawione w minionych czasach. 
10 Jeśli się przygotujecie i wnikniecie coraz bardziej w to, co w tej chwili świeci na was, będziecie 
mogli ujrzeć, jak Jan w swojej wizji, Wszechmocnego na Jego tronie. To On do was przemawia ─ Ten, 
którego twarzy nie widzicie ─ Ten, który pozwala wam jedynie domyślać się, że jest Królem królów i 
Wszechmogącym. To On przemawia do was w tej chwili z najwyższej wysokości góry Nowego Syjonu, 
pozwalając, by oglądało Go każde duchowe oko, które się podniesie i przygotuje. Jest też otoczony 
przez Starszych - dwunastu po Jego prawej i dwunastu po lewej stronie, przez Patriarchów plemion 
Wybrańców Bożych, przez Apostołów Drugiej Ery, naśladowców Jezusa. Są to ci, którzy otaczają Ojca 
wiecznie, aby nadal świecić na was stamtąd przez całą wieczność. 
11 Niektórzy dadzą ci życie na tej ziemi, Krew, siłę i początek drogi. Inni dadzą wam Życie Duchowe 
przez świadectwo mojej Pracy, mojej Pasji, mojego Słowa. I w tym momencie, razem z Ojcem, oni 
osądzają swój lud, osądzają swoje nasienie, badają swoje własne owoce i kłaniają się przed Boskim 
Sędzią. 
Mój sąd w tej chwili nie dotyczy tylko ucznia Trzeciej Ery, ani tylko dwunastu duchowych plemion, 
których niektórzy członkowie są wcieleni, a inni w stanie duchowym. Mój osąd jest 
wszechogarniający. Każde stworzenie, każda dusza, jest w tej chwili ważona na mojej Boskiej wadze. 
A gdy zostaną osądzeni, są przeze mnie ponownie umieszczani na bezpiecznej ścieżce. 
12 Od początku mojego głoszenia przez ludzki organ rozumienia, od głosiciela do głosiciela, od 
pokolenia do pokolenia, od robotnika do robotnika, dzień, godzina wyznaczona przez moją 
sprawiedliwość na koniec mojego głoszenia, została wam oznajmiona. 
Dla ojca ten czas był tylko chwilą w wieczności, lecz dla tego ludu był to długi i wystarczający czas na 
jego przygotowanie, jego duchową przemianę, jego odrodzenie wśród ludzkości, a koniec tego okresu 
czasu został ustalony przez moją wolę na rok 1950. 
13 Nie przeznaczyłem tego roku tylko dla ciebie. Była to łaska, którą Ojciec obdarzył ludzkość, 
sprawiając, że światło Mistrza zajaśniało w każdym sumieniu, że same instytucje zadrżały w swych 
fundamentach i wstrząsnęło ludźmi, którzy pełnią funkcje duchownych w sektach i kościołach, aby w 
tym czasie, w tym roku, ludzkość oprzytomniała, przebudziła się i modliła, aby mogła osiągnąć pokój, 
zgodę i braterstwo, aby odjęła od ust kielich cierpienia i aby przekształciła swą morderczą broń w 
narzędzia pracy. 
14 Wszystko zostało nadane temu światu na początku 1950 roku. Duchowo, wysłałem do wszystkich 
Moich dzieci Moje przesłanie pokoju, zachęty i światła. Pobłogosławiłem wszystkie ścieżki i dałem 
owocność wszystkim nasionom. Ale teraz, pod koniec roku, kiedy przychodzę, aby odebrać plon z ręki 
człowieka, kiedy pytam jego własne sumienie, co on mi ofiaruje? Czym jest to, co oferuje mi ten 
świat?..: Jego nieposłuszeństwo, jego materializm, jego nieufność wobec Mojej Boskiej 
sprawiedliwości, jego brak czci w obliczu Mojej potęgi. 
Ale zaprawdę powiadam wam, ten lud, którego uczyłem, jest jak lustro całej ludzkości, jest odbiciem 
niezgody, która istnieje na świecie. Gdyż gdy widzicie, że ten świat jest podzielony na bloki władzy, 
sami również podzieliliście się na duchowe bloki władzy. Jeśli wielkie ludy, wielkie narody ziemi mają 
zamiar wchłonąć resztę do siebie, zasymilować i zniewolić ich, to widzę też wśród tych ludzi wielu 
takich, którzy chcą być pierwsi i przeciągnąć innych na swoją stronę. A kiedy widzisz wśród ludzkości, 
w tych wielkich ludach i narodach, morderczą wojnę ─ kiedy widzisz, że ludzie zmierzają ku śmierci 
pod wpływem nowej broni, którą stworzyli, widzę również wśród tego ludu tych, którzy wyposażają 
się w nową broń, aby zniszczyć wiarę ludzi, aby wywyższyć jednych ponad drugich, aby spowodować, 
że "pierwsi" upokorzą "ostatnich" i odrzucą jedni drugich. Ale skoro ten świat mi nie ufa, to ja 
przyjmuję jego nieufność, pozwalam się wystawić na próbę i naprawdę jestem poddany próbie. Jak 
jednak staniecie przed Moim sądem, o ludzie? 
15 Po otrzymaniu waszych owoców, po obsypaniu was błogosławieństwami, mówię wam: To, co 
duchowe, nie może umrzeć. Tylko grzech zniknie. Namiętności przeminą, dumne moce tej ludzkości 
również upadną, a z nich nie pozostanie jeden kamień na drugim. Ta nauka ludzka, która ma służyć 
złu i zniszczeniu, zostanie zniszczona przez Moją sprawiedliwość, a także spośród was usunę wasz 



fałsz, waszą światowość i niezgodę, i zachowam tylko waszą duszę, w której umieściłem światło 
szóstej pieczęci, rozdziału, który został otwarty w tym czasie, a w którym jest napisane, że w nim 
przeżyjecie wielki dzień Boskiej sprawiedliwości Pana. 
16 To jest wielki dzień, nie jest dwadzieścia cztery godziny. Bo nie wiecie, jak długo będzie trwał dzień 
sądu, nie wiecie, kiedy się skończy. Ale w każdym razie, jesteś już na szczycie czasów, a ty żyjesz pod 
sądem Pana. 
17 "Czuwajcie i módlcie się w tym czasie" - tego was nauczyłem. Wy jesteście moim potomstwem, wy 
jesteście moimi uczniami, wy jesteście moim ludem, którego poślę między inne narody tej ziemi, 
którego wprowadzę w ciemność, ponieważ tam jest światło ─ którego wprowadzę w szeregi chorych, 
trędowatych, zrozpaczonych, abyście tam nieśli światło i pociechę, balsam i pokój. Przyprowadzę 
przed was sieroty i wdowy, nędzę we wszystkich jej formach, grzech na najniższym poziomie, aby w 
obliczu tych obrazów ucisku, opuszczenia i śmierci, wasza dusza wzniosła się, wasze uczucia obudziły 
się, wasze serce otworzyło się jako źródło miłości i abyście wreszcie wypełnili wśród ludzi Boskie 
przeznaczenie, które przewidziałem dla was od początku. 
18 Kiedy ujrzycie słońce sprawiedliwości ponownie w waszym świecie? Kiedy zobaczysz pokój 
ponownie w sercach ludzi? Kiedy usłyszycie, o umiłowany ludu, pieśń, hymn pokoju wznoszący się z 
duszy człowieka do serca Ojca? 
19 W rzeczywistości będziecie musieli jeszcze zobaczyć, jak wielkie wydarzenia przemijają na tym 
świecie, aby ten czas nadszedł. Szósta pieczęć jest nadal otwarta i będę musiał jeszcze przewrócić 
wiele stron, aby Siódma pieczęć mogła być wśród was uwolniona. 
20 Jakie znaki dam wam, abyście wiedzieli na całym świecie, że Siódma Pieczęć otwiera się dla 
człowieka? Gdy na całym świecie zapadnie wielka cisza. To będzie Mój znak. Ale jak będzie wyglądała 
ta wielka cisza, o ludzie, dzięki której będziecie mogli zaświadczyć zdumionej ludzkości, że jest to 
koniec jednego okresu i początek drugiego? 
21 Gdy wojny ustaną na krótki czas, gdy siły natury uspokoją się, gdy ustaną prześladowania moich 
praw i mojej Nauki, wtedy nastanie wielka cisza w ludzkości, a ta cisza będzie zapowiedzią, że Siódma 
Pieczęć otworzy się, aby ujawnić ludzkości swoje tajemnice. Jest to ostatnia część tej księgi, którą 
musisz poznać, którą twój duch musi posiąść, aby mógł poznać Ojca i poznać samego siebie. 
22 Uduchowienie pojawi się w całej ludzkości. Czas walki jest bardzo bliski, omeny już się zbliżają. 
Ludzie sami je sobie dadzą. Uderzę moją sprawiedliwością zwierzchników kościołów, kapłanów, całe 
duchowieństwo i pastorów. W tej chwili czują mój osąd głęboko w swoim duchu. Nie ma nikogo, kto 
byłby spokojny w tej godzinie. Jedni zginają kark, inni szlochają, jeszcze inni próbują uciszyć głos 
sumienia. Ale wszyscy mnie czują, wszyscy mnie wyczuwają, bo jestem ze wszystkimi w tej chwili. 
23 Chcę odkryć w ludzkości Kościół, który założył Piotr, ale widzę, że na tym kamieniu węgielnym nie 
zbudowano żadnego sanktuarium. Jakże niewielu poświęciło się, idąc w jego ślady. 
Widzę wielkie kościoły, wielkie organizacje religijne, splendor i bogactwo, splendor i moc, ale nie 
widzę duchowego splendoru, nie widzę szat cnoty, nie odkrywam mocy, która jest częścią Mojej 
uniwersalnej mocy. I zaprawdę, powiadam wam, widzę tych "naśladowców Piotra", którzy szlochają 
w Dolinie Duchów, gdy rozmyślają o tych, którzy poszli za nimi i doprowadzili ludzkość do klęski i 
śmierci ─ że usta tych, którzy nazywają siebie apostołami i naśladowcami Piotra w tych czasach, choć 
mówią o miłości, mówią o Chrystusie, mówią o pokoju na świecie, to jednak za swoimi słowami 
podsycają mordercze wojny. Piotr nie siał śmierci. Wyrwałam mu miecz z ręki. Nauczyłem go kłaść 
swoje życie, aby dać życie innym. Nauczyłem go przelewać swoją krew, aby była jak ziarno miłości, jak 
świadectwo prawdy, jak prawdziwa pieczęć jego własnych dzieł, a on wypełnił to do końca swojej 
drogi życiowej. 
24 Dlatego w tej Trzeciej Erze, kiedy oceniam nasienie tych, których zostawiłem jako przykłady, jako 
ambasadorów wśród ludzi, mogę tylko powiedzieć ludziom, że jak głupcy budowali na piasku i że nie 
wiedzieli, jak budować na niewzruszonej skale Piotra, na której człowiek powinien był zbudować 
prawdziwy Kościół dla swego Ojca i Pana. I powiadam wam, że z całej tej chwały, z całej tej potęgi, ani 
jeden kamień nie pozostanie na drugim. Ale co po tym zrobią masy ludzi? Co zrobią stada bez 
pasterzy i bez płotków? Gdzie skierują swoje kroki owce, gdy dzwonki nie będą ich już wzywały do 
zagrody? 



25 Wtedy, ludzie, gdy owce zwrócą swe biadolenie ku innemu światu, gdy będą szukać swego 
pasterza na szczycie góry, wtedy Królestwo Moje przyjdzie do wszystkich. Przyjdę według Mojej 
obietnicy, według słów Moich proroków "na obłokach", i ujrzy Mnie każde oko ─ grzeszników i 
niegrzeszników ─. Wtedy ludzie, wstrząśnięty przez duchowe, przerażony prawdą, będzie patrzeć w 
górę i zapomnieć wszystko, co jest pod ich stopami. I nie będą już kontemplować kapliczek z granitu, 
ani ich uszy nie będą słyszeć tonów dzwonów. Wtedy ludzkość ─ budząc się z serca do serca, z ludu 
do ludu i z narodu do narodu ─ wzniesie się w pragnieniu Ducha Świętego, który otworzył swoją 
skrzynię skarbów, aby objawić skarb i umieścić go we wszystkich ludziach dobrej woli. 
26 Ale w tym czasie, kto będzie wyjaśniał Moje objawienia? Kto wyjaśni tajemnice Ducha Świętego 
ludzkości, która wtedy już przebudzi się do Ojca? 
27 Dobrze wiecie, że będziecie nimi, że Ja was rozkażę do różnych miejsc na kuli ziemskiej, aby wasze 
usta były jak trąby w środku nocy, aby wasze świadectwa były potężnymi dziełami poruszającymi 
serca ludzi. Wtedy będziecie mogli powiedzieć światu: "Oto szósta pieczęć w swej okazałości! Oto 
Szósta Pieczęć w szczytowym momencie swego czasu! Oto Duch Święty komunikujący się z duchem 
człowieka ─ Pasterz szukający owiec i sprawiający, że słyszą Jego głos, Jego słowo, Jego koncert, bez 
pośrednictwa czegokolwiek materialnego!". I wielu będzie was słuchać, bo będziecie tymi, którzy 
mocno chodzą. Nie będzie widać w tobie chwiejności, nie będzie zająknięcia na twoich ustach. 
Zaniesiesz swoje jasne, głębokie i wyczerpujące świadectwo do wszystkich, którzy chcą je otrzymać. I 
będziecie widziani jako apostołowie, będziecie słyszani jako prorocy, i będziecie przyjmowani na łono 
kościołów, domów i instytucji jako pionierzy i ambasadorzy mojej Boskości! 
28 Wzmocnij się, o ludu! Bądźcie przygotowani i pozwólcie, aby moja praca przeniknęła was 
dogłębnie. Zatrzymaj go, zatrzymaj go tam, bo teraz będziesz go badał. Zaprawdę powiadam wam, 
choć wiele już rozumiecie z Mojego Dzieła, to jednak nie pojmujecie jeszcze wszystkiego. W czasie 
refleksji, której wam udzielam, będziecie w stanie zrozumieć wiele lekcji, które was zaskoczą. Żyjecie 
teraz w Trzeciej Erze, lecz jeszcze nie zrozumieliście jak interpretować proroków Pierwszej Ery. Nie 
zagłębiliście się w Słowo, które Jezus powiedział wam w tej Drugiej Erze, a Dzieło, które Duch Święty 
wam objawił, jeszcze nie przyswoiliście do swojego zrozumienia. Jednak będziecie musieli połączyć te 
trzy Testamenty, te trzy Objawienia, w jeden w waszym duchu, ponieważ wszystkie one reprezentują 
jedno Prawo, jedną Księgę, jedną Drogę, jedną Prawdę. 
29 Zbliża się czas, gdy księgi Pierwszego i Drugiego Czasu powrócą do waszych rąk, na wasze oczy, do 
waszych umysłów, a wtedy będziecie mogli zrozumieć przeszłość przez teraźniejszość i potwierdzić 
teraźniejszość przez objawione nauki w minionych czasach. 
30 Pozwoliłem, aby ludzkie ręce Moich posłańców pisały historię, która jest waszą przeszłością. 
Dałem się poznać w tej Trzeciej Erze poprzez tych nosicieli głosu wybranych i przygotowanych przeze 
mnie do przekazywania wam nowych objawień. To jest twój prezent. Mówiłem do was również w 
proroczych tonach i wzbudziłem proroków w tej Trzeciej Erze, by mówili wam o wydarzeniach, które 
mają nadejść, a to proroctwo jest waszą przyszłością. 
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są jak ty, zawierają wszystko. Jest to wieczność, którą wam 
daję, w której żyjecie i którą macie posiąść zgodnie z moją wolą, abyście nie tylko posiadali czas 
ziemski i nie byli tylko panami tego czasu. 
31 Rozszerzcie wasze duchowe ramiona! Rozwiń skrzydła! Otwórzcie oczy i obejmijcie wieczność, 
ponieważ jesteście spirytystami, którzy są świadomi życia, przeznaczenia wydarzeń i rozumieją 
wszystko, co było, wszystko, co jest i wszystko, co będzie. Moje Światło sprawiło, że zrozumieliście 
wiele rzeczy, a zrozumiecie jeszcze więcej, gdy się przygotujecie. Staniecie przed teologami i 
teozofami, a oni będą zdumieni. Niech więc nie będzie w tobie tchórzostwa, niech nie będzie w tobie 
braku wiary, o Izraelu, bo wtedy zadrżałbyś przed tymi, którzy naprawdę nie są wielcy w moich 
oczach. Inne duchowe oczy również zobaczą was jako równych sobie, jako "pracowników" tego czasu 
─ jako dusze, które dziś stanowią część moich duchowych chórów, które od dawna są wśród was jako 
pracownicy tych korytarzy, jako przewodnicy, posłańcy i nosiciele głosu. 
32 Patrzcie, o widzący! Poczujcie, o umiłowani ludzie, te wielkie legiony, które są tutaj, które są pełne 
miłości, pełne szacunku, pełne radości w swoich duszach nad wami i z wami. 
Są tam Roque Rojas, Damiana Oviedo, wszyscy głosiciele, którzy odeszli do Doliny Duchowej, 
"robotnicy", "filary", przywódcy wspólnotowi i wielu z tych, którzy noszą duchowe znamię Mojego 



naznaczenia i tworzą lud, legion duchowych robotników, którzy mieszają się z wami w tej chwili, aby 
stworzyć lud Trzeciej Ery, duchowego robotnika tej Trzeciej Ery, który przygotowuje się na przyjęcie 
Ducha Świętego, który objawia się wśród ludzkości. Oni też ofiarują mi swoje wypełnienie misji, 
pokazują mi swoje nasienie i pomagają wam w waszym przygotowaniu, abyście byli godni pokazać je 
Ojcu. 
33 Wszyscy jesteście zjednoczeni w tej błogosławionej godzinie, w tej chwili sądu i miłości, tworząc 
jedną rodzinę, jeden lud przed Ojcem. W jakim regionie wibruje w tej chwili twoja dusza? W sferze 
duchowej. To dlatego odczuwasz ten spokój i błogość. Zapomnieliście o nieszczęściach tego świata. 
Nie czujecie już ciężaru waszego brzemienia, a gorycz w waszych ustach jest w tej chwili tylko 
słodyczą. Dlaczego, ludzie? Ponieważ wzniosłeś się ponad ludzi, idee religijne i wszystkie sekty. 
Podnosisz się skrycie, pokornie, bo twój okrzyk radości nie znajduje echa w ogromie tego świata. Ale 
tam, w sferze duchowej, widzicie wyniesienie, dematerializację wszystkich istot, aby złożyć hołd 
Stwórcy. 
34 Czujesz, że jesteś otoczony i otoczona przez nieskończoną ilość bytów, które dają o sobie znać, 
ponieważ obudziły się na głos sprawiedliwości. Ale kiedy słyszycie to rozbrzmiewające poprzez 
ludzkiego nosiciela głosu, cały okrąg ziemi słyszy to w najgłębszej części ducha i pytacie Mnie: "Ojcze, 
czy Królestwo Niebieskie, Twoje Królestwo, będzie teraz całkowicie z nami?". Ale Ojciec mówi do 
ciebie: "Chciałbym, chciałbym, abyś już teraz nosił Królestwo Niebieskie w swoim sercu. Lecz do dnia 
dzisiejszego nie osiągnęliście tego, o żołnierze Mojej sprawy!" 
Nadal będziesz musiał walczyć, nadal będziesz musiał pracować i cierpieć, aby osiągnąć swój związek. 
Ale to właśnie osiągnięcie własnej jedności sprawi, że poczujecie, iż Królestwo Ojca znajduje się w 
najgłębszym wnętrzu waszego serca. To Królestwo jest Drugim Jeruzalem, białym miastem, w którym 
zamieszkacie zgodnie z moją wolą. Jego bramy są otwarte, a jego mieszkańcy są przygotowani, a w 
jego murach jest pokój, zbawienie, życie wieczne. 
35 Będziesz musiał iść ścieżką trochę dłużej, a potem dotrzesz do tego miasta. Dziś, jak w Pierwszej 
Erze, jak do Mojżesza, mogę wam powiedzieć: "Oto na horyzoncie Ziemia Obiecana!". 
36 Mojżesz, w swej ostatniej godzinie, nie widział waszego wejścia do Ziemi Obiecanej. Nawet Mistrz, 
w przededniu swojej śmierci jako człowiek, nie mógł widzieć, że lud zwrócił się do jego Zakonu. Gdy 
Pan wstąpił na górę, tak jak Mojżesz wstąpił na nią w Pierwszej Erze, i ujrzał ziemskie Jeruzalem 
grzeszące jak zawsze, pogrążone w swym wielowiekowym śnie, oczy i serce Mistrza zalały się łzami 
nad tym umiłowanym miastem i On zawołał: "Jeruzalem, Jeruzalem, ty nie znasz dobra, które było z 
tobą! Zebrałbym was razem, jak skowronek zbiera swoje pisklęta. Ale wy zasnęliście i nie czuliście 
moich kroków, ani nie słyszeliście moich słów." W tym dniu, w tej godzinie, to samo mówię do was, o 
ludzie: "Izraelu, Izraelu, tak długo masz Mnie przy sobie, a jednak nie potrafisz kochać się wzajemnie 
taką miłością, jaką Ja cię umiłowałem. Nie zjednoczyliście się, choć Ojciec tyle razy inspirował tę 
miłość i to braterstwo, a On sam przemienił się w skowronka, pod którego skrzydłami wszystkie 
pisklęta mogły znaleźć miejsce i uznać się nawzajem. Ale tak jak w przeszłości, siła pozostaje w tobie, 
aby kontynuować podróż życia. 
37 Czy przybędziesz, aby zająć Ziemię Obiecaną? 
38 Tak, umiłowani ludzie. Już z tego miejsca widać światła Wielkiego Miasta. Już tutaj wyczuwa się 
zapach jego ogrodów. Już stąd słychać głosy jej mieszkańców, jej ludzi, a to wrażenie rzeczywistości 
zachęca do dalszej drogi, by z niej nie zbaczać. Ta piękna niebiańska panorama zaprasza was 
nieustannie, byście szli naprzód, abyście mogli dojść do jej bram i wreszcie powiedzieć: "Moim 
wysiłkiem zdobyłem Ziemię Obiecaną". 
39 Wiara i odwaga Mojżesza zaprowadziły was do Ziemi Obiecanej w Pierwszej Erze ─ ziemi, która 
była odbiciem Ojczyzny Niebieskiej, Wiecznego Domu. Krew Baranka, krew Mistrza ocaliła cię w 
Drugim Czasie. To jest twoja nagroda. Nikt nie zdoła wyrwać ze Mnie tego, co jest Moje. A w tym 
czasie Moje Słowo przekazane przez ludzki organ rozumienia podnosi was na Drogę, dzięki czemu po 
raz kolejny objawiłem wam wielkie nauki Trzeciej Ery. Jest to światło sumienia, które nie pozwala 
zbaczać z drogi, jest to samo otwarte wyłom w prawdzie. 
Nigdy się od niej nie oddalajcie, bo zbliżają się czasy wojny słów i światopoglądów, wojny punktów 
widzenia, interpretacji w moim Dziele. Nie zapominajcie o moim Prawie, o moich objawieniach, o 
mojej nauce, lecz strzeżcie się interpretacji, jaką nadają im wasi bliźni. Poddajcie interpretację, 



interpretację, którą inni podają mojemu Prawu, waszemu osądowi, waszej duchowej wrażliwości i 
jeśli uznacie tę interpretację za poprawną, przyjmijcie ją. Jeśli inni wyprzedzają cię w zrozumieniu, 
bądź bezstronny i sprawiedliwy, i daj pierwsze miejsce tym, którzy przebudzili się przed tobą i odkryli 
w rdzeniu mojego Dzieła jego prawdę, jego wieczną wartość, jego światło. 
40 Jeszcze raz zostawiam was jak owce między wilkami. Ale te owce są przygotowane, nie idą bez 
pasterza. Znają bezpieczną drogę i wiedzą, gdzie jest przeszkoda. Tak długo, jak idziesz ścieżką, nie 
masz się czego obawiać. Łatwiej bowiem jest wilkowi stać się owcą, niż owcy stać się wilkiem. Lecz 
jeśli zboczycie ze ścieżki i wpadniecie w skórę pychy, nieposłuszeństwa, samozadowolenia lub 
materializmu, staniecie się drapieżnymi wilkami, krukami. Ale wtedy biada ci! Będą tam bowiem 
silniejsze wilki i silniejsza sprawiedliwość, pułapki i przepaście. 
41 Moja droga jest zapisana w twoim sumieniu. Wkrótce nie będziecie mieli więcej pasterzy na ziemi, 
ani duchownych, którzy odprawialiby obrzędy na waszych oczach, ani miejsc zgromadzeń, które 
symbolizowałyby powszechną świątynię Boga. Będziecie mieli cały świat jako świątynię, przed 
waszym duchem Pan, Mistrz, wasz kochający Jezus pełen mądrości i miłości, zawsze gotowy, by was 
wysłuchać. Nie będziesz miał innego ołtarza niż twoje serce, ani innego przewodnika niż twoje własne 
sumienie. 
42 Lekcje te zostały wam objawione i nabrały kształtu w waszych umysłach. Nie będziecie już mogli 
zbaczać z drogi, bo dobrze ją poznaliście. Kiedy świat zobaczy was żyjących bez ziemskich bogów, bez 
obrzędów, bez pasterzy, oburzy się, potępi was i to, co mogłoby im dać świadectwo o mojej 
prawdzie, i że to wasze dzieła, wasza cnota, wasze życie sprawią, że nie pozostaniecie sami. Nie 
będziecie bowiem szerzyć mojego Dzieła tylko ustami, musicie nim żyć, bo czyn waszego życia jest 
więcej wart niż tysiące waszych słów, choćby były najbardziej przekonywujące. Miłość, łagodność, 
ofiara: w ten sposób świat rozpozna Mnie w was. 
43 Zostawiam was na Moim miejscu jako nauczycieli, i nawet jeśli przy Mnie czujecie się zawsze jak 
małe dzieci, to przy mężczyznach będziecie jak mistrzowie, jak starsi bracia i siostry, którzy wkładają 
w maruderów to wszystko, co wam dałem. A jeśli z powodu swojej miłości, swojego oddania Mojemu 
dziełu, staną się więksi od was, przyznajcie się do tego i uśmiechnijcie się, ale uśmiechem miłości, 
duchowej satysfakcji. Albowiem naprawdę nadejdzie dla was nowy czas, w którym dogonicie ich w 
drodze, tak że wszyscy będą równi, ponieważ wszyscy wyszliście w ten sam sposób od początku i 
musicie również dotrzeć do mnie jako równi. 
Wszyscy będziecie wielcy, aby mnie zrozumieć. Wszyscy będziecie duchami mocy, mądrości i miłości, 
aby czuć i rozumieć Ojca, i razem z Nim rządzić wszechświatem, tak jak jest Moja Wola. Albowiem 
obecnie jesteście wyższymi istotami ludzkimi od niższych; lecz jak powierzyłem wam ten świat, 
abyście w nim panowali, tak potem, gdy wprowadzę was do Królestwa Mojego, wszyscy będziecie 
książętami wobec Ojca i będziecie panowali nad całym stworzeniem. Będziecie wtedy władcami 
prawdziwej wielkości. Nikt nie będzie czuł się lepszy od innych. Miłość będzie rządzić wszystkimi 
waszymi uczynkami i zawsze będziecie mieć doskonałe duchowe błogosławieństwo, kochając Ojca i 
kochając siebie. Nie odczujesz ani Ojca, ani bliźniego nieobecnego czy dalekiego. Jeden świat będzie 
obok innego świata, tak jak jeden dom jest obecnie obok innego domu. 
44 W ten sposób, ludzie, w ten sposób, uczniowie, doprowadzę was do doskonałości, w ten sposób, 
zgodnie z Moją wolą, dojdziecie do tego wielkiego "miasta" przygotowanego od wieczności, abyście 
byli jego mieszkańcami, wiecznymi mieszkańcami w tym pokoju i w tej doskonałości. 
45 Wszystko co wam objawiłem od 1866 do 1950 roku, poprzez poprzednią formę przekazu, możecie 
znaleźć w Księdze Siedmiu Pieczęci, a wszystkie wydarzenia tej ludzkości potwierdzają to co jest w 
niej napisane. Ja zawsze dawałem się poznać Moim dzieciom. Obecnie nadal macie tę formę 
przejawiania się, która teraz ustąpi wraz z wami. 
46 Nadejdzie nowy sposób ujawniania się: Doskonała forma od ducha do ducha. Duchowa 
manifestacja osiągnie wysoki stopień doskonałości wśród ludzi, lecz będzie ona miała swój najwyższy 
stopień tylko wtedy, gdy opuścicie świat i powłokę ciała. Poprzez ten dar będę nadal rozwikływać 
wiele tajemnic, będę czynić wam nowe i wielkie objawienia. Ludzie wejdą na drogę uduchowienia i w 
ten sposób znajdą światło dla swoich przedsięwzięć, dla swoich misji, dla swoich zleceń i dla swojej 
nauki. 



47 Poprzez dialog ducha z duchem, będę nadal pytany i poszukiwany przez wszystkich. W ten sposób 
będę przemawiał do moich dzieci i inspirował je. Błogosławiony jest ten, kto szuka Mnie przez tę 
łaskę z pokorą, cichością i szacunkiem, bo znajdzie we Mnie bogate i niewyczerpane źródło światła, 
objawienia i dobrodziejstw. Ale biada temu, kto mnie szuka w złej drodze, bo odwiedzę go, aby 
zrozumiał swój błąd. Jeżeli więc nadal będzie niemądry, to będzie miał kontakt tylko z pozornym 
światłem, które jest ciemnością i pokusą! 
48 Od początku moich nauk przychodziliście małymi kroczkami. Przyszliście do moich stóp zmęczeni 
drogą, chorzy ─ i wielu bez niczego dobrego ─. Moje słowo i moje dowody miłości przezwyciężyły 
wszelkie niedowiarstwo. Moja duchowa istota pokonała materializm. Serca twarde, które 
przypominały skały, przemieniłem w czułe, a grzeszników uczyniłem moimi sługami. Mężczyznom i 
kobietom, którzy oddawali się wadom, kazałem przejść przez odnowę, aby przekształcić ich w Moich 
pracowników. Wielu, którzy nie byli zdolni do kierowania własnymi krokami, przekształciłem w 
przywódców kościelnych, aby wyostrzyć sumienia ludzi. Wiele sprofanowanych ust musiało później 
wymawiać Boskie Słowo. Wiele niewykształconych i niezdarnych umysłów, zamkniętych na światło 
nauki i ludzkiej wiedzy, otworzyło się chętnie, aby umożliwić dostęp do światła świata duchowego. 
Zaprawdę, powiadam wam! Nie podzieliłem Moich powołanych na klasy, na kasty ani na płcie 
rodzinne. Nie odrzuciłem naukowca, nie odrzuciłem skryby. Nie zamknąłem drzwi przed człowiekiem 
wykształconym, bo często wykształceni zrozumieli mnie wcześniej i lepiej niż niewykształceni. W 
innych przypadkach, niewykształceni i ignoranci przyznawali się wcześniej, że oświecenie duszy miało 
miejsce w ich wnętrzu. 
49 Wezwałem wszystkich. Postawiłem na drodze Moich dzieci wysłannika, zwiastuna, i o ile wielu 
było posłusznych i posłusznych głosowi Mojego wezwania, to inni byli głusi i nigdy do Mnie nie 
przyszli. Ale z tych, którzy wytrwali ─ jedni w swoim przekonaniu, w swojej wierze, inni w 
przezwyciężaniu swojej niewiary, aż do zwycięstwa, jeszcze inni w swojej chorobie, aż do odzyskania 
zdrowia, a jeszcze inni, którzy powiedzieli do Mnie: "Ojcze, jeśli nie chcesz mnie uzdrowić, pójdę za 
Tobą i tak". 
50 Z tych wszystkich, którzy Mnie umiłowali, utworzyłem Moje Ciało "robotników", Mój nowy zespół 
apostolski, i zezwoliłem na obecność licznych skromnych i ubogich miejsc spotkań, aby lud gromadził 
się w ich cieniu i przyjmował tam Moje Boskie objawienie za pośrednictwem Moich głosicieli, nosicieli 
darów, przywódców kościelnych, "filarów", widzących, "złotych piór" i "kamieni węgielnych". 
Przemawiałem bowiem do tego ludu przez siedem darów, które uosabiają siedem duchów (przed 
tronem Bożym), prowadziłem go i przygotowałem. Pomimo niedoskonałości Moich wybranych, 
pomimo ich wad i braku zrozumienia, zawsze objawiałem Moje Dzieło ─ czy to słowem, czy twarzą, 
czy próbą, aby to było zachętą i bodźcem dla tego ludu i aby ci, którzy już uwierzyli w prawdę tego 
objawienia, nigdy więcej nie zwątpili. 
51 Choć wielu odwróciło się ode Mnie, wielu pozostało na ścieżce i podążało za Mną aż do końca tego 
okresu czasu. Ci niezłomni, ci pracownicy, ci przywódcy tłumów to wy. Wszyscy bowiem 
pociągnęliście za sobą rzesze dusz, serc i byliście świadkami przemiany tych samych rzesz w ich 
zdrowiu, w ich moralności i w ich praktykach religijnych. Choć widziałeś ich biednych, chorych, 
potrzebujących i nieświadomych w ich pierwszych krokach, teraz widzisz światło na ustach tłumów 
Izraela, prawdziwość w ich działaniach, odnowę w ich życiu, a także tęsknotę, pragnienie i 
doskonałość w ich uwielbieniu Boga. 
52 Nikomu nie odmawialem mego slowa. Zawsze byłem w gotowości dla tego ludu i przez wszystkich 
tych pośredników emanowałem esencją, prawdą i życiem. Nie wszyscy wiedzieli, jak się przygotować, 
nie we wszystkich odkryłem duchowość. Ci, którzy osiągnęli najwięcej, zawdzięczają to swojemu 
przygotowaniu, podniesieniu i oddaniu Mojemu Dziełu. Lecz teraz nadszedł dzień ostateczny, o 
którym wszystkim oznajmiłem. Nie ma bowiem nikogo, kto by nie wiedział, że w tym dniu Ojciec musi 
zakończyć na zawsze swoje słowo w formie, w jakiej je mieliście. 
53 Czy ludzie są gotowi na to wydarzenie? 
54 Czy uczeń jest wystarczająco silny, aby poddać się tej próbie? 
55 Jednych widzę silnych, a drugich słabych, a Mistrz mówi do silnych: Zapytaj o słabych! I dla 
przebudzonych: Uważaj na tych, którzy śpią! I dla tych, którzy najbardziej się rozwinęli: Poczuj 



odpowiedzialność wobec tych, którzy zostali w tyle! I dla tych, którzy otrzymali najwięcej: Bądźcie 
świadomi i dzielcie się tymi naukami z innymi, kiedy nadejdzie czas! 
56 Lecz Ojciec pyta wszystkich swoich ludzi: Dlaczego chcecie dłużej powstrzymywać Mistrza? 
Dlaczego prosisz, aby Ojciec wyszedł poza swoje własne słowo, dając ci przykład niedoskonałości? Czy 
nie zrozumieliście, że jestem niezmienny, że jestem nieubłagany, że jestem doskonały? Czy brakuje ci 
Mojego Słowa, które cierpliwie dawałem ci przez tyle lat? 
57 Słowo moje było dziełem doskonałym, które teraz dobiegło końca u was. Macie dary, macie 
nauczanie, posiadacie moje objawienia. Przygotowałem cię: Czego więcej można wymagać? Czego 
jeszcze chcecie od Ojca, o ludzie? 
58 Jednak ci, którzy śpią, nieposłuszni, którzy przyzwyczaili się do profanacji, do wykraczania poza 
Moje przykazania i mówią: "Możemy wykraczać poza słowo Pana". On może dać swojemu ludowi 
wszystko. Nasza wola może się spełnić". 
59 Ach, zaprawdę, ci nie wiedzą, co mówią, ani nie wiedzą, na co się narażają, ponieważ sąd Ojca 
może być rozpętany! 
60 Wielki dzień sprawiedliwości Pana jest już z wami, a także sprawiedliwość ludzka, czujna, groźna, 
oświecona przez moją Boską sprawiedliwość, może się zabrać do osądzania uczynków ludzkich! 
61 Wszyscy, którzy przyjęli Boskie Dzieło, Duchowe Słowo, którzy używali Mojej Nauki i Moich Praw, 
aby rządzić ludźmi, aby ich nauczać, aby powstrzymywać ich w ich wadach i grzechach, aby prowadzić 
ich drogą wieczności, są na sądzie. Wśród nich ty, Izraelu, jesteś na pierwszym miejscu, a po tobie 
przychodzą wszystkie religie. 
62 Tu są moje wagi! Oto moja sprawiedliwość, a także mój nieubłagany miecz! Nie ufajcie Mi więcej, 
ludu Mój! Nie bądźcie jak ta ludzkość, która w Roku Refleksji, w Roku Przebaczenia i Pojednania, 
podniosła się, chwyciła za morderczą broń, splamiła białą kartę pokoju braterską krwią i zaprawdę, 
powiadam wam, przeciwstawiła się mojej propozycji pokoju! 
63 Biada światu! Jest na skraju swojej przepaści! Jest bliski opróżnienia wielkiego kielicha cierpienia 
do osadu i będzie musiał wydać wielki krzyk bólu, aby się obudzić. 
64 Tak chciał tego człowiek. Ofiarowałem mu Mój pokój, ofiarowałem mu Moją miłość, zbliżyłem się 
do niego bardziej, a on nie chce nic z Mojego królestwa, chce swoje własne. Ani nic z mojej mocy ─ 
wolał swoją własną moc. Ani nic z moich odświętnych szat ─ chce nadal owijać się pychą. On nie chce 
życia w wieczności, chce tylko doczesnej władzy i śmierci, która rozliczy wszystkie uczynki ludzi. 
65 Przeznaczyłem miejsce dla wszystkich, którzy szukają mojego pokoju i którzy znajdują śmierć w 
niesprawiedliwych wojnach ludzi. Wielu jest bowiem takich, którzy są na polach bitew z bronią w 
prawej ręce, ale sumienie do nich przemawia. Szlochające sumienie, rozpacz w sercu, mówi do Ojca: 
"Przebacz mi, bo sieję śmierć". Bo Cię nim skrzywdziłem". 
66 To są ci, którzy mnie czuli. Uratuję ich. Módlcie się za nich, ludzie. Wielu powróci do pokoju, wielu 
powróci do Domu. Ci, którzy upadną, którzy pozostawią swoje ciała w ruinie, powstaną chwalebnie w 
duchu, ponieważ Mój Głos wzywa ich do tego Królestwa Pokoju i Sprawiedliwości, aby im powiedzieć: 
na ziemi nie znaleźliście sprawiedliwości, ale Moja Sprawiedliwość istnieje i wzywa was, otacza was i 
podnosi do życia. 
67 Nadal będziecie doświadczać wielu bolesnych prób. Rok 1951, do którego rozpoczęcia pozostało 
już tylko kilka godzin, przyniesie ludzkości "dar" prób, a jeśli rok 1950, przygotowany światłem Ojca, 
został przyćmiony tragedią ludzi, oblany krwią ich samych, wstrząśnięty wielkimi wydarzeniami, to 
zaprawdę powiadam wam, rok 1951 jeszcze bardziej wstrząśnie ludzkością. 
68 Wy, którzy jesteście częścią Mnie i zostaliście przygotowani do przetrwania tych wszystkich prób, 
nie przestawajcie "czuwać", nie przestawajcie się modlić. Pamiętajcie, że jesteście jak płaszcz pokoju. 
Pamiętajcie, że to Wy jesteście właścicielami balsamu. Pamiętajcie, że jesteście pociechami na tym 
świecie i że z tego powodu nie zabieram was ze sobą w tej godzinie, kiedy chcecie pozostać 
zjednoczeni z moim Uniwersalnym Promieniem i z moim światem duchowym i nie chcecie opuścić 
tego świata, aby móc doświadczyć Najwyższego Królestwa. Dla ciebie ten czas jeszcze nie nadszedł. 
Nadal pozostać z mężczyznami i być błogosławieństwa i przebaczenie dla nich. 
69 Wasza broń jest gotowa. Twoja siła sprawi, że przejdziesz do końca. Zaprawdę, powiadam wam! 
Nie myślcie, że te nieszczęścia są odczuwane tylko przez was. Pomyśl, że w każdej próbie udzielam ci 



łaski. Każdemu cierpieniu i nieszczęściu będzie towarzyszyło dobrodziejstwo i dowód miłości do 
Ciebie. 
70 Przemówiłem do ciebie jako sędzia. Byłem z wami jako sędzia, ale Moja jurysdykcja jest 
uniwersalna. Jako Mistrza mieliście mnie przez te lata nauczania, których kulminacją były ostatnie 
trzy lata, które poświęciłem pamięci tych trzech lat, w których głosiłem w Drugiej Erze, a także jako 
przypomnienie tych trzech czasów. 
Moje dzieło nauczania jako Mistrza jest całe z Mojego Słowa. Moje objawienie jako Ducha Świętego 
jest wszystkim tym, co powiedziałem wam w tym czasie nauczania. Ta książka jest napisana z ogniem 
Ducha Świętego w twoim sumieniu, w samym ciele twojego serca, gdzie moje słowo pozostanie 
niezatarte. Uderza w stronę całego świata. Wszystko to, co zostało umieszczone w was jako coś, co w 
przeszłości było nieprzeniknioną tajemnicą, teraz jest wyjaśniane przez promienie światła cudowne 
dla waszego ducha w tej Trzeciej Erze. 
71 Zostawiam was jako interpretatorów mojego dzieła, mojego Słowa, moich przykazań. Zobacz, jak 
ludzie byli tylko zdezorientowani w pragnieniu wniknięcia w Słowo Pana, w Jego Prawo, w Jego 
Proroctwa i we wszystko, co Jan dostarczył ludzkości na Mój Boski Rozkaz! Jak ludzie, teologowie, 
interpretatorzy, będą w stanie dojść do prawdy?..: Przez świadectwo, które składasz o tym, co Duch 
Święty mówił do ciebie. 
Duch Święty rzucił światło we wszystkich jego naukach. Niczego nie ukrywał. Wszystkie zasłony 
zostały odsunięte, a skarbiec został otwarty dla ludzi. Wy jesteście powiernikami tego światła, bo 
zostaliście nazwani uczniami i dziećmi Ducha Świętego. Idźcie więc do ludzi i pozwólcie im zrozumieć. 
Zobaczycie, jak wielka będzie ich radość, kiedy wreszcie będą mogli przeczytać stenogramy i 
zrozumieć to, czego wcześniej nie mogli pojąć ─ proroctwa, które się wypełniły i te, które dopiero 
mają się spełnić. 
72 W ten sposób wypełnicie to wysokie przeznaczenie, o prorocy i apostołowie Ducha Świętego, o 
błogosławiony ludu Izraela! Tak byliście Moimi uczniami w tym czasie, tak mieliście Mnie za Mistrza, 
ale chcę, abyście wreszcie poznali Mnie jako Ojca. 
73 Jeszcze raz zasiadasz przy moim stole miłości. Wszyscy jesteście moimi uczniami. Zawsze dzieliłem 
bochenek chleba na dwanaście części, a dwanaście plemion Mojego ludu spożywało tę samą ilość. 
Podczas Komunii Świętej, kiedy ostatni raz jadłem otoczony Moimi Apostołami w owym Drugim 
Czasie, powiedziałem do nich, gdy brałem chleb: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje." 
Pobłogosławiłem wino i dałem im je do picia, mówiąc: "Pijcie, to jest Krew Moja". Ale potem 
dodałem: "Czyńcie to na Moją pamiątkę!". 
74 Przez całą Drugą Erę ludzkość była karmiona tym symbolem. Ale kiedy Ojciec pojawił się znowu 
wśród was, już nie w ciele przez Jezusa, ale duchowo wśród obłoków, i dał się poznać przez światło 
swego Boskiego Ducha za pośrednictwem pokornych ludzkich stworzeń, powiedziałem wam: 
Zmieniły się czasy, przeminęły wieki i dziś Moje Słowo jest Ciałem, a jego znaczenie jest Krwią. Wasza 
łączność z Mistrzem jest duchowa. Ale w tej chwili, gdy po raz ostatni daję wam Moje słowo w tej 
formie, mówię wam: Nie zapominajcie, że to słowo, które było pokarmem i istotą i życiem, 
odkupieniem i odnową, zdrowiem i nadzieją dla tego ludu, zawiera w sobie wieczną istotę i że nawet 
wtedy, gdy nie usłyszycie go już przez głosicieli, zawsze będzie w was jako źródło życia, jako chleb, 
jako wykwintny pokarm, jako balsam i nadzieja. 
75 Zachowaj to, co ci zostawiam i noś to zawsze w swojej duszy. Ale jeśli chcesz wejść w doskonałą 
komunię ze swoim Mistrzem, jeśli chcesz przyjąć Go całkowicie do swojego serca, przygotowanie, 
czystość myśli i serca wystarczą, abyś pozwolił uciec duszy, która będzie wiedziała, jak mnie bardzo 
szybko odnaleźć. Znajdzie mnie przemienionego w pokarm, w pożywienie pełne życia i dobrego 
smaku. 
76 Przygotujcie się w ten sposób, o ludzie, abyście zawsze mogli przystępować do tej doskonałej 
komunii. Nigdy nie zabraknie ci Mojej zachęty i Mojego pokoju. Siedzicie wokół Mnie, spożywajcie 
ten Chleb Życia, a Mistrz mówi także do was, jak to uczynił w innym czasie: Wśród pokornych, wśród 
tych, którzy Mnie bardzo umiłowali ─ wśród tych, którzy szli za Mną cierpliwie i wytrwale mimo prób, 
są tacy, którzy wydadzą Moje Dzieło w ręce ludzkiej sprawiedliwości. Niektórzy nadal będą fałszować 
Moje Dzieło, Moje własne Słowo, Mój Testament za szemrane pieniądze, a wy zadacie sobie jeszcze 
raz pytanie: "Czy jutro z pilnego i posłusznego pracownika zmienię się w zdrajcę?". 



"Kto jest tym Mistrzem", pyta Mnie twój duch, a Ja ci mówię: Nie wiesz. Ale w tej chwili przygotowuję 
was, daję wam siłę, abyście pozostawili Mnie samemu osądzić was. 
77 Gdy zobaczycie na swojej drodze zdrajcę, nieszczerego, o słabym sercu, słabego lub 
niewierzącego, bluźniercę, człowieka światowego, powstańcie, przebaczcie mu ─ tak. Przemawiajcie 
do niego z miłością, z tym słowem sądu, z którym do was przemawiałem. Ale niech to będzie Mój sąd, 
a nie wasz, ludzie, bo wasz nie jest jeszcze doskonały. Gdy pracujecie w Moim dziele i wypełniacie je, 
myślcie, że nie ma zdrajców, zapomnijcie, że są światowcy i myślcie, że są tylko posłuszni. Nie 
potępiaj nikogo, a jedynie kochaj, przebaczaj i pracuj. Bo za wypełnieniem waszej misji stanie moja 
sprawiedliwość i wszystko określi, oddając wszystkim ich światło, ich doskonałość, poprawiając i 
czyniąc godnymi, w ramach mojego Dzieła i moich Praw, tych, którzy są doskonali na początku życia i 
tak samo na jego końcu. 
78 Moje ostatnie słowa ─ czy wierzysz, że mogę cię prowadzić z wysokości krzyża? Ludzkość nie jest 
odnowiona. Docierają do mnie lamenty, docierają do mnie bluźnierstwa ludzi, dociera do mnie 
odrętwiający gwar wojen ludzkich, płacz dzieci, spustoszenie mężczyzn i kobiet. Widzę smutek i 
ubóstwo, widzę podupadające imperia i bliskie upadku mocarstwa, tchnienia śmierci w całej 
ludzkości. A pośród tych wszystkich głosów przekleństw i wezwań, głos, który rozbrzmiewa wśród 
ludzi i dociera do Mnie, porusza Mojego Boskiego Ducha. Jest to słowo, które mówi: "Przyjdź!". To 
jest to, co ten świat mówi do Mnie: "Przyjdź!". Ponieważ Duch Święty ma Moją obietnicę, ponieważ 
ludzie wiedzą, że zapowiedziałem Mój powrót, ponieważ ludzie budzą się nawzajem mówiąc: "Pan 
zapowiedział, że przyjdzie ponownie". Ponieważ w obliczu braku ludzkiej sprawiedliwości zwracają się 
do Mnie, pragnąc Mojego pokoju i sprawiedliwości, aby Mi powiedzieć: "Panie, dlaczego nie 
przychodzisz?". Dlaczego nie widzisz mojego bólu? Dlaczego nie rozważasz mojej tragedii?" 
79 Patrzę na ciebie teraz, o ludzkości. Moje spojrzenie jako Ojca widzi cię, ale Moje oczy są również 
oczami sędziego. Nigdy nie chcieliście Mnie jako Ojca. Nie daliście mi zwierzchnictwa nad wami. Nie 
chcieliście mnie jako Mistrza, tylko jako Sędziego, i jako Sędziego macie mnie teraz w tej chwili. 
Aby nie czynić ciężaru w twoim sumieniu cięższym, nie mówię ci, że wiszę na krzyżu. Niewidzialnie 
jestem na górze, na szczycie góry, ale tak jak na krzyżu, z otwartymi, niezmiernie otwartymi 
ramionami, aby was objąć. I jak wtedy mój bok otworzył się, aby wylać na was wodę i krew miłości, 
tak dzisiaj mój Duch otwiera się, aby wylać na wszystkich boską wodę i krew przebaczenia, 
miłosierdzia i pokoju. 
80 Moje ramiona są rozłożone! Cały mój duch odczuwa twój ból. Ale nie ten fizyczny ból, nie ten 
ludzki ból, nie ten ból udręczonych dusz. Jest to ból boski, niepojęty dla ograniczonych stworzeń, ból, 
którego nie można poznać. Albowiem zaprawdę powiadam wam: Pragnę, ludzie, pragnę, ludzkości, 
Twojego pokoju, Twojego zbawienia i Twojej miłości! 
81 Ci, którzy słuchają teraz za pośrednictwem ludzkiego nosiciela głosu, nie odważyliby się w tym 
momencie podnieść ręki, aby obrazić własnego brata w wierze. Oni nie mogli otworzyć swoich ust, 
aby wypowiedzieć jakąkolwiek zniewagę przed swoim Panem. Ci jednak, którzy nie są obecni przy tej 
manifestacji, bardzo dobrze ranią jedni drugich, zabijają jedni drugich, okradają jedni drugich z 
cennego skarbu życia, dobrobytu i miłości. Dzieje się tak, ponieważ nie wiedzą oni, co robią. Ale w 
tym wzniosłym dniu, dniu ogólnoświatowej miłości i sprawiedliwości, wszyscy ci, którzy pozostawiają 
swoje ciała, aby przekroczyć przestrzenie duchowe, słyszą raz jeszcze potężny głos Jezusa, który mówi 
do nich ze szczytu tej góry: "Zaprawdę, tego właśnie dnia będziecie ze Mną w raju". 
82 Wszyscy ci, którzy są przygotowani pod tym boskim wpływem, przebudzili się i mówią do mnie: 
"Panie, w ostatnim dniu tego roku zwanego 'świętym' opuszczam swoje ciało, aby wznieść się do 
Nieznanego. Przyjmij Mnie!" Zaprawdę, powiadam wam: Znajdą Mnie w królestwie Moim. Lecz dla 
tych, którzy bluźnią Bogu, gdy zamkną oczy ciała na zawsze, oczy duchowe będą zamknięte dla 
Mojego światła, a otworzą je dopiero po swoim własnym sądzie. 
83 Kiedy Chrystus, jako człowiek, odczuł cały ból i w tym bólu został na krótki czas opuszczony przez 
Ducha Świętego, powiedział, jako człowiek, jako istota ludzka: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie 
opuścił?". 
84 Dziś mówię do wszystkich, którzy żyją, chodzą, cierpią i grzeszą ze Mną: Gdy odczuwasz słabość 
"ciała", wzywaj swego ducha, tak jak czynił to Mistrz. Duch jest silniejszy niż "ciało". Ciało" jest i 
zawsze będzie słabe. Jeśli jednak próby będą bardzo wielkie dla ducha i silniejsze od niego, zwróćcie 



się do mnie. Będzie to jedyny przypadek, w którym pozwolę, aby wasza cielesna powłoka, gdy 
odczuje brak ducha w wyniku tej właśnie mocy próby, powiedziała: "Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił?". Wtedy natychmiast pojawi się promień światła w twoich oczach, w twojej duszy, 
podnosząc ją na drogę światła i dając jej dowody, że nie jest sama, że Bóg nigdy nie opuszcza, że 
Ojciec nie może opuścić swoich dzieci, a już najmniej w chwili wielkich prób, kiedy te w pełni 
świadczą o swoim Panu. 
85 Zostawiam was zjednoczonych i nakładam na was płaszcz czułości, który zawsze was otaczał i 
którego ciepło już znacie. 
86 Maryja była u stóp Chrystusa, nie wypowiadając ani jednej skargi czy zarzutu wobec tego 
człowieczeństwa. Dlatego, w oczach Ojca, była wielka jako kobieta i jako duch. Jest ona bowiem 
Duchem powszechnego macierzyństwa, które istnieje w Bogu. I w tej błogosławionej godzinie 
zostawiam tę miłość wyciśniętą w moim ludzie, ponieważ wy jesteście ludem mariańskim trzeciej ery, 
który sprawi, że obecna i przyszła ludzkość rozpozna obecność tej miłości, tej woni, tej nieskończonej 
czułości, tego wstawiennictwa i tego dziewictwa niezrozumiałego dla ludzi. A Ona, która jest we Mnie 
i we wszystkim, słyszy ten głos, który mówi do Niej: "Pozostań zawsze jako Matka we 
Wszechświecie!". I do tego ludu, który reprezentuje całą ludzkość tego czasu i innych czasów, mówię: 
"Ludzie, synu, oto wasza Matka!". 
87 Nie chcę cię zostawić w bólu lub smutku. Bo chociaż Mój Boski Duch jest smutny, śmiertelnie 
smutny, to jednak chcę was zostawić z pamięcią, że byłem na ostatniej uczcie, aby ta ostatnia godzina 
była tą, o umiłowany ludu, która pozostawi niezatarte wspomnienie w waszych sercach ─ godziną 
słodką, godziną komunii, szczęścia, ponieważ słyszycie "Słowo", tak jak słyszeliście je od tak dawna. 
W tej godzinie, w której spożyliście obfity pokarm duchowy, aż zaspokoicie swój duchowy głód i 
pragnienie, nie myślcie o cierpieniach świata. Jestem ze wszystkimi. Nie myśl o teraźniejszości w tym 
momencie. Żyjcie przez krótki czas w przyszłości, w tym czasie pokoju, który dla was przygotowuję, i 
zobaczcie was wszystkich otaczających Ojca przy tym właśnie stole, pełnym miłości, stole miłości, 
pouczeń, objawień i przebaczenia. 
88 Bierzcie i jedzcie! Moje słowo jest moim ciałem. Bierzcie i pijcie! Moja krew jest esencją, którą 
umieściłem w Moim Słowie, gdzie prawdziwie mnie odkryliście w tym Trzecim Czasie. Nie w nosicielu 
głosu, nie w tonie jego głosu, nie w zewnętrznej formie ludzkiego słowa, ale w najgłębszym jego 
znaczeniu. Jest istota, która jest samą krwią Mojego Słowa. Pijcie, bo jutro będziecie chlebem i 
winem, ciałem i krwią pośród ludzkości! 
89 Zostawiam was zjednoczonych przy tym stole, który nigdy nie będzie trybunałem, lecz ławą dla 
uczniów i studentów, którzy zanurzają się w nauce Mistrza, którzy przez swoje przygotowanie czynią 
się godnymi tego, by On dał się im poznać o każdej godzinie. Jutro zaskoczę was jak wędrowców z 
Emaus, jak tych apostołów, którzy potrzebowali Mojej obecności i Moich dowodów, aby ich zachęcić i 
podnieść na duchu, i tak samo was zaskoczę. Nigdy nie będzie wśród was fałszu, wasze świadectwo 
będzie zawsze prawdziwe. Wtedy twoje prorocze usta z pewnością poprowadzą kroki tłumu, który 
jest tutaj tym umiłowanym ludem, i nigdy się nie potknie. Zachowacie ją od wielkich 
niebezpieczeństw i doprowadzicie ją zwycięsko do bram Nowego Jeruzalem ─ miasta, którym was 
obdarzyłem w tej Trzeciej Erze, abyście mogli ofiarować je jako strażnika tego samego dla ludzkości ─ 
z bramami otwartymi dla całego świata, przez które muszą wejść ci, którzy pragną prawdy, ci, którzy 
łakną uduchowienia. A wy, jako dobrzy przywódcy i przewodnicy ludów, doprowadzicie je pewnym 
krokiem do serca białego, lśniącego miasta. 
90 Zostal wydany mój wyrok, moje pouczenie i moje znaki. Mój ojcowski pokój, moja opieka jest z 
wszystkimi. Poczuj, poczuj, że przynaglam cię w prawdzie i w duchu do Mojego Boskiego Serca! 
91 Słuchajcie, słuchajcie głosu Ojca, który zaczyna rozbrzmiewać w głębi waszego serca, który zaczyna 
odbijać się echem w głębi was w tej chwili. Zostawiam was bowiem od tych chwil w czasie łaski, w 
czasie dialogu ducha z duchem. 
92 O ludzie umiłowanym: wyruszcie, wejdźcie do domów i zaprowadzajcie wszędzie pokój! 
Przynieście mój Testament i brońcie do końca mojego Trynitarno-Maryjnego Dzieła Duchowego, 
które wam objawiłem, które wam powierzyłem w tej Trzeciej Erze, wypełniając moje Słowo dane w 
minionych czasach. 



93 Przyjechałem "na chmurce". Z niego wysłałem Mój Uniwersalny Promień i za jego pośrednictwem, 
od 1866 roku, od Roque Rojasa, aż do 1950 roku, mieliście Mnie w słowie, w istocie, w obecności i w 
mocy, za pośrednictwem ostatnich nosicieli głosu, przez których sprawiłem, że Moje Uniwersalne 
Słowo rozbrzmiało. Ale jeśli dziś znacie niewielu, którzy stanowią mój lud, członków narodu 
izraelskiego, wyborców dwunastu plemion, to jutro, przez tych świadków i emisariuszy, których 
zostawiam wśród ludzkości, moje Słowo będzie znane na całej kuli ziemskiej. Będzie ona głoszona 
jako prawda i będzie kotwicą zbawienia, ochronną przystanią, gwiazdą przewodnią dla pielgrzymów 
ziemi i królestwem pokoju dla całego świata, bo taka jest Moja Wola. 
94 Zostawiam wam mój pokój. Żegnajcie, ukochani ludzie! Wkrótce będziecie mieli Mnie w Duchu 
Świętym w obfitości... Dlaczego płaczecie, ludzie? zobacz, jak Ja w tej chwili udowadniam ci Moje 
Słowo. Ja nadal do was mówię i nie naruszajcie Mojego zlecenia. 
95 Przyjdźcie do Mnie, ludzie! Płaczcie, płaczcie, bo ja przyjmuję wasze łzy. Słabe jest "ciało", lecz 
mocny jest duch. Ono wie, co otrzymało i jest posłuszne i zgodne z Moją Wolą. Ale wasza cielesna 
powłoka jest dzieckiem, które czuje się słabe czasami w swojej podróży życia, i które wy sami 
uczynicie silnym. 
96 Przyjdźcie, ludzie, i zostawcie waszą boleść u Moich stóp! Otwórz swoje serce i zostaw Mi ostatnie 
swoje lamenty, abym je przemienił w pokój. Przez długi czas wyciszaliście swój ból, spowodowany 
świadomością braku Mojego Słowa. Ale w ostatniej chwili "ciało" cię zdradziło, powłoka ciała stała się 
słaba, ponieważ jest niedojrzała. Biorę ją w ramiona, przytulam i mówię do niej: nie bój się. Bo 
naprawdę, jeśli życie jest gorzkim kielichem dla twoich ust, będę wiedział, jak je osłodzić za pomocą 
twojego ducha. 
97 Oczy, które ronią łzy i tak przelewają bóle: Płaczcie, bo w ten sposób oczyszczacie się, aby widzieć 
jasno Nową Erę! 
98 Przyjdźcie do Mnie mężczyźni, kobiety, młodzieńcy, dorośli i dzieci, którzy staliście się 
robotnikami, i ulżyjcie bólowi waszego serca w Mojej Boskiej Obecności, kiedy wylaliście w nim 
ostatnią łzę, kiedy złożyliście ostatnie tchnienie smutku i ostatnie westchnienie w Ojcu. Pozostanie 
tylko radość, pokój, zadowolenie. Chcę bowiem, abyście byli ludźmi, którzy posiadają spokój ducha, 
jaki daje sumienie za spełniony obowiązek i przygotowaną nadzieję Nowej Ery. 
99 Jesteście właścicielami mojego balsamu uzdrawiającego. Daj mu siłę i uzdrów swoje ciało i zanieś 
to zdrowie wszędzie. 
100 Wszystko, co włożyliście do serca Ojca, jest w Nim. Naprawdę cię wysłuchałem i troszczę się o 
ciebie. 
101 Przez wzgląd na tę prośbę ─ przyjmijcie, przyjmijcie! 
102 Cały świat otrzymuje mój pokój, moje błogosławieństwo, jeśli umie się przygotować, jeśli umie 
uronić łzę w obliczu rozstania z tym czasem, niech będzie błogosławiony! Błogosławiona, gdy wznosi 
się do uduchowienia, do odnowy i do pokoju! 
103 Przyjmij, o okręgu ziemski, mój pokój, moje błogosławieństwo, mój oręż, abyś mógł odnieść 
zwycięstwo! Moje zastępy są z wami, także mój balsam, i wkrótce usłyszycie Uniwersalny Głos Ojca, 
głos Ducha Świętego i imponujący głos Świata Duchowego, który tej właśnie nocy da o sobie znać 
ludziom w kościołach, w domach i na drogach, bo taka jest moja Wola. 
Mój pokój niech będzie z tobą! 
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